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W numerze:Prokuratura żąda
najwyższych kar

Nawet 15 lat więzienia dla byłych zomowców domaga się kato-

wicka prokuratura. W trzecim już procesie w sprawie pacyfikacji

kopalni „Wujek” rozpoczęły się mowy końcowe.

Żeby poznać prawdę
- Nie widzę żadne-

go powodu, żeby

ten, kto jest uczci-

wy i nie ma nic do

zatajenia nie zło-

żył oświadczenia.

Niczym to nie gro-

zi i nie niesie - jak niektórzy twierdzą -

ujmy na honorze - mówi dr Teresa

Brodzka. - Natomiast ci, którzy byli

współpracownikami, powinni mieć

przynajmniej tyle odwagi, by to powie-

dzieć.

Czytaj na stronie 3

Głodówka w rafinerii
zawieszona
Ponad tydzień trwała głodówka pra-

cowników Rafinerii Trzebinia. Protest

zawieszono do 18 czerwca. Do tego

momentu załoga rafinerii oczekuje

wprowadzenia takich uregulowań, któ-

re zapewnią opłacalność produkcji bio-

paliw w Polsce.

Czytaj na stronie 5

Członek „S” walczy
o mistrzostwo świata
w boksie!

Tego jeszcze nie

było! 26 maja

w katowickim

Spodku odbędzie

się gala bokserska,

której główną

atrakcją będzie po-

jedynek Krzyszto-

fa „Diablo” Wło-

darczyka ze Stevem „USS” Cunningha-

mem. Ale wcześniej o tytuł młodzieżo-

wego mistrza świata walczyć będzie

Damian Jonak - członek „Solidarności”

w kopalni „Sośnica-Makoszowy”.

Czytaj na stronie 8
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Krótko Liczba tygodnia... Cytat tygodnia

Napisano

Wieœci

z Biur Terenowych ZR

Koleżankom i Kolegom
z Regionalnego Sekretariatu Emerytów i Rencistów,

Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego
oraz Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego
i wszystkim, którzy towarzyszyli w ostatniej drodze

mojemu Mężowi
i okazali mi wsparcie w tych trudnych chwilach

serdecznie dziękuję.

Irenia Kania

BT Pszczyna
18 kwietnia w siedzibie pszczyńskie-

go BT odbyło się spotkanie przedstawi-
cieli komisji zakładowych i społecznych
inspektorów pracy z rzecznikiem OIP w
Katowicach Przemysławem Pogłód-
kiem, w trakcie którego omawiano pro-
blemy związane z nowelizacją ustawy o
PIP i zmianami w Kodeksie pracy.

***
21 kwietnia w Ligocie k. Bielska-Bia-

łej odbył się cykliczny turniej piłki siat-
kowej. Była to już IV edycja zawodów
o Puchar NSZZ "S" Czechowic-Dzie-
dzic. Organizatorami turnieju są komi-
sje zakładowe Walcowni Dziedzice i cze-
chowickiej Oświaty. W zawodach
uczestniczyło 5 drużun. Pierwsze miej-
sce zajęła drużyna "S" Huty "Szopieni-
ce", drugie zespół czechowickiej Oświa-
ty, a na trzecim uplasowali się związkow-
cy z Toolmetu.

BT Sosnowiec
24 kwietnia przeprowadzone zostały

wybory do nowo powstałej Komisji
Zakładowej NSZZ "S" przy MZBM w
Dąbrowie Górniczej. Przewodniczącym
Komisji został Roman Koczur. Orga-
nizacja liczy 28 członków i została zare-
jestrowana w ZR pod nr 1521.

BT Jaworzno
 27 kwietnia w  Południowym Kon-

cernie Węglowym S.A. Zakładzie Gór-
niczym "Sobieski" w Jaworznie odbyło
się informacyjne Zakładowe Zebranie
Delegatów. Informacje dotyczyły pracy
Komisji Zakładowej oraz Komisji Re-
wizyjnej za rok 2006. Wśród zaproszo-

nych gości byli m.in. przewodniczący
Regionu Śląsko - Dąbrowskiego NSZZ
"S" Piotr Duda, przewodniczący SGiE
NSZZ "S" Kazimierz Grajcarek, pre-
zes KW S.A. Węglowej S.A. Grzegorz
Pawłaszek, prezes PKE S.A. Jan Kurp
i prezes PKW S.A. Andrzej Szymkie-
wicz.

BT Gliwice
24 kwietnia w siedzibie gliwickiego

BT ze związkowcami z obszaru działa-
nia Biura spotkali się przewodniczący
Śląsko-Dąbrowskiej "S" Piotr Duda i
członek Prezydium ZR Mirosław Tru-
chan. Omawiali m.in. sprawy, którymi
aktualnie zajmuje się ZR.

***
24 kwietnia obradował zarząd Tere-

nowej Sekcji Problemowej NSZZ "S"
Gliwic i Powiatu Gliwickiego. Zarząd
podjął decyzję w sprawie zaproponowa-
nia kandydata na członka Powiatowej
Rady Zatrudnienia Miasta Gliwice. Zo-
stała nim przewodnicząca MKZ NSZZ
"S" IZO-ERG Gliwice Weronika Miel-
nik.

BT Tarnowskie Góry
25 kwietnia na posiedzeniu Tereno-

wej Sekcji Problemowej NSZZ "S"
związkowcy podjęli decyzję o wystąpie-
niu do ZR z wnioskiem o zorganizowa-
nie w Tarnowskich Górach WZD Re-
gionu Śląsko-Dąbrowskiego, a także pik-
niku regionalnego. TSP chcąc w ten spo-
sób podkreślić rolę jaką odegrali tarno-
górscy działacze związkowi w okresie
tworzenia Związku oraz w stanie wo-
jennym i po jego zakończeniu.

Szczególnej opiece i czci podlegają w Polsce kombatanci,

a nie esbecy. To jest zasadnicza, podstawowa myśl. Natomiast

jeżeli te dwie grupy porównamy to okaże się mniej więcej,

że opieka kombatantów jest mniej więcej sto razy mniejsza.

Senator Zbigniew Romaszewski w Radiu Tok (7 maja 2007 r.)

30...
... lat temu, 7 maja 2007 roku SB zamordowała Stanisława Pyjasa. Na

Żywiecczyźnie odbyły się uroczystości upamiętniające tę smutną rocznicę.
W Gilowicach, rodzinnej miejscowości Pyjasa, jego

matka - Stanisława - odsłoniła pamiątkową tablicę. Tabli-
ca w przyszłości znajdzie się na budynku urzędu gminy w
Gilowicach. Władze gminy chcą też nadać jednej z gilo-
wickich ulic jego imię.

Pyjas był studentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, ak-
tywnym działaczem w środowisku opozycyjnym i współ-
pracownikiem Komitetu Obrony Robotników. Został śmier-
telnie pobity przez wynajętego pięściarza. Był inwigilowa-

ny przez SB, które zleciło jego pobicie. Ciało 24-letniego wówczas studenta zna-
leziono 7 maja 1977 roku w Krakowie, w kamienicy przy ul. Szewskiej.

Do Gilowic przyjechał Bronisław Wildstein. Po śmierci Pyjasa - jako stu-
dent - zorganizował Czarny Marsz, który zakończył się odczytaniem deklaracji
inicjującej Studencki Komitet Solidarności. Bronisław Wildstein podkreślił, że
żyjemy w świecie, który to, co pozytywne zawdzięcza działaniom właśnie ta-
kich ludzi jak Stanisław Pyjas.

Sprawa śmierci Stanisława Pyjasa budziła ogromne emocje. W Krakowie i
kilku innych miastach powstały Studenckie Komitety Solidarności, organizo-
wano demonstracje, podczas których dochodziło do starć z milicją. Sprawa ta
stała się tematem wielu reportaży i trzech filmów.

W lipcu 2001 roku Sąd Okręgowy w Krakowie skazał na dwa lata, w zawie-
szeniu na trzy, dwóch byłych funkcjonariuszy SB i MSW, oskarżonych o utrud-
nianie śledztwa dotyczącego śmierci Stanisława Pyjasa. Wcześniej, w 1977,
1993 i 1999 roku, śledztwo trzykrotnie umarzano, uzasadniając to niemożno-
ścią wykrycia sprawców.

Władze Gdańska zaprzeczają in-
formacjom, że zamiast słynnej bra-
my, przy której Lech Wałęsa czytał
porozumienia sierpniowe, stanie
centrum handlowe. Sklepy staną, ale
znacznie dalej, a historyczna brama
- jako zabytek - pozostanie na swo-
im miejscu.

"Zgodnie z uchwałą Rady Miasta
z 2004 roku, brama jest wpisana do

rejestru zabytków i nie można jej
ruszyć" - zapewnia dziennik.pl An-
toni Pawlak, rzecznik prezydenta
Gdańska. Brama będzie częścią po-
wstającego Europejskiego Centrum
Solidarności, ale nikt na pewno nie
będzie jej przesuwał ani o milimetr.

Nie wiadomo jednak, kiedy cen-
trum powstanie.
Bo choć pieniądze
chcą dać Unia Eu-
ropejska i rząd, to
budowa ciągle się
opóźnia. Nie ma
nawet planów bu-
dynku.

A co z centrum
handlowym? Po-
wstanie, tylko że
daleko od histo-
rycznego wejścia
do stoczni. Wy-
buduje je dewelo-
per, który wyku-
pił część terenów
Stoczni Gdań-

skiej. Nie może jednak zniszczyć
zabytku.

Brama Stoczni Gdańskiej

jest nie do ruszenia
(dziennik.pl, 7 maja 2007 r.)

