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W 26. Ogólnopolskiej Pielgrzymce Ludzi Pracy na Jasn¹ Górê wziê³o udzia³

20 tysiêcy p¹tników z ca³ej Polski. W tym roku pielgrzymi modlili siê o godn¹

pracê, p³acê i emeryturê.

Musimy chroniæ

dziedzictwo „Solidarnoœci”
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Zaklinacz czasu
26 wrzeœnia o godz.
19.00 w koœciele pw.
œw. Józefa w Katowi-
cach-Za³ê¿u wyemi-
towany zostanie film
dokumentalny po-

œwiêcony historii - nieistniej¹cej ju¿ - huty "Baildon". Hi-
storii, która przez dziesi¹tki lat zwi¹zana by³a z Katowica-
mi.

Czytaj na stronie 4

Górnicze wsparcie dla stoczni
Zwi¹zkowcy ze Stoczni
Gdynia i Stoczni Szczeciñ-
skiej protestowali w Brukse-
li w obronie swoich miejsc
pracy. Wspomogli ich górni-
cy z Jaworzna.

Czytaj na stronie 5

Trudna walka
przed Jonakiem
Nieca³y miesi¹c pozosta³ do
kolejnej walki Damiana Jona-
ka. Tym razem w obronie tytu-
³u mistrz zawalczy w hali za-
brzañskiego MOSiR-u. Prze-
ciwnikiem Jonaka bêdzie 23-
letni Fin Mika Joensuu.

Czytaj na stronie 8
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Liczba tygodnia... Wieœci
z Biur Terenowych ZR

Napisano

Msza za Kazika
30 wrzeœnia o godz. 18. w Koœciele pw.

Œw. Marcina w Tarnowskich Górach - Starych
Tarnowicach odprawiona zostanie Msza œwiêta w
intencji œ.p. Kazimierza Zachnika, w rocznic¹ Jego
œmierci.

Prosimy cz³onków "Solidarnoœci" wraz z pocztami
sztandarowymi o liczny udzia³ w nabo¿eñstwie.

Wyrazy wspó³czucia i najg³êbszego ¿alu

dla ca³ej Rodziny i Najbli¿szych

z powodu nag³ej œmierci naszego Kolegi

WOJCIECHA KOLASIÑSKIEGO
Sekretarza Komisji Zak³adowej NSZZ „S” FASER S.A.

sk³ada pogr¹¿ona w smutku
„Solidarnoœæ” FASER S.A.

Wyrazy najg³êbszego wspó³czucia

z powodu œmierci

MATKI

Tadeuszowi Owczarkowi

Wiceprzewodnicz¹cemu
Miêdzyzak³adowej Organizacji Zwi¹zkowej

NSZZ „Solidarnoœæ” General Motors Manufacturing Poland

sk³ada

„Solidarnoœæ” GM

BT Sosnowiec
17 wrzeœnia w siedzibie sosnowiec-

kiego BT odby³o siê spotkanie przed-
stawicieli KZ NSZZ "S" Miejskiego
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w So-
snowcu z przewodnicz¹cym Terenowej
Sekcji Problemowej NSZZ "S" Miasta
Sosnowiec Jackiem R¹czk¹ i wice-
przewodnicz¹cym Rady Miasta Arka-
diuszem Chêciñskim.

Pracownicy MOPS opowiedzieli o
problemach, z jakimi borykaj¹ siê od
momentu powstania zwi¹zku w oœrod-
ku. Przewodnicz¹ca Komisji Mariola
Mroziñska zwróci³a siê do przedsta-
wiciela w³adz miasta o pilne spotkanie
w tej sprawie z prezydentem Sosnow-
ca i dyrekcj¹ MOPS.

BT Zawiercie
Przeciwko forsowanej przez Hutmen

(ma prawie 62 proc. akcji) z grupy Ro-
mana Karkosika likwidacji huty me-
tali nie¿elaznych w Szopienicach pro-
testuj¹ w listach adresowanych do pre-
miera Donalda Tuska i ministra Alek-
sandra Grada zwi¹zkowcy z zawier-
ciañskich organizacji zak³adowych "So-
lidarnoœci".

- W obronie miejsc pracy trzeba mó-
wiæ jednym g³osem - podkreœla Ma³-

Wyrazy wspó³czucia i wsparcia

dla Ca³ej Rodziny i Najbli¿szych

z powodu œmierci naszego Kolegi

ZDZIS£AWA CIÊ¯KOWSKIEGO
sk³ada

Komisja Zak³adowa NSZZ „Solidarnoœæ”
Siemianowickiej Spó³dzielni Mieszkaniowej

Oko³o 300 górników i energe-
tyków z „Solidarnoœci” prote-
stowaæ bêdzie w czwartek 25
wrzeœnia w Brukseli przeciw-
ko dyrektywom wprowadza-
j¹cym tzw. pakiet klimatycz-
ny.

 W pikiecie przed siedzib¹ Ko-
misji Europejskiej uczestniczyæ
bêd¹ górnicy z kopalñ wêgla ka-
miennego i brunatnego oraz ener-
getycy, m.in. ze Œl¹ska, Podbeski-
dzia, Be³chatowa, Konina, Kalisza
i Szczecina. Wespr¹ ich równie¿
stoczniowcy. Z naszego regionu do
stolicy Belgii pojecha³o kilkudzie-
siêciu zwi¹zkowców. Podczas
czwartkowej pikiety maj¹ m. in.
spotkaæ siê z komisarzem unijnym
ds. œrodowiska Stavrosem Dima-
sem.

Pakiet klimatyczny to zbiór pro-
pozycji legislacyjnych Komisji
Europejskiej, które w za³o¿eniu
maj¹ s³u¿yæ przeciwdzia³aniu
zmianom klimatycznym. Jednak
zdaniem "Solidarnoœci", te propo-
zycje obni¿¹ konkurencyjnoœæ wê-
gla jako paliwa do produkcji ener-
gii. Koncentruj¹ siê jedynie na
aspekcie œrodowiskowym tego za-
gadnienia i pomijaj¹ kwestie zwi¹-
zane z bezpieczeñstwem energe-
tycznym Polski i Unii Europej-
skiej, dostêpnoœci¹ wêgla w kra-
jach cz³onkowskich oraz mo¿liwo-
œci¹ importu tego surowca. - Pakiet
klimatyczny marginalizuje wêgiel.
Mimo zapewnieñ dotycz¹cych
wspierania rozwoju czystych tech-
nologii wêglowych, w najbli¿szych
latach rozwój energetyki opartej na
wêglu zostanie powa¿nie zak³óco-
ny. Promowane bêd¹ instalacje ga-
zowe, j¹drowe i wykorzystuj¹ce
odnawialne Ÿród³a energii - mówi
przewodnicz¹cy Sekretariatu Gór-
nictwa i Energetyki NSZZ "Soli-
darnoœæ" Kazimierz Grajcarek.

Szef SGiE przestrzega, ¿e skut-
ki Pakietu bêd¹ szczególnie do-
kuczliwe dla Polski, która  95%
energii produkuje z wêgla. - Od-
czuje to ca³a gospodarka. Wzrost
cen energii obni¿y jej konkurencyj-
noœæ oraz drastycznie podniesie
koszty utrzymania. Zlikwidowane
zostan¹ tysi¹ce stanowisk pracy w
sektorze paliwowo-energetycz-
nym. Polska bêdzie musia³a impor-
towaæ energiê - uwa¿a Kazimierz
Grajcarek.

Przeciwko Pakietowi opowie-
dzia³a siê 4 wrzeœnia górnicza "So-
lidarnoœæ". W specjalnym stanowi-
sku zwi¹zkowcy wezwali rz¹d,
prezydenta oraz eurodeputowa-
nych do podjêcia wszelkich dzia-
³añ zmierzaj¹cych do odrzucenia
przez Komisjê Europejsk¹ projek-
tów dyrektyw klimatycznych, gro-
¿¹cych Polsce "bardzo powa¿nymi
konsekwencjami spo³eczno-gospo-
darczymi, w³¹cznie z utrat¹ nieza-
le¿noœci energetycznej i gospodar-
ki narodowej".

Wojciech Gumu³ka

- Projekt ustawy odbieraj¹cej przy-
wileje emerytalne funkcjonariuszom
organów bezpieczeñstwa PRL, nie jest
jeszcze ostatecznie gotowy - poinfor-
mowa³ we wtorek Sebastian Karpi-
niuk (PO). - S¹ trzy wersje projektu
ustawy, nie podjêliœmy decyzji, któr¹
wybraæ - zaznaczy³.

Karpiniuk - który z ramienia klubu
PO zajmuje siê t¹ ustaw¹ - podkreœli³,
¿e ca³y czas trwaj¹ konsultacje z kon-
stytucjonalistami i ekspertami prawny-
mi. Jak doda³, ustawa trafi do Sejmu
albo pod koniec tego tygodnia, albo na
pocz¹tku przysz³ego. Jak doda³, klub
PO chce przedstawiæ projekt ustawy na
specjalnie zwo³anej konferencji praso-
wej w Sejmie.

