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Sierpień to tradycyjny czas polskich pielgrzymek. W niedzielę 19 sierpnia 80 tys. pielgrzymów
dotarło do Piekar Śląskich na doroczną Pielgrzymkę Kobiet i Dziewcząt do cudownego obrazu
Matki Boskiej Piekarskiej. W tym samym dniu na Jasnej Górze modlili się energetycy, elektrycy
i elektronicy.

Czas pielgrzymowania

W numerze:Związkowcy „S” z wizytą w Japonii
Na początku wakacji delegacja
związkowców „Solidarności”
przebywała w Japonii.
Trwający dwa dni zjazd był oka-
zją do spotkania z siedmioosobo-
wą grupą związkowców prześla-

dowanych przez japoński rząd za przekonania, skupionych w
stowarzyszeniu MIYOSHI - KAI. Związkowcy ci walczą o
pokój na świecie i domagają się rozbrojenia, ograniczenia li-
czebności japońskiej armii oraz nie wysyłania japońskich żoł-
nierzy do Iraku.                                    Czytaj na stronie 4

Fundacja dla dzieci ze Wschodu
Dzięki Fundacji na Rzecz Zdro-
wia Dzieci i Młodzieży Regionu
Śląsko-Dąbrowskiego im. Grze-
gorza Kolosy dzieci z Ukrainy

przez ponad dwa tygodnie będą wypoczywać w Polsce.
30 dzieci z rejonu Drohobycza wzięło udział w konkursie pla-
stycznym "Moje wymarzone wakacje", które Fundacja organi-
zuje wspólnie z Pawilonami Meblowymi Agata.

Czytaj na stronie 4

Dobry start Sabiny
2 finały indywidualnie i 3 w sztafecie
- to dorobek Sabiny Skrzypiec na pły-
wackich mistrzostwach świata dla nie-
słyszących, które zakończyły się na
Tajwanie.
Po tegorocznym świetnym występie
na mistrzostwach Polski Sabina dosta-
ła powołanie na mistrzostwa na Taj-
wanie. Śląsko-Dąbrowska "Solidar-

ność" pomogła jej w sfinansowaniu przelotu na wyspę.
Czytaj na stronie 5
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Krótko Liczba tygodnia... Cytat tygodnia

Napisano

Wieœci

z Biur Terenowych ZR

W tym roku upływa już 14 lat od tragicznej
śmierci Grzegorza Kolosy, Adama Stepeckiego i
Jana Tyszkiewicza.

W 1993 roku przewodniczący Zarządu Regionu,
szef Sekretariatu Górnictwa i Energetyki oraz związ-
kowy kierowca zginęli w wypadku samochodowym
w Koziegłowach. Jak co roku ich pamięci poświęco-
na będzie Msza Św., która we wtorek 4 września o
godz. 8.00 odprawiona zostanie w kościele pw. Wniebowzięcia Naj-
świętszej Marii Panny w Wodzisławiu Śl. Do udziału w nabożeństwie
zapraszamy poczty sztandarowe oraz wszystkich związkowców.

Msza za Grzegorza Kolosę

Partie ustawicznie się kłócą. Dobierają przeciw sobie okre-

ślenia skrajne: absurd, głupota, kłamstwo, człowiek zero.

Wszyscy stają się dla kogoś przeciwnikami i tworzy się klimat

nerwów i podniecenia, co nie sprzyja działaniu rozumu.

Prymas Józef Glemp podczas homilii na Jasnej Górze,

15 sierpnia 2007 r..

Za kilka miesięcy może się oka-
zać, że górnicy wybierający się na
emeryturę będą musieli odpracować
wszystkie dni chorobowego. Na Ślą-
sku wrze, bo dla rekordzistów ozna-
cza to nawet trzy lata dodatkowego
fedrowania! - Jest duży problem -
alarmują związkowcy, którzy już
szykują pozwy do sądu.

 Teraz obowiązują jeszcze stare za-
sady - górnicy, którzy chcą przejść
na wcześniejszą emeryturę po 25 la-
tach pracy na dole, muszą odrobić
wszystkie dni L-4 związane z cho-
robą zakaźną (powyżej 35 dni w roku
kalendarzowym). Ale za pół roku,
czyli od 1 stycznia 2008 roku, zasa-
dy się zmienią. Odpracować trzeba
będzie wszystkie dni chorobowego,
z wyjątkiem wypadków przy pracy
oraz choroby zawodowej.

I tu pojawia się problem, jak in-
terpretować nowe przepisy. Zakład
Ubezpieczeń Społecznych chce, aby
górnicy odrabiali L-4 od 14 listopa-
da 1991 r., a więc 16 lat wstecz. Wte-
dy zmieniły się zasady naliczania
świadczeń, bo weszła w życie usta-
wa o rewaloryzacji rent i emerytur.
Wyodrębniono okresy składkowe i
nieskładkowe, a każdy z zakładów
pracy, w tym kopalnie, został zobo-
wiązany do prowadzenia tzw. kart
zasiłkowych. W nich odnotowuje się
wszystkie dni L-4, więc łatwo obli-
czyć, kto kiedy i ile chorował.

Dla niektórych górników oznacza
to kilka, a nawet kilkanaście miesię-
cy dodatkowego fedrowania. Ale re-
kordziści mają do odrobienia nawet
trzy lata. - W przyszłym roku idę na
emeryturę, ale w ZUS-ie powiedzieli
mi, że muszę odpracować 18 mie-

sięcy. Aż mnie ścięło, bo przecież nie
ze swojej winy raz miałem złamaną
nogę, a drugi raz zapalenie płuc -
mówi pan Emil, który oburzony za-
telefonował do naszej redakcji.

Szykuje się ostra walka, bo górni-
cze związki zawodowe już zapowie-
działy pozwy do sądu. Chcą, aby w
tej sprawie wypowiedział się Sąd
Najwyższy i wskazał, jak interpre-
tować przepisy. Górnicy przekonu-
ją, że skoro ustawa wchodzi w życie
1 stycznia 2008 r. (de facto weszła
w życie 1 stycznia 2007, ale obowią-
zywało roczne vacatio legis), to
nowe zasady powinny obowiązywać
właśnie od tej daty. Prawo nie może
przecież działać wstecz. (...)

Zamieszanie z górniczymi emery-
turami może przynieść za to jeden
pozytywny skutek. Jest szansa, że
skończy się tuszowanie wypadków
w kopalniach. Zgodnie z nowymi za-
sadami górnicy będą bowiem musieli
odrobić L-4, nawet gdy ulegli wy-
padkowi w drodze do i z pracy. Tym-
czasem nie jest tajemnicą, że wielu
górników, nawet gdy coś stało się im
w kopalni, np. zmiażdżyło im nogę,
mówili lekarzowi, że wypadek zda-
rzył się w drodze do pracy, bo pośli-
zgnęli się na oblodzonej drodze. Stąd
m.in. wielu górników ma do odro-
bienia dodatkowe miesiące L-4.

Do oszustw namawiali i dalej na-
mawiają członkowie dozoru bhp.
Każdy wypadek to olbrzymi kłopot
dla kopalni i jej dyrekcji. (...) Wiele
wyjaśni się już za kilka tygodni, gdy
głos w sprawie górniczych emery-
tur zabierze Ministerstwo Pracy i Po-
lityki Socjalnej.

BT Gliwice
W gliwickim Biurze Terenowym

można składać zamówienie na album
poświęcony historii powstawania NSZZ
"Solidarność" i roli, jaką w kształtowa-
niu Związku odegrał Ojciec Święty Jan
Paweł II. W liczącej 184 strony publi-
kacji znajdują się m.in. zdjęcia archiwal-
ne z wydarzeń sierpniowych 1980 r. na
Wybrzeżu, relacje ze spotkań delegacji
"S" z Janem Pawłem II i pielgrzymek
papieskich do Polski.

Cena albumu wynosi 88 zł, powyżej
pięciu egzemplarzy - 69 zł , powyżej sze-
ściu egzemplarzy 49 zł. Album można
obejrzeć w siedzibie BT w Gliwicach
przy ul. Zwycięstwa 3/3.

***
W dniach 16-17 sierpnia związkow-

cy "S" KWK "Budryk" zorganizowali
na terenie kopalni masówki w trakcie
których załoga informowana była o
możliwości wprowadzenia dojazdówki
do funduszu wynagrodzenia w formie
zapisu do ZUZP.

- Pracownicy oczekują na  taki zapis -
mówi szef zakładowej "S" Andrzej
Powała - Decyzja w tej sprawie należy
do sygnatariuszy ZUZP KWK "Budryk"
S.A. Dziwne że ZZ "Kadra" oraz WZZ
"Sierpień-80"  zdecydowali, że nie pod-
piszą tego protokołu. Jestem zaskoczo-

ny, ponieważ przez ostatnie lata wspól-
nie z "Kadrą" walczyliśmy o ten zapis
do ZUZP. Teraz okazuje się, że 4 lata
walki poprzez strajk i protest głodowy
poszły na marne.