Związkowcy ze Śląsko-Dąbrowskiej „S”
pod legendarną bramą podczas

Krajowego Zjazdu Delegatów w 2005 r.

19 maja zorganizowana zostanie I Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn do Sank-
tuarium Najświętszej Marii Panny w Dąbrowie Górniczej. Pielgrzymka odbędzie w
39 rocznicę koronacji figury dla uczczenia ks. prałata G. Augustyniaka - twórcy
Stowarzyszenia Robotników Chrześcijańskich.

Program:
1715 - spotkanie przed Sanktuarium
1730 - wykład ks. dr hab. M. Dudy z Papieskiej Akademii Teologicznej na temat

duszpasterskiej działalności ks.G. Augustyniaka
1800 - uroczysta Msza św. odpustowa celebrowana przez ks. bp. Adama Śmigiel-

skiego.
Inicjatorem Pielgrzymki jest MOZ NSZZ "Solidarność" Koksowni Przyjaźń.
Jak co roku mężczyźni pielgrzymować będą też do Piekar Śl. Tradycyjna piel-

grzymka do piekarskiego Sanktuarium odbędzie się w ostatnią niedzielę maja.

Mężczyźni pielgrzymują

25 kwietnia (Moskwa). Na
cmentarzu Nowodziewiczym
pochowano Borysa Jelcyna -
pierwszego prezydenta Rosji. W
pogrzebie w imieniu władz Pol-
ski wziął udział Lech Wałęsa.

***
25 kwietnia (Siemianowice
Śl.). Barbara Blida postrzeliła
się śmiertelnie podczas rewizji
w jej domu prowadzonej przez
ABW. Była minister budownic-
twa i posłanka SLD była objęta
śledztwem dotyczącym korup-
cji. W tzw. aferze węglowej zo-
stało zatrzymanych osiem osób
z byłego kierownictwa dawnych
spółek węglowych oraz firm ko-
operujących.

***
2 maja (Warszawa). Prezydent
Lech Kaczyński uważa, że Po-
lakom należy się jeszcze jedno
święto państwowe. Jego zda-
niem, mogłoby ono być obcho-
dzone 31 sierpnia w rocznicę
podpisania Porozumień Sierp-
niowych, lub 12 września, w
rocznicę powołania pierwszego
niekomunistycznego rządu.

***
3 maja (Polska/Gdańsk). W ca-
łym kraju świętowano 216.
rocznicę uchwalenia Konstytu-
cji 3 Maja - uważanej za pierw-
szą nowoczesną ustawę zasad-
niczą w Europie. Przewodniczą-
cy "Solidarności" Janusz Śnia-
dek wydał z tej okazji oświad-
czenie, w którym przypomniał,
że jednym z fundamentów de-
mokracji jest prawo do wolno-
ści zrzeszania się.

***
4 maja (Polska). Rozpoczęły się
matury. Ponad 460 tys. maturzy-
stów z ponad 8 tys. szkół ponad-
gimnazjalnych przystąpiło do
obowiązkowego pisemnego eg-
zaminu z języka polskiego.

***
6 maja (Francja). Nicolas Sar-
kozy, zdobywając ponad 53
proc. głosów, został wybrany na
prezydenta Francji. Prezydent
Polski Lech Kaczyński napisał
w depeszy gratulacyjnej, że li-
czy na utrwalenie przyjaciel-
skich kontaktów z Paryżem oraz
zaprasza nowego prezydenta
Francji z wizytą do Polski.

***
7 maja (Polska). Przymrozki,
do których dochodziło w ciągu
kilku ostatnich nocy spowodo-
wały 90-proc. straty w upra-
wach sadowniczych; dla konsu-
mentów oznacza to 50-60-proc.
wzrost cen owoców w porów-
naniu z rokiem ubiegłym - oce-
nił prezes Związku Sadowni-
ków RP Mirosław Maliszew-
ski.

***
7 maja (Bruksela). Komisja Eu-
ropejska przewiduje, że bezro-
bocie w Polsce w 2008 roku
spadnie poniżej 10%. Bruksela,
która przedstawiła swoje wio-
senne prognozy dla krajów
członkowskich podkreśla, że
będzie to najlepszy wynik od
czasu przejścia z gospodarki
centralnie sterowanej do gospo-
darki rynkowej.

Naszej drogiej Koleżance

Irenie Kani
wyrazy najgłębszego współczucia

z powodu śmierci

MĘŻA
w imieniu Regionalnego Sekretariatu Emerytów i Rencistów

NSZZ "Solidarność"

składa

przewodniczący Czesław Łęczek
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Żeby poznać prawdę
16 maja mija termin składania
oświadczeń lustracyjnych. Nie
wiadomo, jaką decyzję podej-
mie Trybunał Konstytucyjny,
który ustawą zajmie się 9,10 i
11 maja. Jej zapisy budzą wie-
le emocji. Przede wszystkim ze
względu na zasięg i konse-
kwencje związane z nietermi-
nowym złożeniem oświadcze-
nia. Najwięcej kontrowersji
pojawiło się w środowisku na-
ukowym. Akademicka „Soli-
darność” zawsze wskazywała
na konieczność zlustrowania
pracowników wyższych uczel-
ni i nie podziela protestów
przeciwników tego procesu.

W 1967 r. rozpoczęły się czystki
na uczelniach. Teresę Brodzką z Po-
litechniki Śląskiej zwalniano przez

rok. Jej sprawa oparła się o Komitet
Wojewódzki PZPR. Była pracowni-
kiem Międzywydziałowego Instytu-
tu Nauk Społecznych. Ukończyła fi-
lozofię na UJ, przewód doktorski
otworzyła na uniwersytecie w Pozna-
niu, ale jak napisano w uzasadnieniu
zwolnienia "nie gwarantowała socja-
listycznego wychowania młodzieży".
Wyrzucenie z uczelni było jedno-
znaczne ze wstrzymaniem doktoratu.
Pracę obroniła dopiero w 1981 r., ale

już nigdy nie powróciła na uczelnię.
Jej kariera została przerwana. Pani Te-
resa została bez pracy. Po kilku mie-
siącach znalazła zatrudnienie w Za-
kładzie Wychowawczym dla Umy-
słowo Chorych, później tułała się po
różnych firmach.

Gdy na UŚ powstawał Instytut Fi-
lozofii nie przyjęto jej z powodu
"braku etatu", mimo, że znalazło się
tam miejsce dla osób bez filozoficz-
nego wykształcenia. Podobnie było
w Opolu.

Dzisiaj pani Teresa nie ma wątpli-
wości. Lustracja w środowisku na-
ukowym jest ważna, bo pracownicy
wyższych uczelni zawsze byli trak-
towani jak autorytety.

- Nie widzę żadnego powodu, żeby
ten, kto jest uczciwy i nie ma nic do
zatajenia nie złożył oświadczenia.

- Niebawem Trybunał Konstytu-

cyjny będzie rozpatrywał usta-

wę lustracyjną. Czy są powody

do obaw, zwłaszcza że Rzecznik

Praw Obywatelskich zakwe-

stionował rolę IPN?

Doniesienia medialne są tak ogól-
ne, że trudno wyciągnąć jakiekol-
wiek wnioski prawne. Gdyby jed-
nak wierzyć mediom, rzecznik ma
wątpliwości, czy procesom lustra-
cyjnym należy poddać dziennika-
rzy i pracowników nauki. Nie ma
powodów do obaw. Instytut Pamię-
ci Narodowej Komisja Ścigania
Zbrodni Przeciwko Narodowi Pol-
skiemu został powołany po to, by
realizować pewne cele wyraźnie
określone w ustawie.
- Pracownicy naukowi krytyku-

ją ustawę lustracyjną za brak

oddzielenia osób, które dono-

siły na kolegów i czerpały z tego

korzyści, od nieświadomie

wciągniętych na listy tajnych

współpracowników?

Tematyka lustracji jest tak złożona
i trudna, że niezależnie jakie podję-
libyśmy kroki, wszystkich przypad-
ków nie uda się wyprostować.
Wciąż nie zakończył się proces jed-
nego z kolegów, człowieka prawe-
go, za którego mógłbym ręczyć.
Wplątano go w niezwykle złożoną
sytuację. Zatrzymano 13 grudnia,
zwolniono po trzech dniach, a na
"odchodne" wykorzystano trudną
sytuację rodzinną i wręczono kilo
cukru oraz kartkę do podpisania. W
efekcie pokwitował... podjęcie
współpracy za przyjęcie korzyści
majątkowej. Oczywiście żadnej
współpracy nie podjął i w grudniu
1982 r. został skreślony z listy TW.

Przykład tego człowieka pokazuje,
że sprawy dotyczące niektórych
osób mogą mieć wymiar niewy-
obrażalny. Jeżeli któryś z oficerów
SB dla podniesienia swego presti-
żu napisał, że ma kontakt z jakąś
osobą, a nie była to prawda i osoba
ta nieświadomie znalazła się na li-
ście współpracowników, to jedno-
znaczne przecięcie tej sprawy jest
kwestią nie tylko prawa. Chodzi też
o elementarne poczucie przyzwoito-

ści i moralne przesłanie. Przedsta-
wiciele środowiska akademickiego
sugerowali prezydentowi, co nale-
żałoby zrobić, by usprawnić proces
lustracji, ale w moim odczuciu żad-
na z tych propozycji nie jest dobra.
- Pojawiają się głosy, że już za

późno na lustrację. Wiele teczek

zostało zniszczonych. A te, któ-

re zostały nie ujawnią całej

prawdy...

