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Wieœci
z Biur Terenowych ZR

Napisano

Liczba tygodnia...Krótko

BT Katowice
26 i 27 stycznia w siedzibie Œl¹sko-

D¹browskiej "Solidarnoœci" zorgani-
zowane zostanie dwudniowe szkole-
nie stacjonarne "Rady pracowników
jako narzêdzie zwi¹zków zawodo-
wych". Przedstawicieli komisji zak³a-
dowych z obszaru dzia³ania biura chêt-
nych do udzia³u w szkoleniu prosimy
o kontakt pod nr tel. 032 353 84 25
wew. 103.

BT Pszczyna
13 grudnia z inicjatywy emerytowa-

nych, pszczyñskich zwi¹zkowców
oœwiatowej "S", w Koœciele Wszyst-
kich Œwiêtych odprawiona zosta³a
msza œwiêta i modlitwa ró¿añcowa w
intencji ofiar stanu wojennego, solidar-
noœci i sprawiedliwoœci.

Wieczorem cz³onkowie i sympaty-
cy "S" wziêli udzia³ w spotkaniu pa-
miêci. Goœciem spotkania by³ pose³
Stanis³aw Piêta.

BT  Zabrze
13 grudnia zabrzañscy zwi¹zkow-

cy z "S" wziêli udzia³ w nabo¿eñstwie
w Koœciele pw. Œw. Jadwigi, odpra-
wionym w intencji ofiar stanu wojen-
nego. Msza œw. po³¹czona by³a z wy-
k³adem prof. Wojciecha Roszkow-
skiego na temat wprowadzenia stanu
wojennego.

Po nabo¿eñstwie zebrani z³o¿yli
kwiaty pod krzy¿em i tablic¹ upamiêt-
niaj¹c¹ internowanych.

BT Gliwice
11 grudnia w siedzibie gliwickiego

BT podczas spotkania op³atkowego

zwi¹zkowcy "S" z obszaru dzia³ania
Biura przekazali sobie najlepsze ¿ycze-
nia œwi¹teczne.

***
13 grudnia odby³y siê wybory do

nowo powsta³ej Komisji Zak³adowej
NSZZ "Plastal" w Gliwicach. Jej prze-
wodnicz¹cym zosta³ Waldemar Pie-
la. Nad prawid³owym przebiegiem
wyborów czuwa³ pe³nomocnik Regio-
nalnej Komisji Wyborczej Marek
Hoffman.

BT Sosnowiec
13 grudnia, z inicjatywy "S" Mittal

Steel Poland, w Koœciele pw. Œw. An-
toniego z Padwy w D¹browie Górni-
czej - Go³onogu odprawiona zosta³a
msza œwiêta z Ojczyznê. W nabo¿eñ-
stwie udzia³ wziêli zwi¹zkowcy "S"
oraz liczne poczty sztandarowe komi-
sji zak³adowych z obszaru dzia³ania so-
snowieckiego BT. Uroczystoœæ uœwiet-
ni³ program artystyczny przygotowany
przez uczniów z D¹browy Górniczej.

BT Jastrzêbie Zdrój
13 grudnia z inicjatywy zwi¹zkow-

ców z Terenowej Sekcji Problemowej
NSZZ "S" Miasta Jastrzêbie Zdrój w
Koœciele Najœwiêtszej Marii Panny

Matki Koœcio³a odprawiona zosta³a
msza œw. w intencji Ojczyzny.

***
15 grudnia w jastrzêbskim Domu

Zdrojowym odby³o siê spotkanie
uczestników wydarzeñ z grudnia 1981
r. Organizatorem spotkania by³o sto-
warzyszenie "Pamiêæ" z Jastrzêbia.

- Na spotkanie bardzo licznie przy-
byli uczestnicy ówczesnych strajków.
Dla nich w³aœnie m³odzie¿ z Zespo³u
Szkó³ Licealnych nr 1 przygotowa³a
program artystyczny. By³a podnios³a
atmosfera, wiele wspomnieñ i wzru-
szenie, które czasami odbiera³o g³os -
opowiada Danuta Jemio³o, kierow-
nik jastrzêbskiego BT.

***
BT w Jastrzêbiu organizuje œwi¹-

teczn¹ pomoc dla 10. najbardziej po-
trzebuj¹cych, wielodzietnych rodzin.

BT Tarnowskie Góry
17 grudnia o godz. 10 w siedzibie

tarnogórskiego BT, z udzia³em zwi¹z-
kowców z obszaru dzia³ania Biura, od-
bêdzie siê tradycyjne spotkanie op³at-
kowe. W spotkaniu weŸmie udzia³
cz³onek Prezydium ZR Miros³aw
Truchan.

BT Zawiercie
Trzysta osób, czyli jedn¹ czwart¹ pra-

cowników bezpoœrednio i poœrednio
produkcyjnych, zamierza zwolniæ z za-
k³adu w O³awie w pierwszym kwarta-
le przysz³ego roku Electrolux Poland.
To efekt drastycznego spadku sprzeda-
¿y (a tym samym i zamówieñ) na sprzêt
gospodarstwa domowego spowodowa-
ny globalnym kryzysem ekonomicz-

nym. Eksportuj¹ce prze-
wa¿aj¹c¹ czeœæ produkcji
polskie zak³ady Electrolux
(i ich za³ogi) niestety szyb-
ko odczu³y na w³asnej skó-
rze oszczêdnoœciowe ciê-
cia w bud¿etach rodzin-
nych na zachodzie Europy.

- Dyrekcja zak³adu w
O³awie ju¿ oficjalnie za-
wiadomi³a o koniecznoœci

zwolnieñ grupowych - mówi Dariusz
Bednarz, przewodnicz¹cy "Solidarno-
œci" Electrolux Poland w Siewierzu. -
Teraz czekaj¹ nas konsultacje, podczas
których bêdziemy staraæ siê jak naj-
bardziej zmniejszyæ liczbê zwolnieñ.

Electrolux zmniejsza zatrudnienie
nie tylko w Polsce. Koncern zapowie-
dzia³ ju¿ zwolnienie 3 tysiêcy pracow-
ników. Jeœli kryzys finansowy bêdzie
siê pog³êbiaæ liczba ta mo¿e jeszcze
wzrosn¹æ. Wymiana sprzêtu gospodar-
stwa domowego, podobnie jak samo-
chodów, nie doœæ, ¿e znajduje siê na
czele rodzinnych oszczêdnoœci, to jesz-
cze kupowany jest g³ownie na kredyt,
o który obecnie coraz trudniej.

- Zwalnianie pracowników oznacza
jednoczeœnie, ¿e coraz mniej osób staæ
bêdzie na nowe artyku³y AGD - zauwa-
¿a Ma³gorzata Benc, szefowa Biura
Terenowego Œl¹sko-D¹browskiej "S" w
Zawierciu. - Mamy, zatem do czynie-
niem ze sprzê¿eniem zwrotnym, które
mo¿e potêgowaæ spadek sprzeda¿y.

Zapowiedziane zwolnienia w Elec-
trolux'ie potwierdzaj¹ natomiast, ¿e
Polska nie jest samotn¹ wysp¹ we
wspó³czesnej, zglobalizowanej gospo-
darce, o czym jeszcze miesi¹c temu
przekonywali rz¹dz¹cy.             (zaw)

W 2009 roku Pañstwowa Inspekcja
Pracy bêdzie sprawdzaæ, jak prawa pra-
cy przestrzegaj¹ najwiêksze firmy. In-
spektorzy mog¹ ¿¹daæ, aby korpora-
cje zawiera³y umowy o pracê z samo-
zatrudnionymi.

W zwi¹zku z sygna³ami o nak³ania-
niu pracowników do pracy w nadgo-
dzinach, inspektorzy pracy sprawdz¹,
jak korporacje przestrzegaj¹ przepisów
o czasie pracy, a tak¿e innych regula-
cji prawa pracy. Dzia³ania te bêd¹ re-
alizowane w ramach programu Przy-
jazne Œrodowisko Pracy przewidzia-
nego w planie dzia³añ Pañstwowej In-
spekcji Pracy (PIP) na 2009 rok.

Dla osób, które prowadz¹ w³asn¹
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w takich fir-
mach, kontrole PIP oznaczaj¹ mo¿li-
woœæ zmiany obecnego statusu zatrud-
nienia.

- Zgodnie z art. 22 kodeksu pracy,
œwiadczenie pracy w warunkach wska-
zanych w tym przepisie jest zawsze za-
trudnieniem na podstawie stosunku
pracy, bez wzglêdu na nazwê umowy
zawartej miêdzy stronami - przypomi-
na Katarzyna Grzybowska-Dwo-
rzecka, prawnik z Kancelarii Micha-
³owski, Stefañski Adwokaci.

Jeœli wiêc samozatrudniony zobo-
wi¹zuje siê do wykonywania pracy
okreœlonego rodzaju na rzecz praco-
dawcy, pod jego kierownictwem oraz
w miejscu i czasie przez niego wyzna-
czonym, to firma powinna zawrzeæ z
nim umowê o pracê. PIP ma prawo
wnoszenia powództw w sprawach o
ustalenie istnienia stosunku pracy (a za
zgod¹ osoby zainteresowanej  inspek-
torzy mog¹ te¿ uczestniczyæ w postê-
powaniu przed s¹dem pracy). Wyst¹-
pienie do s¹du nie zale¿y od zgody
osoby zatrudnianej. W praktyce mo¿e
wiêc dojœæ do sytuacji, gdy obie stro-
ny bêd¹ musia³y zawrzeæ umowê o

pracê, nawet jeœli samozatrudniony nie
chce staæ siê pracownikiem, lecz na-
dal prowadziæ dzia³alnoœæ gospo-
darcz¹.