Wtorkowy "Dziennik" napisa³, ¿e PO
ma ju¿ gotowy projekt odbieraj¹cy
przywileje emerytalne by³ym esbekom.
Wed³ug projektu, œwiadczenia wyp³a-
cane by³ym genera³om SB mog¹ zo-
staæ zmniejszone nawet o 4 tys. z³; nowe
rozwi¹zania maj¹ wejœæ w ¿ycie 1 stycz-
nia 2010 r.

Jak podaje "Dz", na nowych przepi-
sach najwiêcej strac¹ byli genera³owie
SB. Ich emerytury zmniejsz¹ siê ze œred-
nio 7,3 tys. z³ do 2,5 tys. z³. Œrednie
œwiadczenia ponad 10 tys. innych ofi-
cerów SB spadn¹ nawet do 900 z³ mie-
siêcznie. A kolejnych 8,5 tys. ni¿szych
rang¹ funkcjonariuszy czeka najni¿sza
mo¿liwa emerytura - 654 z³.

- Dziennikarz Dziennika dotar³ do
którejœ z wersji projektu i og³osi³ to jako

pewnik. Ale nie jest jeszcze przes¹dzo-
ne, która wersja zostanie z³o¿ona.
Trwaj¹ konsultacje - podkreœli³ Karpi-
niuk.

Platforma zleci³a wczeœniej eksper-
tyzy prawne, które maj¹ ostatecznie roz-
strzygn¹æ, czy proponowane zmiany s¹
zgodne z konstytucj¹. - Chcemy, ¿eby
by³ to projekt zgodny z konstytucj¹,
¿ebyœmy siê nie narazili na uznanie no-
wych przepisów za niezgodne z ustaw¹
zasadnicz¹ - podkreœli³ Karpiniuk.

Wed³ug informacji PAP, politycy PO
odbyli szereg rozmów na temat zgod-
noœci projektu z konstytucj¹, m.in. z b.
prezesem Trybuna³u Konstytucyjnego
prof. Andrzejem Zollem oraz prof. Pio-
trem Winczorkiem. - Ich opinie by³y
pozytywne - powiedzia³ PAP polityk
PO zbli¿ony do w³adz partii.

W Sejmie jest ju¿ projekt tzw. usta-
wy dezubekizacyjnej - autorstwa PiS.
Zak³ada on m.in. podanie do publicz-
nej wiadomoœci informacji o by³ych
funkcjonariuszach komunistycznego
aparatu bezpieczeñstwa, ograniczenie
pe³nienia przez nich funkcji publicznych
oraz pozbawienie ich "nieuzasadnio-
nych przywilejów materialnych".

Karpiniuk zapewni³, ¿e Platforma w
tej sprawie nie chce siê œcigaæ z PiS na
projekty. Zaznaczy³ jednoczeœnie, ¿e
Platforma z³o¿y swój projekt, poniewa¿
- jego zdaniem - niektóre zapisy pro-
jektu PiS budz¹ w¹tpliwoœci konstytu-
cjonalistów i Biura Legislacyjnego Sej-
mu.

85...
... lat temu w Katowicach ukaza³ siê pierwszy numer "Goœcia Niedzielnego" -

katolickiego tygodnika opinii, od pocz¹tku poruszaj¹cego nie tylko tematy religij-
ne, ale te¿ problematykê etyczn¹, spo³eczn¹, polityczn¹, ekonomiczn¹ i medyczn¹.

W okresie miêdzywojennym "Goœæ" nale¿a³ do czo³ówki polskiej prasy kato-
lickiej pod wzglêdem wysokiego nak³adu i poziomu edytorskiego. Tygodnik w
latach 30. osi¹ga³ nak³ad do 40 tys., a ze wszystkimi dodatkami jednorazowy
nak³ad wydawnictwa wynosi³ ok. 100 tys. egz., co by³o drugim wynikiem w
kraju.

Pismo odrodzi³o siê ju¿ w lutym 1945 r., zaledwie dwa tygodnie po tym, jak
Niemcy zostali wyrzuceni z Katowic. Szybko wysz³o poza granice diecezji kato-
wickiej. Gdy w listopadzie 1952 r. w³adze wygna³y z Katowic wszystkich bisku-
pów, zamkniêty zosta³ tak¿e tygodnik. Pismo zaczê³o siê ukazywaæ ponownie w
1952 r., ale redagowane ju¿ by³o w zupe³nie innym duchu, przez tzw. ksiê¿y
patriotów. Po 1956 r. znów sta³o siê w³asnoœci¹ Koœcio³a.

Do koñca lat 70. w³adze zgadza³y siê na drukowanie ok. 100 tys. egz. czasopi-
sma w ma³ym formacie na bardzo lichym papierze. Bywa³y okresy, ¿e tygodnik
bardziej przypomina³ biuletyn ni¿ normalne czasopismo. W tym czasie "Goœæ
Niedzielny" z oczywistych powodów nie móg³ byæ pismem opiniotwórczym,
nast¹pi³a jego marginalizacja, co by³o celem polityki w³adz. Nie by³y to jednak dla
"Goœcia" lata zmarnowane. Prowadzona bez rozg³osu, mozolna praca zapewni³a
dziesi¹tkom tysiêcy katolików sta³y kontakt z Ewangeli¹. Pozosta³o tak¿e przy-
wi¹zanie czytelników do pisma. By³ to najwa¿niejszy fundament, na którym póŸ-
niej mo¿na by³o przyst¹piæ do przebudowy tygodnika.

Szansa na to pojawi³a siê po sierpniu 1980 r., gdy powsta³a "Solidarnoœæ". Na-
k³ad wzrós³ wówczas do 200 tys. Po wprowadzeniu stanu wojennego w grudniu
1981 r. w³adze na rok zawiesi³y wydawanie "Goœcia", podobnie jak innych nieza-
le¿nych tytu³ów.

Czasy po 1989 roku postawi³y przed redakcj¹ kolejne wyzwania. Wielkim suk-
cesem by³o powo³anie do ¿ycia siedemnastu oddzia³ów regionalnych z w³asnymi
lokalami i ca³¹ infrastruktur¹ konieczn¹ do funkcjonowania lokalnych redakcji.
"Goœæ" sta³ siê tygodnikiem ogólnopolskim. Podobn¹ ewolucjê prze¿y³ "Ma³y
Goœæ Niedzielny", niegdyœ skromny dodatek, a teraz samodzielny miesiêcznik.
Odpowiedzi¹ na wyzwania czasów by³o stworzenie portalu internetowego wia-
ra.pl.

"Goœæ Niedzielny" jest od lat w ogólnopolskiej czo³ówce czytelnictwa. Na trud-
nym polskim rynku prasowym sprzedaje tygodniowo ok. 130 tys. egzemplarzy,
wiêcej np. od "Wprost" czy "Newsweeka". Jest te¿ jedynym licz¹cym siê tygo-
dnikiem opinii, który jest redagowany poza Warszaw¹.

Ustawa o emeryturach esbeków

jeszcze niegotowa, s¹ trzy wersje
(Gazeta Prawna, 23 wrzeœnia 2008 r.)

gorzata Benc, szefowa Biura Tereno-
wego Œl¹sko-D¹browskiej "Solidarno-
œci" w Zawierciu. - Za³oga huty ponio-
s³a wiele wyrzeczeñ, aby uratowaæ swo-
je miejsca pracy. Tymczasem dowiaduje
siê, ¿e ratowa³a zyski inwestora, który
teraz zamierza zlikwidowaæ hutê, a po-
nad 350 pracowników wys³aæ do po-
œredniaka. A wszystkiemu biernie przy-
gl¹da³ siê Skarb Pañstwa bêd¹cy w³a-
œcicielem blisko jednej trzeciej akcji.

Przedstawiciele Ministerstwa Skar-
bu Pañstwa wstrzymywali siê od g³osu
niemal przy wszystkich newralgicznych
g³osowaniach. Zaprotestowali dopiero
(i bezskutecznie), gdy rada nadzorcza
popra³a przygotowan¹ przez zarz¹d
huty rekomendacjê dla akcjonariuszy,
sugeruj¹c¹ likwidacji spó³ki. W³aœcicie-
le nad t¹ rekomendacj¹ g³osowaæ bêd¹
w najbli¿szy pi¹tek.

Co znamienne Hutmen forsuje likwi-
dacjê, choæ s¹ inwestorzy (wymienia siê
firmy z Rosji i Chin) zainteresowani za-
kupem HMN Szopienice. Jest ona naj-
wiêkszym w naszym kraju producen-
tem wyrobów z miedzi i mosi¹dzu, a
na rynkach azjatyckich sprzeda¿ wyro-
bów walcowanych z miedzi i jej sto-
pów notuje ostatnio prawie dwucyfro-
wy wzrost.                                 (zaw)

Górnicy

i energetycy

protestuj¹

w Brukseli
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- Indywidualne podejœcie do
problemów bezrobotnych i
otwarcie rynku us³ug zatrud-
nienia na podmioty prywatne
umo¿liwi znaczn¹ redukcjê
d³ugotrwa³ego bezrobocia w
Polsce - to opinia brytyjskich
ekspertów w dziedzinie poli-
tyki spo³ecznej, którzy goœcili
w Katowicach na zaproszenie
Górnoœl¹skiego Towarzystwa
Gospodarczego.