A czy Instytut Wiesenthala ma ja-
kąkolwiek rację bytu? Czy po tylu
latach mamy jeszcze prawo mówić
o zbrodniach nazistowskich? Czy
mamy pretensje do Żydów, że or-
ganizują marsze żywych? A co
dzieje się ze zbrodnią katyńską? Już
dzisiaj wielu Polaków nie wie, co
się wówczas wydarzyło. I to są fak-
ty, które świadczą o bezwzględnej
konieczności ujawniania prawdy.
Mamy tę przewagę, że żyją jeszcze
ludzie, którzy pamiętają te wydarze-
nia. Pamięć ludzka pomaga w ko-

Z dyrektorem katowickiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej
w Katowicach dr Andrzejem Drogoniem rozmawia Agnieszka Ko-
nieczny.

Ewa Żurawska
- przewodnicząca „S”
Uniwersytetu Śląskiego

„Solidarność” Uniwersytetu
Śląskiego zwróciła się do Senatu
uczelni z apelem o powołanie
Komisji Historycznej do zbadania
przeszłości. Jesteśmy uczelnią hu-
manistyczną, więc istnieje możli-
wość opracowania materiału, do
którego będzie się można odnieść.
Do lustracji należy podejść poważ-
nie, wykorzystać aparat naukowy
żeby tę przeszłość rozliczyć. Skła-
daniu oświadczeń lustracyjnych to-
warzyszy wiele emocje. Zastrzeże-
nia do ustawy zgłaszali prawnicy
UŚ, podkreślali, że jest ona niespój-
na. Głosy te jednak nie dotyczyły
kwestii lustracji.

jarzeniu faktów i odtwarzaniu prze-
biegu zdarzeń. Gdybym nie zajrzał
do swoich dokumentów i nie poko-
jarzył faktów, nigdy nie dowiedział-
bym się o jednej z prowokacji, któ-
ra mnie dotyczyła. Okazało się, że
osoba inicjująca i podsycająca całą
sprawę była tajnym współpracow-
nikiem.
- Emocje budzą również kary

grożące za nieterminowe złoże-

nie oświadczenia...

Środowisko akade-
mickie jest tym, któ-
re procesom lustracji
poddane zostało w
najszerszym stop-
niu. To środowisko
specyficzne ze
względu na różne
formy oddziaływa-
nia, ale powiązane
ideą kształtowania
świadomości młode-
go człowieka. Jest to
też jedyne środowi-
sko, poza Kościo-
łem, gdzie łączność
hierarchiczna ma
swój wymiar. Stąd
tak duże zaintereso-
wanie procesem lu-
stracji. Często oba-
wiamy się, że naru-
szymy "nieruszalne"
święte rzeczy np. po-
mnik mistrza, który
żyje, funkcjonuje. A
teraz może okazać
się, że ten pomnik
został podważony.

Może zdyskredytujemy pewien sys-
tem wartości, który budowaliśmy na
przykładzie tego człowieka. Jest to
zjawisko, skłaniające wielu, szcze-
gólnie młodych do solidarnego sta-
wania w obronie tych ludzi. Ale
obok podkopanych pomników, są
też niewzruszalne. One trwały w ta-
kim systemie wartości, jaki uznały
za najważniejszy. Dla mnie na Wy-
dziale Prawa UŚ takimi pomnika-
mi byli prof. Antoni Agopszowicz,
prof. Roman Jasica. Mógłbym też
wymienić nazwiska wielu autory-
tetów jeszcze żyjących. Byli i są
wspaniali ludzie, którzy przyjmo-
wali swoich seminarzystów wraca-
jących z internowania. Inni tego nie
robili. Jest wiele przykładów świad-
czących o tym, że na uczelniach był
nie tylko popiół, ale i diamenty.
Tych diamentów było znacznie wię-
cej, niż nam się wydaje.
- Dziękuję za rozmowę.

Dr Lesław Fornal,
przewodniczący „S”
Akademii Ekonomicznej w
Katowicach:

Składanie oświadczeń przebie-
ga spokojnie, bez protestów. Na-
ukowcy stoją jednak na stanowi-
sku, że woleliby realizować dobre
prawo. Zastrzeżenia dotyczą m.in.
konsekwencji związanych z nie-
terminowym złożeniem oświad-
czenia i zakresu lustracji. Niektó-
rzy uważają, że powinna - tak jak
w przypadku stanowisk publicz-
nych - obejmować funkcje pełnio-
ne z wyboru. Jesteśmy zdania, że
należy wyróżnić tych, którzy szko-
dzili innym i dzięki temu robili
kariery, od szantażowanych i nie-
świadomie wciągniętych na listy.

Mamy też
wspaniałe pomniki

Dr Andrzej Drogoń ukończył Wydział Prawa
i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, gdzie
rozpoczął karierę naukową. W okresie studenc-
kim współorganizował Niezależne Zrzeszenie
Studentów. Po wprowadzeniu stanu wojenne-
go został internowany. Do chwili obecnej jest
związany z „Solidarnością”. Działa również w
zarządzie Stowarzyszenia Wspierania Nauk
Historyczno-Prawnych w Katowicach oraz Sto-
warzyszeniu Przyjaciół UŚ.

Oddziałowe Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów
Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach

Teresa Brodzka stra-
ciła pracę na uczelni,
bo "nie gwarantowa-

ła socjalistycznego
w y c h o w a n i a
młodzieży"

Niczym to nie grozi i nie niesie - jak
niektórzy twierdzą - ujmy na hono-
rze - mówi dr Teresa Brodzka. - Na-
tomiast ci, którzy byli współpracow-
nikami, powinni mieć przynajmniej
tyle odwagi, by to powiedzieć.

Pani Teresa nie jest pewna, czy jej
zwolnienie było efektem donosu.
Wciąż jednak chciałaby poznać praw-
dę. Niestety, wiele materiałów z jej
teczki zostało zniszczonych. - Podob-
no były jakieś nagrania z moich zajęć
- opowiada - Po latach okazało się, że
kolega - socjolog był tajnym współ-
pracownikiem. Później wyjechał do
Opola, pełnił różne funkcje. Nie zo-
stał wyrzucony z pracy, tak jak ja.
Gdyby okazało się, że to on na mnie
donosił, byłoby mi bardzo przykro,
bo nigdy go o to nie podejrzewałam.

T. Brodzka podkreśla, że lustracja
ma nie tylko aspekt moralny, ale i

praktyczny. - Postawa moralna za-
wsze pociąga jakieś konsekwencje -
dodaje. - Niektórzy donosili i uspra-
wiedliwiają się trudnymi czasami. W
tych samych czasach żyli też ci, któ-
rzy nie dali się złamać.

Jej zdaniem od lat mylimy przeba-
czenie z zapomnieniem. Mówi, że
osobie, która na nią donosiła nie zro-
biłaby nic złego. Powiedziałaby tyl-
ko, że nie wolno jej kandydować do
parlamentu, pełnić funkcji rektora
wyższej uczelni i pouczać innych.

- Słowo przepraszam to za mało za
moralne krzywdy.  Chyba, że jest jesz-
cze możliwość zadośćuczynienia -
mówi Teresa Brodzka. - Ja jestem już
na emeryturze, więc jakie zadość-
uczynienie może mnie czekać?

Agnieszka Konieczny
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Od czasu, gdy odpowiedzial-
nym za górnictwo węgla ka-
miennego w Ministerstwie
Gospodarki został podsekre-
tarz stanu Krzysztof Tchó-
rzewski, strona społeczna
pozytywnie ocenia obrady
Zespołu Trójstronnego ds.
bezpieczeństwa socjalnego
górników.

Po ostatnich rozmowach na te-
mat rządowej "Strategii dla gór-
nictwa" strony uregulowały kwe-
stie związane z zatrudnianiem pra-
cowników w kopalniach. Do
"Strategii..." wprowadzone zosta-
ły zapisy na mocy których w sek-
torze górnictwa węgla kamienne-
go nie będą odgórnie ograniczane
przyjęcia do pracy. W rządowym
programie znalazł się również za-
pis, że zasadność ewentualnej pry-
watyzacji kopalń będzie przed-
miotem uzgodnień ze związkami
zawodowymi.

- Wtedy też ostateczne decyzje
należeć będą do załóg górniczych
w poszczególnych spółkach wę-
glowych - mówi przewodniczący
Sekcji Krajowej Górnictwa Wę-
gla Kamiennego NSZZ "Solidar-
ność" Dominik Kolorz - Wciąż
domagamy się, by w przypadku
wejścia którejś ze spółek na gieł-
dę, rząd zagwarantował, że pakiet
kontrolny Skarbu Państwa będzie
niezbywalny. Jestem pewny, że w
przypadku postawienia w zakła-
dowym referendum pytania, czy
załoga zgadza się na wprowadze-
nie spółki na giełdę, pracownicy
nie dadzą się kupić za 20 lub 30
tys. złotych w akcjach. Oni będą
chcieli nadal pracować w takiej
strukturze spółek węglowych jak

dotychczas - podkreśla Dominik
Kolorz.

W trakcie obrad niewielkie roz-
bieżności między stronami wystą-
piły w kwestiach związanych z
odpowiedzialnością za ponosze-
nie kosztów wypompowywania
wody z kopalń. Rząd zdecydował,
że może przejąć ich ciężar tylko
w stosunku do zlikwidowanych
już kopalń.  Związkowcy wskazu-
ją, że  do likwidacji mogą zostać
przeznaczone kopalnie, które wy-
czerpią swoje złoża. Strona rządo-
wa nie wyraża jednak zgody na
ponoszenie kosztów wypompo-
wywania wody w zakładach gór-
niczych, które zostaną zlikwido-
wane w przyszłości.

