
Pracownicy Polskiej Grupy 
Górniczej 10 grudnia otrzy-
mają 860 zł brutto jednora-
zowej premii. Górnicy utrzy-
mają też przysługujące im  
dopłaty do przepracowanych 
dniówek w wysokości od 18 
do 32 zł. To efekt negocjacji 
związków zawodowych (w 
tym Kontry) z zarządem. 
Podpisanie porozumienia na-
stąpiło po trwających 7 go-
dzin rozmowach, w których 
uczestniczyli minister energii 
Krzysztof Tchórzewski i wi-
ceminister Adam Gawęda. 
Na dodatkowe świadczenie 
spółka przeznaczy w tym 
roku 44 mln zł. Zdaniem za-
rządu dodatkowa wypłata nie 
zakłóci inwestycji Grupy i 
uruchamiania nowych ścian 
wydobywczych.
1 sierpnia związki zawodowe 
skierowały do zarządu 4 po-
stulaty. Domagały się m.in. 
przedłużenia zapisów poro-
zumienia w sprawie dopłat 
do dniówek w wysokości od 
18 do 32 zł, oraz wypłace-
nia górnikom rekompensaty 
za listopad i grudzień, kiedy 
mniej jest dni roboczych. Te 
dwa postulaty zostały już 
spełnione. Postulat, dotyczą-
cy wzrostu płac o 12 proc. 
w przyszłym roku, ma być 
dyskutowany po analizie 
wyników po trzech kwarta-
łach. Także wówczas konty-
nuowane będą rozmowy o 
włączeniu dopłat do dniówek 
do sumy, na podstawie której 
naliczane będą Barbórka i 14 
pensja. Strony mają wrócić 
do rozmów w listopadzie.

Premia i dopłaty 
w PGG

Nikogo nie musimy zachęcać do Kontry

10-lecie działalności ob-
chodzi w październiku 
Międzyzakładowa Komi-
sja Kontry, skupiona wo-
kół Bumaru - Łabędy. W 
jej skład wchodzą także 
pracownicy z m.in. Zakła-
du Konstrukcji Spawanych 
Łabędy, Bumaru - Mikul-
czyce, NGK Ceramics i 
Urzędu Miasta Pyskowice.
- Komisja powstała w Za-
kładzie Konstrukcji Spa-
wanych w Łabędach. Była 
aktywna, nie bała się wal-
czyć o pracowników, dla-
tego szybko się rozwijała, 
dołączały kolejne zakłady. 
Obecnie liczy około 600 

członków - mówi Dariusz 
Skwarek, przewodniczący 
komisji. - W firmach, w 
których działamy, bierze-
my udział w podejmowaniu 
wszystkich strategicznych 
decyzji. W Bumarze trwają 
właśnie rozmowy płaco-
we, w NGK zakończył się 
niedawno, z pozytywnym 
skutkiem, spór o wynagro-
dzenia, w Bumarze - Mikul-
czyce,  po naszej interwen-
cji  wykryto złe naliczanie 
dodatków i teraz firma nad-
płaca pieniądze załodze.  
Pracownicy najczęściej 
przychodzą do związku w 
sprawach płacowych, po 

porady prawne, a także w 
wypadku, gdy zagrażają im 
kary i upomnienia. Prócz 
tego organizujemy też co 
roku wycieczki, zabawy 
taneczne, karczmy piwne, 
wyjazdy integracyjne. 
Czy trudno zachęcić no-
wych pracowników do 
przystąpienia do Kontry? 
- Teraz nie musimy już ni-
kogo namawiać ani prze-
konywać. Ludzie sami do 
nas przychodzą, przepisu-
ją się z innych związków, 
bo mają poczucie, że my 
dobrze będziemy ich re-
prezentować - przekonuje 
przewodniczący. 
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 Związek zawodowy nie powinien mieszać się do polityki. Ale to nie znaczy, że nie   możemy 
wspierać i prezentować kandydatów do Sejmu i Senatu, których cenimy i z  którymi 
współpracujemy od lat. Dlatego w tym numerze KONTRAstu pokazujemy tych, na których 
zawsze dotąd mogliśmy liczyć. Mamy nadzieję, że tak będzie też po wyborach. 