W trakcie masówek informowano
również załogę o planowanym połącze-
niu kopalni z  JSW S.A. Pracownicy w
referendum zdecydują o ewentualnej
fuzji. Zarząd JSW oraz działające w spół-
ce związki zawodowe przygotowały już
projekt dotyczący połączenia, który zo-
stanie przedstawiony pracownikom "Bu-
dryka".

- Załoga stanie przed bardzo ważnym
dylematem. Jeżeli JSW S.A. zależy na
"Budryku", to my oczekujemy takich
samych stawek jakie funkcjonują w Ja-
strzębskiej Spółce Węglowej. W pięciu
kopalniach tej Spółki są te same taryfi-
katory stawek osobistego zaszeregowa-
nia - informuje A. Powała.

BT Sosnowiec
14 sierpnia komitet strajkowy lekarzy

i pielęgniarek ze Szpitala Specjalistycz-
nego w Dąbrowie Górniczej podpisał

porozumienie z dyrekcją placówki, na
mocy którego pracownicy tych grup za-
wodowe otrzymają od 1 października br.
roku podwyżkę w wys. 10 proc do upo-
sażenia zasadniczego. Podwyżką nie zo-
stali objęci lekarze stażyści i lekarze re-
zydenci. W myśl zawartego porozumie-
nia lekarze i pielęgniarki zawiesili spór
zbiorowy z pracodawcą do czasu reali-
zacji postulatów strajkujących.

- Decyzje o podwyżkach płac podjęte
przez dyrekcję szpitala potwierdzają na-
szą wiedzę, że w 2007 roku możliwa
byłaby 25 procentowa realna podwyżka
płac dla wszystkich pracowników szpi-
tala - komentuje przewodnicząca zakła-
dowej "S" Elżbieta Żuchowicz - W
naszej ocenie możliwe byłoby to w opar-
ciu o jedność związków zawodowych,
o którą zabiegała "S", bez niepotrzebne-
go generowania kosztów spowodowa-
nych strajkiem.

10 lipca "S" podpisała porozumienia
z pracodawcą zgodnie z którym cały
personel szpitala otrzymał 10 procento-
we podwyżki do uposażenia zasadnicze-
go. Tym samym wysokość podwyżki dla
lekarzy i pielęgniarek wynosi 20 proc.

BT Zawiercie
Pół lipcowego wynagrodzenia otrzy-

mali pracownicy administracyjni Huty
Szkła Gospodarczego w
Zawierciu. W jeszcze gor-
szej sytuacji znaleźli się ro-
botnicy produkcyjni, którzy
10 sierpnia nie zobaczyli na-
wet grosza zaliczki. Kiedy
dostaną swoje pieniądze nie
wiadomo. Huta tłumaczy
się problemami finansowy-
mi i wysyła do sądu gospo-
darczego trzeci już, kolejny

raz poprawiony, wniosek o upadłość i
likwidację przedsiębiorstwa.

Kondycja ekonomiczna huty, będącej
spółką Skarbu Państwa, jest rzeczywi-
ście tragiczna. Zadłużenie wobec dostaw-
ców i budżetu sięga 28 mln zł i jest kilka
razy wyższe od wartości księgowej spół-
ki. Co gorsza praktycznie wszystkie nie-
ruchomości i wartościowe maszyny ob-
ciążone są hipoteką bankową, a niezbęd-
nych do produkcji materiałów czy też
gazu ziemnego (opalane są nim piece)
w każdej chwili może zabraknąć. Huta
ma wprawdzie sporo zamówień, ale ceny
uzyskiwane z kontraktów zagranicznych
nie pokrywają kosztów produkcji.

Nic zatem dziwnego, że pracownicy
masowo składają wymówienia i to wrę-
czając pracodawcy dyscyplinarkę w try-
bie art. 55 § 1 Kodeksu pracy (powo-
dem są zaległe wynagrodzenia). Ostat-
nio zrobiło tak kolejne jedenaście osób.
Dwa pierwsze wnioski "krzemowych"
hutników o wypłatę odszkodowanie w
wysokości wynagrodzenia za okres nor-
malnego wypowiedzenia są już w sądzie.

(zaw)

89...
... wielkie Derby Śląska tym razem dla Zabrza. Górnik pokonał Ruch

Chorzów po bramce Tomasza Hajty, który znów gra w Zabrzu. Gol padł
po rzucie karnym, który - jak pokazały telewizyjne powtórki - nie powi-
nien zostać podyktowany. Spotkanie było bardzo emocjonujące, a oba
zespoły kończyły mecz w "dziesiątkę". Oglądało je aż 14 tys. widzów.

W miniony weekend w piłkarskiej Orange Ekstraklasie rozegrano rów-
nież "małe" derby naszego województwa. Zagłębie Sosnowiec 1:0 po-
konało Polonię Bytom.

Czy górnicy będą musieli

odpracować wszystkie dni L-4?
(Gazeta Wyborcza, Tomasz Głogowski, 16 sierpnia 2007 r.)

14 sierpnia (Kielce). Rozpoczął
się strajk komunikacji miejskiej.
Kierowcy MPK ogłosili go w pro-
teście przeciw odwlekaniu przez
zarząd firmy i potencjalnego inwe-
stora strategicznego terminu roz-
mów z załogą o przyszłości zakła-
du. Władze miasta zerwały umo-
wę z MPK i ściągnęły do miasta
zastępczą komunikację z innych
miast. Z kierowcami, którzy nie
znają Kielc, po mieście jeżdżą póki
co pracownicy magistratu i poka-
zują im trasę

***
18 sierpnia (Skomielna). Ponad
150 związkowców - pracowników
parków narodowych protestowa-
ło wzdłuż trasy Kraków - Zako-
pane, tzw. "zakopianki". Domagali
się informacji na temat przyszło-
ści ich branży a także dotrzyma-
nia porozumienia pomiędzy przed-
stawicielami parków narodowych
a rządem. Podpisany w marcu do-
kument miał gwarantować pod-
wyżkę pensji od dnia 1 lipca o 400
zł i o kolejne 600 zł od stycznia
2008 r.

***
18 sierpnia (Rybnik). Zakończy-
ła się kilkudniowa głodówka le-
karzy w Wojewódzkim Szpitalu
Specjalistycznym nr 3 w Rybni-
ku. Lekarze i dyrekcja zawarli po-
rozumienie gwarantujące niewiel-
kie, kroczące podwyżki od paź-
dziernika. W proteście głodowym
uczestniczyło w sumie ok. 40 osób.
W negocjacjach uczestniczył wi-
ceminister zdrowia Bolesław Pie-
cha, który przez wiele lat praco-
wał w tym szpitalu i był jego dy-
rektorem. Tymczasem według da-
nych Centrum Zarządzania Kry-
zysowego wojewody śląskiego,
czynną akcję strajkową nadal pro-
wadzą w województwie śląskim
32 szpitale. W 12 szpitalach woj.
śląskiego wypowiedzenia złożyło
486 lekarzy.

***
20 sierpnia (Konin). O godzinie
6 rano rozpoczął się strajk gene-
ralny w Hucie Aluminium. Wcze-
śniej zarząd spółki bezprawnie
zwolnił dyscyplinarnie z pracy
związkowców biorących udział w
negocjacjach. Zdaniem przedsta-
wicieli pracowników, którzy
uczestniczyli w negocjacjach, za-
rząd odrzucał wszystkie ich pro-
pozycje i dążył do konfrontacji.
Kierownictwo Aluminium Konin,
którego właścicielem jest Roman
Karkosik utrzymuje, że związ-
kowcy prowadzili spór zbiorowy
niezgodnie z obowiązującym pra-
wem. - Wszystkie działania, łącz-
nie ze strajkiem ostrzegawczym
były przeprowadzone zgodnie z
prawem. Potwierdziły to renomo-
wane kancelarie prawnicze wska-
zane przez Komisję Krajową
NSZZ "S" - mówi Zdzisław No-
wakowski, przewodniczący Za-
rządu Regionu w Koninie, który
znalazł się także w grupie zwol-
nionych pracowników.

***
20 sierpnia (Warszawa). Do Pol-
ski wrócił były szef MSWiA Ja-
nusz Kaczmarek. - Nie dam się
zastraszyć i nie będę drugą Barba-
rą Blidą - zapowiedział. Nie chciał
jednak mówić o żadnych konkre-
tach, bo - jak podkreślił - nadal
obowiązuje go tajemnica, a o
szczegółach będzie mówił dopie-
ro przed komisją, która go z niej
zwolni.
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Każdego roku na Jasną Górę
przybywa 4 milionów pielgrzy-
mów z całego świata. Tylko na
obchodzone 15 sierpnia Świę-
to Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny w pieszych
pielgrzymkach z najodleglej-
szych zakątków Polski do
Częstochowy zmierza ponad
200 tysięcy pątników.