- Również nie do końca sprecy-
zowany jest jeszcze zapis dotyczą-
cy produkcji paliwa płynnego z
węgla i zgazowywania tego su-
rowca, ale mam nadzieję, że w
tym przypadku osiągniemy poro-
zumienie - oznajmia Dominik
Kolorz - Natomiast jest wiele
przesłanek, że ze "Strategii..." zo-
stanie wykreślony zapis ograni-
czający wysokość wzrostu wyna-
grodzeń w górnictwie. Niezwykle
istotny jest dla nas fakt, że w rzą-
dowym programie wpisana zosta-
ła możliwość stworzenia grupy
kapitałowej na bazie spółek wę-
glowych oraz spółek produkują-
cych energię.

Szef górniczej "S" podkreśla, że
grupa kapitałowa byłaby bardzo
silnym podmiotem gospodarczym
w Polsce również solidanym pra-
codawcą. Dodaje, że takie rozwią-
zania stosuje się na całym świe-
cie i  Polska nie powinna pozo-
stawać w tyle.

Beata Gajdziszewska

Tylko niewielkie

rozbieżności

Prokuratura Okręgowa w Ka-
towicach domaga się od 2,5
do 15 lat pozbawienia wolno-
ści dla zomowców, którzy
pacyfikowali kopalnie „Wu-
jek” i „Manifest Lipcowy”.

Blisko dwie godziny prokurator
Zbigniew Zięba odczytywał akt
oskarżenia. Wnioskując o uznanie
winy wszystkich oskar-
żonych podkreślił, że plu-
ton specjalny stał się plu-
tonem egzekucyjnym. -
Byli to ludzie doskonale
przygotowani do akcji i
mieli świadomość, że na-
wet w przypadku rykosze-
tu może dojść do uszko-
dzenia ciał górników -
mówił prokurator.

Podczas pacyfikacji
KWK "Wujek" śmierć
poniosło 9 górników, a
tragiczny bilans milicyj-
nych akcji przeprowa-
dzonych w obu zakładach
to kilkudziesięciu ran-
nych.

Prokurator zażądał 15
lat więzienia dla dowód-
cy plutonu specjalnego
Romualda C. i 12 lat dla
wiceszefa KW MO w Ka-
towicach Mariana O.
Odpowiadają oni m.in. za
sprawstwo kierownicze
zabójstwa, które zagrożo-
ne jest wyższą karą. 10 lat
pozbawienia wolności to kara, któ-
rej prokuratura domaga się dla 11
zomowców. Musi ona zostać zła-
godzona o połowę ze względu na

amnestię. Na 9 lat - zdaniem pro-
kuratora - powinni trafić do wię-
zienia dwaj zomowcy pacyfikują-
cy obie kopalnie. Z. Zięba wnio-
skował też o 7 lat pozbawienia
wolności dla kolejnego zomowca
pacyfikującego obie kopalnie i 5 lat
dla członka plutonu specjalnego za
udział w pacyfikacji "Manifestu
Lipcowego". Kara musi zostać zła-

godzona o połowę ze względu na
amnestię.

Prokurator podkreślił, że człon-
kowie plutonu specjalnego nie

Prokuratura żąda
najwyższych kar

Działająca w Netii "Solidar-
ność" przystąpiła do prote-
stu. To efekt braku postępu w
rozmowach z zarządem w ra-
mach sporu zbiorowego.

Spór zbiorowy trwa w Netii od
2 lutego. Ma charakter płacowy.
Międzyzakładowa Organizacja
Związkowa NSZZ "Solidarność"
Netia-Ericsson domaga się pod-
wyżki wynagrodzeń dla wszyst-
kich pracowników o wskaźniki
wzrostu płac z ostatnich 5 lat. -
Taka indeksacja w oparciu o
wskaźnik inflacji, ale także wyni-
ki finansowe firmy, powinna na-
szym zdaniem następować w każ-
dym roku - uważa wiceprzewod-
nicząca zakładowej "Solidarności"
Ewa Podhajecka.

W ramach sporu zbiorowego

związkowcy domagają się też
stworzenia w przedsiębiorstwie
siatki płac, uznania zatrudnionych
powyżej 2 lat na umowę zlecenie
za pracowników etatowych, popra-
wy kultury organizacyjnej w
przedsiębiorstwie oraz wprowa-
dzenia nagród jubileuszowych w
firmie.

- Trwające od kilku miesięcy
rozmowy z zarządem nic nie wno-
szą, to z tamtej strony wyraźnie gra
na zwłokę - mówi Ewa Podhajec-
ka. Dlatego zakładowa "Solidar-
ność" zdecydowała, że od 7 maja
placówki Netii zostaną oflagowa-
ne, a informacja o konflikcie bę-
dzie upubliczniona. Jeśli w kolej-
nych dniach zarząd nie wykaże się
dobrą wolą, związkowcy zapowia-
dają zaostrzenie protestu.

wg

W wielu śląskich zakładach
związanych z hutnictwem i
przemysłem metalowym trwa-
ją obchody Dnia Hutnika.

Uroczystości odbyły się już m.in.
w Walcowni Metali w Czechowi-
cach, hucie "Szopienice", hucie
"Baildon" w Nitroergu w Krup-
skim Młynie i Bieruniu oraz w
Koksowni Zabrze. 5 maja w ko-
ściele św. Floriana w Chorzowie
odprawiona została uroczysta
Msza św. w intencji hutników i ich
rodzin. W uroczystościach wzięli
udział przedstawiciele władz sa-
morządowych, parlamentarzyści i
związkowcy.

- W wielu miejscach oficjalnym
uroczystościom towarzyszyły fe-
styny, które są doskonałym sposo-
bem na promocję Związku. Chęt-
nie biorą w nich udział okoliczni
mieszkańcy, którzy przychodzą z

całymi rodzinami. To okazja do
spotkania, rozmowy i wspólnej
zabawy - mówi przewodniczący
Regionalnego Sekretariatu Meta-

Protest
w Netii

Uczczono św. Floriana

Hutnicze uroczystości w Czechowicach-Dziedzicach

lowców NSZZ "S" Krzysztof Pię-
tak.

red.

Prokurator Zbigniew Zięba podkreślił,
że strzały padały, gdy górnicy pochylali się

nad rannymi kolegami

działali w obronie własnej. Od ran-
nych i zabitych górników dzieliła
ich spora odległość. Zawsze mieli
możliwość wycofania się. Strzały
padały, gdy górnicy pochylali się
nad rannymi kolegami.

- Nie było żadnego zagrożenia
życia milicjantów, a akcja miała na
celu szybkie zdławienie strajku -
argumentował prokurator.

Zbigniew Zięba podkre-
ślił, że wiceszef śląskiej
MO Marian O. był przez
radio informowany o prze-
biegu akcji i w każdej chwi-
li mógł zdecydować o wy-
cofaniu się. Powołał się
również na raport taterni-
ków, którzy szkolili zo-
mowców podczas obozów
wspinaczkowych.

Odczytanie aktu oskarże-
nia poprzedził wniosek me-
cenasa Leszka Piotrow-
skiego o ujawnienie przez
dziennikarzy nazwisk i twa-
rzy zomowców, by możli-
wa była jawność i rzetel-
ność przekazu.

- Wymaga tego interes
społeczny, bo są to żywi, a
nie anonimowi ludzie, któ-
rzy odpowiadają za zbrod-
nię komunistyczną - mówił
Leszek Piotrowski. Jednak
wniosek ten został odrzuco-
ny przez Sąd, który uznał,
że "nie pojawiły się żadne
okoliczności przemawiają-

ce za zmianą wcześniejszej decy-
zji".

ak
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Ponad tydzień trwała gło-
dówka pracowników Rafine-
rii Trzebinia. Protest zawie-
szono 27 kwietnia.

Stało się tak dzięki pozytywnym
deklaracjom Urzędu Celnego w
Krakowie. Chodzi m. in. o po-
wstrzymanie się od egzekucji za-
ległości podatkowych do momen-

tu uzyskania prawomocnego wy-
roku sądowego oraz decyzji doty-
czącej prowadzenia składu celne-
go na terenie rafinerii.

Protest został zawieszony do 18

Głodówka w rafinerii

zawieszona

Jest szansa, że emerytury po-
mostowe obejmą również na-
uczycieli. Partnerzy społecz-
ni z Komisji Trójstronnej do
spraw Społeczno - Gospodar-
czych otrzymali od minister
pracy i polityki społecznej
dawno oczekiwane projekty
ustaw, zakładające wcze-
śniejsze świadczenia także
dla nauczycieli.

Przesłany pakiet projektów
trzech ustaw kończących reformę
emerytalną obejmuje emerytury
kapitałowe z zakładów ubezpie-
czeń emerytalnych, emerytury i
renty z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych, ustawy o ubezpie-
czeniu społecznym z tytułu wypad-
ków przy pracy, chorób zawodo-
wych i emerytury pomostowe. Pro-
jekt przewiduje objęcie emerytura-
mi pomostowymi 300 tys. osób, z
tej liczby około 200 tys. stanowić
będą nauczyciele. Łączny koszt ta-
kiego rozwiązania dla budżetu w
latach 2008-2032 ma wynieść 31,3
mld zł

Projekt nie przesądza ostatecz-
nie, kto będzie miał prawo do eme-
rytur pomostowych, ale znalazły
się w nim dwie definicje: pracy w
szczególnych warunkach i pracy o
szczególnym charakterze, na pod-
stawie których Rada Ministrów ma
w rozporządzeniu wskazać rodza-
je wykonywanych prac uprawnia-
jące do świadczeń. Co ważne, de-
finicja pracy o szczególnym cha-
rakterze jest na tyle szeroka, że

może objąć około 200 tys. nauczy-
cieli, spełniających pozostałe wa-
runki do przejścia na emeryturę
pomostową

Tymczasem za objęciem nauczy-
cieli emeryturami pomostowymi
opowiedzieli się związkowcy z Re-
gionalnej Sekcji Oświaty i Wycho-
wania NSZZ "Solidarność" Regio-
nu Śląsko-Dąbrowskiego. W liście
do minister pracy i polityki spo-
łecznej Anny Kalaty nauczyciele
podkreślają, że są oburzeni przed-
miotowym traktowaniem ich za-
wodu. "W państwie prawa, w któ-
rym dialog społeczny traktowany
jest jako podstawowe źródło do-
chodzenia do konsensusu pomię-
dzy stronami, nie może być tak, iż
o sprawach dla nas fundamental-
nych dowiadujemy się z mediów"
- zwracają uwagę nauczyciele z "S"
ostrzegając przed "falą protestów
w tej sprawie".