W trakcie konferencji, która od-
by³a siê w gmachu Sejmu Œl¹skie-
go, Andy Hirst i Sophie Moullin -
doradcy brytyjskiego rz¹du - dzie-
lili siê swoim doœwiadczeniem w
reformowaniu rynku pracy. Wraz z
przedstawicielami œwiata nauki oraz
urzêdów odpowiedzialnych  na Œl¹-
sku za walkê z bezrobociem szuka-
li skutecznej recepty na problem
wykluczenia spo³ecznego ludzi,
którzy od wielu lat nie potrafi¹ lub
nie chc¹ znaleŸæ zatrudnienia. Prak-
tyczne przyk³ady skutecznych me-
tod przywracania bezrobotnych na

rynek pracy zaprezentowali przed-
stawiciele Reed in Partnership. Fir-
ma ta, specjalizuj¹ca siê
w szkoleniach zawodo-
wych i doradztwie per-
sonalnym, jako pierw-
sza podjê³a siê realiza-
cji rz¹dowych progra-
mów przeciwdzia³ania
bezrobociu w Wielkiej
Brytanii. Wkrótce roz-
pocznie dzia³alnoœæ w
Polsce, a swoj¹ centra-
lê zamierza ulokowaæ
w Katowicach.

- W minionej deka-
dzie ponad 2.5 miliona
Brytyjczyków ponow-
nie znalaz³o zatrudnie-
nie dziêki uczestnictwu
w programach, opar-
tych na indywidualnym
podejœciu do proble-
mów ka¿dego bezrobotnego -
mówi³ podczas konferencji Andy
Hirst z Cambridge Policy Consul-
tants, od wielu lat doradzaj¹cy  bry-
tyjskiemu rz¹dowi w kwestiach po-

lityki spo³ecznej. - Realizacja tej
polityki nie by³aby mo¿liwa bez

wsparcia publicznych instytucji
rynku pracy przez prywatne firmy,
œciœle wspó³pracuj¹ce z lokalnymi
przedsiêbiorcami i organizacjami
spo³ecznymi. Cieszê siê, ¿e refor-
ma rynku us³ug zatrudnienia w Pol-
sce zmierza w podobnym kierunku.

- Kluczem do sukcesu w walce
ze strukturalnym bezrobociem jest
zdefiniowanie barier, jakie unie-
mo¿liwiaj¹ ponowne podjêcie pra-
cy przez by³ych górników, hutni-

D³ugotrwa³e bezrobocie mo¿na zwalczyæ

Region Œl¹sko-D¹browski NSZZ "Solidarnoœæ" serdecznie zaprasza Spo³ecznych Inspektorów Pracy
na 3-dniowe szkolenie, które odbêdzie siê w dwóch terminach:

1. 13 - 15 paŸdziernika 2008 r.
2. 1 - 3 grudnia 2008 r.

Szkolenie jest bezp³atne. Odbêdzie siê w siedzibie ZR w Katowicach, ul. Floriana 7, sala 235, w godzi-
nach 09:00 - 15:30.

Prosimy o zg³aszanie uczestników na za³¹czonym formularzu pod nr faksu 032 253 78 00 lub 032 253 73 73.
Decyduje kolejnoœæ zg³oszeñ oraz spe³nienie kryteriów ogólnych kwalifikacji na szkolenia zwi¹zkowe.

Dodatkowych informacji udziela Biuro ds. Rozwoju i Szkoleñ Zwi¹zkowych oraz Wspó³pracy Zagra-
nicznej 032 353 84 25 w. 223.

Program szkolenia dla Spo³ecznych Inspektorów Pracy
Prowadz¹cy: specjaliœci Okrêgowej Inspekcji Pracy w Katowicach

Dzieñ I: Szkolenie z zakresu prawa pracy
1. Omówienie ustawy o Pañstwowej Inspekcji Pracy
– zakres dzia³ania Pañstwowej Inspekcji Pracy

– kompetencje Pañstwowej Inspekcji Pracy
2. Omówienie ustawy o Spo³ecznej Inspekcji Pracy

– uprawnienia i obowi¹zki Spo³ecznej Inspekcji Pracy
– szczególna ochrona trwa³oœci stosunku pracy Spo³ecznego Inspektora Pracy

3. Szkolenie w dziedzinie bezpieczeñstwa i higieny pracy
– rodzaje i zasady szkoleñ

4. S³u¿ba bezpieczeñstwa i higiena pracy
– zasady tworzenia s³u¿by bezpieczeñstwa i higieny pracy
– prawa i obowi¹zki s³u¿by bezpieczeñstwa i higieny pracy

5. Badania lekarskie
– rodzaje i zasady przeprowadzenia badañ lekarskich

6. Czas pracy
– systemy i rozk³ady czasu pracy
– rozliczanie czasu pracy

Dzieñ II: Szkolenie z zakresu psychologii
1. Omówienie zasad i sposobów skutecznej komunikacji

w œrodowisku pracy
2. Techniki negocjacji i mediacji w œrodowisku pracy
3. Zagro¿enia psychospo³eczne w stosunkach pracy
4. Ocena ryzyka zawodowego

Dzieñ III: Trening psychologiczny (Prowadz¹cy: mgr Mateusz Warcha³)
1. Warsztat komunikacji interpersonalnej - interakcja w grupach
2. Autoprezentacja - warsztat
3. Trening antystresowy - warsztat
4. Zarz¹dzanie sytuacj¹ kryzysow¹ (case study)

Znaczenie kompleksowo przy-
gotowanych doradców zawodo-
wych ju¿ dawno doceni³a Œl¹-
sko-D¹browska "Solidarnoœæ".
Zwi¹zek w latach 2005-2006
prowadzi³ dla nich profesjonal-
ne szkolenia finansowane ze
œrodków Europejskiego Fundu-
szu Spo³ecznego. Do roli dorad-
cy zawodowego przygotowano
wówczas 160 osób - cz³onków
"Solidarnoœci". Ide¹ by³o, by
swoj¹ wiedzê i umiejêtnoœci
przenieœli póŸniej do w³asnych
zak³adów pracy, by tam poma-
gaæ osobom potrzebuj¹cym
wsparcia. Z nap³ywaj¹cych do
Œl¹sko-D¹browskiej "Solidarno-
œci" informacji wynika, ¿e w du-
¿ej mierze siê to uda³o.

ków czy stoczniowców - podkreœla-
³a Sophie Moullin z Institute for

Public Policy Research. -
W Wielkiej Brytanii to za-
danie powierzono osobi-
stym doradcom zawodo-
wym, którzy obejmuj¹ bez-
robotnych opiek¹ na ka¿-
dym etapie drogi do za-
trudnienia, a nawet wów-
czas, gdy ju¿ uda im siê
zdobyæ now¹ pracê. Wyni-
ki prowadzonego przeze
mnie badania dowodz¹, ¿e
indywidualne wsparcie jest
niezwykle skuteczn¹ me-
tod¹ zmniejszania d³ugo-
trwa³ego bezrobocia i wal-
ki z wykluczeniem spo-
³ecznym. Te zjawiska od
wielu lat s¹ problemem dla
Œl¹ska i innych polskich re-
gionów, w których domino-

wa³ przemys³ ciê¿ki. S¹dzê, ¿e war-
to skorzystaæ z rozwi¹zañ, które
sprawdzi³y siê w Wielkiej Brytanii.

Eksperci uczestnicz¹cy w konfe-
rencji byli zgodni, ¿e redukcja d³u-
gotrwa³ego bezrobocia jest jednym
z warunków utrzymania rozwoju
gospodarczego w regionie. Profesor
Andrzej Barczak z Akademii Eko-
nomicznej w Katowicach analizuj¹c
obecn¹ sytuacjê na œl¹skim rynku
pracy, wskaza³ na koniecznoœæ sta-

- Ponad 2.5 miliona Brytyjczyków ponownie
znalaz³o zatrudnienie dziêki uczestnictwu

w programach, opartych na indywidualnym
podejœciu do problemów ka¿dego bezrobotnego

- mówi³ podczas konferencji Andy Hirst ³ego aktualizowania wiedzy na temat
zachodz¹cych na nim procesów. Ja-
ros³aw Weso³owski z Urzêdu Mar-
sza³kowskiego Województwa Œl¹-
skiego oraz Miros³aw Ruszkiewicz
z Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w
Katowicach zaprezentowali istniej¹-
ce mo¿liwoœci finansowania ze œrod-
ków Europejskiego Funduszu Spo-
³ecznego projektów zwiêkszaj¹cych
uczestnictwo w rynku pracy i wspie-
raj¹cych przedsiêbiorców w pozy-
skiwaniu nowych kadr.                       wg
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26 wrzeœnia o godz. 19.00 w
koœciele pw. œw. Józefa w
Katowicach-Za³ê¿u wyemito-
wany zostanie film dokumen-
talny poœwiêcony historii -
nieistniej¹cej ju¿ - huty "Ba-
ildon". Historii, która przez
dziesi¹tki lat zwi¹zana by³a z
Katowicami.