* Panie Senatorze, jest Pan 
mieszkańcem Bytomia, 
zna Pan bardzo dobrze pro-
blemy miast aglomeracji. 
Co Pańskim zdaniem jest 
najważniejsze dla miesz-
kańców naszych miast?
AM: Skoncentruję się na 
dwóch miastach, Bytomiu 
i Zabrzu. Oba te miasta to 
część śląskiej konurbacji, 
w tak dużych skupiskach 
ludzkich, gęsto zamiesz-
kałych ważne są przede 
wszystkim kwestie szeroko 
rozumianego bezpieczeń-
stwa, a w wypadku Śląska 
bezpieczeństwa ekolo-
gicznego. Prawo powinno 
być stanowione tak, żeby 
na skutek luk prawnych i 
niedopatrzeń nie dochodzi-
ło do zagrożenia bezpie-
czeństwa wielkiej liczby 
mieszkańców.  Pożary nie-
legalnych składowisk od-
padów, w których wydziela 
się wiele trujących i rako-
twórczych zanieczyszczeń 
wyniknęły z luk w prawie, 
które umożliwiły działal-
ność nieuczciwych przed-
siębiorstw. Z kolei głośna 
ostatnio awaria oczysz-
czalni ścieków z błędnej 
polityki ekologicznej. Taka 
awaria może zagrażać 
również naszym miastom, 
gdzie ścieki są pompowa-
ne na duże odległości. Na 
przykład, stan gospodarki 
wodno-ściekowej w Byto-
miu można zauważyć po 
każdej większej ulewie. To 
wymaga rozwiązań syste-
mowych bo dotyczy wielu 
dużych miast w kraju. Rolą 
Senatu jest poprawiać pra-
wo i usuwać pojawiające 
się w nim luki, które mogą 
powodować zagrożenia dla 
bezpieczeństwa. 
* Wiele grup, stowarzyszeń 
i ruchów ekologicznych 
alarmuje, że mieszkańcom 
zagraża smog, brak czy-
stej wody i powietrza. Czy 
planuje Pan współpracę z 
nimi?
AM: Oczywiście,nie tylko 
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W każdej działalności politycznej i publicznej w centrum uwagi powinien być człowiek. Jego bezpieczeństwo, jakość i wygoda codzien-
nego życia. Na tym staram się koncentrować w swojej pracy parlamentarnej, pamiętając, że efekty tej pracy powinny zmieniać na 
lepsze nie tylko dzień dzisiejszy, ale wybiegać daleko w przyszłość, z myślą o kolejnych pokoleniach - mówi dr hab. Andrzej Misiołek, 
Senator RP, przewodniczący senackiej Komisji Infrastruktury.

planuję, ale od wielu lat 
współpracuję. Tylko nie 
zapominajmy, że od same-
go alarmowania powietrze 
i woda nie będą czystsze. 
Potrzebne są konkretne 
działania i przewidywanie 
ich efektów. Zauważmy, 
że alarmowanie w sprawie 
smogu ma charakter se-
zonowy, ale kiedy płonę-
ły składowiska odpadów, 
nie było jakiejś większej 
akcji alarmowej. Protesto-
wali najbardziej zagrożeni 
mieszkańcy, ale nie po-
wstał alarm śmieciowy. A 
powinien, bo oprócz nie-
legalnych składowisk jest 
jeszcze problem opłat za 
odbiór śmieci, które ciągle 
rosną, a efektu w postaci 
poziomów odzysku surow-
ców wtórnych nie widać. 
Trzeba patrzyć na ręce od-
powiedzialnym za tę poli-
tykę. 
* Jakie jeszcze kwestie 
bezpieczeństwa będą w 
Pana polu zainteresowa-
nia?
AM: Również bezpieczeń-
stwo energetyczne, któ-
re dla Bytomia i Zabrza 
wymaga spójnej polityki 
w skali metropolii. Ma to 
zresztą ścisły związek z ja-