Związkowcy zapowiadają, że
decyzje o ewentualnym proteście
podejmą 14 maja, podczas Walne-
go Zebrania Delegatów w Katowi-
cach. - Mamy nadzieję, że do tego
czasu zapadną decyzje rządowe po-
twierdzające obecność nauczycie-
li w projekcie ustaw pomostowych.
Pozwoli to zajmować się nam
przede wszystkim edukowaniem
dzieci i młodzieży, a nie akcją pro-
testacyjną w obronie elementar-
nych interesów nauczycieli - wy-
chowawców - podkreślają autorzy
listu.
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Na zorganizowanych w
Grudziądzu Lekkoatle-
tycznych Mistrzostwach
Polski Weteranów duży
sukces odnieśli związkow-
cy z "Solidarności"  ko-
palni "Brzeszcze-Silesia".

W pchnięciu kulą srebr-
ny medal wywalczył Da-
riusz Merta, a w biegu na
3000 metrów brązowy me-
dal zdobył Jacek Nitka.

Wkrótce po Mistrzostwach
Polski Dariusz Merta wystar-
tował w Helsinkach, gdzie
zdobył brązowy medal Mi-
strzostw Europy Weteranów
w rzucie dyskiem i wynikiem
44,73 m ustanowił nowy re-
kord Polski. W pchnięciu
kulą był czwarty.

Obecnie obaj zawodnicy
przygotowują się do startu w
Mistrzostwach Świata.   B.G.

Pomostowe jednak

dla nauczycieli?

Podpisaniem porozumienia
zakończyły dwumiesięczny
spór zbiorowy w Odlewni Że-
liwa w Zawierciu.

Dopiero pomoc mediatora po-
zwoliła na osiągnięcie wspólnego
stanowiska w sprawie pieniędzy,
a dokładniej ich braku, w portfe-
lach pracowników jednego wy-
działu. Stale - i jako jedyny w ca-
łym zakładzie - wydział odlewni
nie osiągał zaplanowanego budże-
tu, a tym samym pracownicy nie
otrzymywali premii.

- Niedopuszczalne jest tworze-
nie zasad, których nie można zre-
alizować - mówi Małgorzata
Benc, szefowa Biura Terenowego
Śląsko-Dąbrowskiej "S" w Za-
wierciu. - Była to przy tym jawna
dyskryminacja części pracowni-
ków, bo tylko na jednym wydzia-
le przyjęto budżet z sufitu.

- Nie można tylko pracowników
obciążać finansowo odpowie-
dzialnością za wyniki wydziału -
dodaje Witold Siwek, przewod-

niczący "Solidarności" Odlewni
Żeliwa. - Konieczne jest szukanie
rozwiązań, które wyeliminowały-
by powstawanie strat wydziało-
wych.

Ten ostatni postulat najszybciej
uzyskał akceptację pracodawcy.
Szefostwo spółki już w marcu
zmieniło kierownika wydziału od-
lewni oraz zaproponowało powo-
łanie zespołu, którego zadaniem
byłoby określenie nowych zasad
premiowania. Znacznie trudniej
było ustalić zasady zrekompenso-
wania pracownikom dyskrymino-
wanego wydziału braku premii.
Ostatecznie ustalono, że przez trzy
miesiące - od kwietnia do czerw-
ca - otrzymywać oni będę 50 proc.
premii, nawet w przypadku nie
osiągnięcia przez wydział odlew-
ni zaplanowanego budżetu, ale
pod warunkiem osiągnięcia przez
spółkę zysku na działalności go-
spodarczej. Dodatkowo jednora-
zowo wypłacona została pracow-
nikom jedna pełna premia, czyli
430 zł (razem z marcową wypła-

tą), jako częściowa rekompensata
za niesprawiedliwie ustalony próg
budżetowy. Od połowy roku mają
już natomiast obowiązywać nowe
zasady premiowania, zgodnie z
którymi pracownicy wydziału od-
lewni mają być traktowani tak
samo, jak reszta załogi.

- To rozsądny kompromis. Waż-
ne, że nie tylko zdołano wywal-
czyć rekompensatę za utraconą
premię, ale przede wszystkim usu-
nąć wadę w systemie premiowa-
nia i przy tym uwzględnić intere-
sy firmy - wyjaśnia Małgorzata
Benc.

Sytuację ekonomiczną Odlew-
ni Żeliwa mocno osłabiło wejście
Polski do UE, które spowodowa-
ło konieczność podjęcia inwesty-
cji niezbędnych do uzyskania zin-
tegrowanego pozwolenia na ko-
rzystanie ze środowiska. Koszto-
wać one będą ponad 10 mln zł,
które pochodzić mają m.in. z ban-
kowych kredytów pomostowych
oraz unijnych dotacji.

(zaw)

Przyszłość załogi rafinerii jest wciąż niepewna

Rafineria zatrudnia ok. 800
osób, związanych są z nią też
tysiące firm - dostawców oleju
rzepakowego. Wybudowana
kilka lat temu nowoczesna li-
nia produkcyjna do produkcji
biodiesla kosztowała ok. 170
mln zł. Jak mówią pracownicy
rafinerii, produkowany w niej
olej napędowy zyskał uznanie
wśród klientów, potwierdzone
to zostało także uzyskaniem w
ubiegłym roku Godła "Teraz
Polska".

czerwca. Do tego momentu zało-
ga rafinerii oczekuje wprowadze-
nia takich uregulowań, które za-
pewnią opłacalność produkcji bio-
paliw w Polsce, przede wszystkim
zmiany rozporządzenia Ministra
Finansów w sprawie zwolnień od
podatku akcyzowego. Załoga do-
maga się też pozytywnego zakoń-
czenia gnębiących firmę kontroli

prowadzonych przez Urząd Kon-
troli Skarbowej. Jak podkreślają
związkowcy, zawieszenie protestu
głodowego nie oznacza zakończe-
nia akcji protestacyjnej w Grupie

Weterani w akcji

Do Odlewni Żeliwa
wraca premia

Kapitałowej Rafinerii Trzebinia -
zakład jest nadal oflagowany, a
załoga pozostaje w gotowości do
wznowienia głodówki.

Stanowisko w sprawie protestu
przyjęła Śląsko-Dąbrowska "So-
lidarność". W dokumencie pod-
kreślono, że strajk głodowy był
dowodem dramatu, jaki przeżywa
załoga tej firmy. "Rafineria Trze-
binia jest jednym z najważniej-
szych pracodawców w zachodniej
części województwa małopolskie-
go. Ewentualny upadek tej firmy
pociągnąłby za sobą dramatyczne
skutki społeczne i gospodarcze.
Za wszelką cenę należy tego unik-
nąć" - podkreślono w stanowisku.

wg

Dariusz Merta

Jacek Nitka
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Strona finansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Przedsiębiorstwo Wodocią-
gów i Kanalizacji w Będzinie
przy współudziale władz mia-
sta realizuje jedną z najwięk-
szych inwestycji ekologicz-
nych w naszym wojewódz-
twie, czyli projekt Funduszu
Spójności pn.: "Gospodarka
wodno-ściekowa w Będzi-
nie". Komisja Europejska
przyznała dofinansowanie w
kwocie 21.286.425 euro. To 75
proc. wartości inwestycji.

Całkowita wartość zadania opie-
wa na kwotę 28 milionów 381 ty-
sięcy 900 euro (obecnie około 120
milionów złotych). To więcej niż
wynosi budżet gminy Będzin. W
ramach inwestycji wykonane zo-
staną m.in. ponad 42 kilometry
kanalizacji sanitarnej, ponad 33
kilometry kanalizacji deszczowej,
17 przepompowni ścieków sanitar-
nych, 5 przepompowni ścieków
deszczowych. Wymienionych zo-
stanie ponad 39 kilometrów sieci
wodociągowej, a prawie 300 tysię-
cy metrów kwadratowych dróg i
chodników będzie miało nową na-
wierzchnię.

Praca wre...
Już w styczniu br. oficjalnie

przekazano plac budowy wyko-
nawcy, a niewiele później rozpo-
częły się prace w ramach trzecie-
go z kontraktów. Obejmuje on bu-
dowę kanalizacji sanitarnej i desz-
czowej, przebudowę sieci wodo-
ciągowej, budowę pompowni ście-
ków sanitarnych odtworzenie na-
wierzchni dróg i chodników. Ro-
boty dotyczą ulic: Kochanowskie-
go, Reja, Tuwima, Boya-Żeleń-
skiego, Teatralnej, Rolniczej, Ró-
życkiego, Asnyka, Orzeszkowej,
Nadgórników, Racjonalizatorów,
Krasickiego oraz Przodowników
Pracy. Wartość prac zamknie się
kwotą. Obecnie trwają już prace
budowlane między innymi na uli-
cach: Rolniczej, Kochanowskiego
i Asnyka w dzielnicy Grodziec.