Film powsta³ dziêki wspó³pracy
TVP Katowice i Miêdzyzak³ado-
wej Organizacji Zwi¹zkowej
NSZZ "Solidarnoœæ" "Baildon", a
przede wszystkim dziêki jednemu
z pracowników zak³adu. Sylwester

W³oka przez wiele lat utrwala³ na
taœmach najwa¿niejsze wydarzenia
dotycz¹ce huty i jej pracowników:
wycieczki, kolonie, uroczystoœci i
produkcjê na ró¿nych wydzia³ach.
Udokumentowa³ te¿ powstawanie
niektórych katowickich osiedli i
budynków. Te bezcenne taœmy
przechowywa³ w domu. - Dwa lata
temu zainteresowa³ nimi kierowni-
ka archiwum TVP Katowice,
Krzysztofa Tobo³ê - mówi prze-
wodnicz¹cy "S" MOZ "Baildon",
Andrzej Karol.

Tak rozpoczê³a siê ¿mudna,
trwaj¹ca dwa lata, praca nad jako-
œci¹ nagrañ, dopasowaniem stan-
dardów i uzupe³nieniem materia-
³u.

Aktualnie film pokazywany jest
w Telewizji Katowice w odcin-
kach, raz w miesi¹cu w cyklu pt.
"Zaklinacz czasu" i cieszy siê
ogromnym zainteresowaniem,
zw³aszcza wœród by³ych pracow-
ników huty.

W odpowiedzi na to zaintereso-
wanie, dziêki wspó³pracy "Solidar-
noœci" z proboszczem parafii œw.
Józefa w Katowicach -Za³ê¿u, uda-
³o siê doprowadziæ do jego poka-
zania w ca³oœci. Jak zapowiada
Andrzej Karol, pe³na prezentacja
bêdzie ró¿ni³a siê od cyklu odcin-
kowego. - W wersji telewizyjnej

znajduj¹ siê wspomnienia autorów
dotycz¹ce krêcenia poszczegól-
nych czêœci. Pe³na wersja oparta
zosta³a wy³¹cznie na materia³ach
archiwalnych, które pogrupowano
tematycznie - opowiada Andrzej
Karol.

Przewodnicz¹cy zachêca rów-
nie¿ do ogl¹dania filmu w telewi-
zji. Jeden z odcinków poœwiêcony
zosta³ "Solidarnoœci" huty, historii
jej powstania i uroczystoœciom or-
ganizowanym przez Zwi¹zek.

- Chcemy pokazaæ, ¿e "Solidar-
noœæ" huty "Baildon" nadal ¿yje i
zachowaæ pamiêæ o zak³adzie, któ-
ry w tym roku obchodzi³by 185
rocznicê istnienia - dodaje Andrzej
Karol.             Agnieszka Konieczny

W 26. Ogólnopolskiej Piel-
grzymce Ludzi Pracy na
Jasn¹ Górê wziê³o udzia³ 20
tysiêcy p¹tników z ca³ej Pol-
ski, którzy modlili siê o godn¹
pracê, p³acê i emeryturê.

Wœród pielgrzymów by³a matka
ks. Jerzego Popie³uszki Marian-
na Popie³uszko, przewodnicz¹cy
"Solidarnoœci" Janusz Œniadek
oraz G³ówny Inspektor Pracy Ta-
deusz Zaj¹c.

Uroczyst¹ Mszê œw. na Jasnogór-
skich Wa³ach koncelebrowali abp
Józef ¯yciñski, abp Tadeusz Go-
c³owski oraz nowy delegat episko-
patu ds. duszpasterstwa ludzi pra-
cy bp Kazimierz Ryczan.

Podczas homilii abp ¯yciñski
zaapelowa³ do pielgrzymów o so-
lidarnoœæ ducha w poczuciu odpo-
wiedzialnoœci za Ojczyznê. Nawi¹-
za³ do przypowieœci o robotnikach
w winnicy, którzy uznali, ¿e nie
zostali sprawiedliwie wynagrodze-
ni. - Nie da siê stworzyæ idealnej
spo³ecznoœci, zawsze bêd¹ ró¿ni-
ce zdañ i konflikty, ale nie mo¿na
z tego robiæ najwa¿niejszego pro-
blemu - doda³ abp. ¯yciñski.

Kap³an przypomnia³, ¿e "Solidar-
noœæ" zrodzi³a troska o ludzkie pra-
wa i godnoœæ oraz nauczanie papie-
skie. Podkreœli³, ¿e robotnicy, któ-
rzy strajkowali w sierpniu 1980 r.,

nie pytali o to "za ile", a "w imiê
czego". - Dla nich wartoœci¹ by³

sens, poczucie godnoœci i honoru, a
nie pieni¹dze - powiedzia³.

Abp ̄ yciñski zaznaczy³, ¿e "So-
lidarnoœæ" mo¿e chroniæ swoje
dziedzictwo bêd¹c ponad partyjny-
mi uk³adami, ze œwiadomoœci¹, ¿e
uznawane przez Zwi¹zek wartoœci
pozostaj¹ wci¹¿ takie same.

- Sprzeciw powinien wyrastaæ z
troski i szacunku wobec cz³owie-
ka. Z takim sprzeciwem powinni
siê spotkaæ pracodawcy, którzy
naruszaj¹ godnoœæ zatrudnionych
- mówi³ abp ¯yciñski.

Musimy chroniæ
dziedzictwo „Solidarnoœci”

Zaklinacz czasu

Archiwalne zdjêcie huty „Baildon” z pocz¹tku XX wieku

Na pocz¹tku wrzeœnia mia³y
zostaæ w czêstochowskim s¹-
dzie otwarte oferty zakupu
Huty Szk³a Gospodarczego w
Zawierciu, któr¹ przed rokiem
postawiono w stan upad³oœci.
Mimo up³ywu blisko trzech ty-
godni pracownicy ca³y czas
nie wiedz¹, czy s¹ inwestorzy
zainteresowani zakupem za-
k³adu, ani nawet czy huta bê-
dzie nadal produkowaæ.

- Pracownicy s¹ w zawieszeniu,
s¹d przed³u¿a co kilka miesiêcy de-
cyzjê o utrzymaniu produkcji, ale na
d³u¿sz¹ metê nikt nie jest pewny pra-
cy - mówi Mariusz Ksi¹¿ak, prze-
wodnicz¹cy "Solidarnoœci" Huty
Szk³a Gospodarczego w Zawierciu.
- Syndyk nie informuje nas praktycz-
nie o niczym, a jak za³oga nie ma
wiadomoœci o losach zak³adu, to po-
jawiaj¹ siê niesprawdzone pog³oski
i plotki.

Ostatnio po halach kr¹¿¹ "szepta-
ne wieœci", ¿e huta podnosi ceny
kryszta³ów i traci zagranicznych
kontrahentów. Tymczasem eksport
stanowi znaczny odsetek produkcji,
a posiadane rynki zbytu s¹ jednym z
najwiêkszych atutów wystawionego
na sprzeda¿ zak³adu. Nikt jednak nie
jest w stanie sprawdziæ tych niepo-
koj¹cych informacji.

- Dialog spo³eczny w hucie po pro-
stu nie istnieje - stwierdza Ma³go-

Z³owroga cisza

Oœwiatowa „Solidarnoœæ”
jest przeciwna rz¹dowemu
projektowi dotycz¹cemu
wprowadzenia obowi¹zku
szkolnego od 6 roku ¿ycia.

Zwi¹zkowcy wskazuj¹, ¿e spo-
³eczeñstwo nie zosta³o jasno poin-
formowane, i¿ wraz z wejœciem w
¿ycie tego projektu, ludzie zobo-
wi¹zani bêd¹ pracowaæ o rok d³u-
¿ej i wyd³u¿y siê ich wiek emery-
talny.

- My nie twierdzimy, ¿e jest to
z³e, ale oszustwem jest nie infor-
mowanie o tych faktach - mówi
szef Regionalnej Sekcji Nauki i
Oœwiaty NSZZ "S" Lech Ordon.
- Poza tym rz¹dz¹cy nie s¹ przy-
gotowani do wprowadzenia tego
zamys³u w ¿ycie. Twierdz¹, ¿e, aby
siê on powiód³, nale¿y przedtem
upowszechniæ przedszkola dla piê-

ciolatków, które pracowa³yby nad
emocjonalnym przygotowaniem
dzieci do rozpoczêcia nauki w
szkole. Prawda jest taka, ¿e rz¹d
nic nie uczyni³ w tym kierunku, a
obowi¹zek szkolny dla szeœciolat-
ków planuje wprowadziæ ju¿ w
przysz³ym roku lub za dwa lata.

Lech Ordon wskazuje na auto-
matyczne zmniejszenie szans dzie-
ci z ma³ych miejscowoœci i ze wsi,
które czêstokroæ do przedszkoli w
ogóle nie uczêszczaj¹. Podkreœla,
¿e programy  nauczania pocz¹tko-
wego s¹ " prze³adowane", a jak
dot¹d rz¹d nie wspomina o ich
zmianach pod k¹tem wprowadza-
nia do szkó³ szeœciolatków.

