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Niezapomniana lekcja historii

Uczniowie z Gimnazjum im. „Solidarnoœci” w Korycinie od dwóch lat pod¹¿aj¹ œladami swojego
patrona. Na tym szlaku nie mog³o zabrakn¹æ wizyty w Regionie Œl¹sko-D¹browskim i udzia³u
w rocznicowych uroczystoœciach pod kopalni¹ „Wujek”.

„Solidarnoœæ”

z potrzebuj¹cymi
Jaworznicka „Solidarnoœæ”, podobnie jak w poprzed-
nich latach, nie zapomnia³a o najubo¿szych mieszkañ-
cach miasta. 18 grudnia na rynku pod choink¹ zorga-
nizowa³a Wigiliê, na któr¹ przygotowanych zosta³o
a¿ 500 porcji tradycyjnych potraw.

Czytaj na stronie 2

Zmiany

w Zarz¹dzie Regionu
S³awomir Ciebiera i Miros³aw Truchan to nowi wice-
przewodnicz¹cy Œl¹sko-D¹browskiej "Solidarnoœci".
Tym samym œcis³e kierownictwo Zarz¹du Regionu
sk³ada siê z przewodnicz¹cego i jego 4 zastêpców.

Czytaj na stronie 8

Wigilia w ZR
W przededniu Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia pracownicy
i cz³onkowie Zarz¹du Regionu spotkali siê na wspól-
nej Wigilii. Tradycyjnie, spotkanie op³atkowe by³o
okazj¹ do refleksji, podsumowania mijaj¹cego roku i
podziêkowañ za wspó³pracê.

Czytaj na stronie 8
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Napisano

Katowicki Holding Wêglowy chce
daæ bliskim dziewiêciu górników po-
leg³ych w kopalni Wujek pokaŸne za-
pomogi. Maj¹ byæ wyp³acone z zysku
spó³ki

- To inicjatywa zarz¹du spó³ki, któ-
ra ma pe³ne poparcie wicepremiera
Waldemara Pawlaka - mówi "Rz"
prof. Zdzis³aw K³eczek, przewodni-
cz¹cy rady nadzorczej Katowickiego
Holdingu Wêglowego. - Chcemy, ¿eby
zapomogi dla rodzin poleg³ych górni-
ków by³y znacz¹ce. Wyp³acimy je z
zysku spó³ki za ten rok.

Kopalnia Wujek, w której w grudniu
1981 roku od kul zomowców straci³o
¿ycie dziewiêciu górników, nale¿y dziœ
do Katowickiego Holdingu Wêglowe-
go. Ju¿ jakiœ czas temu zarz¹d spó³ki
wpad³ na pomys³ wyp³aty rodzinom
górników znacz¹cej pomocy finanso-
wej. Dot¹d - mimo obietnic kolejnych
rz¹dz¹cych - jej nie otrzyma³y. Jak siê
okazuje, by³ problem ze znalezieniem
odpowiedniej formu³y prawnej.

Znalaz³a siê, kiedy w przedsiêwziê-
cie zaanga¿owa³ siê Waldemar Paw-
lak. - Wicepremier zwróci³ siê o wy-
danie opinii prawnej, czy jest mo¿li-
we, by holding wêglowy wyp³aci³ ro-
dzinom poleg³ych górników zapomo-
gi - mówi "Rz" mecenas Maciej Bed-
narkiewicz, pe³nomocnik bliskich za-
bitych w Wujku. Opinia Departamen-
tu Prawnego Ministerstwa Gospodar-
ki potwierdzi³a, ¿e KHW mo¿e daæ za-
pomogi. Warunek: jest spó³k¹ akcyjn¹,
wiêc musi je wyp³aciæ z wypracowa-
nego zysku.

- Zysk bêdzie na pewno. W jakiej
wysokoœci, to bêdziemy wiedzieæ po
zatwierdzeniu sprawozdania finanso-
wego za bie¿¹cy rok - wyjaœnia prof.
Zdzis³aw K³eczek. - Chcieliœmy, by ju¿

teraz, na rocznicê wydarzeñ, daæ ro-
dzinom zapomogi. Ale najpierw mu-
simy wiedzieæ, jaki jest zysk.