Na razie jest trudniej
Dla mieszkańców Będzina reali-

zacja tak wielkiego projektu eko-
logicznego będzie związana z nie-
dogodnościami. Aby powstały
nowe sieci, miasto musi stać się na
kilkanaście miesięcy dużym pla-
cem budowy. Ulice będą rozkopa-
ne przez wiele miesięcy; trudno
będzie po mieście jeździć i parko-
wać. Ciężki sprzęt budowlany i
samochody wożące olbrzymie ilo-
ści materiałów sypkich i wywożą-
ce ziemię dodatkowo skomplikują
ruch w mieście. Cała inwestycja
przebiegać musi w warunkach
zwykłago funkcjonowania miasta
i łagodzenie uciążliwości związa-
nych z budową będzie wielkim wy-

zwaniem nie tylko dla wykonaw-
ców, ale i dla całej infrastruktury
komunalnej Będzina.

Właśnie dlatego zarówno przed-
stawiciele władz miasta, jak rów-
nież Będzińskich Wodociągów
przepraszają mieszkańców za
przejściowe utrudnienia, ale mają
nadzieję, że ze względu na to, że
prace są prowadzone w różnych
częściach miasta, wynikające z
nich trudności nie będą bardzo
uciążliwe. Zadbano zresztą o usta-
wienie tablic informacyjnych oraz
o bieżące informowanie mieszkań-
ców o postępach prac i ewentual-
nych objazdach drogowych. Po-
nadto przed rozpoczęciem robót
przy określonej ulicy, wykonawcy
mają zamiar informować miesz-
kańców o pracach i przybliżonym
czasie ich trwania.

Muszą się zaangażować
Ale, aby sukces był pełny, w za-

dania związane z regulacją gospo-
darki wodno-ściekowej będą się
musieli zaangażować mieszkańcy,
którzy staną się zresztą użytkow-
nikami planowanych urządzeń.
Powstająca sieć rozwinie się na
dużo większy obszar niż obecnie
i, jak zapewnia zarząd Będzińskie-
go Przedsiębiorstwa Wodno- Ka-
nalizacyjnego, zacznie pracować
dużo lepiej niż obecnie. Najwięk-
szym problemem będzie jednak
przyłączanie budynków do nowo
budowanych sieci. Planowana jest
budowa sieci kanalizacyjnych i
wodociągowych, ale jedynie głów-
nych, a przyłączy tylko do granicy
posesji. Od granicy do budynku
przyłącze, nie jest własnością wo-
dociągów ani tym bardziej gminy.
Dotąd stosowano zasadę, że odpo-
wiadał za nie właściciel posesji i
to on będzie musiał zainstalować
nowe urządzenie we własnym
domu. Obecnie w sprawie własno-
ści przyłączy toczy się w środowi-
sku wodociągowców i prawników
dyskusja prawna, bo prawo w tej
sprawie wypowiada się niejedno-
znaczne. Ale, póki co, na razie jest
tak, że przyłączyć się trzeba, bo
inaczej cała planowana inwestycja
nie ma sensu.

W Regulaminie Utrzymania
Czystości i Porządku na Terenie
Miasta Będzina §3 pkt. 1 mówi, że
na przyłączenie nieruchomości do
nowej sieci kanalizacyjnej właści-
ciel lub zarządca ma 9 miesięcy.
Ale jeżeli buduje się sieć kanali-
zacyjną, można jednocześnie wy-
budować nowe przyłącze, którym
popłyną ścieki, gdy nowa sieć za-
cznie pracować. Likwidacja niepo-
trzebnego już szamba może być
wykonana w późniejszym termi-
nie. Podłączenie nowego przyłącza
wodociągowego stanowi podobny
problem, gdyż stan techniczny ist-

niejącej sieci jest bardzo zły i ge-
neruje duże straty wody, za które
później muszą płacić wszyscy
mieszkańcy miasta. Zarząd Bę-
dzińskich Wodociągów zapewnia,
że w tej sprawie chce mieszkańcom
pomóc i tam, gdzie będzie taka
możliwość zaproponuje wspólne

przedsięwzięcie. Polegać będzie
ono na tym, że właściciele nieru-
chomości, którzy zdecydują się na
budowę przyłączy kanalizacyjne-
go i wodociągowego, otrzymają od
ich zakładu bezpłatnie dokumen-
tację na owe sporne przyłącza. Do-
kumentacje wykonywane byłyby
nieodpłatnie, ale tylko w okresie
realizacji inwestycji w ramach
Funduszu Spójności i ustawowym
terminie na podłączenie się odbior-
ców do nowych sieci tj. 9 miesię-
cy. Po tym okresie dokumentacje
byłyby odpłatne. Będzińskie
Przedsiębiorstwo Wodociąów i
Kanalizacji czeka jednak jeszcze
na opinię prawną, która być może
pozwoli na przyjęcie takie rozwią-
zania. Zgoda właściciela, czyli
gminy Będzin już w zasadzie jest.

Zarząd Będzińskich Wodocią-
gów nie ukrywa, że partycypowa-
nie w kosztach sporządzenia doku-
mentacji byłoby sporym wysiłkiem
finansowym i organizacyjnym dla
zakładu, ale jednocześnie podkre-
śla, że takie przedsięwzięcie ma
wiele zalet - stymuluje wyzwole-
nie społecznej energii, i co najważ-
niejsze - znacznie przyspieszy osią-
gnięcie efektu ekologicznego, któ-
ry jest nadrzędnym celem całej in-
westycji.

Korzyści dla mieszkańców
Na razie mieszkańcy mają utrud-

nione życie, warto więc zastanowić
się jak na inwestycji skorzystają w
przyszłości. Jak zapewniają wyko-
nawcy, realizacja projektu przynie-
sie miastu, jak i jego mieszkańcom,
ogromne korzyści. Przede wszyst-
kim nowoczesny system kanaliza-
cji sanitarnej pozwoli na skanali-
zowanie 95 proc. budynków zaj-

mowanych przez mieszkańców
Będzina. Chwilowe niedogodności
związane z realizacją projektu zo-
staną wynagrodzone mieszkańcom
w niedalekiej przyszłości poprzez
sprawnie działający system kana-
lizacyjny, który będzie służył jesz-
cze przyszłym pokoleniom.

Władze Będzina zwracają także
uwagę na zewnętrzne korzyści dla
mieszkańców miasta wynikające z
rozbudowy systemu odprowadza-

Gospodarka wodno-ściekowa będzie funkcjonowała jak należy

Będzin placem ekologicznej budowy

Południowy Koncern Węglo-
wy SA planuje uruchomienie
sprzedaży w bieżącym roku,
za pośrednictwem własnej
sieci handlowej, nowych eko-
logicznych asortymentów
węgla.

Jeszcze w bieżącym roku na ryn-
ku mają pojawić się nowe gatunki
ekologicznego węgla. Produkty te
powstały w wyniku prac prowa-
dzonych przez PKW SA wraz z
Instytutem Chemicznej Przeróbki
Węgla w Zabrzu. Ich bazę stanowi
paliwo węglowe produkowane
przez Zakład Górniczy "Janina".

Uruchomienie sprzedaży nastą-
pi wkrótce. Nie wiadomo jeszcze
pod jaką nazwą nowy produkt po-
jawi się na rynku. Na razie są zna-
ne jedynie robocze nazwy - są to:
Groszek Mix Janina i Miał Mix
Janina.

Prace nad uzyskaniem czystego
węgla i wdrażania nowych techno-
logii przyjaznych środowisku
wciąż są prowadzone. Wynika to z
oczekiwań rynku i ciągłego wzro-
stu popytu na paliwo przyjazne śro-
dowisku. Wprawdzie ponowne za-

interesowanie się klientów wyko-
rzystaniem węgla jako źródła cie-
pła ma głównie podłoże ekono-
miczne, nie bez znaczenia pozosta-
je jednak kwestia ekologii. Prowa-
dzone w ostatnich kilku latach ba-
dania udowodniły, iż połączenie
specjalnie wyselekcjonowanych
asortymentów węgla o niskiej za-
wartości siarki i popiołu z jego spa-
laniem w nowoczesnych paleni-
skach retortowych przyczynia się
do znacznego ograniczenia emisji
substancji szkodliwych do powie-
trza.

Produkty PKW SA spełniają ry-
gorystyczne wymagania jakościo-
we - potwierdza to otrzymane 16
stycznia świadectwo badania na
znak bezpieczeństwa ekologiczne-
go wydane przez ICHPW w Za-
brzu. Działania prowadzone aktu-
alnie przez górniczą spółkę są po-
czątkiem drogi zmierzającej do
produkcji na skalę masową no-
wych asortymentów węgla, które
cieszą się coraz większym powo-
dzeniem wśród użytkowników.

Kolumnę oprac.
Elżbieta Budzyńska

nia i oczyszczania ścieków na te-
renie gminy. Zaliczają do nich
m.in. korzyści związane ze wzro-
stem wartości budynków i parcel
budowlanych na lokalnym rynku
nieruchomości, a także wymierne
oszczędności wynikające z ograni-
czenia wydatków gospodarstw do-
mowych na neutralizację ścieków.
Nie do przecenienia są też zyski
społeczne wynikające z dodatko-
wego zatrudnienia w trakcie reali-
zacji inwestycji oraz z zachowania
istniejących miejsc pracy. Wiele
zyska także środowisko, gdyż nie-
odwołalnie zakończą się niekontro-
lowane zrzuty nie oczyszczonych
ścieków do wód powierzchnio-
wych i gruntu, co przyczyni się do
poprawy stanu czystości wód po-
wierzchniowych i podziemnych na
tym terenie. Włodarze Będzina li-
czą też, że dzięki realizacji tak
wielkiego projektu ekologicznego,
który przyczyni się do wzrostu
atrakcyjności turystycznej i krajo-
brazowej, do miasta napłyną tury-
ści i przedsiębiorcy, a to z kolei
wpłynie w sposób odczuwalny na
wzrost atrakcyjności inwestycyjnej
i poprawy jakości życia mieszkań-
ców regionu.