- Generalnie, dzieci w tym wie-
ku s¹ przygotowane do rozpoczê-
cia nauki. Wiele osób posy³a dzie-
ci wczeœniej do szkó³ i ich pocie-
chy sobie radz¹, ale to nie jest

Czy odbior¹ szeœciolatkom
dzieciñstwo?

regu³¹. Z pewnoœci¹ poradz¹ sobie
dzieci otoczone w³aœciw¹ opiek¹.
Ale czêœæ rodziców nie jest w sta-
nie stworzyæ swoim dzieciom ta-
kich warunków do wczeœniejsze-
go rozpoczêcia nauki - mówi Lech
Ordon.

Niepokoj¹ce jest, ¿e m.in. przy
okazji tej reformy, rz¹d zamierza
podnieœæ nauczycielskie pensum,
co oznacza, tysi¹ce przedstawicie-
li zawodu mo¿e znaleŸæ siê na bru-
ku. Przedstawiciele MEN uspoka-
jaj¹, ¿e nie ma powodów do obaw,
bo przecie¿ do szkó³ do³¹czy jesz-
cze jeden rocznik.

- To bzdura. Nauczyciel historii,
matematyki b¹dŸ fizyki nie posia-
da kwalifikacji, by uczyæ w klasach
pocz¹tkowych. To zabieg socjo-
techniczny, jedna wielka manipu-
lacja - stwierdza Lech Ordon.

Beata Gajdziszewska

Nawi¹za³ te¿ do sytuacji robot-
ników z Dalekiego Wschodu spro-

wadzanych do pracy w Polsce. -
Ojczyzna "Solidarnoœci" sprowa-
dzaj¹ca robotników, którym zabie-
ra siê paszporty i czêœæ zarobków,
to niemoralne, sprzeczne z polsk¹
tradycj¹ - powiedzia³. Arcybiskup
zaapelowa³ te¿, by szczególn¹
opiek¹ otoczyæ imigrantów z Cze-
czenii i innych krajów, którzy w
Polsce szukaj¹ nowej Ojczyzny.

Przed sum¹ s³owo do zebranych
skierowa³ Janusz Œniadek. Przypo-
mnia³, ¿e rok 2008 zosta³ og³oszo-
ny przez  "Solidarnoœæ" Rokiem
Jana Paw³a II. Zapowiedzia³, ¿e
za nieca³y miesi¹c zwi¹zkowcy
bêd¹ modliæ siê przy grobie papie-
¿a w bazylice œw. Piotra w Rzymie.

Mszê œw. poprzedzi³ koncert w
ho³dzie Janowi Paw³owi II, w któ-
rym wyst¹pili m.in. Ewa Da³kow-
ska, Magdalena Zawadzka i Jan
Pietrzak.                                  Red.

rzata Benc, szefowa Biura Tereno-
wego Œl¹sko-D¹browskiej "S" w Za-
wierciu. - Jest to tym boleœniejsze dla
za³ogi, ¿e wczeœniej, w celu ratowa-
nia zak³adu, sz³a ona na du¿e ustêp-
stwa. A teraz nikt nie przejmuje siê
ludŸmi, którzy zwi¹zali z hut¹ swoj¹
zawodow¹ przysz³oœæ.

Lêk przed likwidacja zak³adu po-
têguje fakt, ¿e spora grupa pracow-
ników bêdzie mia³a ogromne proble-
my ze znalezieniem innej pracy. Kto
bowiem zatrudni np. blisko piêædzie-
siêcioletni¹ specjalistkê od zdobie-
nia szk³a?

- Staramy siê, ¿eby dla takich osób
urz¹d pracy przygotowa³ oferty kur-
sów i szkoleñ uwzglêdniaj¹ce ich
zdolnoœci manualne i umiejêtnoœci
dekoratorskie - dodaje Ma³gorzata
Benc. - Nie zmienia to jednak faktu,
¿e zamkniêcie huty bêdzie dramatem
dla pracowników i ich rodzin.

Tym bardziej, ¿e potencjalny ku-
piec mo¿e byæ nie tyle zaintereso-
wany hut¹ szk³a, co atrakcyjnym te-
renem w centrum miasta, niedaleko
dworca kolejowego. I jeœli zaoferu-
je najlepsz¹ cenê, to kupi zak³ad.
Syndyk - zgodnie z prawem - inte-
resuje siê bowiem sp³aceniem wie-
rzycieli, a nie losem pracowników
likwidowanej spó³ki. Warto o tym
pamiêtaæ, gdy s³yszy siê stwierdze-
nie o "restrukturyzacji przez likwi-
dacjê".

(zaw)

Zdj.: Jacek Rybicki

Szef „Solidarnoœci” Janusz Œniadek
i matka ks. Jerzego Popie³uszki - Marianna
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Zwi¹zkowcy ze Stoczni Gdy-
nia i Stoczni Szczeciñskiej
protestowali w Brukseli w
obronie swoich miejsc pracy.
Wspomogli ich górnicy z Ja-
worzna.

Stoczniowcy pojechali do stoli-
cy Belgii, aby poznaæ szczegó³y
przedstawionego przez Minister-
stwo Skarbu programu restruktu-
ryzacji i prywatyzacji ich zak³a-
dów. - Chcemy pokazaæ Komisji
Europejskiej, ¿e walczymy o nasze
miejsca pracy. Bo dla nas to byæ
albo nie byæ - mówi Dariusz
Adamski, przewodnicz¹cy KM
NSZZ "S" Stoczni Gdynia.

Ze zwi¹zkowcami spotka³a siê
unijna komisarz ds. konkurencji

Neelie Kroes. - Przeprowadzi³am
wiele rozmów z polskim rz¹dem.
Za ka¿dym razem prosi³am o
przedstawienie wiarygodnych pla-
nów restrukturyzacji i prywatyza-
cji. Niestety, albo terminy by³y
przek³adane, albo przed³o¿one do-
kumenty nie spe³nia³y wymogów
formalnych - stwierdzi³a Neelie
Kroes. Unijna komisarz zapowie-

dzia³, ¿e przyjedzie wkrótce do
Polski.

Do Brukseli pojecha³o ok. 40
zwi¹zkowców z naszego regionu,
cz³onków "Solidarnoœci" z Zak³a-
du Górniczo-Energetycznego "So-
bieski". - Z proœb¹ o wsparcie
zwróci³ siê do nas przewodnicz¹-
cy Regionu Pomorze Zachodnie
Mieczys³aw Jurek. Do Brukseli
pojecha³a ta sama ekipa, która
wczeœniej wspomaga³a stoczniow-
ców podczas manifestacji w Szcze-
cinie - wyjaœnia wiceprzewodni-
cz¹cy Œl¹sko-D¹browskiej "Soli-
darnoœci" Bogdan Biœ.

- Stoczniowcy przyjêli nas bar-
dzo ciep³o, by³o widaæ, ¿e potrze-
buj¹ pomocy innych bran¿ - doda-
je uczestnicz¹cy w manifestacji

Dariusz Piechowicz z "Solidarno-
œci" ZG-E "Sobieski. - Na pocz¹t-
ku lat 90. prze¿ywaliœmy podobne
problemy. Wtedy rz¹dz¹cym te¿
wydawa³o siê, ¿e górnictwo jest
niewarte inwestowania i uwagi.
Dziœ, kiedy nasz sektor jest docho-
dowy, ¿a³uj¹ tego. Oby tak samo
nie by³o z przemys³em stocznio-
wym.                                        wg

Pod siedzib¹ Sejmu odby³a siê ¿ywa wystawa prac dzieci pracowników ochrony. W pracach dzieci opowiada³y o swojej têsknocie za rodzicami, którzy pracuj¹ po 300
godzin w miesi¹cu. Dla nich powrót taty z pracy jest prawdziwym œwiêtem. Przed wystaw¹ pracownicy ochrony przekazali apel skierowany do Marsza³ka Sejmu RP
Bronis³awa Komorowskiego o interwencjê w sprawie dramatycznych warunków pracy i p³acy w tym sektorze, zw³aszcza pracowników ochraniaj¹cych instytucje
publiczne.

Nie dosz³o do planowanego
na œrodê 24 wrzeœnia strajku
ostrzegawczego w Jastrzêb-
skiej Spó³ce Wêglowej. W
poniedzia³ek po prawie
oœmiu godzinach negocjacji
zwi¹zkowcy podpisali kom-
promisowe porozumienie
p³acowe z zarz¹dem JSW.

Porozumienie zak³ada 5-procen-
towy wzrost stawki zaszeregowania
od sierpnia oraz 14-
procentow¹ podwy¿kê
wskaŸnika wzrostu
wynagrodzeñ. To
mniej, ni¿ pocz¹tko-
wo chcieli górnicy. W
przeprowadzonym w
zesz³ym tygodniu re-
ferendum strajkowym
96,65 proc. g³osuj¹-
cych opowiedzia³o siê
za wprowadzeniem od
sierpnia stawek osobi-
stego zaszeregowania
wy¿szych o 6 proc. i
uzyskaniem wskaŸni-
ka wzrostu wynagro-
dzeñ w 2008 r. na po-
ziomie 16,5 proc.