W zwi¹zku z kontrolami firmy ko-
rzystaj¹ce z us³ug samozatrudnionych
powinny te¿ zadbaæ o przestrzeganie
przepisów bhp. Do zadañ PIP nale¿y
nadzór i kontrola nad zapewnieniem
bezpiecznych i higienicznych warun-
ków pracy m.in. osobom wykonuj¹-
cym na w³asny rachunek dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ w miejscu wyznaczonym
przez pracodawcê lub przedsiêbiorcê,
niebêd¹cego pracodawc¹, na rzecz któ-
rego taka praca jest œwiadczona.

- Pracodawca musi chroniæ ¿ycie i
zdrowie wszystkich zatrudnionych, m.
in. poprzez w³aœciw¹ organizacjê pra-
cy, wydawanie polecenia usuniêcia
uchybieñ i kontrolowanie, jak te pole-
cenia s¹ wykonywane - wylicza Kata-
rzyna Grzybowska-Dworzecka.

W wielkich korporacjach zatrudnia-
j¹cych ponad tysi¹c pracowników
w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na
rzecz firmy prowadz¹ najczêœciej pra-
cownicy dzia³ów handlowych (zw³asz-
cza regionalnych), dzia³ów kadr i re-
krutacji oraz konsultanci (ds. promo-
cji, reklamy, organizacji imprez, kon-
gresów, sympozjów).

- Zazwyczaj forma zatrudnienia w
tak du¿ych przedsiêbiorstwach zale¿y
od polityki zarz¹du. Zdarza siê, ¿e nie-
które korporacje zatrudniaj¹ wy³¹cz-
nie na podstawie umów o pracê - mówi
Bogdan Grabczyk z portalu rekruta-
cyjnego Jobpilot.pl.

Podkreœla, ¿e w formie samozatrud-
nienia najczêœciej pracuj¹ osoby œwiad-
cz¹ce na rzecz korporacji konkretne
us³ugi (np. rekrutacyjne). Zdecydowa-
nie rzadziej na takiej podstawie zatrud-
niane s¹ osoby na kierowniczych sta-
nowiskach.

Inspekcja sprawdzi warunki pracy

samozatrudnionych w korporacjach

(Gazeta Prawna, £ukasz Guza, 16 grudnia 2008 r.)

10 grudnia (Bruksela). Up³ynê³o
60 lat od powstania Deklaracji
Praw Cz³owieka. Pomimo, ¿e na
przestrzeni dekad Deklaracja ta
odgrywa³a ogromn¹ rolê, w ostat-
nich latach nasila siê tendencja do
coraz s³abszego chronienia praw
cz³owieka. W wielu krajach, np.
na Filipinach, w Kolumbii czy
Gwatemali prawa podstawowe nie
s¹ w ogóle przestrzegane. Na Fili-
pinach od 2001 r. zginê³o 57
zwi¹zkowców, a Kolumbia jest
najbardziej niebezpiecznym dla
zwi¹zkowców krajem na œwiecie.
Tylko w 2007 r. zamordowano tam
39 zwi¹zkowców. W celu upa-
miêtnienia 60. rocznicy Deklara-
cji Praw Cz³owieka ponad 60 or-
ganizacji zjednoczy³o siê w akcji
"Doœæ zabijania" organizuj¹c
marsz z pochodniami w centrum
Brukseli. Organizatorzy wezwali
do sprawiedliwoœci dla dziennika-
rzy, zwi¹zkowców, pracowników,
dzia³aczy praw cz³owieka, praw-
ników, m³odzie¿y i wszystkich,
którzy ucierpieli w walce o swoje
fundamentalne prawa. Tegorocz-
na kampania "Doœæ zabijania" jest
czêœci¹ kampanii "Godna praca,
godne ¿ycie", która jest przejawem
walki o prawo do godnych zarob-
ków i godnej pracy, a tak¿e o pra-
wo do organizowania siê.
***
10 grudnia (£ódŸ).  Zarz¹d Re-
gionu Ziemi £ódzkiej NSZZ "So-
lidarnoœæ" zaapelowa³ o w³¹czenie
siê w akcjê zbierania podpisów
pod obywatelskim projektem
Ustawy w sprawie przywrócenia
dnia wolnego od pracy w Œwiêto
Trzech Króli. Informacje na temat
prowadzonej akcji oraz wzór for-
mularza na zbieranie podpisów
znajduj¹ siê na stronie interneto-
wej www.trzechkroli.pl.

***
12 grudnia (Moskwa). "Solidar-
nost" (Solidarnoœæ) - to nazwa no-
wego ruchu, który ma po³¹czyæ
podzielon¹ opozycjê demokra-
tyczn¹ w Rosji. Wœród jego za³o-
¿ycieli s¹ m.in. przywódca Zjed-
noczonego Frontu Obywatelskie-
go Garri Kasparow, b. lider So-
juszu Si³ Prawicy Borys Niemcow
oraz obroñca praw cz³owieka Lew
Ponomariow. Animatorzy tej ini-
cjatywy nie ukrywaj¹, ¿e inspira-
cji szukaj¹ w dokonaniach polskiej
"Solidarnoœci". Nazwê swojego
ruchu te¿ pisz¹ solidaryc¹. Swoj¹
formacjê przedstawiaj¹ jako si³ê
polityczn¹ z sensownym progra-
mem i rozpoznawalnymi przy-
wódcami, która gotowa jest wzi¹æ
na siebie odpowiedzialnoœæ za Ro-
sjê.

***
16 grudnia (Warszawa). W Sej-
mie odby³o siê pierwsze czytanie
poselskiego projektu nowelizacji
kodeksu pracy oraz niektórych in-
nych ustaw, który wyd³u¿a wymiar
urlopu wypoczynkowego z 26 do
27 dni. To odpowiedŸ pos³ów SLD
na obywatelski projekt przywró-
cenia dnia wolnego od pracy w
œwiêto Trzech Króli. Ich zdaniem
wprowadzenie takiej zmiany nie
powodowa³oby uprzywilejowania
jakiejkolwiek grupy wyznaniowej.
Inne kluby zapowiedzia³y ju¿ jed-
nak, ¿e nie popr¹ tej propozycji.

38 lat...
... mija od tragicznych wydarzeñ na Wybrze¿u.
Wszystko zaczê³o siê 13 grudnia 1970 r., kiedy to w³adze og³osi³y podwy¿ki

cen ¿ywnoœci. Dzieñ póŸniej pracownicy Stoczni Gdañskiej nie podjêli pracy.
Przed po³udniem wielotysiêczny t³um wyszed³ ze stoczni i skierowa³ siê pod
Komitet Wojewódzki PZPR. Po po³udniu dosz³o do pierwszych staræ ulicz-
nych. Nastêpnego dnia strajk ogarn¹³ inne przedsiêbiorstwa w Gdañsku, Elbl¹-
gu oraz Stoczniê Komuny Paryskiej w Gdyni. Rano ze Stoczni Gdañskiej pod
Komitet Wojewódzki wyruszy³ pochód robotników. Ze strony si³ porz¹dko-
wych pad³y strza³y, by³y ofiary œmiertelne. Robotnicy proklamowali strajk oku-
pacyjny. Wojsko i milicja zablokowa³y stocznie i porty. W nocy aresztowano
komitet strajkowy w Gdyni.

17 grudnia do id¹cych do pracy robotników Stoczni Gdynia zaczê³o strzelaæ
wojsko. Znów by³o wielu zabitych i rannych. Na ulicach S³upska i Elbl¹ga
odbywa³y siê demonstracje. W Szczecinie strajk rozpoczêli stoczniowcy. Woj-
sko i milicja wyt³umi³y jednak stopniowo protesty. Protesty objê³y równie¿ Bia-
³ystok, Nysê, Oœwiêcim, Warszawê i Wroc³aw. Usta³y ostatecznie 22 grudnia
po zakoñczeniu strajku w szczeciñskiej stoczni.

Do st³umienia robotniczych protestów w³adze u¿y³y oko³o 5 tys. milicjan-
tów, oko³o 27 tys. ¿o³nierzy, 550 czo³gów, transporterów opancerzonych, oko³o
100 samolotów i œmig³owców. Wed³ug oficjalnych komunikatów ¿ycie straci³o
45 osób a blisko 1200 zosta³o rannych.

Œwi¹teczna przerwa TŒD
W zwi¹zku z nadchodz¹cymi œwiêtami Bo¿ego Narodzenia kolej-

ny numer naszego Tygodnika uka¿e siê dopiero 31 grudnia. Znajd¹
w nim Pañstwo m. in. zwi¹zkowy kalendarz na 2009 r.

Redakcja Tygodnika Œl¹sko-D¹browskiego
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Prezydent Lech Kaczyñski
przychyli³ siê do apelu „Soli-
darnoœci” i innych zwi¹zków
zawodowych i zawetowa³ w
poniedzia³ek ustawê o eme-
ryturach pomostowych. Uza-
sadniaj¹c swoj¹ decyzjê po-
wiedzia³, ¿e narusza ona kon-
stytucyjn¹ zasadê równoœci
obywateli. Nie wykluczy³, ¿e
wniesie w³asny projekt usta-
wy dotycz¹cej „pomostó-
wek”.

- Ustawa jest niesprawiedliwa,
niektóre kryteria w niej przy-
jête s¹ zupe³nie dowolne,
narusza wiêc ona konstytu-
cyjn¹ zasadê równoœci oby-
wateli - mówi³ Lech Kaczyñ-
ski bezpoœrednio po og³osze-
niu swojej decyzji. Podkre-
œli³, ¿e wszystkim uprawnio-
nym do œwiadczeñ nie zagra-
¿a w przysz³ym roku ich
utrata. - Wiêkszoœæ osób i tak
bêdzie czeka³a do kwietnia,
kiedy to wzroœnie podstawa
wymiaru emerytury. Nie ma
wiêc obawy, ¿e trzeba bêdzie
w ci¹gu pierwszych dni
stycznia uchwaliæ nowe
przepisy - mówi³ prezydent.