Bytom i Zabrze zasługują na więcej

kością powietrza. Kluczem 
do rozwiązania problemu 
smogu jest polityka ener-
getyczna.  W przypadku 
Bytomia i Zabrza musi ona 
być oparta na dywersyfika-
cji dostaw energii. 
* Bytom i Zabrze są mia-
stami mocno zdegradowa-
nymi. Doświadczyły du-
żego bezrobocia i upadku 
wielu zakładów pracy. Czy 
mają one szansę na rozwój 
i doganianie poziomu ży-
cia w innych miastach?
AM: Jeśli w nadchodzą-
cych wyborach, które roz-
strzygną się 13 październi-
ka br, uzyskam mandat Se-
natora, chcę zaproponować 
mieszkańcom Bytomia i 
Zabrza umowę społeczną 
polegającą na wprowa-
dzeniu w życie programu 
Bytom Plus i Zabrze Plus. 
To mój autorski program 
dla rozwoju miast zdegra-
dowanych, które pomimo 
zaangażowania mieszkań-
ców i lokalnych samorzą-
dów mają małe szanse na 
samodzielny, spektakular-
ny rozwój. Program opie-
rać się ma na wieloletnim 
zaangażowaniu specjal-
nych, rządowych środków 
finansowych przeznaczo-

nych na rekultywację te-
renów poprzemyslowych 
i przygotowaniu ich pod 
inwestycje krajowe i za-
graniczne, odbudowę 
starej i budowę nowej in-
frastruktury, renowację 
tkanki architektonicznej 
miasta oraz na sfinansowa-
nie nowych kierunków w 
rozwoju intelektualnym i 
kulturalnym miasta. Przez 
wiele dziesięcioleci bogac-
twa Bytomia i Zabrza słu-
żyły całemu krajowi, teraz 
jest czas by tym miastom 
pomóc.

Dr hab. Andrzej Misiołek
Senator społeczny trzech 
kadencji ze Śląska. Prze-
wodniczący senackiej 
Komisji Infrastruktury. 
Członek Komisji Ustawo-
dawczej. Nauczyciel aka-
demicki z 35-letnim do-
świadczeniem.  Absolwent 
Wydziału Matematyki, Fi-
zyki i Chemii Uniwersyte-
tu Śląskiego. Autor, współ-
autor lub redaktor 16 ksią-
żek i ponad 100 publikacji 
naukowych oraz z zakresu 
ochrony środowiska,  eko-
logii. Społecznik wspiera-
jący aktywnie organizacje 
pozarządowe. 



* Jesteś stosunkowo nową 
osobą na zabrzańskiej sce-
nie politycznej.
Już w 2014 roku myślałem 
o starcie do RM, bo chcia-
łem coś zmienić w swojej 
dzielnicy, ale wtedy jesz-
cze nie czułem się wystar-
czająco pewny, gotowy, 
nie miałem wystarczającej 
wiedzy, by skoczyć od razu 
na głęboką wodę. Stąd po-
mysł, by najpierw spróbo-
wać swoich sił w wyborach 
do Rady Dzielnicy Zaborze 
Północ. Udało się, zosta-
łem nawet wiceprzewodni-
czącym zarządu. Sporo mi 
to dało, dowiedziałem się 
m.in., która instytucja za 
co w mieście odpowiada, 
do kogo kierować pisma 
o załatwienie konkretnych 
spraw. Niespełna rok temu 
zostałem radnym miasta 
Zabrza, obecnie jestem wi-
ceprzewodniczącym Rady 
Miasta. Zawodowo jestem 
terapeutą uzależnień, pro-
wadzę grupy wsparcia w 
zakładach karnych, zajmu-
ję się dziećmi i młodzieżą 
w ramach założonej prze-
ze mnie Fundacji Dobrzy 
Ludzie Dzieciom. Zespół 
Fundacji Dobrzy Ludzie 
Dzieciom od 2014 roku 
dokonuje trwałej zmiany 
społecznej wśród dzieci, 
młodzieży oraz ich rodzin. 
Prowadzimy programy 
aktywizacji oraz progra-
my wyrównywania szans 
dzieci i młodzieży, znajdu-
jących się w trudnej sytu-
acji życiowej oraz wycho-
wujących się w marginali-
zowanych środowiskach. 
Mamy już sporą fundacyj-
ną rodzinę, co roku dołą-
czają nowe osoby. Poma-
gamy wielu podopiecz-
nym w trudnej sytuacji ży-
ciowej. Jedną z dziedzin, 
którymi się zajmujemy, 
jest muzyka, prowadzimy 
zajęcia i warsztaty w tym 
kierunku, mamy własne 
studio nagraniowe. W tym 
roku członkowie fundacji 
wystąpili na scenie przez 
Grubsonem, podczas Za-
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Sebastian Dziębowski rok temu przebojem wszedł do polityki, dostając się do Rady Miasta w Zabrzu. Potem równie spektakularnie 
przeszedł z ugrupowania Kukiza do Konfederacji. Teraz zamierza zostać posłem. 