Roczne zyski JSW
wynosz¹ 300 mln z³ i
dlatego zwi¹zkowcy s¹
przekonani, ¿e spó³kê
staæ na podwy¿ki. Dla-
tego odrzucili pocz¹t-
kow¹ propozycjê za-
rz¹du wyp³aty wszyst-
kim pracownikom pre-
mii w dwóch ratach w
wys. ok. 2 tys. z³.

- Jej pierwsza rata
mia³a wynosiæ 1 tys. z³, a druga
zosta³a uwarunkowana dobowym
zrealizowaniem wydobycia w wys.
57 tys. ton wêgla. Takiej iloœci nie
jesteœmy w stanie wydobyæ, to uto-
pia - mówi apel Andrzej Ciok, wi-
ceprzewodnicz¹cy Miêdzyzak³a-
dowej Komisji Koordynacyjnej
NSZZ "S" JSW - Zawarty z zarz¹-
dem spó³ki kompromis nie do koñ-
ca nas satysfakcjonuje, ale nie
mamy wyjœcia, musimy byæ z nie-
go zadowoleni.

Przypomnijmy, na pocz¹tku roku
zwi¹zkowcy wywalczyli podwy¿-
ki dla za³ogi œrednio o 600 z³ na
pracownika. W podpisanym wów-
czas porozumieniu zawarty zosta³
zapis, ¿e jeszcze w tym roku stro-
ny bêd¹ ponownie prowadziæ ne-
gocjacje dotycz¹ce wzrostu wyna-
grodzeñ. O takie negocjacje, za-
koñczone porozumieniem, apelo-
wa³o dwa dni przed zapowiedzia-
nym strajkiem prezydium Woje-

wódzkiej Komisji Dialogu Spo-
³ecznego, zwo³ane w trybie pilnym
przez szefa Œl¹sko-D¹browskiej
"Solidarnoœci" Piotra Dudê. - Na-
le¿y zrobiæ wszystko, by problemy
JSW rozwi¹zaæ przed protestem.
Do takiego porozumienia nie uda-
³o siê doprowadziæ w grudniu ub.
r. i dosz³o wtedy do trudnego dla
Kompanii strajku. Obie strony spo-
ru w JSW powinny wyci¹gn¹æ z
tego nauczkê - mówi³ przed posie-
dzeniem Piotr Duda, który jest wi-

Górnicze wsparcie
dla stoczni

Cz³onkowie Œl¹sko-D¹browskiej „Solidarnoœci”
podczas brukselskiej manifestacji

Kompromis p³acowy w JSW
Mimo, ¿e w poniedzia³ek wie-

czorem zawarte zosta³o porozu-
mienie w JSW, jeszcze we wto-
rek na ³amach Dziennika Za-
chodniego i Gazety Wyborczej
po raz kolejny ukaza³ siê publi-
kowany od kilku dni apel preze-
sa JSW Jaros³awa Zagórow-
skiego do górników zatrudnio-
nych w spó³ce, w którym prze-
konywa³ ich do przyjêcia pocz¹t-
kowych propozycji zarz¹du. Pre-
zes straszy³ te¿, ¿e strajk "mo¿e
spowodowaæ zniszczenie baterii
koksowniczych, utratê odbior-
ców wêgla, co w konsekwencji
bêdzie mia³o negatywny skutek
dla ca³ej gospodarki pañstwa"

- Szkoda, ¿e pan prezes Zagó-
rowski marnuje swój czas i pie-
ni¹dze spó³ki na takie dzia³ania.
Kompromis uda³o siê osi¹gn¹æ
podczas rozmów, takie apele
by³y zbêdne - komentuje Piotr
Duda.

Nie wszyscy jednak tak uwa-
¿aj¹. Gazeta Wyborcza w infor-
macji o zawarciu porozumienia
zaznaczy³a, ¿e przyczyni³y siê
do niego w³aœnie prasowe og³o-
szenia. Czy¿by zatem szef JSW
wynalaz³ nowy sposób na roz-
wi¹zywanie konfliktów pra-
cowniczych. Wystarczy og³o-
szenie i strajku nie bêdzie? A
mo¿e jest i inne wyt³umaczenie
tego gazetowego komentarza.
Mo¿e og³oszenie za kilkanaœcie
tysiêcy z³otych i pochwa³a dzia-
³añ prezesa to po prostu trans-
akcja wi¹zana?

ceprzewodnicz¹cym WKDS.
W przyjêtym stanowisku cz³on-

kowie WKDS podkreœlili, ¿e na-
piêcie towarzysz¹ce pojawiaj¹cym
siê sporom w JSW znajduje prze-
³o¿enie na szereg dziedzin ¿ycia
mieszkañców regionu, a ewentual-
na akcja strajkowa wywo³a³aby
zdecydowanie negatywne skutki
ekonomiczne, jak równie¿ wzrost
napiêcia spo³ecznego w woje-
wództwie œl¹skim.

Beata Gajdziszewska

Zdj.:JSW SA

Porozumienie zak³ada 5-procentowy
wzrost stawki zaszeregowania

od wrzeœnia oraz 14-procentow¹
podwy¿kê wskaŸnika wzrostu
wynagrodzeñ na koniec roku
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Nie wszyscy
odbywaj¹ karê

8 wrzeœnia min¹³ termin, jaki
S¹d Okrêgowy w Katowicach
wyznaczy³ 12 cz³onkom pluto-
nu specjalnego na stawienie siê
w aresztach.

Zastosowa³o siê do niego tyl-
ko piêciu by³ych zomowców.
Andrzej Bilewicz zg³osi³ siê do
Aresztu Œledczego w Sosnowcu,
Henryk Huber do aresztu w
Katowicach. Grzegorz Furtak
stawi³ siê w Zak³adzie Karnym
w Wojkowicach, Ryszard Gaik
w areszcie w Zabrzu, a Marek
Majdak w Wa³brzychu. Jeden z
zomowców - Edward Rataj-
czyk zmar³ dzieñ wczeœniej w
swoim mieszkaniu w Sosnowcu.

S¹d nakaza³ doprowadzenie
Antoniego Nycza, Bonifacego
Wareckiego i Józefa Raka.

Uda³o siê to w przypadku Wa-
reckiego, który zosta³ odstawio-
ny przez policjê do aresztu w Ka-
towicach, natomiast Nycz zg³o-
si³ siê sam w Sanoku.

Katowicki s¹d okrêgowy od-
st¹pi³ od nakazu przymusowego
doprowadzenia Macieja Szulca,
Zbigniewa Wróbla i Grzegorza
W³odarczyka. Biegli maj¹ od-
powiedzieæ na pytanie, czy stan
zdrowia tych skazanych pozwa-
la na odbycie kary.

Termin wezwania kolejnego,
Grzegorza Berdyna min¹³ 22
wrzeœnia. Natomiast Romuald
Cieœlak, by³y szef plutonu spe-
cjalnego przebywa w areszcie od
maja 2007 r.

24 czerwca br. S¹d Apelacyj-
ny w Katowicach skaza³ na kary
pozbawienia wolnoœci 14 zo-
mowców, którzy brali udzia³ w
pacyfikacji kopalñ "Wujek" i
"Manifest Lipcowy" w grudniu
1981 r. Cieœlak skazany zosta³ na
6 lat, a jego podw³adni otrzyma-
li kary od 4 lat do 3,5 roku wiê-
zienia. (ak)

50 tys. z³otych - takiej wyso-
koœci zadoœæuczynienia prze-
widuje rz¹d w projekcie usta-
wy o odszkodowaniach dla
krewnych osób zabitych w la-
tach 1956-1983 przez milicjê,
s³u¿by specjalne lub wojsko.

Odszkodowania mia³yby otrzy-
maæ po 27. latach równie¿ rodziny
9. górników zabitych 16 stycznia
1981 r. w kopalni "Wujek" przez
funkcjonariuszy ZOMO.

Ich nadzieja na  finansowe za-
doœæuczynienie od¿y³a wraz z wy-
rokiem S¹du Apelacyjnego w Ka-
towicach, który w czerwcu br.
uzna³ w koñcu winê by³ych zo-
mowców, uniewinnianych we
wczeœniejszych, wieloletnich pro-
cesach, i skaza³ ich na kary wiê-
zienia.

Krewni ofiar wreszcie doczeka-
li siê sprawiedliwoœci. Jednak
œmieræ ich bliskich, ludzi, którzy
przeciwstawili siê komunistyczne-
mu re¿imowi, zosta³a bardzo nisko
wyceniona.

Jeszcze w styczniu wojewoda
œl¹ski Zygmunt £ukaszczyk wy-
s³a³ do Ministerstwa Spraw We-
wnêtrznych projekt ustawy o za-
doœæuczynieniach dla rodzin gór-
ników pomordowanych w kopalni
"Wujek". Ten projekt zak³ada³ wy-
p³atê godziwych odszkodowañ w
wys. ok. 250 tys.z³.