Nowy węgiel

ekologiczny
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Dla mieszkańców Będzina realizacja tak wielkiego projektu
ekologicznego będzie związana z niedogodnościami
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e-mail: biuropracy@solidarnosc-kat.pl; Biuro Finansowo-Księgowe: tel./fax 032 253-76-70, Rozliczenie składek Związkowych, tel. 032 206-85-77; Biuro Administracyjne: tel. 032 353-84-25 wew. 199/499;
Biuro Ochrony Warunków i Bezpieczeństwa Pracy (BHP): 032 353-84-25 wew. 107; Regionalna Komisja Rewizyjna: tel./fax 032 253-74-91, e-mail: rewizyjna@solidarnosc-kat.pl;
Biura Terenowe ZR: Bytom, ul. Powstańców Warszawskich 34/4 I piętro, tel./fax 032 281-71-65, e-mail: bytom@solidarnosc-kat.pl; Gliwice, ul. Zwycięstwa 3/3p, tel. 032 230-89-30, tel./ fax 032 231-25-27,
e-mail: gliwice@solidarnosc-kat.pl; Jastrzębie Zdrój, ul. Zielona 16 A, tel./fax 032 473-19-74 i 032 473-23-59, e-mail: jastrzebiezdroj@solidarnosc-kat.pl; Jaworzno, ul. Grunwaldzka 35, tel./fax 032 615-17-11,
e-mail: jaworzno@solidarnosc-kat.pl; Pszczyna, ul. 3 Maja 11, tel./fax 032 210-39-63, e-mail: pszczyna@solidarnosc-kat.pl; Rybnik, ul. Kościelna 7, tel./fax 032 422-73-25, e-mail: rybnik@solidarnosc-kat.pl;
Sosnowiec, ul. Mościckiego 14 pok. 301-302, tel. 032 266-47-64, tel./fax 032 363-17-15, e-mail: sosnowiec@solidarnosc-kat.pl; Tarnowskie Góry, ul. Zamkowa 2, tel./fax 032 285-34-68 i 032 285-19-69,
e-mail: tarnowskiegory@solidarnosc-kat.pl; Tychy, ul. Grota Roweckiego 44/03, tel./fax 032 227-56-36, e-mail: tychy@solidarnosc-kat.pl; Zabrze, ul. Wolności 289, tel./fax 032 275-39-02, e-mail: za-
brze@solidarnosc-kat.pl; Zawiercie, ul. 11 Listopada 2a, tel./fax 032 672-37-71, e-mail: zawiercie@solidarnosc-kat.pl;

"Zła ta budowa, na której nikt
nie ginie" oświadczył przed
kilku laty w wywiadzie dla
ATESTU (nr 9/2000) pan Ja-
nusz Korwin-Mikke. Wybili-
śmy w tytule publikacji ową
obrazoburczą myśl. I co? I nic.
Nikt nie protestował. Czytelni-
cy uznali, że wszystko jest w
porządku. Ważne nie tylko, co
się mówi, ale kto to mówi.

JKM ma szczególne prawa, może
powiedzieć chyba wszystko (lub
prawie wszystko) i nikt się nie ob-
raża. Z rzadka jest besztany po na-
zwisku, ludzie niechętnie wdają się
z nim w polemikę. Dlaczego? Nie
tylko z obawy przed jego ostrym
językiem, przede wszystkim dlate-
go, że pan Janusz ma rację. Logicz-
ną, co nie znaczy, że emocjonalną.
A przecież odkryciem poprzednie-
go dziesięciolecia była właśnie in-
teligencja emocjonalna, czyli umie-
jętność grania na emocjach. Stąd też
ludzie nią obdarzeni często robią ka-
riery, zwłaszcza w polityce, a ci my-
ślący, z ogromnym zasobem wie-
dzy, jak nie przymierzając JKM, nie
zyskują zbyt wielu zwolenników.
Nawiasem mówiąc, z naszego krę-
gu znam zaledwie jedną osobę -
członka Unii Polityki Realnej, za to
z GIP, co pozwala mi zachować na-
dzieję co do przyszłości tego urzę-
du.

W roku bieżącym pan JKM znów
nawiązał do spraw bezpieczeństwa.
Oto poinformował w swoim blogu,
że dostojny Stanisław Kogut, se-
nator PiS, zaproponował wprowa-
dzenie obowiązku noszenia kami-
zelek odblaskowych przez pie-
szych. Oczywiście, pan Janusz skry-

tykował ten pomysł, twierdząc, że
są tylko dwie możliwości - albo do-
stojny upadł w dzieciństwie na
główkę i do dziś trwają skutki tego
urazu, albo też ma udziały w fa-
bryczce produkującej wspomniane
kamizelki. Ale interesująca jest ar-
gumentacja autora odwołująca się
do logiki, a także do rachunku eko-
nomicznego (jedno nie wyklucza
drugiego). JKM wywodzi, że nawet
jeśli obowiązek noszenia kamizelek
zostanie wprowadzony, to na dro-
gach zginie, powiedzmy, o 15 osób
mniej. Jakichś - i to jest istotne - nie-
dbaluchów nie troszczących się na-
wet o własne bezpieczeństwo, bo
przecież szwendali się po jezdni, nie
włożyli kamizelek odblaskowych,
nie usunęli się przed samochodem.
Dodam, że problem główny leży w
tym, iż często skutkiem działalno-
ści "niedbaluchów" padają nie oni
sami, ale zupełnie inni, Bogu ducha
winni ludzie. Ludzi na świecie jest
raczej za dużo niż za mało - kon-
kluduje swój wywód pan Janusz
Korwin-Mikke. To pasuje także do
tytułu wspomnianego wywiadu w
ATEŚCIE.

Przytoczone słowa brzmią nie-
ludzko, ale rozumiemy, że są prze-
sadną, łopatologiczną wersją stwier-
dzenia, że należy brać odpowie-
dzialność, zwłaszcza za siebie.
Gdzie kończy się racjonalność wy-
datków na bezpieczeństwo. Mówiąc
językiem inżynierskim  - czy ma-
szyny muszą być idiotoodporne.

Nasza działalność powinna być
rozsądnym balansem między dwo-
ma biegunami - wydawać, a nawet
niekiedy trwonić pieniądze pod
zbożnym hasłem "Bhp się opłaca",
a z drugiej strony - traktować ludzi
w kategoriach wyłącznie ekono-
micznych.

Oto inny przykład takiego"eko-
nomicznego" myślenia. Debaty ti-
schnerowskie to świetne imprezy,
odbywające się nie tylko w Krako-
wie. Niedawno, 7 marca br., odby-
ła się debata pt. "Moralność i rynek"
z udziałem prof. J. Hołówki (etyk i
logik - świetny dyskutant), H.
Gronkiewicz-Waltz i W. Kostrze-
wy, bankowca, byłego prezesa
BRE. Krótki wykład wstępny wy-
głosił prof. Michael Sondal z Uni-
wersytetu Harvardzkiego. Przywo-

łał interesujący przykład - oto przed
kilku laty w Czechach władze za-
niepokoiły się znacznym wzrostem
chorób nowotworowych związa-
nych z paleniem papierosów. Wy-
nikały z tego coraz wyższe koszty
opieki zdrowotnej. Koncern tyto-
niowy - zresztą ten sam działa w
Polsce - przygotował ekspertyzę, z
której wynika, że państwo nie po-
nosi dodatkowych kosztów palenia,
wprost przeciwnie. Polacy umiera-
ją szybciej i nie trzeba im wypłacać
długo emerytur ani utrzymywać w
domu starców. Padła nawet konkret-
na kwota zaoszczędzona w ten spo-
sób na każdym palaczu.

Straszne, ale też przecież praw-
dziwe. Tyle, że na szczęście nie po-
trafimy poruszać się w oderwaniu
od zwyczajnych ludzkich wartości.

Wszystkie te przykłady skłaniają
mnie do zwrócenia uwagi, że w na-
szej branży oprócz serca potrzebny
jest też rozsądek, ustalone kryteria
oceny efektywności nakładów, oce-
ny skuteczności działania instytucji
takich, jak inspekcja pracy czy
CIOP.

Ostatnio Sejm uchwalił ustawę o
PIP, którą komentuje w wywiadzie
przedstawicielka "Lewiatana". In-
spekcja powinna być oceniana po
efektach, a nie według statystyki. Je-
stem przekonany od dawna do tego
poglądu. Przecież właśnie do takich
kryteriów wrócono na Zachodzie;
oceny na podstawie efektów propo-
nuje Agencja Bezpieczeństwa i
Zdrowia w Pracy z Bilbao, a na
przykład Japonia postawiła sobie za
cel zmniejszenie w ciągu kilku lat
liczby wypadków z blisko 2 tysię-
cy do 1,5 tysiąca itd., itp.

Może wreszcie i u nas zaczną
obowiązywać kryteria racjonalne.
Takie kryteria może zastosować
nowa Rada Ochrony Pracy. Wygod-
niej jest patrzeć na słupki kontroli,
podobnie jak zarząd telewizji patrzy
na oglądalność programów. Ale ta-
kie podejście przestaje być uznawa-
ne, zwłaszcza w Unii.