Wadliwa
i bez dialogu

Za najwa¿niejsze wady za-
wetowanej ustawy o emery-

turach pomostowych prezydent
uzna³ objêcie "pomostówkami" je-
dynie osób, które zaczê³y pracê
przed 1 stycznia 1999 r. Jako inne
jej wady wskaza³ wygasaj¹cy cha-
rakter œwiadczeñ oraz ustalenie li-
sty zawodów i prac nieobejmuj¹-
cych wszystkich zatrudnionych w
trudnych warunkach. Wed³ug pre-
zydenta listy te zosta³y opracowa-
ne przez ekspertów medycyny pra-
cy, ale ich opinie "zosta³y przefil-
trowane przez wyznawany przez
nich system wartoœci". Zwróci³ tak-
¿e uwagê na podnoszony przez

zwi¹zkowców argument braku dia-
logu w Komisji Trójstronnej.

Lech Kaczyñski przyzna³, ¿e de-
cyzja w sprawie pomostówek by³a
dla niego jedn¹ z najtrudniejszych.
Zaznaczy³, ¿e w interesie Polski i
Polaków le¿y d¹¿enie do podwy¿-
szenia wieku przechodzenia na
emeryturê. - Wzi¹wszy pod uwa-
gê zmiany demograficzne w na-
szym kraju, (...) musimy d¹¿yæ - w
interesie i naszego kraju, i jego oby-
wateli - do tego, ¿eby wiek przecho-
dzenia na emeryturê nieco podwy¿-
szyæ, a w d³u¿szej perspektywie

nawet podwy¿szyæ doœæ istotnie -
powiedzia³ prezydent, który nie
wykluczy³, ¿e wniesie w³asny pro-
jekt w sprawie "pomostówek".
Ustawowy obowi¹zek przygotowa-

Prezydenckie weto

dla okrojonych pomostówek

Czy jesteœ za organizacj¹

ogólnokrajowego protestu w obronie

uprawnieñ do emerytur pomostowych?

W obronie uprawnieñ do eme-
rytur pomostowych nale¿y zorga-
nizowaæ du¿y ogólnokrajowy
protest.

Tak uwa¿a ponad 3/4 uczestni-
cz¹cych w naszej sondzie inter-
netowej na stronie www.solidar-
nosc-kat.pl. Ponad po³owa chce
bezwarunkowego protestu, 23
proc. uzale¿nia go od dobrej or-

ganizacji i licznej frekwencji.
Przeciwko akcji jest 21 proc.
uczestników naszej sondy, z cze-
go a¿ 17 proc. popiera zmiany
rz¹dowe.

W kolejnej sondzie na naszej
stronie internetowej zachêcamy
do podsumowania minionego
roku. Zapraszamy!

- Ustawa narusza konstytucyjn¹ zasadê równoœci obywateli
- podkreœli³ w uzasadnieniu weta Lech Kaczyñski
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- Rz¹d ma obowi¹zek jak naj-
szybciej opracowaæ nowe przepi-
sy przyznaj¹ce wcze-
œniejsze emerytury
osobom pracuj¹cym
w szczególnych wa-
runkach. Obliguje go
do tego ustawa z 1989
r. - podkreœla Janusz
Œniadek po zaweto-
waniu "pomostówek"
przez prezydenta.

Przewodnicz¹cy "Solidarno-
œci" przypomina, ¿e uchwalona
przez Sejm ustawa o emeryturach
pomostowych nie spe³nia podsta-
wowego wymogu, o którym by³a
mowa 10 lat temu przy okazji re-
formy emerytalnej. Zwi¹zkowcy
otrzymali wówczas od rz¹du za-
pewnienie, ¿e osoby pracuj¹ce w

nia takiej ustawy spoczywa jednak
oczywiœcie na rz¹dzie.

G³osowanie weta
w tym tygodniu?

Teraz o losach ustawy o emery-
turach pomostowych zdecyduje
Sejm. Jeœli pos³owie zdo³aj¹ odrzu-
ciæ weto wiêkszoœci¹ co najmniej
3/5 g³osów, "pomostówki" wejd¹
w ¿ycie 1 stycznia 2009 r. Jednak
koalicja PO-PSL nie ma takiej
wiêkszoœci. Kluczowa bêdzie wiêc
postawa pos³ów Lewicy. Grzegorz
Napieralski ju¿ rozpocz¹³ poli-
tyczne przetargi i zapowiedzia³, ¿e
jego klub bêdzie g³osowa³ za pod-
trzymaniem weta prezydenta. -
Ustawa, któr¹ przygotowa³a Plat-
forma Obywatelska, jest ustaw¹

Zawetowana ustawa o emery-
turach pomostowych przewidy-
wa³a, ¿e po 1 stycznia 2009 r.
na wczeœniejsz¹ emeryturê mo-
g³o przejœæ czterokrotnie mniej
osób ni¿ wynika³oby to z obo-
wi¹zuj¹cych przepisów. By³oby
to ok. 250 tys. osób, reprezen-
tuj¹cych ok. 40 zawodów, za-
miast ok. 1 mln osób. Prawo to
traci³a wiêkszoœæ nauczycieli,
czêœæ kolejarzy, artyœci, dzien-
nikarze, kierowcy ciê¿arówek.
Wed³ug ustawy "pomostówki"
stopniowo wygasa³yby. Przy-
s³ugiwa³yby osobom spe³niaj¹-
cym ³¹cznie kilka warunków:
musia³y byæ urodzone po 31
grudnia 1948 r., przed 1 stycz-
nia 1999 r., mieæ przepracowa-
ne minimum 15 lat w szczegól-
nych warunkach lub w szcze-
gólnym charakterze, ukoñczone
55 lat i 20-letni sta¿ pracy (ko-
biety) lub 60 lat i 25-letni sta¿
(mê¿czyŸni).

- To rozs¹dna decyzja pana pre-
zydenta - komentuje weto Lecha
Kaczyñskiego do usta-
wy o emeryturach po-
mostowych szef Œl¹-
sko-D¹browskiej "Soli-
darnoœci" Piotr Duda.

- Na decyzjê pana
prezydenta wp³ynê³y
prawdopodobnie dwie
kwestie. Po pierwsze
ustawa zak³ada³a wyga-
szanie œwiadczeñ za pracê w
szczególnych warunkach lub
szczególnym charakterze, a prze-
cie¿ szkodliwe warunki nie znik-
nê³y i nieprêdko znikn¹, wiêc
mielibyœmy tu do czynienia z
jawn¹ niesprawiedliwoœci¹. Po
drugie ustawa reguluj¹ca tak
wa¿n¹ materiê powinna byæ opar-
ta o kryteria medyczne. Tych pod-
czas przygotowañ ustawy nie
uwzglêdniono. Lech Kaczyñski
na pewno wzi¹³ to pod uwagê -
uwa¿a Piotr Duda.

Przewodnicz¹cy Œl¹sko-D¹-
browskiej "Solidarnoœci" ma na-

dziejê, ¿e weto zostanie w Sejmie
podtrzymane. - Liczê na to, ¿e po-

s³owie opozycji za-
chowaj¹ siê odpowie-
dzialnie. "Solidar-
noœæ" bêdzie ich do
tego zachêcaæ. Oczy-
wiœcie, nie mo¿emy
mieæ do czynienia z
pustk¹ prawn¹ i nie-
wyp³acaniem od no-
wego roku emerytur,

dlatego liczê, ¿e parlament w try-
bie pilnym przed³u¿y dotychcza-
sowe rozwi¹zania o kolejny rok.
Bud¿et siê od tego nie zawali, po-
s³owie nie powinni siê daæ takim
groŸbom zastraszyæ. By³by wte-
dy czas na dopracowanie nowych
rozwi¹zañ, które powinny w
znacznie wiêkszym stopniu
uwzglêdniaæ postulaty strony
spo³ecznej. "Solidarnoœæ" jest za
reform¹ systemu emerytalnego,
ale nie za patologiami, które nio-
s³a zawetowana ustawa - podkre-
œla Piotr Duda.

szczególnie trudnych warunkach
bêd¹ mia³y prawo do wczeœniej-

szej emerytury. Tym-
czasem rz¹d chcia³ aby
"pomostówki" mia³y
charakter wygasaj¹cy.
W wiêkszoœci wypad-
ków nie otrzymaliby
ich ci, którzy ju¿ kilka-
naœcie lat przepracowa-
li w warunkach szcze-
gólnych czy w szcze-

gólnym charakterze.
Zdaniem przewodnicz¹cego

"Solidarnoœci", w najbli¿szym
czasie musi udaæ siê uchwaliæ
tak¹ ustawê, która decyzjê o pra-
wie do wczeœniejszej emerytury
odda w rêce komisji lekarskich i
ekspertów medycyny pracy, a nie
premiera.

niesprawiedliw¹, z³¹. Byliœmy
przeciwko tej ustawie i nie zamie-
rzamy tego zdania zmieniaæ -
oœwiadczy³ Napieralski.

S¹ jednak w¹tpliwoœci, co do
prawdziwoœci jego intencji - prze-
cie¿ wczeœniej SLD dogada³o siê z
PO w sprawie specjalnej ustawy
dla nauczycieli, zgodnie z któr¹
mogliby przechodziæ na wczeœniej-
sze œwiadczenia, które wynosi³y-
by zaledwie 80 procent emerytury
pomostowej do momentu skorzy-
stania z pe³nego œwiadczenia. Byæ
mo¿e wiêc deklarowane teraz przez
Lewicê odrzucenie weta, to tylko
podbijanie stawki. Rozmowy w
sprawie porozumienia PO-Lewica
w tej sprawie maj¹ siê rozpocz¹æ
ju¿ w tym tygodniu. Jeœli siê poro-
zumiej¹, to weto bêdzie g³osowa-
ne jeszcze w tym tygodniu.       red.
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- Ofiara zastrzelonych górni-
ków nie posz³a na marne.
Pora jednak wreszcie za-
doœæuczyniæ ich rodzinom
poleg³ych - mówili uczestni-
cy obchodów 27. rocznicy
pacyfikacji kopalni „Wujek”.