Tradycje pielgrzymowania do
stóp Jasnogórskiej Pani sięgają
początków Sanktuarium. Ruch
pątniczy jest nie tylko związany
ze wspaniałą historią częstochow-
skiego klasztoru. Przede wszyst-
kim łączy się z martyrologią Na-
rodu Polskiego.

Popularność pielgrzymowania
do jasnogórskiego Sanktuarium
wzrosła już w XV w., po dwóch
kolejnych napadach na Cudowny
Obraz. W Wielkanoc 1430 r., ban-
da rabusiów ograbiła Wizerunek
z kosztowności i szablami pocię-
ła twarz Madonny. Kolejnego na-
padu dokonały wojska króla cze-
skiego w 1466 r.

W 1621 r. rozpoczęto budowę
wałów obronnych wokół Jasnej
Góry, która stała się również "for-
tecą Maryjną". Pierwszy atak od-
parła już w 1655 r., gdy pod mu-
rami klasztoru stanęła armia
szwedzka. Trwająca 40 dni walka
zakończyła się zwycięstwem ry-
cerzy Maryi. Miało ono symbo-
liczny charakter i zdecydowało o
poderwaniu całej Polski do wal-
ki. Gdy szala zwycięstwa przechy-

liła się na stronę polską król Jan
Kazimierz oddał kraj Matce Bo-
żej obierając Ją za Patronkę i Kró-
lową Państwa. Uroczyste ślubo-
wanie odbyło się 1 kwietnia 1656
r. w katedrze lwowskiej.

Wydarzenia te miały wpływ na
dalszy rozwój ruchu pielgrzymko-
wego. W siedemnastym wieku na
Jasną Górę każdego roku przyby-
wało już sto tysięcy pątników.
Wśród nich królowie, hetmani,
magnaci, szlachta, rycerstwo i
prosty lud. Właśnie wówczas zro-

dził się zwyczaj pieszego piel-
grzymowania.

8 września 1717 r. odbyła się
koronacja Cudownego Obrazu. W
uroczystości wzięło udział około
200 tysięcy wiernych.

Łącznik między zaborami
Rok 1795 przyniósł trzeci roz-

biór Polski. Przez ponad 120 lat
Jasna Góra pełniła rolę łącznika
między trzema zaborami. W ser-
ca Polaków wlewała nadzieję i
wiarę w przetrwanie, a wizerunek
Jasnogórskiej Bogarodzicy stał się
czytelnym znakiem wolnego Po-
laka. Zaborcy obawiali się Sank-
tuarium i zabronili zbiorowego
pielgrzymowania na częstochow-
skie wzgórze. Wbrew zakazom i
szykanom na uroczystość pięćset-
lecia Jasnej Góry w 1882 r. dotar-
ło ok. czterystu tysięcy pielgrzy-
mów.

W nocy z 22 na 23 września
1909 r. skradziono perłową suk-
nię z jasnogórskiego Obrazu i
dwie złote korony papieskie. Po-
nowna koronacja odbyła się 22
maja 1910 r. i mimo niewoli mia-
ła wspaniałą oprawę.

Na pielgrzymkowym szlaku
Na początku dwudziestego wie-

ku do Częstochowy rocznie piel-
grzymowało już około miliona
osób. Wówczas zaczęły tworzyć
się pielgrzymki stanowo-zawodo-
we. Ruchu pątniczego nie prze-
rwała nawet II wojna światowa.

Zwyczaj ten umocnił się po 1945
r., kiedy to Jasna Góra jeszcze
bardziej uwydatniła charakter du-
chowej stolicy Polski. Umierają-
cy w 1948 r. kardynał August
Hlond wypowiedział znamienne
słowa: "Zwycięstwo jeśli przyj-
dzie, przyjdzie przez Maryję".

Od 1951 r. administracja reżimu
komunistycznego robiła wszystko,
by "zarosły ścieżki na Jasną Górę".
Mimo szykan uroczystość Jasno-
górskich Ślubów Narodu w sierp-
niu 1956 roku zgromadziła milio-
nową rzeszę pielgrzymów. Na-
stępne lata, okres Wielkiej No-
wenny przed tysiącleciem Chrztu
Polski oraz czas Soboru Watykań-
skiego II wpłynęły na masowy
rozwój pielgrzymowania. Prymas
Tysiąclecia ks. Kardynał Stefan
Wyszyński gromadził Polaków na
Jasnej Górze. Tutaj czerpali siłę
do przetrwania i budowania Pol-
ski chrześcijańskiej.

Pielgrzymowanie zwiększyło
się wraz z wyborem kardynała
Karola Wojtyły na Stolicę Piotro-
wą. Pierwsza pielgrzymka Ojca
Świętego do Ojczyzny w czerw-
cu 1979 r. zgromadziła na Jasnej
Górze około trzech i pół miliona
pielgrzymów.

W 1981 r. ton polskiemu piel-
grzymowaniu do Matki Bożej
nadali robotnicy. Jubileusz 600-le-
cia Jasnej Góry przypadł na 1982
r., kiedy Polska przeżywała tra-
giczne dni stanu wojennego. Oj-
ciec Święty nie mógł więc przy-
być na uroczystości. Obchodzono
je później - w czerwcu 1983 r., a
obecność Papieża umocniła Pola-
ków w dalszej walce o wolną Oj-
czyznę.

Źródło: strona internetowa Ja-
snogórskiego Klasztoru

XXV Ogólnopolska
Pielgrzymka Ludzi Pracy

Zapoczątkowane przez ks. Je-
rzego Popiełuszkę w 1982 r.
Ogólnopolskie Pielgrzymki Ludzi

Pracy na Jasną Górę mają wyjąt-
kowy charakter. Pokazują ko-
nieczność budowania sprawiedli-
wości społecznej i ludzkiej soli-
darności. Jak przypomina Abp
Tadeusz Gocłowski Metropolita
Gdański Krajowy Duszpasterz
Ludzi Pracy podczas tych piel-

grzymek Ludzie Pracy, zwłaszcza
skupieni pod sztandarami "Soli-
darności", mieli jedyną okazję, by

Jasna Góra - duchowa stolica Polski

Na Święto Wniębowzięcia NMP na Jasną Górę zmierza
ok. 200 tys. pątników z całej Polski

Tegoroczna pielgrzymka energetyków, elektyków
i elektroników na Jasną Górę odbywała się pod hasłem:

„Tylko miłość jest twórcza”.

Modlitwa przed Cudownym Obrazem to najważniejszy
moment dla każdego pielgrzyma

19 sierpnia odbywała się rów-
nież Pielgrzymka Kobiet i
Dziewcząt do Sanktuarium Ma-
ryjnego w Piekarach Śląskich.
Więcej na stronie 4.

Zakon Świętego Pawła
Pierwszego Pustelnika po-
wstał w XIII wieku na Wę-
grzech. Do Polski Paulini spro-
wadzeni zostali przez Włady-
sława Opolczyka, namiestnika
króla Ludwika Węgierskiego
w latach 1367-1382. Do Czę-
stochowy przybyli w 1382 r. W
darze od księcia jasnogórskie-
go otrzymali wzgórze z maleń-
kim kościołem pw. Najświęt-
szej Maryi Panny, Dziewicy
Wspomożycielki, w którym
złożony został otaczany wiel-
ką czcią Cudowny Wizerunek
Matki Bożej.

Na miano jasnogórskiego
Pielgrzyma zasłużył Ojciec
Święty Jan Paweł II. Już od
wczesnej młodości był związa-
ny z Jasnogórską Królową Pol-
ski, do której wielokrotnie
przybywał. Jako student, dusz-
pasterz młodzieży akademic-
kiej, biskup i papież.

- Nie mogło zabraknąć na
szlaku mego pielgrzymowania
Jasnej Góry - powiedział 7
czerwca 1999 r. w Częstocho-
wie.

Wśród pielgrzymów przyby-
wających na Jasną Górę są wiel-
kie grupy stanowe m.in. rolni-
ków, nauczycieli i wychowaw-
ców, kolejarzy, służby zdrowia,
prawników, żołnierzy, policjan-
tów i pracowników komunal-
nych. Do Częstochowy piel-
grzymują również dzieci pierw-
szokomunijne, maturzyści i
młodzież szkolna.

zamanifestować swą jedność i de-
terminację w walce o wolność
Ojczyzny, godność człowieka pra-
cy i prawa pracownicze.

Po odzyskaniu wolności piel-
grzymowanie Ludzi Pracy nabra-
ło nowego znaczenia.  Gromadzą-
cy się na Jasnej Górze pracowni-
cy zaczęli modlić się o prawo do
godnej pracy i płacy.