Dedykuję tę ideę rządzącym w
naszej branży, szczególnie w związ-
ku z Światowym Dniem Pamięci
Ofiar Wypadków przy Pracy. Dzia-
łajmy z sercem, ale i z rozsądkiem.
n

Stawiamy na BHP!
Nowy Tygodnik Śląsko-Dąbrow-
ski nie zapomni o BHP! W tym
miejscu regularnie będziemy pu-
blikować teksty poświęcone bez-
piecznej pracy. Rozpoczęliśmy
współpracę z "Przyjacielem przy
Pracy" i "Atestem" - dwoma cza-
sopisma poświęconymi tej sferze.
Nie zabraknie u nas również po-
rad i informacji o zmianach w
przepisach.

Ekonomia czy serce?
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12 stycznia br. Sejm RP przyjął
ustawę o zmianie ustawy o orga-
nizacji i funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych oraz niektórych in-
nych ustaw. Zgodnie z jej art. 7
ustawa weszła w życie 21 lutego
2007 r.

Zmiana ta wnosi istotne zmiany, mię-

dzy innymi dla osób, które zawarły umo-

wę z którymś z otwartych funduszy eme-

rytalnych (OFE), a wykonują swoją pra-

cę pod ziemią i w przyszłości ubiegać się

będą o emeryturę górniczą.

Znowelizowano artykuły: art. 50a. i art.

50.e ustawy o emeryturach i rentach z

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych do-

dając zapis, uzależniający prawo do eme-

rytury górniczej od faktu nieprzystąpie-

nia do otwartego funduszu emerytalnego

lub złożenia wniosku o przekazanie

środków zgromadzonych na rachun-

ku w otwartym funduszu emerytal-

nym, za pośrednictwem Zakładu

(ZUS), na dochody budżetu państwa.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą

przekazanie środków z otwartego fundu-

szu następuje w sposób automatyczny,

gdy Zakład Ubezpieczeń Społecznych

zawiadomi o ustaleniu członkowi

otwartego funduszu prawa do emery-

tury na podstawie art. 50a lub 50e

(emerytury górnicze) ustawy z dnia 17

grudnia 1998 r. o emeryturach i ren-

tach z Funduszu Ubezpieczeń Społecz-

nych.

W przypadku ustalenia prawa do eme-

rytury górniczej, Zakład Ubezpieczeń

Społecznych wykreśla wpis o członko-

stwie w otwartym funduszu z Centralne-

go Rejestru Członków Otwartych Fun-

duszy Emerytalnych i zawiadamia o tym

wykreśleniu fundusz emerytalny. Z

dniem ustalenia prawa do emerytury

górniczej, umowa z otwartym fundu-

szem staje się nieważna z mocy prawa.

Tak więc osoby, które są członkami

otwartych funduszy emerytalnych, aby

uzyskać prawo do emerytury górniczej,

będą musiały złożyć wniosek o przeka-

zanie środków zgromadzonych na ra-

chunku w otwartym funduszu emerytal-

nym, za pośrednictwem ZUS, na docho-

dy budżetu państwa. Wówczas, po usta-

leniu prawa do emerytury górniczej przez

ZUS, automatycznie następuje rozwiąza-

nie umowy z OFE i przekazanie środ-

ków zgromadzonych na koncie w OFE

do budżetu państwa.

UWAGA!!! Składanie wymaganego

wniosku następuje w momencie ubiega-

nia się o emeryturę górniczą i (napraw-

dę) nie ma sensu bieganie już dziś do od-

działu ZUS i składanie takowego wnio-

sku.

Nowelizacja ta ostatecznie rozwiała

wszelkie wątpliwości dotyczące kolizji

członkowstwa w OFE, a prawa do eme-

rytury górniczej. Ustaliła także jasne pro-

cedury rozwiązywania umowy z OFE.

Co z chorobowym?
Z uwagi na fakt, iż w dalszym ciągu

podstawowym pytaniem zadawanym

przez naszych czytelników jest kwestia

zaliczania okresów niezdolności do pra-

cy w związku z chorobą, powtarzamy już

wcześniej udzieloną informację.

W 2007 roku, tak jak dotychczas nale-

ży odpracować tylko okresy niezdolno-

ści do pracy z powodu choroby lub od-

osobnienia w związku z chorobą zakaź-

ną (tzw. ogólny stan zdrowia), za które

wypłacone zostało wynagrodzenie lub za-

siłek chorobowy powyżej 35 dni w roku

kalendarzowym, a powstałych po 14 li-

stopada 1991 r. Nie wlicza się do tego

okresów niezdolności do pracy z tytułu

wypadku przy pracy, wypadku w drodze

do pracy lub z pracy albo z tytułu choro-

by zawodowej, za które wypłacone zo-

stało wynagrodzenie lub zasiłek choro-

bowy albo świadczenie rehabilitacyjne.

Od 1 stycznia 2008 roku do pracy gór-

niczej uprawniającej do przejścia na eme-

ryturę górniczą bez względu na wiek za-

liczać się będzie tylko okresy niezdolno-

ści do pracy z tytułu wypadku przy pracy

albo z tytułu choroby zawodowej, za które

wypłacone zostało wynagrodzenie lub za-

siłek chorobowy albo świadczenie reha-

bilitacyjne. Tak więc odpracować trzeba

będzie wszystkie okresy niezdolności do

pracy z powodu wypadku w drodze do

pracy lub z pracy, choroby lub odosob-

nienia w związku z chorobą zakaźną (tzw.

ogólny stan zdrowia), za które wypłaco-

ne zostało wynagrodzenie lub zasiłek

chorobowy.

I tu zaczynają się problemy. Problemy

wynikłe jak zwykle z interpretacji prze-

pisów prawa przez różnych prawników.

Jedni twierdzą, że trzeba będzie odpra-

cować wszystkie okresy niezdolności do

pracy z powodu choroby lub odosobnie-

nia w związku z chorobą zakaźną, za które

wypłacone zostało wynagrodzenie lub za-

siłek chorobowy, powstałych po 14 listo-

pada 1991 r. Drudzy zaś, uznający bez-

względność zasady "niedziałania prawa

wstecz", twierdzą, że należy odpracować

okresy niezdolności do pracy z powodu

choroby lub odosobnienia w związku z

chorobą zakaźną, za które wypłacone zo-

stało wynagrodzenie lub zasiłek choro-

bowy powyżej 35 dni w roku kalenda-

rzowym, powstałych po 14 listopada 1991

r., a przed 1 stycznia 2007 r. Natomiast

okresy niezdolności do pracy z powodu

choroby lub odosobnienia w związku z

chorobą zakaźną, za które zostało wypła-

cone wynagrodzenie lub zasiłek choro-

bowy, powstałe po 31 grudnia 2006 roku

trzeba będzie odpracować w całości.

Ja osobiście skłaniam się do zdania tych

drugich.

Myślę jednak, że tak jak w poprzed-

nim przypadku, co do ustalenia daty, od

której należy liczyć poszczególne okresy

chorobowe, będzie musiał wypowiedzieć

się Sąd Najwyższy.

Zmiany w emeryturach

górniczych

Henryk Nakonieczny radzi
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Tego jeszcze nie było! 26 maja
w katowickim Spodku odbędzie
się gala bokserska, której głów-
ną atrakcją będzie pojedynek
Krzysztofa „Diablo” Włodarczy-
ka ze Stevem „USS” Cunnin-
ghamem. Ale wcześniej o tytuł
młodzieżowego mistrza świata
walczyć będzie Damian Jonak -
członek „Solidarności” w kopal-
ni „Sośnica-Makoszowy”.

Jego przeciwnikiem będzie Rosja-
nin Michael Schubov boksujący w
niemieckiej grupie. Pięściarze rywa-
lizaować będą o tytuł młodzieżowego
mistrza świata federacji WBC w wa-
dze junior-średniej (66,6 - 69,8 kg).

Damian Jonak trenuje boks od 15
lat. Na amatorskim ringu stoczył 176
walk. Był m. in. 5-krotnym mistrzem

Polski juniorów i wicemistrzem seniorów. Po przej-
ściu na zawodowstwo wygrał wszystkie 12 walk, z
czego 9 przez k.o. Jak mówi, jego idolem jest Oskar
de la Hoya - do ostatniej soboty
mistrz świata WBC w kategorii
lekkośredniej. - Oskar nie powi-
nien przegrać, nie był gorszy od
Floyda Mayweathera Jr - pod-
kreśla.

Rozmowę z Damianem Jonakiem
opublikujemy w najbliższym nume-
rze TŚD.                                    wg

Członek „Solidarności” walczy

o mistrzostwo świata w boksie!

Gala Boksu Zawodowego

Katowicki Spodek, 26 maja 2007 r.
19.30 - rozpoczęcie imprezy, występ muzyczny oraz pokazy walk

amatorskich i zawodowych,

21.30 - Artur Binkowski (Polska/Kanada) - Richard Bango (Nige-
ria) - waga ciężka,

22.00 - Damian Jonak (Polska) - Michael Schubov (Rosja/Niem-
cy) - walka o Młodzieżowe Mistrzostwo Mistrza Świata Fe-
deracji WBC w wadze junior-średniej,

22.30 - Rafał Jackiewicz (Polska) - Joel Mayo (Chile) - walka o
tytuł Mistrza Świata Federacji IBC w wadze junior-półśred-
niej,

23.00 - Krzysztof "Diablo" Włodarczyk (Polska) - Steve "USS"
Cunningham (USA) - walka o Mistrzostwo Świata organi-
zacji IBF w wadze junior średniej.

Wszystkie komisje zakładowe
oraz członków "Solidarności"
zachęcamy do zakupu biletów na
galę. Cena już od 35 zł! Szcze-
góły u Józefa Wiśniowskiego -
Skarbnika Zarządu Regionu, tel.
032 253-91-80 i 0605 301 775.

Po godzinach