- Rozmowy dotycz¹ce zadoœæ-
uczynienia rodzinom górników w
krêgach w³adzy tocz¹ siê od trzech
lat. Nie chcielibyœmy rozmawiaæ
na temat odszkodowañ dopóki ich
wysokoœæ nie jest ostateczna. Rów-
nie¿ rodziny ofiar mog¹ sobie tego
nie ¿yczyæ - mówi Andrzej Kêp-
czyñski, przewodnicz¹cy "Solidar-
noœci" KWK "Wujek".

Krzysztof Pluszczyk, przewod-
nicz¹cy Spo³ecznego Komitetu Pa-
miêci Górników KWK "Wujek" z
rozgoryczeniem przyj¹³ wiado-
moœæ o projektowanych odszkodo-
waniach. Mówi, ¿e finansowe za-
doœæuczenienia powinny byæ ade-
kwatne do odszkodowañ zas¹dza-
nych przez s¹dy w podobnych
przypadkach.

- Rodzina ofiary niewinnie za-
bitej przez policjanta np. w trakcie
policyjnego poœcigu ma realne
szanse otrzymaæ zadoœæuczynienie
rzêdu 300-400 tys. z³. Dlatego
uwa¿am, ¿e œmieræ górników z
"Wujka" zosta³a Ÿle wyceniona -
mówi - Przed kilkoma laty policja

chcia³a wyp³aciæ rodzinom znacz-
nie wy¿sze odszkodowania. Za-
mys³ nie doszed³ do skutku, ponie-
wa¿ nast¹pi³a zmiana na stanowi-
sku komendanta g³ównego. Przy-
puszczam, ¿e niektórzy krewni
pomordowanych górników nie
bêd¹ chcieli przyj¹æ tak ¿enuj¹co
niskich kwot.

Beata Gajdziszewska

w

Œmieræ
Ÿle wycenionaEfektem dwugodzinnego pro-

testu pracowników Szpitala
Miejskiego w Wodzis³awiu jest
zaplanowane na pi¹tek spotka-
nie mediacyjne zwi¹zkowców
"Solidarnoœci" z pracodawc¹,
starost¹ wodzis³awskim oraz
mediatorem, pos³em na Sejm
RP Adamem Gawêd¹.

Strajk ostrzegawczy, zorganizo-
wany w holu g³ównym placówki
przez zak³adow¹ "S", by³ odpowie-
dzi¹ na niepodejmowanie przez dy-
rekcjê mediacji p³acowych, w ra-
mach sporu zbiorowego, wszczête-
go przez zwi¹zkowców we wrzeœniu

ub. roku. Mediator zosta³ wyznaczo-
ny ju¿ w po³owie sierpnia.

W zorganizowanym referendum
strajkowym wziê³o udzia³ 350 pra-
cowników spoœród 708 zatrudnio-
nych. Przeciwnych akcji protestacyj-
nej by³o tylko 26 osób.

"S" wysuwa ¿¹dania natychmia-
stowych podwy¿ek wynagrodzeñ
dla wszystkich pracowników o 70 z³
netto do stawki zasadniczej, bez
zmiany sposobu naliczania premii.

- Domagamy siê te¿ podwy¿ek na
przysz³y rok w wys. po 400 z³ dla
ka¿dego zatrudnionego - mówi prze-
wodnicz¹cy szpitalnej "S" Ireneusz
Wojtylak - Na pocz¹tku stycznia

dyrektor poinformowa³ nas, ¿e nie
ma pieniêdzy na podwy¿ki p³ac, po-
niewa¿ szpital nie zawar³ kontraktu
z NFZ, tylko go renegocjuje. W re-
zultacie renegocjacja wzros³a o 13
proc, a pracodawca wci¹¿ twierdzi³,
¿e szpital nie posiada œrodków. Tym-
czasem w placówce rozpocz¹³ siê ge-
neralny remont oddzia³u ortopedycz-
nego, kierowanego przez dyrektora.
Ostatni remont przeprowadzany by³
tam niespe³na 3 lata temu.

Zwi¹zkowcy zapewniaj¹, ¿e ¿aden
z pacjentów nie odczu³ skutków
dwugodzinnego protestu. W czasie
strajku wszyscy chorzy mieli zapew-
nion¹ opiekê medyczn¹.            B.G.

Strajkowali w holu
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Po raz szósty rozegrane zo-
stan¹ nieoficjalne pi³karskie
mistrzostwa Œl¹sko-D¹brow-
skiej "Solidarnoœci".

Halowy turniej im. Kazimierza
Zachnika odbêdzie siê 11 i 12 paŸ-
dziernika w hali sportowej MOSiR
w Rudzie Œl¹skiej-Halembie. W roz-
grywkach mog¹ uczestniczyæ dru¿y-
ny z organizacji zak³adowych z na-
szego regionu. Ka¿dy zespó³ mo¿e
zg³osiæ do 10 zawodników, oczywi-
œcie wy³¹cznie amatorów. Turniej
rozgrywany bêdzie systemem grupo-
wo-pucharowym. Mecze trwaæ bêd¹
15 lub 20 minut (w zale¿noœci od
liczby zg³oszonych dru¿yn). Turniej
oparty bêdzie o przepisy FIFA fut-
sal.

Od ka¿dej z dru¿yn pobierane bê-
dzie wpisowe w wys. 100 z³. Zg³o-

szenia dru¿yn przyjmowane s¹ do 7
paŸdziernika w sekretariacie Zarz¹-
du Regionu pod nr. tel. 032 253 73
73. Równie¿ w tym dniu odbêdzie
siê losowanie turniejowych grup.

red.

Niesprzyjaj¹ca aura nie znie-
chêci³a wêdkarzy z Po³udnio-
wego Koncernu Wêglowego
ZG Sobieski w Jaworznie, któ-
rzy walczyli o puchar przewod-
nicz¹cego zak³adowej "Soli-
darnoœci".

Tradycyjne zawody wêdkarskie o
Puchar Przewodnicz¹cego NSZZ
"Solidarnoœæ" w PKW ZG Sobieski
oby³y siê 20 wrzeœnia na stawie Graj-
do³ek w Jeleniu. Mimo bardzo
brzydkiej, deszczowej pogody wziê-
³o w nich udzia³ 20 amatorów tego
sportu. Po trzech godzinach rywali-
zacji najlepszy okaza³ siê Marek
Maj, reprezentuj¹cy Zak³ad Górni-
czy Janina. Drugie miejsce zaj¹³
Piotr Odrzywo³ek z ZG Sobieski, a
trzecie Beniamin Kozub, równie¿
z Sobieskiego. Czwarte miejsce
przypad³o Janowi Wanatowi z ZG
Janinia, a pi¹te Edwardowi Borow-
skiemu, emerytowi z Sobieskiego.

Przewodnicz¹cy zak³adowej "S"
Waldemar Sopata podziêkowa³
wszystkim uczestnikom za udzia³ w

zawodach. Puchary i cenne nagrody
wspólnie z nim wrêczali Dyrektor ds.
Pracy Piotr Lichota i Dyrektor ds.
Technicznych Andrzej Okoñ.

Tydzieñ póŸniej (18-19 paŸ-
dziernika) w tej samej hali ro-
zegrany zostanie charytatywny
turniej pi³karski, z którego ca³-
kowity dochód przeznaczony
zostanie na zakup protezy dla
Mariusza Serkowskiego, któ-
ry w styczniu tego roku straci³
nogê w wypadku w kopalni
"Halemba". W tamtejszej komi-
sji NSZZ "Solidarnoœæ" mo¿na
zg³osiæ udzia³ do turnieju, a tak-
¿e zasiêgn¹æ dodatkowych in-
formacji na jego temat.

Pi³karze-zwi¹zkowcy

poszukiwani

Jaworznickie wêdkowanie
Po zakoñczeniu po³owu wszyscy

uczestnicy zawodów i zaproszeni
goœcie biesiadowali przy golonce

oraz kufelku piwa. Nastêpne zma-
gania ju¿ za rok.

Red.

Po trzech godzinach rywalizacji najlepszym wêdkarzem
okaza³ siê Marek Maj z Zak³adu Górniczego Janina
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Od ubieg³ego roku bêdziñska
m³odzie¿ w szczególny sposób
czci pamiêæ ofiar sowieckiej
agresji na Polskê we wrzeœniu
1939 r.

W tegorocznych uroczystoœciach
rocznicowych w Liceum im. M. Ko-

pernika goœæmi m³odzie¿y z bêdziñ-
skich szkó³ byli: inicjator obchodów,
starosta powiatu Adam Lazar, przed-
stawiciele w³adz miasta, parlamenta-
rzyœci, przedstawiciele duchowieñ-
stwa, policji, wojska i stra¿y po¿ar-
nej. Szczególnie ciep³o uczniowie
przywitali kombatantów, bior¹cych
udzia³ w Kampanii Wrzeœniowej.