Uroczystoœci tradycyjnie rozpo-
czê³a msza œwiêta w koœciele pw.
Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego.
Potem ich uczestnicy przemasze-
rowali pod Krzy¿-Pomnik obok
kopalni. Tam odby³ siê apel pole-
g³ych, a kilkaset delegacji i pocz-
tów sztandarowych z³o¿y³o kwia-
ty i wieñce.

- Wiele pada³o w tym miejscu
s³ów, szczególnie ze strony poli-
tyków i rz¹dz¹cych. Pada³y dekla-
racje i obietnice. Po tych wielu la-
tach mo¿emy sobie powiedzieæ, ¿e
w wiêkszoœci by³y tylko pustymi
s³owami - mówi³ w przemówieniu

przewodnicz¹cy Œl¹sko-D¹brow-
skiej "S" Piotr Duda. - Bohatero-
wie z "Wujka" nie chcieliby, by-
œmy dziœ byli tu smutni. Bo prze-
cie¿ ich ofiara nie posz³a na mar-
ne. ¯yjemy przecie¿ w innej Pol-
sce - radoœniejszej, wolnej. M³o-
de pokolenia mog¹ patrzeæ z per-
spektyw¹, mog¹ siê rozwijaæ,
mog¹ snuæ swoje plany, nieko-
niecznie dziel¹c siê nimi z esbe-

Smutno-radosna rocznica „Wujka”
kami. Jest równie¿ w tym kraju
wreszcie wyrok dla oprawców,
morderców górników z "Wujka"
- podkreœla³ Piotr Duda.

Jak mo¿na siê
nie smuciæ…

Jak zaznaczy³ szef Œl¹sko-D¹-
browskiej "S", te radoœniejsze
chwile wci¹¿ jeszcze przeplataj¹
siê ze smutkiem. - 19 lat wolnej
Polski i kolejne rz¹dy, szczegól-
nie te prawicowe, nie zrobi³y nic,
albo prawie nic, aby zadoœæuczy-
niæ finansowo rodzinom pomor-
dowanych górników - mówi³. -
Jak mo¿e cz³owieka nie œciskaæ za
gard³o, kiedy widzi w telewizje
sonda¿e, ¿e 44 proc. Polaków
uwa¿a, ¿e s³usznie wprowadzono
stan wojenny. Chcia³bym, ¿eby ci,
którzy tak siê wypowiadaj¹, mó-
wili to patrz¹c w oczy rodzinom
pomordowanych w stanie wojen-

nym. Jak nie smuciæ siê s³ysz¹c w
telewizji pos³a ziemi œl¹skiej Ka-
zimierza Kutza, który mówi o sta-
nie wojennym, ¿e "trzeba zapo-
mnieæ o œmieciach historii". Gdy
instytucja, jak¹ jest Europejskie
Centrum Solidarnoœci, pomija w
swoim Ekspresie Solidarnoœci sta-
cjê Katowice, najwa¿niejsze miej-
sce w stanie wojennym dla ca³ej
Polski.

Piotr Duda podkreœli³, ¿e
tym bardziej wa¿niejszy jest
obowi¹zek pielêgnowania
pamiêci poleg³ych górni-
ków. Jak powiedzia³, znako-
micie przyczyni siê do tego
otwarte kilkanaœcie dni temu
muzeum kopalni. - Mamy
wspania³a m³odzie¿ o wra¿-
liwych sercach. Musimy tyl-
ko im stworzyæ warunki, by
mogli ch³on¹æ nasz¹ wspa-
nia³¹ historiê.

Czeka ich
os¹d pokoleñ

List do uczestników ob-
chodów wystosowa³ prezy-
dent Lech Kaczyñski. Od-
czyta³a go pod Pomnikiem-
Krzy¿em Bo¿ena Borys-
Szopa, doradca prezydenta
ds. spo³ecznych i kontaktów
ze zwi¹zkami zawodowymi.
- Ze czci¹ wspominam dzi-
siaj imiona poleg³ych górni-
ków z "Wujka". Z najwy¿-
szym szacunkiem pozdra-
wiam ¿yj¹cych uczestników
strajku (…) Pragnê raz jesz-
cze wyraziæ g³êbokie wspó³-
czucie rodzinom i bliskim
poleg³ych,  rannych i wiêzionych
bohaterów z "Wujka". Pañstwa
strach i ból równie¿ s¹ czêœci¹ tej
tragedii. To jeszcze jedna wina,
która obci¹¿a sumienie sprawców
tej zbrodni i ich mocodawców. W
wolnej Polsce, po latach nie daj¹-
cej siê niczym usprawiedliwiæ
opiesza³oœci, sprawcy ci zostali
poci¹gniêci do odpowiedzialnoœci
karnej. Przede wszystkim jednak
czeka ich surowy os¹d kolejnych
pokoleñ - napisa³ w liœcie Lech
Kaczyñski.

Rocznicow¹ mszê œwiêt¹ kon-
celebrowa³ metropolita katowicki
abp Damian Zimoñ. Podczas ho-
milii mówi³, ¿e wydarzenia w ko-
palni "Wujek" by³y przyk³adem
konfliktu miêdzy pañstwem a spo-
³eczeñstwem. - Zawsze jest aktu-
alne pytanie podstawowe, natury

Protest w kopalni "Wujek" roz-
pocz¹³ siê po wprowadzeniu sta-
nu wojennego, na wieœæ o zatrzy-
maniu szefa zak³adowej "Soli-
darnoœci" Jana Ludwiczaka.
Górnicy domagali siê jego uwol-
nienia, a tak¿e zniesienia stanu
wojennego i przywrócenia dzia-
³alnoœci "Solidarnoœci". 3 dni
póŸniej, po nieudanych negocja-
cjach, wojsko i ZOMO spacyfi-
kowa³o kopalniê. Na miejscu
zginê³o szeœciu górników, jeden
umar³ kilka godzin po operacji,
dwóch kolejnych na pocz¹tku
stycznia 1982 r. Dla Józefa Cze-
kalskiego, Krzysztofa Gizy,
Ryszarda Gzika, Bogus³awa
Kopczaka, Zenona Zaj¹ca,
Zbigniewa Wilka, Andrzeja
Pe³ki, Jana Stawisiñskiego i Jo-
achima Gnidy by³a to ostatnia

Rocznicow¹ mszê œw. koncelebrowa³ metropolita górnoœl¹ski
abp Damian Zimoñ

szychta w ¿yciu. 22 górników
zosta³o postrzelonych. Nie jest
dok³adnie znana liczba tych, któ-
rzy zostali l¿ej ranni, m.in. za-
truci gazem ³zawi¹cym.

Mijaj¹cy rok przyniós³ d³ugo
oczekiwany przez rodziny ofiar
prawomocny wyrok w tej spra-
wie. Skazani za strzelanie do
górników b. cz³onkowie pluto-
nu specjalnego ZOMO odsiaduj¹
kilkuletnie wyroki. Ci¹gle nie-
rozstrzygniêta pozostaje kwestia
odszkodowañ dla rodzin zastrze-
lonych górników. Pe³nomocnicy
rodzin górników zapowiadaj¹, ¿e
jeœli nie uda im siê zawrzeæ ugód
z pañstwem ws. przyrzeczonych
rodzinom odszkodowañ, wyst¹-
pi¹ w tej sprawie na drogê s¹-
dow¹.

Przemarsz uczestników uroczystoœci
z koœcio³a pod Pomnik-Krzy¿

Apel Poleg³ych odczytany
podczas tegorocznych uroczy-
stoœci mia³ inn¹ ni¿ zwykle for-
mê. Pamiêci ka¿dego z górni-
ków poœwiêcony zosta³ krótki
wiersz autorstwa Stanis³awa
Leona Machowiaka. To niewi-
domy poeta z Poznania zwi¹za-
ny z nauczycielami i uczniami
szko³y w Rostarzewie. Uczniem
tej szko³y by³ jeden z zabitych
górników, Zenon Zaj¹c.

- Kilka dni temu uczestniczy-
liœmy tam w uroczystoœciach i
s³uchaliœmy wierszy Stanis³a-
wa Leona Machowiaka recyto-
wanych w ujmuj¹cy sposób
przez m³odzie¿. Tak narodzi³
siê pomys³ w³¹czenia tej poezji
do Apelu Poleg³ych - wyjaœnia
Krzysztof Pluszczyk, prze-
wodnicz¹cy  Spo³ecznego Ko-
mitetu Pamiêci Górników Po-
leg³ych 16 grudnia 1981 r. w
Kopalni "Wujek".

- Przez 19 lat wolnej Polski kolejne rz¹dy
nie zrobi³y nic, albo prawie nic,

aby zadoœæuczyniæ finansowo rodzinom
pomordowanych górników

- mówi³ Piotr Duda

moralnej. Czym by³ stan wojen-
ny, jakich wtedy u¿yto œrodków,
dlaczego zginêli niewinni ludzie,
tak¿e górnicy z kopalni "Wujek",
niewinni? OdpowiedŸ na te pyta-
nia z moralnego punktu widzenia

Kwiaty od Œl¹sko-D¹browskiej „Solidarnoœci”
sk³adaj¹ Bogdan Biœ, Piotr Duda i Miros³aw Truchan

jest jedna i oczywista - podeptano
godnoœæ cz³owieka, nie uwzglêd-
niono s³usznych aspiracji spo³e-
czeñstwa do wolnoœci. Mo¿na po-
wiedzieæ, ¿e mieliœmy do czynie-
nia z nadu¿yciem w³adzy. Nie mo¿-

na zbrodni t³umaczyæ
wy¿sz¹ koniecznoœci¹
- zaznaczy³ metropoli-
ta. Mówi³ te¿, ¿e
œmieræ górników nie
posz³a na marne. - By³
to krok milowy ku wol-
noœci na polskiej ziemi,
ale nie tylko by³ to krok
ku dostrzeganiu god-
noœci ka¿dego cz³owie-
ka w ¿yciu spo³ecz-
nym.