brze Summer Festival. 
Koncert przed paroma ty-
siącami ludzi to było niesa-
mowite przeżycie, dla wie-
lu podopiecznych wręcz 
spełnienie marzeń. 
* Do Rady Miasta dostałeś 
się z listy Kukiz ’15, potem 
przeszedłeś ze sporą grupą 
działaczy do Konfederacji. 
Wiele osób do dziś nie ro-
zumie tego posunięcia. 
Wszedłem do RM z 4 
miejsca na liście Kukiza. 
Ale już po wyborach szyb-
ko przeżyłem pierwsze 
rozczarowanie. Nie było 
kontaktu z liderem, z po-
słami, nie było żadnego 
wsparcia. Czara goryczy 
przelała się przed wybo-
rami do Parlamentu Euro-
pejskiego. Miałem w nich 
startować, by wesprzeć li-
stę Kukiza, ale okazało się, 
że na tej samej liście jest 
osoba, która nie rozliczyła 
się z naszymi działaczami 
za poprzednią kampanię 
samorządową. Miałem 
być na liście z osobą, któ-
ra zmalwersowała publicz-
ne fundusze na jasnowidza 
(około 40 tysięcy) oraz 
wpisała na listę  osobę po-
wiązaną z wywiadem PRL. 
Nie mogłem zrozumieć, 
dlaczego ugrupowanie Ku-
kiza zezwala na start ze 
swoich list takim osobom. 

Polska powinna być przyjazna do życia

Gdy o to pytałem, usły-
szałem w odpowiedzi, że 
to dla dobra Polski. Uzna-
łem, że może dla dobra 
Polski może będzie lepiej, 
jeśli ugrupowanie Kukiza 
nie wejście do europarla-
mentu. Odszedłem, a za 
mną cała nasza drużyna z 
okręgu 29, z Bytomia, Gli-
wic i Zabrza. Jak widać z 
perspektywy czasu, to był 
dobry ruch. A po opuszcze-
niu ruchu Kukiza najbliżej 
było mi ideologicznie do 
Konfederacji bo przecież 
wiele posłów, którzy two-
rzyli ruch Kukiz15, jest te-
raz w Konfederacji.
* Jak oceniasz szanse Kon-
federacji w zbliżających 
się wyborach?
Przede wszystkim liczę, 
że przekroczymy próg 
wyborczy. Nie potrafię 
powiedzieć, czy to się 
uda, bo nie ma rzetelnych 
badań ani sondaży. Media 
publiczne nas pomijają, 
nie ma nas w telewizji, 
w radiu, jak choćby przy 
losowaniu numerów list, 
gdy redaktor przeczytał 
komitety, które dostały 
numery 1, 2, 3 i... 5. Omi-
nął czwórkę! Jakby się 
nas bali, bo to podobny 
elektorat do partii obec-
nie rządzącej. Pamiętam, 
jak wieczorem, po zakoń-