Tegoroczna Pielgrzymka Ludzi
Pracy na Jasną Górę odbędzie się
15 i 16 września. W jej trakcie
pielgrzymi pomodlą się również o
więź z własnym narodem młodych

Polaków, którym - jak podkreślił
Duszpasterz Ludzi Pracy - powin-
niśmy zapewnić pracę i godne ży-
cie we własnej Ojczyźnie.

- Zapraszamy na Jasną Górę
osoby odpowiedzialne za gospo-
darkę kraju, przedsiębiorców i
wszystkich Ludzi Pracy. Kocha-
my Ojczyznę i chcemy jej służyć.
Ale Ojczyzna, jak Matka musi
zapewnić nam godne życie. To
nasza wspólna sprawa - napisał
Abp Tadeusz Gocłowski w zapro-
szeniu skierowanym do Ludzi Pra-
cy.

Energetycy na Jasnej Górze
Od 22. lat na Jasną Górę piel-

grzymują również energetycy,
elektrycy i elektronicy. Hasłem te-
gorocznej pielgrzymki, odbywają-
cej się 18 i 19 sierpnia były słowa:
"Tylko miłość jest twórcza". Wzię-
ło w niej udział ok. 12 tysięcy pra-
cowników branży.

Centralnym punktem pielgrzym-
ki była niedzielna Msza św., której
przewodniczył bp Adam Lepa z
Łodzi.

- Wasza praca jest niezwykle
ważna dla całego narodu. Dzięki
niej może się w Polsce rozwijać
gospodarka i przemysł, doskona-
lić technika. Również rozwój na-
uki i kultury byłby bez niej prak-
tycznie niemożliwy. Praca, którą
wykonujecie ma rangę wielkiej i
historycznej misji - mówił w ho-
milii bp Adam Lepa.

W darze ołtarza pielgrzymi zło-
żyli m.in. ornaty i naczynia litur-
giczne oraz sprzęt nagłaśniający
dla parafii Miłosierdzia Bożego w
Ponince na Ukrainie. Na zakoń-
czenie Eucharystii nastąpił Akt
Oddania Matce Bożej.

Podczas pielgrzymki obchodzo-
no również 25 rocznicę kanoniza-
cji św. Maksymiliana Marii Kol-

be - patrona energetyków, elektry-
ków i elektroników.

Agnieszka Konieczny
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Dzięki Fundacji na Rzecz
Zdrowia Dzieci i Młodzieży
Regionu Śląsko-Dąbrowskie-
go im. Grzegorza Kolosy
dzieci z Ukrainy przez ponad
dwa tygodnie będą wypoczy-
wać w Polsce.

30 dzieci z rejonu Drohobycza
wzięło udział w konkursie pla-
stycznym "Moje wymarzone wa-

556 zawodników wystartowałało z Gdańska do Gdyni na trasę
XIII Maratonu Solidarności. Tradycyjnie przed biegiem sportowcy
złożyli kwiaty pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców. 42 km i
195 metrów najszybciej przebiegł Jarosław Janicki. W swoich ka-
tegoriach rywalizowali tez rolkarze i sportowcy na wózkach. Bie-
gu nie udało się ukończyć najstarszemu sportowcowi - 85-letnie-
mu Marianowi Parusińskiemu. Po przebiegnięciu 25 km uznał, że
nie zmieści się w 5-godzinnym limicie czasu. Marian Parusiński
ma 85 lat i w swojej karierze przebiegł 101 maratonów.

Na początku wakacji delegacja
związkowców „Solidarności”
przebywała w Japonii.

 Prócz kolegów z branży Związek
Kolejarzy Wschodnich Kolei Japonii
JREU skierował zaproszenie do
Krzysztowa Pluszczyka - Przewod-
niczącego Społecznego Komitetu Pa-

mięci Górników KWK "Wujek" i Sta-
nisława Płatka - Przewodniczącego
Zarządu Krajowego Związku Więź-

niów Politycznych Okresu Stanu Wo-
jennego.

Przedstawiciele "S" wzięli udział w
uroczystych obchodach XX rocznicy
powstania JREU i jubileuszowym zjeź-

dzie związku. W jego trakcie
związkowcy z kopalni "Wu-
jek" wręczyli 10 działaczom
JREU Medale 25 Rocznicy
Pacyfikacji KWK "Wujek".

- W ten sposób podzięko-
waliśmy przyjaciołom z Japo-
nii za piętnastoletnią współpra-
cę i finansowy wkład w bu-
dowę Pomnika-Krzyża oraz
propagowanie pamięci o tych
tragicznych wydarzeniach
wśród japońskich związkow-
ców - opowiada Stanisław Pła-
tek.

Trwający dwa dni zjazd był
okazją do spotkania z siedmio-
osobową grupą związkowców
prześladowanych przez japoń-
ski rząd za przekonania, sku-
pionych w stowarzyszeniu
MIYOSHI - KAI. Związkow-
cy ci walczą o pokój na świe-
cie i domagają się rozbrojenia,
ograniczenia liczebności ja-

pońskiej armii oraz nie wysyłania ja-
pońskich żołnierzy do Iraku. Protestują
przeciwko przewożeniu broni japoński-
mi kolejami. M.in. za odmowę doko-
nywania takich transportów są prześla-
dowani.

- Rewizje w domach i lokalach związ-
kowych, przesłuchania, areszt i toczą-
cy się proces sądowy stały się już co-
dziennością dla nich i ich rodzin - pod-
kreśla Stanisław Płatek.

Podczas drugiego dnia zjazdu goście
z USA, Kanady, Nowej Zelandii, Taj-
landii, Mongolii, Węgier, Korei Połu-
dniowej, Australii i Polski opowiadali
o sytuacji organizacji związkowych w
swoich krajach.

Pobyt w Japonii był dla związkow-
ców z całego świata także okazją do po-
znania dwudziestoletniego  dorobku ar-
tystycznego JREU. Goście zwiedzili
m.in. wystawę plastyczną, fotograficz-
ną i sztuki Bonzai. Podziwiali występy
związkowych zespołów artystycznych.
Program został wzbogacony o zwiedza-
nie Jokohamy i wycieczkę w okolice
Fudżi.

ak

W tegorocznej Pielgrzymce
Kobiet i Dziewcząt do Sank-
tuarium Matki Sprawiedliwo-
ści i Miłości Społecznej w
Piekarach Śląskich uczestni-
czyło kilkadziesiąt tysięcy
pątników. Hasłem pielgrzym-
ki były słowa: „Przypatrzmy
się powołaniu naszemu”.

Metropolita katowicki abp Da-
mian Zimoń zwracając się do

kobiet i dziewcząt mówił o po-
wołaniu do życia w rodzinie, ka-
tolickim wychowaniu dzieci i za-
grożeniach płynących ze współ-
czesnego świata. Wskazał rów-
nież na laicyzację małżeństwa i
rodziny.

- Toleruje się rozwody. Nie-
wierność małżeńską usprawiedli-
wia się na wiele sposobów. A
przecież więź małżeńska to naj-
bardziej intymny związek kobie-

Związkowcy „S”

z wizytą w Japonii

ty i mężczyzny pomyślany przez
Stwórcę - podkreślił abp Damian
Zimoń. - Małżeństwo nieraz
przeżywa dramatyczne sytuacje,
ale nie możemy zniechęcać się
naszymi słabościami i potknięcia-
mi.

Podczas Mszy św. homilię wy-
głosił abp Szczepan Wesoły z
Rzymu.

- Współczesna cywilizacja
kwestionuje sakralny charakter
małżeństwa, jaki ta instytucja
miała zawsze we wszystkich kul-
turach. Właściwie nie mówi się
o małżeństwie, ale o związkach
partnerskich - mówił abp Weso-
ły dodając, że współczesną cywi-
lizację cechuje egoizm, a przecież
życie człowieka powinno być
ukierunkowane na drugiego czło-
wieka. Odrzucenie Boga wiąże
się wypaczeniem miłości.

Biskup Szczepan Wesoły na-
wiązał do emigracji zarobkowej
i podkreślił, że w dążeniu do do-
statniego życia nie można zapo-
minać o najważniejszej wartości,
jaką jest rodzina.

Pielgrzymka kobiet do Sanktu-
arium Maryjnego w Piekarach
Śląskich zawsze odbywa się nie-
dzielę po 15 sierpnia, jest odpo-
wiedzią na majową pielgrzymkę
mężczyzn i również posiada ma-
sowy charakter.

Agnieszka Konieczny

Fundacja

dla dzieci ze Wschodu

Krzysztof Pluszczyk w otoczeniu japońskich związkowców

Stanisław Płatek i Krzysztof Pluszczyk
podczas wręczania przedstawicielom
JREU Medali 25 Rocznicy Pacyfikacji

KWK „Wujek”

Zarząd Krajowy Związku Więź-
niów Politycznych Okresu Stanu
Wojennego skierował na ręce Prze-
wodniczącego Związku Zawodo-
wego Kolejarzy Wschodniej Japo-
nii protest przeciwko wyrokowi sądu
okręgowego w Tokio, który skazał
7 działaczy związkowych JREU na-
leżących do stowarzyszenia MIY-
OSHI-KAI.