W licealnej auli m³odzie¿ przedsta-
wi³a rys historyczny, obrazuj¹cy nie-
mieck¹ i sowieck¹ agresjê na teryto-
rium naszego kraju. Uczniowie, œla-
dem historyków, przyrównali j¹ do IV
rozbioru Polski. Opowiedzieli rów-
nie¿ o tragicznych losach Stefana
Antonowicza i Micha³a Bukalskie-
go, uczniów przedwojennej Szko³y
Handlowej w Bêdzinie, w gmachu
której mieœci siê obecnie Liceum im.

Nieca³y miesi¹c pozosta³ do
kolejnej walki Damiana Jona-
ka. Tym razem w obronie ty-
tu³u mistrz zawalczy w hali
zabrzañskiego MOSiR-u.

Przeciwnikiem Jonaka bêdzie
23-letni Fin Mika Joensuu. - Nie
widzia³em jeszcze jego ¿adnej ar-
chiwalnej walki, ale wiem, ¿e ma
bardzo dobry bilans pojedynków
11-0. O tym, ¿e bêdê jego rywa-
lem, wie od czerwca, mia³ zatem
mnóstwo czasu na dobre przygo-
towanie i u³o¿enie taktyki "pode
mnie". Zapowiada siê wiêc dobra
walka - mówi Damian Jonak.

Solidarnoœciowy mistrz œwiata
równie¿ ciê¿ko siê do tego poje-
dynku przygotowuje. Jest ju¿ po
obozie w Zakopanem, obecnie co
drugi dzieñ stacza wyczerpuj¹ce
sparingi. Ostatnie 2 tygodnie przed
walk¹ przeznaczy bêd¹ na odzy-
skanie œwie¿oœci.

Stawk¹ pojedynku bêdzie nie
tylko pas m³odzie¿owego mistrza
œwiata w kategorii junior œredniej
federacji WBC. Zwyciêzca zosta-
nie tak¿e interkontynentalnym mi-
strzem krajów nadba³tyckich. Jak
zwykle podczas swojej walki Da-
mian poka¿e siê z du¿ym logo so-
lidarnoœci na plecach. - Liczê na
doping cz³onków naszego Zwi¹z-
ku. To dla mnie zawsze du¿e
wsparcie.

Oprócz Jonaka, na ringu pojawi¹
siê te¿ inni polscy piêœciarze: An-

Trudna walka przed Jonakiem
drzej Wawrzyk, Tomasz Hut-
kowski i Pawe³ Ko³odziej. Bilety
na pojedynek mo¿na zamawiaæ do
26 wrzeœnia w Zarz¹dzie Regionu
Œl¹sko-D¹browskiej "Solidarnoœci"

Kopernika. Wielu uczniów tej pla-
cówki, absolwentów i nauczycieli zgi-
nê³o w Kampani Wrzeœniowej, w Ka-
tyniu i w obozach zag³ady.

Pod znajduj¹c¹ siê w szkolnym
holu pami¹tkow¹ tablic¹ wmurowan¹
na Ich czeœæ, przedstawiciele w³adz
miasta, kombatanci oraz m³odzie¿

oddali ho³d bohaterom i z³o¿yli sym-
boliczne wi¹zanki kwiatów.

- Przez kilkadziesi¹t lat przekony-
wano mnie w szko³ach do zupe³nie
innej wizji œwiata - powiedzia³ Adam
Lazar w wyst¹pieniu skierowanym do
uczniów. - To szczêœcie, ¿e teraz praw-
da jest bli¿ej nas, ni¿ kiedyœ. Zachê-
cam was, byœcie w¹tpili w ka¿de s³o-
wo us³yszane, b¹dŸ przeczytane. Nie
zgadzajcie siê z ka¿d¹ tez¹. Sami do-
chodŸcie do prawdy, bo na tym pole-
ga intelektualny sens naszego ¿ycia.
Cokolwiek zrobicie, szukajcie w³a-
snej drogi i prawdy.

Bêdziñskie uroczystoœci zakoñczy-
³y prezentowane przez uczniów mul-
timedialne pokazy broni i umundu-
rowania z wrzeœnia 1939 r.

Beata Gajdziszewska

Wydzielenie Ogrodu Zoolo-
gicznego i przejêcie wszyst-
kich akcji Wojewódzkiego
Parku Kultury i Wypoczynku
przez samorz¹d wojewódz-
twa to najwa¿niejsze zmiany,
które pozwoli³y wyprowadziæ
na prost¹ jeden z najwiêk-
szych Parków miejskich w
Europie.

K³opoty Parku - obcinanie dota-
cji przez Skarb Pañstwa, brak pie-

niêdzy na wynagrodzenia dla pra-
cowników, op³aty i karmê dla
zwierz¹t - to ju¿ przesz³oœæ. Prze-

wodnicz¹cy "Solidarnoœci" w
WPKiW Andrzej Batog podkre-
œla, ¿e problemy uda³o siê poko-
naæ dziêki Wojewódzkiej Komisji
Dialogu Spo³ecznego, organiza-
cjom pozarz¹dowym i mieszkañ-
com Œl¹ska, którzy z niepokojem
œledzili losy Parku. - Prze³omem
by³a Wojewódzka Komisja Dialo-
gu Spo³ecznego, podczas której
Marsza³ek zosta³ niemal przymu-
szony do przejêcie akcji Parku na-
le¿¹cych do Skarbu Pañstwa -

mówi Andrzej Batog. - Wreszcie
s¹ œrodki na bie¿¹c¹ dzia³alnoœæ i
nie musimy martwiæ siê, ¿e brak-

lub w Sekretariacie Górnictwa i
Energetyki. Cena: 35, 50 i60 z³,
krzes³a ringowe "VIP" - 180 z³,
krzes³a ringowe "Z³oty VIP" 230 z³.

red.

nie pieniêdzy na karmê dla zwie-
rz¹t.

Powody do zadowolenia maj¹
równie¿ pracownicy Parku, którzy
pierwszy raz od kilku lat dostali
podwy¿ki. - Wynagrodzenia w
dalszym ci¹gu nie s¹ wysokie, ale
malutkimi kroczkami posuwamy
siê do przodu. Stawiamy ¿¹dania,
które s¹ mo¿liwe do zrealizowa-
nia - mówi Andrzej Batog i zapo-
wiada kolejn¹ turê negocjacji p³a-
cowych. Dziêki wspó³pracy "So-
lidarnoœci" z prezesem uda³o siê
uporz¹dkowaæ regulaminy pracy
i przywróciæ pracownikom czêœæ
odebranych wczeœniej przywile-
jów m.in. jubilata. Zdaniem prze-
wodnicz¹cego, powodów do obaw
nie powinni mieæ równie¿ pra-
cownicy Ogrodu Zoologicznego,
którzy teraz podlegaj¹ Marsza³ko-
wi.

Jednak w chwili, w której do
Parku powróci³a normalnoœæ, po-
jawi³y siê informacje o zmianie
zarz¹du. Zwi¹zkowcy przyjêli je ze
zdziwieniem.

- Nagle dowiedzieliœmy siê, ¿e
prezes, który wyci¹gn¹³ Park z do³-
ka musi odejœæ - mówi przewodni-
cz¹cy "S". - W ka¿dej opcji poli-
tycznej s¹ fachowcy. Mam wiêc
nadziejê, ¿e przyjd¹ fachowcy, któ-
rzy poci¹gn¹ dalej to, co zosta³o
zaczête i bêd¹ chcieli rozmawiaæ
ze Zwi¹zkiem.

Agnieszka Konieczny

Do Parku powróci³a normalnoœæ

Jedn¹ z atrakcji Parku jest wystawa Kwiatów i Ogrodów
organizowana dwa razy w roku

Teraz prawda

jest bli¿ej nas

Uczniowie oddaj¹ ho³d poleg³ym bohaterom z swojej szko³y

- Z przyjació³mi z „Solidarno-
œci” KWK „Zofiówka” zawsze
by³em na dobre i na z³e. Dla
nich da³em z siebie wszystko i
im dedykujê swój bieg- powie-
dzia³ Stanis³aw Haœkiewicz z
jastrzêbskiego Klubu Sporto-
wego Diament po starcie w Mi-
strzostwach Œwiata w Biegach
Górskich, zorganizowanych w
czeskiej miejscowoœci Dolni
Morawa.

Haœkiewicz w ogólnej klasyfika-
cji zaj¹³ 102 miejsce. Ogó³em w im-
prezie uczestniczy³o ponad 1000 za-
wodniczek i zawodników, reprezen-
tuj¹cych 29 krajów œwiata. Trasa bie-
gu wiod³a na Œnie¿nik od czeskiej
strony. Warunki pogodowe nie nale-
¿a³y do sprzyjaj¹cych. Ju¿ na starcie
temperatura powietrza wynosi³a 31
st. C. Na szczycie góry by³a tylko
niewiele ni¿sza - 25 st. C, dlatego

wielu sportowców nie ukoñczy³o
zawodów.                                 Red.

Stanis³aw Haœkiewicz swój
udzia³ w Mistrzostwach Œwiata
w Biegach Górskich zadedy-

kowa³ przyjacio³om z „S”
KWK „Zofiówka”

Bieg³ dla przyjació³

z „Solidarnoœci”