Arcybiskup przypo-
mnia³ inne tragedie, ja-
kie w ostatnich latach
dotknê³y Górny Œl¹sk -
zawalenie siê hali tar-
gowej w Chorzowie i
katastrofê w kopalni
"Halemba". -  Czy te
dramatyczne wydarze-
nia maj¹ coœ wspólne-
go z wydarzeniami na
kopalni "Wujek" z
1981 r.? S¹dzê, ¿e tak.
I tam, i tu zabrak³o ³adu
moralnego - mówi³ Da-
mian Zimoñ.

Wojciech Gumu³ka
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Dyskryminowanie i zastraszanie
pracowników nale¿¹cych do "So-
lidarnoœci" oraz utrudnianie dzia-
³alnoœci zwi¹zkowej - to tylko nie-
które zarzuty "Solidarnoœci" z
Zak³adu Monta¿u Uk³adów Zasi-
laj¹cych MAZ w Gliwicach wobec
pracodawcy. 12 grudnia zwi¹z-
kowcy poinformowali prokuratu-
rê o ³amaniu praw zwi¹zkowych i
pracowniczych w tej firmie.

"Solidarnoœæ" w MAZ-ie powsta³a w
listopadzie zesz³ego roku. Przez ten czas
zwi¹zkowcy doprowadzili m.in. do pod-
wy¿ek wynagrodzeñ, zainstalowania
wentylacji na hali produkcyjnej i zmian
w regulaminie zak³adowego funduszu
œwiadczeñ socjalnych. - To by³ trudny
okres, ale wiele rzeczy uda³o nam siê wy-
prostowaæ. Mieliœmy du¿e poparcie
wœród pracowników - mówi przewod-
nicz¹ca Komisji Zak³adowej "S" Mag-
dalena Uroda.

Jeszcze kilka tygodni temu zwi¹zkow-
com i pracownikom MAZ-a wydawa³o
siê, ¿e sytuacja w firmie zmierza w do-
brym kierunku. 5 grudnia, gdy pe³no-
mocnikiem zarz¹du ds. kontaktu ze
zwi¹zkiem zosta³ Jerzy Lipka, wszel-
kie nadzieje zosta³y rozwiane.

Cel: „Solidarnoœæ”?
- To specjalista od niszczenia zwi¹zku

- mówi Magda Uroda, która od 1 listo-
pada  nie jest ju¿ pracownikiem spó³ki.
Pracodawca nie przed³u¿y³ z ni¹ umo-
wy o pracê. W ten sam sposób potrakto-

wa³ wiceprzewodnicz¹cego zak³adowej
"Solidarnoœci" Marka Dudê.

Mimo zwolnienia zwi¹zkowcy zde-
cydowali, ¿e Magda Uroda pozostanie
przewodnicz¹c¹ komisji, co wed³ug sta-
tutu zwi¹zku jest mo¿liwe. Jerzy Lipka

nie zgodzi³ siê jednak na jej wejœcie na
teren zak³adu.

- Zapowiedzia³, ¿e potraktuje to jako
w³amanie i wezwie policjê. Zapowie-
dzia³ równie¿, ¿e nie bêdzie respektowa³
¿adnych pism podpisanych przeze mnie

- Czy przewodnicz¹ca "Solidarno-

œci" w spó³ce MAZ mo¿e w dalszym

ci¹gu pe³niæ swoj¹ funkcjê?

Oczywiœcie. To, ¿e nie zosta³a przed³u-
¿ona z ni¹ umowa o pracê nie oznacza,
¿e pracodawca mo¿e decydowaæ, kto jest
przewodnicz¹cym danej organizacji
zwi¹zkowej. To sprawa cz³onków tej or-
ganizacji. Przewodnicz¹ca bêdzie pe³niæ
swoj¹ funkcjê do chwili z³o¿enia rezy-
gnacji lub odwo³ania jej przez cz³onków
zwi¹zku.
- Jak ocenia Pan posta-

wê pracodawcy?

Miesi¹c temu odby³o siê
spotkanie, w trakcie które-
go pracodawca podkreœla³,
¿e nie ma zagro¿eñ w firmie,
a teraz rozwi¹zuje umowy
z pracownikami. Okazuje
siê wiêc, ¿e pani prezes i pan dyrektor
ok³amywali za³ogê. Wiêkszoœæ pracow-
ników tej spó³ki ma umowy na czas okre-
œlony, które nie s¹ przed³u¿ane. Praco-
dawca zwalnia te¿ pracowników, którzy
zostali zatrudnieni na czas nieokreœlony.
Nie znamy powodów tego postêpowa-
nia. Informacja na ten temat nie zosta³a
przedstawiona ani zwi¹zkowi zawodo-

Pod koniec listopada w gliwic-
kiej spó³ce Plastal zatrudnia-
j¹cej ok. 500 pracowników i
produkuj¹cej akcesoria z two-
rzyw sztucznych do ró¿nych
modeli samochodów, zawi¹-
zana zosta³a „Solidarnoœæ”.
Po kilku dniach pracodawca
zwolni³ piêæ spoœród piêtna-
stu osób, które za³o¿y³y Tym-
czasow¹ Komisjê Zwi¹zkow¹.

Wœród zwolnionych jest Walde-
mar Piela, jeden z inicjatorów po-
wstania organizacji zwi¹zkowej, a
od wyborów przeprowadzonych 13
grudnia przewodnicz¹cy "Solidar-
noœci" w tej spó³ce.

Wszystkie zwolnione osoby od-
wo³a³y siê do s¹du pracy i nie wy-
kluczaj¹ z³o¿enia do prokuratury
doniesienia o ³amaniu przez praco-
dawcê praw zwi¹zkowych i pra-
cowniczych.

- Bêdê d¹¿y³ do przywrócenia
wszystkich do pracy - zapowiada

REKLAMA

- opowiada przewodnicz¹ca zak³adowej
"S".

W zwi¹zku z tak¹ postaw¹ pracodaw-
cy Magda przekaza³a swoje uprawnie-
nia swojej zastêpczyni, ale ta te¿ czuje
siê szykanowana. - Ca³y czas jestem za-

straszana. Jerzy Lipka powiedzia³, ¿e
zostanê dyscyplinarnie zwolniona z
pracy - opowiada Aneta Gêsikow-
ska.

Zastraszeni pracownicy
Przedstawiciel  pracodawcy dys-

kryminuje równie¿ innych pracow-
ników nale¿¹cych do "Solidarnoœci".
- W trakcie jednego ze spotkañ na-
œmiewa³ siê z nas, powiedzia³, ¿e pi-
szemy bzdury w pismach, a potem
sprawdza³ poprzez swoich ludzi, kto
nale¿y do zwi¹zku. Zaraz potem nie-
które osoby przysz³y siê wypisaæ - do-
daje Magda Uroda. Jak mówi, stres
dotyka równie¿ pozosta³ych pracow-
ników spó³ki. - Ludzie zaczêli siê baæ,
zamykaj¹ siê i coraz trudniej z nimi
rozmawiaæ.

Na pocz¹tku do "Solidarnoœci" na-
le¿a³o 366 osób. W ci¹gu roku rota-
cja pracowników by³a jednak ogrom-
na, z 610 pracowników w zak³adzie
zosta³o oko³o 300 osób. Si³¹ rzeczy
zwi¹zek te¿ znacznie siê skurczy³, ale

"S" w dalszym ci¹gu ma prawo do jed-
nego oddelegowania na etat.

Dzia³ania menad¿era maj¹ podobno
zmierzaæ do poprawienia produktywno-
œci. Tyle, ¿e droga jak¹ wybra³ jest naj-
gorsza z mo¿liwych. - GroŸbami i niski-
mi zarobkami nie motywuje siê pracow-
ników - podkreœla Magda Uroda.

Agnieszka Konieczny

wemu, ani radzie pracowników, co jest
³amaniem prawa. Zwróciliœmy siê do PIP
o przeprowadzenie kontroli i wp³yniê-
cie na zarz¹d spó³ki, ¿eby w sposób rze-
telny i zgodny z prawem przekaza³ te
informacje pracownikom.
- W jaki sposób Zarz¹d Regionu bê-

dzie pomaga³ komisji?

Wszystko zale¿y od oczekiwañ komi-
sji, która w tej chwili jest w kontakcie z
prawnikami Zarz¹du Regionu. Zorgani-

zowaliœmy te¿ spotkanie w
Okrêgowym Inspektoracie
Pracy. Z informacji przeka-
zywanych przez zwi¹z-
kowców, wynika, ¿e cz³on-
kowie "Solidarnoœci" s¹ za-
straszani. Pracodawca wy-
musza na kierownikach, by
dowiadywali siê, kto nale-

¿y do zwi¹zku. Tym osobom mówi siê
wprost, ¿e bêd¹ zwolnione. Takie postê-
powanie jest karalne.
- Czy to oznacza, ¿e przed MAZ-em

odbêdzie siê kolejna pikieta?

Przeprowadzenie pikiety  jest mo¿liwe i
uzasadnione, ale zastanawiamy siê nad
bardziej radykalnymi posuniêciami.
- Dziêkujê za rozmowê.

W MAZ-ie chc¹

zniszczyæ zwi¹zek

Majowa pikieta przed siedzib¹
spó³ki MAZ w Gliwicach najpraw-

dopodobniej nie by³a ostatni¹
akcj¹ zorganizowan¹ przeciwko

³amaniu praw zwi¹zkowych
i pracowniczych w tej firmie

Waldemar Piela i podkreœla, ¿e po-
wód rozwi¹zania umów by³ bardzo
b³ahy, a zwolnione panie nale¿a³y
do najsumienniejszych pracownic
i niejednokrotnie by³y wyró¿niane
przez poprzedniego dyrektora.

- Po zwolnieniu nas pan dyrek-
tor zwo³a³ spotkanie z za³og¹ i po-
wiedzia³, ¿e realnie zwolnieñ nie
ma, a my dzia³aliœmy na szkodê
zak³adu, bo próbowaliœmy za³o¿yæ
zwi¹zek i namawialiœmy pracow-
ników do strajku - opowiada prze-
wodnicz¹cy "S" w Plastalu.