Zarząd Krajowy Związku pod-
kreślił, że solidaryzowanie się z ja-
pońskimi działaczami prześladowa-
nymi za przekonania uważa za swój
obowiązek.

- Walka o wolność, niepodległość,
godność człowieka, przekonania
polityczne, czy wolność poglądów,
wolność słowa i walka o utrwalanie
pokoju na świecie to również nasz
cel - podkreślił Zarząd Krajowy
Związku i zaapelował do rządzących
w Japonii o zaprzestanie represji. -
Dążenie do zachowania pokoju, oba-
wa przed kolejnym konfliktem
zbrojnym z udziałem Japonii zasłu-
guje na nagrodę, a nie na karę.

To nie pierwsza pomoc Funda-
cji im. Kolosy dla dzieci ze Wscho-
du. Jesienią 1994 r. 50 dzieci z re-
jonu Mogilewa - z terenów najbar-
dziej dotkniętych katastrofą czar-
nobylską - przez miesiąc odpoczy-
wało w Polsce. Młodzi Ukraińcy i
Białorusini na koszt Fundacji przy-
jeżdżali do Polski również w ko-
lejnych latach. Łącznie w latach
1994-2007 Fundacja im. Kolosy
zorganizowała w naszym kraju
wypoczynek dla blisko 200 dzieci
ze Wschodu. Czerwone czapeczki kolonistów to ich znak rozpoznawczy

kacje", które Fundacja organizuje
wspólnie z Pawilonami Meblowy-
mi Agata. Ich prace znalazły się w
gronie laureatów. Nagrodą były 2-

t y g o d n i o w e
wakacje w nad-
morskim Jaro-
sławcu.

Młodzi Ukra-
ińcy przyjecha-

li pociągiem do Katowic w zeszłą
środę. Ale ponieważ wyjazd na ko-
lonie zaplanowano na czwartek,
dzieci miały jeden dzień wolnego.

Dzięki Fundacji, "Solidarności" i
sponsorowi konkursu spędziły go
w Ustroniu. - Bezpłatny pobyt w
pensjonacie w Ustroniu sfinanso-

wały Pawilony Meblowe Agata,
my zorganizowaliśmy przejazd -
relacjonuje szef Śląsko-Dąbrow-
skiej "S", zarazem prezes Funda-
cji Piotr Duda. Dzięki temu dzie-
ci miały okazję poznać nie tylko
polskie morze, ale i góry. Między
jedną a drugą wielogodzinną pod-
różą pociągiem był też czas na od-
poczynek. W podróż do Jarosław-

ca młodzi Ukraińcy zostali "wypo-
sażeni" w solidny prowiant i nowe
plecaki - prezent od "Solidarności".

Wojciech Gumułka

Przypatrzmy się

powołaniu naszemu
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Program obchodów XXVII rocznicy

podpisania Porozumienia Jastrzêbskiego:

2 wrzeœnia 2007 r.:

godz. 11.00 - Msza Œwiêta za Ojczyznê - Koœció³ pw. NMP Matki Koœcio³a

(„na górce”) w Jastrzêbiu Zdroju

3 wrzeœnia 2007 r.:

godz. 9.30   - Rocznicowe nabo¿eñstwo - Cechownia KWK „Zofiówka”

godz. 10.30 - Uroczystoœci pod Pomnikiem Porozumienia Jastrzêbskiego

                       - Czêœæ artystyczna

2 finały indywidualnie i 3 w
sztafecie - to dorobek Sabiny
Skrzypiec na pływackich mi-
strzostwach świata dla nie-
słyszących, które zakończy-
ły się na Tajwanie.

Przypomnijmy, 17-letnia Sabina
jest córką wieloletniej przewodni-
czącej "Solidarności" Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ryb-
niku. Dziewczyna od dwóch lat
pływa wyczynowo. Po tegorocz-
nym świetnym występie na mi-
strzostwach Polski Sabina dostała
powołanie na mistrzostwa na Taj-
wanie. Śląsko-Dąbrowska "Soli-
darność" pomogła jej w sfinanso-
waniu przelotu na wyspę.

Beata Skrzypiec jest zadowolo-
na ze startu córki. - Sabina była
piąta w wyścigu na 800 m krau-
lem. To świetny wynik. Była też

Dobry start Sabiny

Sabina ze swą sportową idolką
- Otylią Jędrzejczak

ósma na 400 metrów
i trzy razy płynęła z
koleżankami z repre-
zentacji w finale szta-
fet - z dumą mówi
mama pływaczki. -
Od września ruszamy
z przygotowaniami do
Olimpiady, która za
dwa lata również od-
będzie się na Tajwa-
nie. Sabina jest jeszcze
młoda i z pewnością
zrobi postępy.

Start skromnej, 5-
osobowej reprezenta-
cji Polski na Tajwanie
był udany. Nasi zdo-
byli 3 medale i w kla-
syfikacji drużynowej
zajęli dobre 11 miej-
sce

wg

Kupując rękawice lub spoden-
ki należącego do „Solidarno-
ści” bokserskiego mistrza
świata można wspomóc by-
tomski dom dziecka.

W maju tego roku w katowickim
"Spodku" Damian Jonak pokonał
Rosjanina Michaiła Szubowa i
wywalczył tytuł mło-
dzieżowego zawodo-
wego mistrza świata
wagi junior średniej
federacji WBC. Przez
branżowych komenta-
torów pięściarz z By-
tomia określany jest
jako jeden z najlep-
szych zawodników
młodego pokolenia.

Co ważne, 22-letni
członek "Solidarno-
ści" i były pracownik
kopalni "Zabrze-Ma-
koszowy" nie zapomi-
na o swych korzeniach
i rodzinnym mieście.
Od pewnego czasu
Damian Jonak wspo-
maga Dom Dziecka nr
2 w Bytomiu, gdzie w
miejscowych "Szom-
bierkach" stawiał swe
pierwsze kroki na bokserskim rin-
gu. Również pieniądze ze sprzeda-
ży rękawic i spodenek zostaną

przeznaczone na rzecz tej placów-
ki.

Sprzęt jest do kupienia na porta-
lu aukcyjnym www.allegro.pl (au-
kcja nr 227798056 i 227802275).
Obydwie pamiątki będą z imien-
ną, odręczną dedykacją i autogra-
fem. Zwycięzcy aukcji otrzymają
też zaproszenia na galę boksu, któ-

ra 22 września odbędzie się w By-
tomiu. Aukcja potrwa do niedzieli
2 września.      Wojciech Gumułka

Wylicytuj rękawice

mistrza świata!

Organizacje związkowe działa-
jące w Hucie Bankowa podpi-
sały porozumienie z nowym
inwestorem. Jest nim notowa-
na na Warszawskiej Giełdzie
Papierów Wartościowych spół-
ka Alchemia. Firma nabyła
wszystkie udziały należące do
Mittal Steel Poland S.A.

Przewodniczący "Solidarności" w
hucie Bankowa Henryk Myrda
uważa, że porozumienie jest satysfak-
cjonujące dla pracowników i strony
związkowej. Przypomina, że rozmo-
wy z nowym inwestorem trwały bli-
sko dwa miesiące. Uczestniczył w
nich prawnik Biura Terenowego "S"
w Sosnowcu, Piotr Kisiel.

- Dokument uwzględnia gwaran-
cje pracownicze wynegocjowane

Podpisali porozumienie

z inwestorem
przez organizacje związkowe z Mit-
tal Steel Poland i wprowadza nowe
korzystne rozwiązania - mówi Hen-
ryk Myrda. - Uszczegółowiony zo-
stał zapis mówiący, że w razie upa-
dłości lub likwidacji zakładu wszy-
scy pracownicy, w miarę możliwości,
zostaną zatrudnieni przez inwestora.

O swoją przyszłość nie musi mar-
twić się dziesięciu pracowników od-
delegowanych do huty "Katowice".
Przedłużono im urlopy bezpłatne i
zagwarantowano powrót do Banko-
wej, jeżeli okaże się, że w hucie "Ka-
towice" nie otrzymają stałych etatów.

Natomiast osobom będącym
wspólnikami ośrodka wypoczynko-
wego HB Łeba w Łebie stworzono
możliwość zbycia wszystkich udzia-
łów, jeżeli dojdzie do sprzedaży
obiektu przez hutę.