czeniu wyborów do eu-
roparlamentu mówiono, 
że Konfederacja dostanie 
kilka mandatów, a rano 
okazało się, że jednak nie 
przekroczyła progu. To 
uczy dystansu do sondaży. 
Tym razem bardzo wierzę, 
że się dostaniemy.
*  Czym chciałbyś zająć 
się w Sejmie?
Najważniejsza jest silna, 
zdrowa i stabilna rodzina. 
Trzeba naprawić tragicz-
ną sytuację opieki zdro-
wotnej, dość umierania 
w kolejkach do leczenia. 
Musimy poprawić pra-
wo, koniec z zamykaniem 
osób na podstawie pomó-
wień i braku dowodów. 
Procesy powinny kończyć 
się 1 miesiąc.  Chciałbym 
też zapewnić edukację o 
najwyższych światowych 
standardach, bony eduka-
cyjne i kulturalne. Marzą 
mi się godne zarobki Pola-
ków za wykonywaną pracę 
i obniżenie podatków dla 
przedsiębiorców, PIT 0% i 
dobrowolny ZUS. Kolejna 
działka, którą chciałbym 
się zająć, to szeroko ro-
zumiana ochrona środo-
wiska, zdrowe żywność, 
czyste powietrze i woda, 
ochrona lasów, by Polska 
była przyjaznym miej-
scem do życia. 
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 Wszystko zaczęło się 
tu – w moim rodzinnym 
mieście, Rybniku. Byłem 
lekarzem i dyrektorem 
Wojewódzkiego Szpita-
la Specjalistycznego nr 
3. Pamiętam moment, 
kiedy pracowałem w 
tej placówce, jednocze-
śnie pełniąc urząd wice-
przewodniczącego rady 
miasta. Zawsze blisko 
ludzi, dbałem o zdro-
wie pacjentów i interesy 
mieszkańców regionu, 
m.in. poprzez wsparcie 
Stowarzyszenia Lokal-
nych Przedsiębiorców. 
Od lat z szacunkiem i 
dumą reprezentuję Ryb-
nik. Po ogólnopolskiej 
działalności jako poseł 
IV, V, VI, VII kadencji, 
Senator RP i Wicemini-
ster Zdrowia przyszedł 
czas na reprezentowanie 
Śląska na arenie między-
narodowej. Do dziś, kie-
dy o tym pomyślę, czuję 
podekscytowanie – było 
tak wiele do zrobienia, 
dla nas, Ślązaków. 
Większa moc, ten sam 
cel – mój region 
W 2014 roku zostałem 
europarlamentarzystą. 
Co się zmieniło? Działa-
łem w imię tego samego 
– dla dobra naszego re-
gionu, ale od tamtej pory 
na większą skalę. Wzro-

sła moja decyzyjność. 
Mogłem teraz zorgani-
zować Dzień Dziecka na 
płytach rybnickiego ryn-
ku i zaprosić młodzież 
do Brukseli – miejsca 
mojej pracy, gdzie razem 
krzewiliśmy polską kul-
turę. Miałem szerokie 
pole manewru, co mo-
tywowało mnie najbar-
dziej. Wiem, jak sprawy 
lokalne załatwić po eu-
ropejsku Dziś, po latach 
w sejmie, senacie i euro-
parlamencie, wiem, co 
trzeba zrobić, wiem, po 
co działam, wiem, jak 
zadbać o nas – Ślązaków 
i Rybniczan.  Jeden z 
punktów programu wy-
borczego Prawa i Spra-
wiedliwości to deklara-
cja 2 miliardów złotych 
na fundusz modernizacji 
placówek naszej służby 
zdrowia. Zadbam o to, 
by potrzebna suma zasi-
liła nasze śląskie ośrodki 
zdrowia.  Zdobędę pie-
niądze dla śląskiej służ-
by zdrowia. Walcząc o 
odpowiedni sprzęt i per-
sonel, ratujemy zdrowie 
wielu pacjentów. Smog i 
pogarszająca się jakość 
powietrza w Rybniku 
to temat, który zawsze 
będzie dla mnie ważny. 
Będę kontynuował pro-
ekologiczne działania 

zmierzające do zmini-
malizowania emisji ra-
kotwórczych substan-
cji. Stawiając rodzinę w 
centrum, opowiadam się 
za unijnymi dopłatami 
dla rolników oraz 13stą i 
14stą emeryturą. Chciał-

bym wdrożyć w życie 
plan remontu dróg lo-
kalnych – jestem pewny, 
że europejski autorytet 
i międzynarodowe do-
świadczenie pozwolą mi 
na większą skuteczność. 
            Bolesław Piecha 

Bolesław Piecha. Skuteczny Rybniczanin