Zwolnieni zwi¹zkowcy dzia³aj¹
jak w podziemiu. - Jesteœmy zatrzy-
mywani na bramie. Na terenie za-
k³adu nie mamy kontaktu z pracow-
nikami Spotykamy siê tylko w do-
mach prywatnych. Jednak wbrew
dzia³aniom pracodawcy "Solidar-
noœæ" w spó³ce jest coraz liczniej-
sza. Wszystko wskazuje na to, ¿e
liczba chêtnych z dnia na dzieñ bê-
dzie wzrasta³a - dodaje Piela.

16 grudnia odby³o siê spotkanie
zwi¹zkowców z zarz¹dem spó³ki -
Pracodawca zobowi¹za³ siê, ¿e do
30 grudnia znajdzie rozwi¹zanie
najpowa¿niejszych problemów -
relacjonuje  przewodnicz¹cy "S".

Komisjê zak³adow¹ wspiera Za-
rz¹d Regionu Œl¹sko-D¹browskiej
"Solidarnoœci". Biuro ds. Rozwoju
i Szkoleñ Zwi¹zkowych oraz
Wspó³pracy z Zagranic¹ nawi¹za-
³o ju¿ kontakt ze zwi¹zkiem IF
Metall w Szwecji i przedstawi³o
sytuacjê panuj¹c¹ w tym zak³adzie.

Agnieszka Konieczny

REKLAMA

Z wiceprzewodnicz¹cym Zarz¹du Regionu
Œl¹sko-D¹browskiego NSZZ „S” Bogdanem
Bisiem, rozmawia Agnieszka Konieczny.

Pracodawca k³amie

£amanie prawa

w Plastalu

Pracowników spó³ki Plastal
chêtnych do zapisania siê do
"Solidarnoœci" serdecznie za-
praszamy. Nr telefonu grzeczno-
œciowego do przewodnicz¹cego
zwi¹zku Waldemara Pieli: 603-
393-289

KZ "S" z Zak³adu Monta¿u Uk³a-
dów Zasilaj¹cych "MAZ" w Gliwi-
cach zarzuca pracodawcy m.in.:
- utrudnianie kontroli nad przestrze-

ganiem przepisów bhp,
- ignorowanie zwi¹zku zawodowe-

go podczas tworzenia prawa we-
wn¹trzzak³adowego,

- nieudzielanie zwi¹zkowi informa-
cji na temat zwolnieñ pracowni-
ków, którzy zwrócili siê do Ko-
misji Zak³adowej z proœb¹ o
ochronê.
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Podpisane zosta³o ju¿ poro-
zumienie pomiêdzy Minister-
stwem Infrastruktury a samo-
rz¹dami województw doty-
cz¹ce finansowania przewo-
zów regionalnych.

- Przekazanie przewozów regio-
nalnych samorz¹dom nie bêdzie
mo¿liwe bez wczeœniejszego wy-
negocjowania pakietu gwarancji
pracowniczych - mówi przewodni-
cz¹cy Sekcji Krajowej Kolejarzy
NSZZ "Solidarnoœæ" Henryk Gry-
mel.

Negocjacje nad pakietem ca³y
czas s¹ kontynuowane. Przewod-
nicz¹cy kolejarskiej "Solidarnoœci"
podkreœla, ¿e dokument powinien
zostaæ podpisany jeszcze w tym
roku. Ma on gwarantowaæ pracow-
nikom przewozów regionalnych
utrzymanie dotychczasowych
uprawnieñ i ponadzak³adowego
uk³adu zbiorowego pracy. - D¹¿y-

Kolejna konferencja poœwiê-
cona spo³ecznej odpowie-
dzialnoœci w biznesie odby³a
siê w pi¹tek 12 grudnia w Ja-
strzêbiu Zdroju. Jej organiza-
torem by³a Œl¹sko-D¹brow-
ska "Solidarnoœæ".

Uczestnicy spotkania - przedsiê-
biorcy, samorz¹dowcy i zwi¹zkow-
cy -  mogli zapoznaæ siê z genez¹ i
ewolucj¹ pojêcia spo³ecznej odpo-

wiedzialnoœci biznesu, typami ta-
kiej dzia³alnoœci oraz sposobami jej
wykorzystania do promocji w³a-
snej organizacji czy firmy. Otrzy-
mali te¿ folder poœwiêcony spo-
³ecznej odpowiedzialnoœci bizne-
su (do pobrania równie¿ ze strony
www.solidarnosc-kat.pl).

Dla uczestnicz¹cych w konferen-
cji zwi¹zkowców wa¿ne by³y te¿
informacje, w jaki sposób dzia³a-
nia z zakresu spo³ecznej odpowie-
dzialnoœci biznesu mo¿na urzeczy-
wistniaæ w relacjach z za³og¹.
Zwraca³a na to te¿ uwagê w swo-
im wyst¹pieniu Danuta Jemio³o z
Zarz¹du Regionu Œl¹sko-D¹brow-
skiej "Solidarnoœci". - Spo³eczna
odpowiedzialnoœæ biznesu oznacza
nie tylko dbanie o lokaln¹ spo³ecz-
noœæ, œrodowisko naturalne czy
grupy spo³eczne wymagaj¹ce po-
mocy. To równie¿ dobra wspó³pra-
ca i szacunek dla za³ogi, to w³aœci-
we kszta³towanie relacji miêdzy-

ludzkich w miejscu pracy. To taka
solidarnoœæ w skali mikro - mówi-
³a Danuta Jemio³o.

- Odpowiedzialnoœæ w biznesie
œciœle ³¹czy siê z etyk¹ biznesu. W
krajach zachodnich jest to ju¿ dys-
cyplina naukowa - przypomina³
wiceprezydent Jastrzêbia Krzysz-
tof Baradziej. - Etyka taka powin-
na dotyczyæ obu stron, nie tylko
pracodawców, ale i pracowników.
Wi¹¿e siê to oczywiœcie z pewny-

mi ograniczeniami, równie¿ we-
wnêtrznymi. Na pewno jednak ety-
ka w biznesie stosowana konse-
kwentnie mo¿e byæ Ÿród³em suk-
cesu.

Konferencja by³a czêœci¹ projek-
tu "Promocja spo³ecznej odpowie-
dzialnoœci biznesu w wojewódz-
twie œl¹skim", który realizowany
bêdzie do lipca 2009 roku. Projekt
wspó³finansowany jest ze œrodków
Europejskiego Funduszu Spo³ecz-
nego w ramach Programu Opera-
cyjnego Kapita³ Ludzki. Partnerem
wiod¹cym projektu jest Œl¹sko-
D¹browska "Solidarnoœæ". W dzia-
³ania zaanga¿owana jest te¿ Izba
Rzemieœlnicza oraz Ma³ej i Œred-
niej Przedsiêbiorczoœci w Katowi-
cach. Projekt realizowany jest pod
nadzorem Wojewódzkiego Urzêdu
Pracy w Katowicach (www.wup-
katowice.pl).

Wojciech Gumu³ka

Harmonogram szkoleñ zwi¹zkowych
na I pó³rocze 2009 roku

Nr Termin szkolenia Rodzaj szkolenia Prowadz¹cy

I 05-09 stycznia Wybrane elementy prawa pracy Karasiñski / Majewski

II 12-16  stycznia Prawo pracy cz. II Karasiñski / Majewski

III 09-13 lutego Skarbnicy OZ i Kom. Rewizyjne Karasiñski / Majewski

IV 16-20 lutego Wybrane elementy prawa pracy Karasiñski / Majewski

V 23-27 lutego Skarbnicy OZ i Kom. Rewizyjne Karasiñski / Majewski

VI 02-06 marca Lider w NSZZ "Solidarnoœæ"* Karasiñski / Majewski

VII 09-13 marca Wybrane elementy prawa pracy Karasiñski / Majewski

VIII 16-20 marca Negocjowaæ mo¿na wszystko Karasiñski / Majewski

IX 23-27 marca Skarbnicy OZ i Kom. Rewizyjne Karasiñski / Majewski

X 30 marca - 03 kwietnia Wybrane elementy prawa pracy Karasiñski / Majewski

XI 20-24 kwietnia Lider w NSZZ "Solidarnoœæ"* Karasiñski / Majewski

XII 04-08 maja Prawo pracy cz. II Karasiñski / Majewski

XIII 11-15 maja Ogólnozwi¹zkowe Karasiñski / Majewski

XIV 18-22 maja Wybrane elementy prawa pracy Karasiñski / Majewski

XV 25-29 maja Negocjowaæ mo¿na wszystko Karasiñski / Majewski

XVI 01-05 czerwca Prawo pracy cz. II Karasiñski / Majewski

XVII 15-19 czerwca Lider w NSZZ "Solidarnoœæ"* Karasiñski / Majewski

XVIII 22-27 czerwca WSPARCIE KOLE¯EÑSKIE Danuta Jemio³o

* Lider w NSZZ „Solidarnoœæ” - szkolenie piêciodniowe, którego celem jest przygotowanie dzia³aczy zwi¹z-
kowych - liderów do kreowania wizerunku zwi¹zku, wyst¹pieñ publicznych oraz zarz¹dzania organizacj¹
(kierowanie zespo³em, grup¹ i spo³ecznoœci¹).

Bez porozumienia

 nie bêdzie usamorz¹dowienia

Solidarnoœæ

w skali mikro

Przekazanie spó³ki Przewozy Regionalne
samorz¹dom bêdzie mo¿liwe

po podpisaniu pakietu gwarancyjnego
dla pracowników

my do tego, ¿eby
pracownicy spó³ki
nie odczuli zmiany
w³aœciciela - mówi
Henryk Grymel.

Usamorz¹dowie-
nie Przewozów Re-
gionalnych ma
przynieœæ moderni-
zacjê taboru. Tylko
z Programu Opera-
cyjnego Infrastruk-
tura i Œrodowisko
na lata 2007 - 2013
na ten cel przezna-
czonych zostanie
175 mln euro. Œrod-
ki maj¹ pochodziæ
równie¿ z Funduszu
Kolejowego i z re-
zerw bud¿etu pañ-
stwa.