Pieniądze ze sprzedaży pamiątek
wspomogą dom dziecka w Bytomiu

W przededniu święta Wojska Polskiego żołnierze, kombatanci,
władze wojewódzkie i samorządowe oraz mieszkańcy Katowic
wzięli udział w uroczystościach pod katowickim Pomnikiem Żoł-
nierza Polskiego. Śląsko-Dąbrowską „S” reprezentował przewod-
niczący Piotr Duda. - Mundur żołnierza jest symbolem najcen-
niejszych narodowych wartości. Wojsko Polskie zawsze wartości te
pielęgnowało i broniło - przypominał pod pomnikiem wicewojewoda
Artur Warzocha.

Zgodnie z zapisami dokumentu, w
radzie nadzorczej zasiądzie przedsta-
wiciel załogi.

Porozumienie będzie obowiązywa-
ło do końca 2009 r. Do tego momen-
tu miał obowiązywać również po-
przedni pakt gwarancyjny.             ak

Spółka Alchemia powstała w
wyniku przekształcenia i zmiany
profilu działalności dawnej Gar-
barni Brzeg. Firma zajmuje się
działalnością produkcyjną i han-
dlową w branży hutniczej i pali-
wowej. Alchemia S.A. należy do
spółek kontrolowanych przez zna-
nego inwestora giełdowego Ro-
mana Karkosika. Jej partnerami
są grupy giełdowe Boryszew S.A.
i Impexmetal S.A.
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Wielu naukowców sądzi, że
kryzys ekologiczny, z którym
się obecnie borykamy, jest
przejawem poważnego kryzy-
su wewnętrznego człowieka,
który gotów jest poświęcić
piękno i zasobność ziemi
oraz egzystencję tysięcy ga-
tunków roślin i zwierząt, a
nawet własne zdrowie na
rzecz luksusu i wygody.

Na całym świecie, podobnie
zresztą jak w Polsce, wzrasta za-
potrzebowanie na energię elek-
tryczną. Jej głównym dostawcą
wciąż są elektrownie węglowe.
Wprawdzie zasoby tego surowca
wystarczą nam jeszcze na dosyć
długo, jednak jego wydobycie sta-
je się coraz droższe. Poza tym wę-
giel uchodzi za źródło energii
uciążliwe dla środowiska. Na-
ukowcy podkreślają, że spalanie
węgla w największym stopniu po-
woduje zatrucie powietrza pyłami,
siarką, tlenkami azotu. Ekolodzy
alarmują, że elektrownie węglowe
odpowiadają za wypuszczanie do
atmosfery miliardów ton dwutlen-
ku węgla, czyli przyczyniają się
do powstawania efektu cieplarnia-
nego, który może doprowadzić do
zmiany klimatu na świecie.

Na razie jednak nawet najbar-
dziej zagorzali przeciwnicy węgla
muszą przyznać, że jeżeli chodzi
o pozyskiwanie energii, surowiec
ten nie pozwala się niczym zastą-
pić. W najbliższych latach z pew-
nością nie zanosi się, by udział
węgla w energetyce miał zmaleć.
W ostatnich latach staje się wręcz
coraz bardziej widoczna tenden-
cja wzrostowa. Jest ona spowodo-
wana gwałtownym rozwojem ta-
kich krajów jak Chiny, gdzie ro-
snące zapotrzebowanie na energię
zaspokajane jest właśnie przez
elektrownie węglowe.

Obecnie kraje bogate zużywa-
ją ponad 20 razy więcej energii,
niż biedne. Jednak w krajach
słabiej sytuowanych zapotrze-
bowanie na energię też wciąż
wzrasta. W Polsce również zu-
żywamy coraz więcej prądu. O
ile jeszcze w 1995 roku cztero-
osobowe gospodarstwo domo-
we potrzebowało średnio 2-2,5
tys. kWh rocznie, to dziś według
danych zakładów energetycz-
nych zużywa nawet o 40 proc.
więcej.

Naukowcy ostrzegają, że ten
wyścig może tragicznie skończyć
się dla ziemskiej atmosfery.

Niepohamowany popyt na ener-
gię elektryczną stanowi tak poważ-
ne zagrożenie dla środowiska na-
turalnego, że niezbędne stało się
podjęcie działań zaradczych na
skalę ogólnoświatową. Już nie tyl-
ko ekolodzy, ale i władze wielu
państw zabiegają o stworzenie al-
ternatywnej drogi energetycznej,

która nie oznaczałaby "powrotu do
ciemności", ale jednocześnie sta-
nowiłaby odejście od tradycyjnej
brudnej energetyki. Przedsięwzię-
cie będzie miało szanse powodze-
nia, jeżeli uda się dla niego pozy-
skać zarówno naukowców jak i po-
lityków. Planowanych zmian nie
da się przeprowadzić bez wsparcia
(również finansowego i prawnego)
rządów i organizacji międzynaro-
dowych.

Nowa droga energetyczna?
Już dzisiaj wiadomo, że nie uda

się zastąpić węgla i ropy naftowej
tylko jednym źródłem energii.

Wprawdzie niektóre kraje z racji
usytuowania geograficznego będą
mogły w przyszłości korzystać nie-
mal całkowicie np. z energii geo-
termalnej lub z elektrowni wod-
nych, ale będzie i sporo takich, któ-
re nie będą na tak uprzywilejowa-
nej pozycji. Sporo państw będzie
musiało nadal korzystać z wielu
źródeł energii - począwszy od tra-
dycyjnych, przez elektrownie ato-
mowe, po najbardziej eksperymen-
talne.

Atomowe staruszki
Stałe grono zwolenników i za-

gorzałych przeciwników ma ener-
getyka jądrowa. Ocena bezpie-
czeństwa korzystania z tego typu
energii jest bardzo zróżnicowana.
Na ten temat spory toczą się od
dziesiątków lat. Przyjrzyjmy się
więc faktom nie wzbudzającym
kontrowersji.

Na świecie działa obecnie
443 reaktorów jądrowych. 150
z nich usytuowanych jest w Eu-
ropie (najwięcej we Francji).

Międzynarodowa Agencja Ener-
gii Atomowej podaje, że tylko 27
z nich pracuje mniej niż 10 lat, z
kolei "staruszków" , które przekro-
czyły już 30 rok życia jest aż 106.
Kolejnych 200 elektrowni jądro-
wych ma około 20 lat.

To ważne dane, zważywszy, że
średni czas użyteczności reaktora
wynosi 40 lat (potem taki reaktor
musi zostać wygaszony). Oznacza
to, że już niebawem trzysta z czte-
rystu istniejących reaktorów prze-
stanie dostarczać prąd. Wkrótce
więc energetyka jądrowa w obec-
nym kształcie przestanie istnieć.
Niemal wszystkie znane nam elek-
trownie atomowe już za dwie de-
kady zakończą żywot.

Nie oznacza to, oczywiście,
końca energetyki jądrowej, gdyż
wciąż prowadzone są prace nad
nowoczesnymi reaktorami. Mają
one być w przyszłości uruchomio-

ne m.in. w USA, Japonii i Euro-
pie. Wiadomo już jednak, że przy
stale rosnącym zużyciu energii
elektrycznej, a przewiduje się, że
w ciągu 25 lat zapotrzebowanie na
energię na świecie podwoi się,
elektrownie atomowe nie zaspo-
koją popytu.

Przeciwnicy energetyki jądro-
wej studzą też zapał jej zagorza-
łych zwolenników, przytaczając
bardzo poważne argumenty. Oka-
zuje się, że po to, aby zastąpić tyl-
ko część tradycyjnych elektrow-
ni, korzystających z "brudnych"
surowców, trzeba by budować ty-
siące reaktorów jądrowych. Nie
jest to realne - chociażby ze
względów finansowych i bezpie-
czeństwa. Środowisko także nie
do końca skorzystałoby na takiej
zamianie, bo nadmierny rozwój
energetyki jądrowej szybko do-
prowadziłby do wyczerpania za-
sobów uranu i myślenie o "nowej
energetyce" trzeba byłoby rozpo-
czynać od nowa, przy czym smut-
nym doświadczeniem po tej "ato-
mowej przygodzie" byłoby nie
tylko zubożałe środowisko, ale ty-
siące ton radioaktywnych odpa-
dów i nieczynnych reaktorów, któ-
re uroku naszej planecie na pew-
no by nie dodały.

Węgiel górą?
Nam w Polsce koszmarne wizje

poatomowych cmentarzysk długo
nie będą zagrażać. Reaktorów ją-

drowych nie mamy, a pozycja wę-
gla zdaje się być niezagrożona.

Aż 95 proc. polskiego prądu
powstaje z węgla. We Francji 78
proc. prądu pochodzi z energii
jądrowej, a w Austrii 62 proc.
ze źródeł odnawialnych.