Agnieszka
Konieczny

- Spo³eczna odpowiedzialnoœæ w biznesie
to równie¿ w³aœciwe kszta³towanie relacji w miejscu pracy

- podkreœlali uczestnicy konferencji
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W Jastrzêbiu Zdroju uczczono
27 rocznicê pacyfikacji kopalni
„Manifest Lipcowy” (obecna
KWK „Zofiówka”).

Pod znajduj¹c¹ siê w cechowni ko-
palni tablic¹, upamiêtniaj¹c¹ wydarze-
nia z 15 grudnia 1981 r., kwiaty z³o¿y-
li przedstawiciele w³adz miasta, parla-
mentarzyœci, zwi¹zkowcy "Solidarno-
œci" i mieszkañcy miasta.

Zarz¹d Regionu Œl¹sko-D¹brow-
skiego NSZZ "S" reprezentowa³a Da-
nuta Jemio³o, cz³onek ZR.

Dzieñ po wprowadzeniu stanu wo-
jennego, z 14 na 15 grudnia 1981 r. w
ca³ej Polsce rozpoczê³y siê pacyfika-
cje najwiêkszych zak³adów pracy,
m.in. ówczesnej kopalni "Manifest
Lipcowy". Tam Komisja Zak³adowa
NSZZ "S" przekszta³ci³a siê w Komi-
tet Strajkowy. W proteœcie uczestniczy-
³o 6 tys. górników. Strajk mia³ charak-
ter okupacyjny i rotacyjny. Na terenie
kopalni pozostawa³o jednorazowo ok.
2 tys. pracowników. 15 grudnia oko³o
godz. 10 kopalnia zosta³a otoczona
przez oddzia³y milicji, ZOMO i woj-
ska. Zomowcy, przy wsparciu czo³-
gów, trzykrotnie atakowali bramy za-
k³adu. O 11.45 pad³y pierwsze strza³y.
Rannych zosta³o wielu górników. Co
najmniej 4 postrzelono."Manifest Lip-
cowy" to druga obok "Wujka" kopal-
nia, w której u¿yto broni.             Red.

Prezydent RP Lech Kaczyñ-
ski i premier Donald Tusk
zgodnie podkreœlaj¹, ¿e przy-
jêcie  postulatów w sprawie
odroczenia obowi¹zywania
Pakietu Klimatyczno-Energe-
tycznego do 2020 r., to suk-
ces polskiej delegacji rz¹do-
wej na grudniowym unijnym
szczycie w Brukseli.

- UE próbowa³a obci¹æ polskiej
gospodarce rêce i nogi. Teraz tê
amputacjê prze³o¿ono do 2020 r.,
ale na wszelki wypadek obciêto
nam jedn¹ rêkê - oceniaj¹ efekty
szczytu zwi¹zkowcy z Sekretaria-
tu Górnictwa i Energetyki NSZZ
"Solidarnoœæ".

Po brukselskim szczycie polska
delegacja poinformowa³a, ¿e w la-
tach 2013-2020 Polska otrzyma 60
mld z³otych na modernizacjê ener-
getyki. Pieni¹dze pochodziæ bêd¹
z wynegocjowanego przez przed-
stawicieli polskiego rz¹du tzw. fun-
duszu solidarnoœci, na który bêd¹
sk³ada³y siê bogate kraje UE. Od
2013 r. polskie zak³ady energetycz-
ne nie bêd¹ musia³y p³aciæ za ca-
³oœæ emisji dwutlenku wêgla, a
bêd¹ uiszcza³y tylko 30 proc. op³at

100-prcentowe op³aty zaczn¹
obowi¹zywaæ dopiero od 2020 r.

- To tylko odsuniêcie problemu
w czasie - mówi Kazimierz Graj-
carek, przewodnicz¹cy SGiE - Dla
nas rzeteln¹ informacj¹ bêd¹ ujaw-
nione zapisy, które wynegocjowa³
polski rz¹d. Do tego czasu trudno
nam uwierzyæ w to, ¿e miliardy z³o-
tych otrzymamy od UE za darmo.

Zgodnie z informacjami przeka-
zanymi przez prezydenta i premie-
ra, wynegocjowane zapisy stano-
wi¹ szansê na modernizacjê pol-
skiej energetyki oraz na sprostanie
najtrudniejszym wyzwaniom Pa-
kietu Klimatyczno-Energetyczne-
go, którego celem jest zapobie¿e-
nie ociepleniu klimatu poprzez
ograniczenie emisji dwutlenku
wêgla w krajach UE.

- To naturalnie spekulacje, ale
niewykluczone, ¿e te ogromne pie-
ni¹dze od Unii mog¹ zostaæ prze-
znaczone na budowê w naszym
kraju elektrowni j¹drowych. By³o-
by to ogromnie niekorzystne dla
polskiej gospodarki, a zw³aszcza
dla górnictwa. Naszym zdaniem,
ten pakiet ma charakter biznesowo-
polityczno-klimatyczny. Po unij-
nym szczycie specjaliœci z zakresu
energetyki, ju¿ sk³adaj¹ kondolen-
cje polskiej gospodarce - mówi
Kazimierz Grajcarek.

Beata Gajdziszwska

Co najmniej 100 pracowników
zak³adu Cerkolor w Czeladzi,
zatrudniaj¹cego 140 osób, stra-
ci pracê. O tym zamiarze praco-
dawcy za³oga poinformowana
zosta³a na 2 tygodnie przed
œwiêtami Bo¿ego Narodzenia.

Jeszcze przed miesi¹cem prezes
Celkoloru na spotkaniu z pracownika-
mi zapewnia³, ¿e kondycja finansowa
zak³adu jest dobra i nie ma obaw do
niepokojów.

Najpierw pisemnie powiadomi³ za-
k³adow¹ "Solidarnoœæ", jedyny zwi¹-
zek zawodowy funkcjonuj¹cy w Cer-
kolorze, ¿e ze wzglêdu na pogarsza-
j¹c¹ siê sytuacjê ekonomiczn¹ spó³ki,
spowodowan¹ znacznym spadkiem
popytu na produkowane przez firmê
p³ytki oraz wycofaniem zamówieñ
przez g³ównego kontrahenta, zamie-
rza rozwi¹zaæ stosunek pracy ze 100
pracownikami. Na zorganizowanym
spotkaniu z za³og¹ prezes nie owija³ w

bawe³nê. Poinformowa³, ¿e zamierza
zlikwidowaæ zak³ad.

- Jesteœmy oburzeni. Z dotychczaso-
wych rozmów i spotkañ z pracodawc¹
nie wynika³o, ¿e sytuacja zak³adu jest
z³a. Wrêcz przeciwnie, dokonywano

zakupu nowych samochodów, wynaj-
mowano powierzchnie biurowe w cen-
trum Katowic. Niedawno do pracy na
produkcji przyjêci zostali nowi pracow-
nicy - mówi wiceprzewodnicz¹ca za-
k³adowej "S" Teresa Paliñska.

Zwi¹zkowcy "S" dysponuj¹ infor-
macjami wskazuj¹cymi, ¿e podjête
przez pracodawcê kroki doprowadz¹
do ca³kowitej likwidacji firmy z przed-
wojenn¹ tradycj¹. "S" ju¿ przyjê³a
uchwa³ê o prowadzeniu dzia³añ maj¹-
cych na celu obronê miejsc pracy. Za-
k³ad zosta³ oflagowany. Zwi¹zkowcy
wystosowali równie¿ pismo do burmi-
strza Czeladzi.

- Mamy nadziejê, ¿e w³adzom nasze-
go miasta nie jest obojêtny nasz los i
naszych rodzin. Liczymy na pomoc i
poparcie w walce o nasze miejsca pra-
cy - napisali.

Burmistrz obieca³, ¿e spraw¹ siê za-
interesuje, ale na razie na tym siê skoñ-
czy³o.

Coroczn¹ tradycjê zwi¹zko-
wych spotkañ op³atkowych za-
inaugurowa³ w tym roku Regio-
nalny Sekretariat Przemys³u
Metalowego NSZZ „Solidar-
noœæ” wraz z Krajowym Sekre-
tariatem Hutnictwa NSZZ „S”.

Przy œwi¹tecznie przystrojonym
stole zwi¹zkowcy dzielili siê reflek-
sjami na temat mijaj¹cego roku i prze-
kazywali sobie bo¿onarodzeniowe
serdecznoœci. Wspominali równie¿
kolegów, których w tym roku przy-
sz³o im po¿egnaæ.

Goœciem spotkania by³ Piotr
Duda, szef Œl¹sko-D¹browskiej "S",
który zapozna³ zebranych z planami
rozbudowy siedziby Œl¹sko-D¹brow-
skiej "S".

- Nie wyobra¿am sobie, by nie ist-
nia³a wspó³praca Zarz¹du Regionu z

bran¿ami. Wy jesteœcie przygotowa-
ni merytorycznie, a ja i Zarz¹d Re-
gionu jesteœmy od tego, by udzielaæ
wam pomocy logistycznej, a tak¿e fi-
nansowej - powiedzia³. - Piotr Duda
¿yczy³ zwi¹zkowcom spokoju i wy-
ciszenia w rodzinnym gronie oraz b³o-
gos³awieñstwa Bo¿ego w nowym
roku.

O rozpowszechnianych w mediach
czarnych scenariuszach zwi¹zanych
ze œwiatowym kryzysem gospodar-
czym, mówi³ Adam Ditmer, prze-
wodnicz¹cy KSH NSZZ "S", wyra-
¿aj¹c nadziejê, ¿e nie ziszcz¹ siê one

dla polskich zak³adów pracy. - Chcia-
³oby siê do³o¿yæ do tego dziechciu,
chocia¿ jedn¹ ³y¿kê miodu. Dlatego
przeka¿my sobie najlepsze, œwi¹tecz-
ne ¿yczenia  - powiedzia³ na zakoñ-
czenie spotkania Krzysztof Piêtak,
szef RSPM NSZZ "S".  B.G.