W naszym kraju, chociaż zuży-
wamy coraz więcej prądu, ogrze-
wanie elektryczne cieszy się mniej-
szą popularnością. Owszem -"do-
grzewamy się prądem" stosując
rozmaite grzejniki olejowe i termo-

wentylatory, ale na za-
stosowanie ogrzewania
elektrycznego w całym
domu decyduje się nie-
wielu. Osoby, które
mają w domach tzw.
elektryczne listwy
grzewcze czy grzałki
elektryczne w piecach
kaflowych narzekają, że
trudno tym ogrzać dom,
a rachunki za prąd są
wysokie.

Znacznie większą po-
pularnością cieszą się
natomiast nowoczesne
piece węglowe. Fa-
chowcy, którzy przygo-
towywali program wy-
miany starych kotłów na
nowe m.in. dla miesz-
kańców Tychów twier-
dzą, że wystarczą trzy
sezony grzewcze, by

zwróciły się koszty poniesione na
ich instalację. Rosnącą popularno-
ścią cieszą się specjalne węgle do
kotłów nowej generacji, przede
wszystkim z paleniskami retorto-
wymi. Kompania Węglowa otrzy-
mała niedawno z Instytutu Przerób-
ki Chemicznej Węgla certyfikat na
wysokogatunkowe miały, które
produkuje. Są to paliwa niezawie-
rające dużej ilości popiołu oraz
substancji szkodliwych i doskona-
le nadają się do spalania w nowo-
czesnych, ekologicznych piecach
węglowych. Wysokoenergetyczne
paliwa do ekologicznych kotłów
węglowych produkuje także Kato-
wicki Holding Węglowy. Główną
zaletą nowoczesnych systemów
grzewczych posiadających energe-
tyczne oraz znak bezpieczeństwa
ekologicznego jest precyzyjnie ste-
rowany proces spalania węgla,
gwarantujący spełnienie wyśrubo-
wanych unijnych norm emisji sub-
stancji toksycznych do powietrza i
stosunkowo niski koszt ogrzewa-
nia.

Wiele gmin dofinansowuje mo-
dernizacje kotłowni w ramach pro-
gramów ograniczania "niskiej emi-
sji". Zainteresowanie ekologicz-
nym węglem wzrosło szczególnie
po ostatnich podwyżkach cen gazu.
Dlatego też wiele osób powróciło
do ogrzewania węglowego. Zrobi-
ły tak nie tylko ze względu na niż-
sze koszty, ale i fakt, że nowocze-
sne kotły węglowe są ekologiczne,

Jeżeli nie węgiel, to co?
a ich obsługa nie jest czasochłon-
na.

Elektrownia bez CO
2
?

Z emisją CO
2
 mają zamiar wal-

czyć w Polsce nie tylko władze
miejskie, popierające programy
rozbudowy ekologicznego ociepla-
nia podległych im gmin. Wkrótce
w naszym kraju może powstać
elektrownia, która nie będzie za-
nieczyszczać powietrza dwutlen-
kiem węgla. Taki, eksperymental-
ny program, ma zamiar wdrożyć w
życie m.in. Południowy Koncern
Energetyczny.

Podjęcie bezprecedensowej decy-
zji wymusza życie. Wiadomo już,
że Komisja Europejska chce ogra-
niczyć limity emisji dwutlenku wę-
gla dla naszych firm do 208 mln ton
rocznie. W przyszłości staniemy
więc przed dość dramatycznym
wyborem: albo nasze elektrownie
będą musiały płacić horrendalne
kary za przekroczenie limitów CO

2

albo zdecydują się na budowę in-
stalacji nieemitujących w ogóle
dwutlenku węgla. To ostatnie roz-
wiązanie popiera Komisja Europej-
ska, która chce, aby do 2015 r. w
Europie powstało 12 doświadczal-
nych elektrowni specjalizujących
się w ekologicznym spalaniu węgla.

Unijny pomysł podchwycił Po-
łudniowy Koncern Energetyczny -
drugi co do wielkości producent
energii w kraju. Zarząd firmy zgło-
sił swój akces do projektu. Pilota-
żowy projekt trafił już do Minister-
stwa Gospodarki.

W bezemisyjnej elektrowni CO
2

zostanie najpierw wydzielony ze
spalin, a później zmieniony ze sta-
nu gazowego w ciekły. W takiej
postaci będzie się go magazynowa-
ło co najmniej tysiąc metrów pod
ziemią. Płynny dwutlenek będzie
tam ulegać rozkładowi.

Koncern zaproponował trzy lo-
kalizacje dla eksperymentalnej
elektrowni: przy nowym bloku
energetycznym w Łagiszy; na te-
renie elektrowni Jaworzno lub bu-
dowę całkiem samodzielnej insta-
lacji na terenach PKE. Ekspery-
mentalny zakład miałaby niewiel-
ką moc - 50 megawatów, co wy-
starczyłoby do zasilania 100-ty-
sięcznego miasta i kosztować ok.
90-100 mln euro.

Zarząd PKE ma nadzieję, że
większość środków na ekspery-
mentalną inwestycję wyłoży Unia,
która pilotuje ten projekt. PKE ze
swojej strony oferuje teren i spe-
cjalistów.

Specjaliści podkreślają, że kon-
cepcja elektrowni, która nie emi-
towałaby CO

2
 może mieć obecnie

charakter wyłącznie eksperymen-
talny i wydaje się mało prawdopo-
dobne, by takie zakłady w krótkim
czasie zastąpiły tradycyjne elek-
trownie, gdyż taka inwestycja jest
bardzo kosztowna. Nie jest jednak
wykluczone, że w przyszłości eks-
perymentalna dzisiaj technologia
będzie masowo stosowana.

Oprac. Elżbieta Budzyńska

Kolektory ciepła wykorzystujące energię słoneczna pozwalają
zaoszczędzić do 60 proc. energii zużywanej do ogrzewania
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Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrow-
skiego NSZZ "Solidarność" zaprasza
na szkolenia związkowe. Koszty noc-
legu i wyżywienia na szkoleniach sta-
cjonarnych pokrywa Zarząd Regionu.
Komisje zakładowe pokrywają jedy-
nie koszty materiałów w wys. 100 zło-
tych od uczestnika. Opłatę należy prze-
lać przed szkoleniem na konto:

NSZZ „Solidarność”, Zarząd
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego
40-286 Katowice, ul. Floriana 7

ING Bank Śląski nr. rach.
03105012141000000700010739
lub wpłacić w kasie Zarządu Regio-

nu. Uczestnicy szkolenia są zobowią-
zani okazać dowód wpłaty na począt-
ku szkolenia. Można dokonać wpłaty

Harmonogram szkoleń
związkowych

na II półrocze 2007 r.
również na miejscu za pokwitowaniem
(KP).

Szkolenia odbywać się będą w
Ośrodku Szkoleniowym "Kontakt" ul.
Kopydło 28 w Wiśle, tel. 033 855-16-
08 lub 033 855-16-38. Dojazd środ-
kiem własnym (parking strzeżony) lub
PKP/PKS. Szkolenia rozpoczynają się
o godz. 1000, w poniedziałek rozpoczy-
nający turnus.

Zajęcia podczas szkoleń prowadzo-
ne są aktywnymi metodami naucza-
nia przy wykorzystaniu urządzeń au-
diowizualnych. Zgłoszenia na szkole-
nia przyjmowane będą w sekretaria-
cie ogólnym Zarządu Regionu pok. nr
219 tel. 032 353-84-25 w. 219, 419 fax.
032 253-78-00.

Śląsko-Dąbrowska „Solidar-
ność” zaprasza do udziału w
bezpłatnych szkoleniach na te-
mat zwalczania nierówności w
pracy.

W czasie zajęć ich uczestnicy poznają
źródła przepisów antydyskryminacyj-
nych, zarówno w prawie polskim, jak i
europejskim. - Szczególny nacisk po-
łożymy na zagadnienia związane z
mobbingiem i molestowaniem, które
wciąż są niewystarczająco znane, a na-
wet uświadamiane przez pracowni-
ków. Przybliżymy tez możliwości
zgłaszania roszczeń w postępowaniu
sądowym w przypadku zaistnienia
dyskryminacji - wylicza organizator-
ka szkoleń Agnieszka Lenartowicz-
Łysik ze Śląsko-Dąbrowskiej "Soli-

darności". Pierwsze zajęcia już się od-
były, większość zaplanowano na wrze-
sień i październik.

Szkolenia organizowane są w ramach
Europejskiego Roku Równych Szans
dla Wszystkich i współfinansowane ze
środków Unii Europejskiej. Ogłoszo-
ny w 2006 r. przez Parlament Europej-
ski Rok Równych Szans ma na celu
uświadomienie mieszkańcom Unii, że
przysługują im prawo do równego trak-
towania oraz do życia bez dyskrymina-
cji. Rok służy również szerszej debacie
na temat korzyści płynących z różno-
rodności zarówno dla społeczeństw eu-
ropejskich, jak i poszczególnych osób.
Ma również na celu promowanie bar-
dziej solidarnego społeczeństwa.

W ramach Europejskiego Roku
Równych Szans dla Wszystkich Śląsko-

„S” zaprasza na szkolenia

antydyskryminacyjne
Dąbrowska "S" zorganizowała w lipcu
w Katowicach konferencję "Upo-
wszechnianie norm prawa dotyczących
dyskryminacji a kształtowanie prawi-
dłowych relacji międzyludzkich w sto-
sunkach pracy". Wydano też broszurę
z konferencyjnymi wystąpieniami.

To kolejny projekt europejski reali-
zowany przez Śląsko-Dąbrowską "S",
który jest przeznaczony nie tylko do
członków związku. Wcześniej były to
m. in. szkolenia dotyczące rad pracow-
ników i szkolenia zawodowe dla
bezrobotnych. - To są otwarte zajęcia,
zapraszamy do udziału w nich nie tyl-
ko pracowników, ale również praco-
dawców - mówi Agnieszka Lenarto-
wicz-Łysik.

Szkolenia odbywają się w siedzibie
związku w Katowicach (ul. Floriana 7),
ale jest też możliwość zorganizowania
wyjazdowych zajęć. Kilka takich już za-
planowano - m. in. w Dąbrowie Górni-
czej, Jastrzębiu Zdroju, Bielsku- Białej
i Opolu. Dodatkowe informacje na te-
mat szkoleń są dostępne pod nr tel. 032
353 84 25 wewn. 223.

Wojciech Gumułka

Systematyczne kontrole in-
spektorów pracy w placów-
kach handlowych przynoszą
efekty; następuje poprawa w
przestrzeganiu prawa pracy i
bezpieczeństwa - ocenia Głów-
ny Inspektor Pracy Bożena Bo-
rys-Szopa.

W poniedziałek na konferencji pra-
sowej zaprezentowała ona m.in. wy-
niki kontroli inspektorów pracy w
2007 r. Od stycznia do 31 lipca tego
roku inspektorzy pracy przeprowadzili
ponad 5,5 tys. kontroli w placówkach
handlowych, w tym ponad 1,5 tys.
kontroli związanych z badaniem skarg
pracowniczych - poinformowała.

W wyniku tych kontroli inspekto-
rzy nałożyli ponad 1,7 tys. mandatów
karnych na łączną sumę ponad 1,2 mln
zł oraz wydali 27 tys. decyzji i 25 tys.
wniosków w wystąpieniach skierowa-
nych do pracodawców. Ponadto in-
spektorzy złożyli 123 wnioski do sądu
o ukaranie i zawiadomili prokuraturę
o popełnieniu przestępstwa w 66 przy-
padkach.

Do najczęstszych naruszeń należy
m.in. nieprawidłowe ewidencjonowa-
nie czasu pracy, nieudzielanie należy-
tego odpoczynku, zastawianie towa-
rami przejść ewakuacyjnych.

Borys-Szopa przypomniała, że Pań-
stwowa Inspekcja Pracy kontroluje su-
per- i hipermarkety od 1999 r.

Z kontroli wynika, że stan przestrze-
gania prawa pracy i bezpieczeństwa
jest gorszy w mniejszych placówkach
handlowych niż w placówkach wiel-
kopowierzchniowych. W super- i hi-
permarketach najwięcej nieprawidło-
wości występuje w sklepach kontro-
lowanych po raz pierwszy, nowo po-
wstałych, zaś w placówkach działają-
cych dłużej jest lepszy dzięki stałemu
nadzorowi PIP.

Ponadto na konferencji przedstawio-
no wyniki kontroli w sklepach sieci
Biedronka prowadzonej przez PIP na
polecenie Prokuratury Okręgowej w
Gliwicach, która prowadzi postępowa-
nie w sprawie nieprawidłowości w
sklepach tej sieci.

Przez rok 232 inspektorów przepro-
wadziło 739 kontroli. Stwierdzili oni

m.in. nieprawidłowe ewidencjonowa-
nie czasu pracy (dla 35 proc. zatrud-
nionych), niewypłacanie wynagrodze-
nia za nadgodziny (jedna czwarta za-
trudnionych), nieprawidłowe ustalanie
wymiaru czasu pracy (22 proc. pra-
cowników), ale także zastawienie to-
warami dróg ewakuacyjnych oraz do-
puszczanie do pracy bez wstępnych
badań lekarskich.

Jak poinformowała Borys-Szopa, w
57 przypadkach inspektorzy stwierdzi-
li rażące naruszenie przepisów, powo-
dujące bezpośrednie zagrożenie życia
lub zdrowia pracowników i wstrzymali
prace, np. w jednym ze sklepów pra-
cowniczka przewoziła wózkiem ręcz-
nym towar ważący 960 kg.

W wyniku kontroli skierowano 40
powiadomień o podejrzeniu popełnie-
nia przestępstwa, głównie w zakresie
fałszowania ewidencji czasu pracy oraz
dokumentacji szkoleń z zakresu bhp.

Borys-Szopa dodała jednocześnie,
że stan praworządności w sklepach tej
sieci ulega systematycznej poprawie od
II połowy 2005 r.

(red, PAP)

Tylko wiązanki kwiatów złożo-
ne przez związkowców „Soli-
darności” pojawiły się 15 sierp-
nia pod pomnikiem Poległym w
bojach o wolność Ojczyzny na
zawierciańskim cmentarzu.

Na wzniesionym w latach między-
wojennych pomniku, otoczonym rzę-
dami prostych krzyży, wypisane są
imiona i nazwiska 53 zawiercian, któ-
rzy polegli z bronią w ręku w polskich
mundurach w latach 1914-20. Więk-
szość zginęła latem 1920 broniąc Pol-
ski przed najazdem bolszewickim.

Tradycyjnie już związkowe wiązan-
ki składane na grobach bohaterów
przepasane były chustami "Solidarno-
ści".

- Nigdy nie powinniśmy zapominać
o żołnierzach, którzy obronili Polskę i
całą Europę przed inwazją bolszewic-
ką - mówi Małgorzata Benc, szefo-
wa Biura Terenowego Śląsko-Dą-
browskiej "S" w Zawierciu. - Warto,
również przypominać, że latem 1920
roku Wojsko Polskie odniosło swój
największy triumf w XX wieku.

I jak zauważali świadkowie tamtych
wydarzeń, było to zwycięstwo niedo-
ceniane. Lord Edgar d'Abernon, któ-

ry bitwę warszawską nazwał osiem-
nastą decydującą w dziejach świata,
stwierdził: "współczesna historia cy-
wilizacji zna mało wydarzeń posiada-
jących znaczenie większe od bitwy pod
Warszawą w roku 1920. Nie zna zaś
ani jednego, które by było mniej do-
cenione..." Ten brytyjski dyplomata nie
miał wątpliwości, że latem 1920 Eu-
ropę przed inwazją bolszewicką ura-
towała Polska.

- Najgorsze, że lokalne władze nie
robią nic, aby upamiętnić Dzień Żoł-
nierza i zwycięstwo nad bolszewika-
mi - dodaje Małgorzata Benc. - Z pie-
niędzy publicznych hucznie świętuje
się kolejne rocznice wstąpienia do UE
czy koniec lata, ale nikomu z władz
miasta nie przyjdzie do głowy oddać
hołdy tym, dzięki którym Polska ura-
towała 87 lat temu swój niepodległy
byt.

Nikt nie zadbał nawet o uporządko-
wanie pomnika, choć z kasy miejskiej
wydaje się pieniądze na opiekę nad
grobami z lat I wojny światowej. Wi-
dać jednak poprawność polityczna
nakazuje dbać tylko o tych, którzy
polegli w mundurach zaborczych ar-
mii.

(zaw)

Pamiętali nieliczni

Państwowa Inspekcja Pracy

o hipermarketach
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Znalezione

www sieci

W karykaturze
s³ów

Nas³uch z Radia Erewañ
- Podobno eurodeputowany Ryszard
Cz. (dawniej "Samoobrona"odwie-
dzi³ jasnowidza?
- Istotnie. Pan Rysio chcia³ siê do-
wiedzieæ w jakiej partii jeszcze nie
by³. Jasnowidz jednak nie potrafi³
mu pomóc ..

Podobno...
Mamy dla was wieœci œwie¿e:
Lepper zostaæ chce papie¿em!
Nie od razu, bo tymczasem
Móg³by zostaæ tym... prymasem.

Podobno autentyczne
Przed ¿ebrakiem zatrzyma³ siê ele-
gancki samochód. Wyszed³ z niego
wymuskany goœæ, rzuci³ do kapelu-
sza 200 z³otych, po czym rzek³:
- Wiesz, Kaziu, my wci¹¿ jesteœmy
pod wra¿eniem, jak prezesowi wy-
garn¹³eœ ca³¹ prawdê w oczy!      pk