Dziêki determinacji i zaanga¿o-
waniu zwi¹zkowców „Solidar-
noœci” pracownice postawionej
w stan upad³oœci Przêdzalni
Zawiercie, które w momencie jej
bankructwa przebywa³y na d³u¿-
szych zwolnieniach lekarskich,
nie zostan¹ bez grosza na œwiê-
ta Bo¿ego Narodzenia.

Sosnowiecki oddzia³ ZUS zobowi¹-
za³ siê wyp³aciæ im pieni¹dze, które na
papierze w "cudowny" sposób wypa-
rowa³y. Spó³ka nie wyp³aci³a im zasi³-
ków chorobowych, choæ jednoczeœnie
ich wysokoœæ potr¹ci³a ze sk³adki na
ubezpieczenia spo³eczne odprowadzo-
nej do ZUS. S³owem ta ostatnia insty-
tucja teoretycznie zasi³ki wyp³aci³a, tyl-
ko chore pracownice pieniêdzy nie zo-
baczy³y.

- By³o to klasyczne ¿erowanie na
najs³abszych - mówi Ma³gorzata
Benc, szefowa Biura Terenowego Œl¹-
sko-D¹browskiej "Solidarnoœci" w Za-

wierciu. - Chorych pracowników i ich
rodziny pozbawiono œrodków do
¿ycia, traktuj¹c nale¿ny im zasi³ek jako
swego rodzaju przymusow¹ po¿ycz-
kê dla bankrutuj¹cego zak³adu. W sy-
tuacji, gdy firmie nikt nie chce udzie-
liæ ju¿ kredytu siêganie do kieszeni
za³ogi, i to bez jej wiedzy, trudno uznaæ
za moralne i normalne.

Takie postêpowanie dyrekcji spó³-
ki, której jedynym w³aœcicielem by³
Skarb Pañstwa, oznacza³o, ¿e niewy-
p³acone zasi³ki chorobowe wyp³aci³-
by dopiero syndyk z masy upad³oœcio-
wej. Pracownicy, nara¿eni na wy¿sze
wydatki (bo dobrze, jak chorzy jednak
wykupuj¹ lekarstwa) pieni¹dze otrzy-
maliby dopiero za kilka miesiêcy. De-
cyzja sosnowieckiego ZUS oznacza,
¿e to on czekaæ bêdzie na efekty pracy
syndyka. A rodziny pracownicze na
œwi¹tecznym stole bêd¹ mia³y jednak
postne potrawy, a nie jedynie siano pod
obrusem.

(zaw)

Dostan¹ pieni¹dze

Op³atek u hutników

Obciêto nam jedn¹ rêkê
Zwi¹zkowcy przewiduj¹, ¿e gdy

za³oga po œwiêtach przyjdzie do pra-
cy, to zak³ad bêdzie ju¿ zamkniêty.

- To ogromna perfidia pracodawcy.
Dla zak³adu za³oga bezinteresownie
ponios³a wiele wyrzeczeñ. Po po¿arze

w koñcu lat 90. oddawaliœmy czêœæ
wynagrodzeñ na jego odbudowê,
wszyscy pracownicy skorzystali z do-
browolnych bezp³atnych urlopów.
Trzeba wiedzieæ, ¿e nasze wynagro-
dzenia s¹ bardzo niskie (ok. 1300 z³
brutto), a pracujemy w pi¹tki i œwi¹tki
w systemie 4-brygadowym - mówi
Gabriela Kowalska, skarbnik Komi-
sji Zak³adowej.

- Jesteœmy bardzo zaniepokojeni.
Nie wiemy, co stanie siê z nami i na-
szymi rodzinami. Wœród nas s¹ tak¿e
jedyni ich ¿ywiciele oraz ca³e rodziny
zatrudnione w tym zak³adzie od wielu
lat - dodaje Teresa Paliñska.

W tym tygodniu zaplanowane zo-
sta³o kolejne spotkanie za³ogi z praco-
dawc¹. Za³amani pracownicy ocze-
kuj¹, ¿e prezes przedstawi im, jak naj-
korzystniejsze propozycje rozwi¹zania
stosunków pracy.

Beata Gajdziszewska

Przy œwi¹tecznie przystrojonym stole zwi¹zkowcy dzielili siê
refleksjami na temat mijaj¹cego roku

Œwi¹teczny „prezent” od pracodawcy

- To perfidia pracodawcy, ¿e o zamiarze likwidacji zak³adu
poinformowa³ za³ogê tu¿ przed œwiêtami - komentuj¹

Gabriela Kownacka (z lewej) i Teresa Paliñska

Pamiêæ

o „Manifeœcie

Lipcowym”

- W trakcie pacyfikacji
„Manifestu Lipcowego”
zomowcy trzykrotnie

atakowali bramy zak³adu
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REKLAMA

Filmy z dzia³alnoœci zwi¹zku
mo¿na od kilku tygodni ogl¹-
daæ na witrynie internetowej
Œl¹sko-D¹browskiej „Solidar-
noœci”.

Na górze g³ównej strony zamiesz-
czone s¹ trzy najnowsze filmy. W

tej chwili jest to relacja z wizyty
zwi¹zkowców w biurze pos³a PO

Wojciecha Sa³ugi. listopadowej
pikiety w Warszawie i tegoroczne-
go Walnego Zebrania Delegatów
Œl¹sko-D¹browskiej "S". Wiêcej
materia³ów czeka w archiwum. Tam
mo¿na obejrzeæ m. in. ostatni¹ wal-
kê Damiana Jonaka, materia³ z
uroczystoœci jastrzêbskich, a nawet

fragment gdañskiego koncertu Je-
ana Micheala Jarre'a sprzed 3 lat.

REKLAMA

REKLAMA

W miniony weekend karczmê zorganizowa³a równie¿ "Solidarnoœæ"
z kopalni "Kazimierz-Juliusz". Podczas imprezy szef tamtejszej "S" Grze-
gorz Su³kowski odebra³ z r¹k wiceprzewodnicz¹cego Zarz¹du Regionu
Bogdana Bisia Z³oty Medal Regionu Œl¹sko-D¹browskiego. To wyj¹t-
kowe wyró¿nienie przyznano "Solidarnoœci" z "Kazimierza-Juliusza" za
dzia³alnoœæ w latach 80. oraz za aktywnoœæ i zaanga¿owanie w sprawy
zwi¹zkowe w obecnych czasach.

Zwi¹zkowe filmy

na stronie

Ponad 500 osób bawi³o siê na
XVIII Karczmie Piwnej zorganizo-
wanej przez „Solidarnoœæ” z Po-
³udniowego Koncernu Wêglo-
wego ZG Sobieski w Jaworznie.

W ten sposób zwi¹zkowcy wraz za-
proszonymi goœæmi œwiêtowali 10 rocz-
nicê powstania Zak³adu Górniczo-Ener-
getycznego Sobieski - Jaworzno III, co
rozpoczê³o tworzenie Po³udniowego
Koncernu Wêglowego.

- Wœród goœci nie mog³o zabrakn¹æ
by³ego przewodnicz¹cego Komisji Kra-
jowej Mariana Krzaklewskiego, jed-
nego z inicjatorów powstania ZGE So-
bieski - Jaworzno III - opowiada Da-
riusz Piechowicz z zak³adowej "Soli-
darnoœci".

Marian Krzaklewski zosta³ uhonoro-
wany przez przewodnicz¹cego Komi-
sji Zak³adowej Waldemara Sopatê fi-
gurk¹ œw. Barbary. Upominek otrzyma³
równie¿ od zarz¹du spó³ki.

- Przez kilka godzin wszyscy wspól-
nie siê bawili, uczestniczyli w konkur-

Relacjê z protestu w Warszawie obejrza³o ju¿
pó³tora tysiêcy internautów

sach, a niepokorni zakuwani byli w
dyby lub poddawani innym zmyœlnym
torturom. Biesiadnicy rywalizowali o
wzglêdy wysokiego, a w sprawach piw-
nych nigdy nieomylnego prezydium -
opowiada Dariusz Piechowicz.

ak

Ponad 500 osób bawi³o siê na XVIII Karczmie Piwnej
zorganizowanej przez „Solidarnoœæ” z Po³udniowego

Koncernu Wêglowego ZG Sobieski w Jaworznie

Karczma piwna na Sobieskim

- Nie jest to mo¿e jeszcze inter-
netowa telewizja, ale widaæ, ¿e fil-
my ciesz¹ siê powodzeniem.  Nie-
które, np. relacjê z protestu w War-
szawie, obejrza³o ju¿ pó³tora tysi¹-
ca widzów - mówi rzecznik Œl¹sko-
D¹browskiej "Solidarnoœci" Woj-
ciech Gumu³ka. - Wkrótce poja-
wi¹ siê tam kolejne pliki, np. pro-
gram poœwiêcony emeryturom po-
mostowym. Jeœli nasze komisje
albo poszczególnie zwi¹zkowcy
maj¹ w³asne filmy zwi¹zane z
"Solidarnoœci¹", to czekamy na in-
formacjê. Postaramy siê je zamie-
œciæ.

Na regionalnej stronie interneto-
wej www.solidarnosc-kat.pl znaj-
duje siê równie¿ m. in. najnowszy
harmonogram szkoleñ na 2009 rok,
link do kompletu materia³ów na
temat emerytur pomostowych, a
tak¿e najnowsze wydawnictwo
Œl¹sko-D¹browskiej "Solidarno-
œci" poœwiêcone spo³ecznej odpo-
wiedzialnoœci biznesu. Jak zawsze
czeka tam te¿ najnowszy numer
Tygodnika Œl¹sko-D¹browskiego
oraz - to nowoœæ - link do ostatnie-
go Tygodnika "Solidarnoœæ".

red.