Zarz¹d holdingu chcia³by, aby zapo-
mogi by³y znacz¹ce i odczuwalne. Re-
alny termin ich wyp³aty to - jak ocenia
przewodnicz¹cy rady nadzorczej Kato-
wickiego Holdingu Wêglowego - luty
albo marzec przysz³ego roku. Maciej
Bednarkiewicz nie kryje zadowolenia: -
Cieszê siê, ¿e zarz¹d chce daæ zapomo-
gi. Jestem wdziêczny tak¿e premierowi
Pawlakowi, ¿e siê w³¹czy³ w sprawê -
mówi. - Górnicy z Wujka to bohatero-
wie, walczyli o wolnoœæ i za to zginêli.

Ale z informacji "Rz" wynika, ¿e to
zabiegi i negocjacyjne zdolnoœci mec.
Bednarkiewicza odegra³y w sprawie
kluczow¹ rolê. By³ wzburzony propo-
zycj¹ rz¹du, który zamierza wyp³aciæ
po 50 tys. z³ cz³onkom rodzin osób po-
leg³ych w wyst¹pieniach wolnoœcio-
wych w latach 1956 - 1983, w tym
m.in. bliskim górników z Wujka.

Na zapomogach z Katowickiego
Holdingu Wêglowego jednak nie ko-
niec. Wczoraj w katowickim s¹dzie
mecenas z³o¿y³ wezwanie do ugody. -
Jest adresowane do komendanta g³ów-
nego policji, komendanta wojewódz-
kiego w Katowicach oraz ministra
spraw wewnêtrznych i administracji -
wyjaœnia Bednarkiewicz.

Powo³uj¹c siê na przyrzeczenia pu-
blicznie sk³adane rodzinom zabitych
górników przez kolejnych rz¹dz¹cych,
proponuje zawarcie przed s¹dem ugody
dotycz¹cej wyp³aty odszkodowañ. Jed-
nym z urzêdników, który kilka lat temu
takie publiczne przyrzeczenie z³o¿y³ by³
ówczesny komendant g³ówny policji
Marek Bieñkowski. W ugodzie jest
mowa o 1 mln z³ dla ka¿dej z dziewiêciu
rodzin poleg³ych w Wujku górników.

Z g³êbokim smutkiem przyjêliœmy wiadomoœæ o œmierci

Kolegi

JÓZEFA WIŒNIEWSKIEGO
Przewodnicz¹cego „Solidarnoœci” w Spó³dzielni Mieszkaniowej

w Piekarach Œl¹skich.
Wyrazy serdecznego wspó³czucia

Rodzinie i Bliskim

w imieniu kole¿anek i kolegów z Regionalnej Sekcji
Mieszkaniowej i Komunalnej NSZZ „Solidarnoœæ”

sk³ada

przewodnicz¹ca Urszula Kaczmarska

Jaworznicka „Solidarnoœæ”, po-
dobnie jak w poprzednich la-
tach, nie zapomnia³a o najubo¿-
szych mieszkañcach miasta.

18 grudnia na rynku pod choink¹
zorganizowa³a Wigiliê, na któr¹ przy-
gotowanych zosta³o a¿ 500 porcji tra-
dycyjnych potraw: pierogów, ryby i
barszczu.  Natomiast 22 grudnia 20
rodzin otrzyma³o œwi¹teczne paczki
¿ywnoœciowe.

ak

- „Solidarnoœæ” nie zakoñczy-
³a starañ o zmianê ustawy
o emeryturach pomostowych
- powiedzia³ po odrzuceniu pre-
zydenckiego weta do ustawy
o emeryturach pomostowych
przewodnicz¹cy Œl¹sko-D¹-
browskiej „S”.

Piotr Duda zapowiedzia³, ¿e zwi¹-
zek wykorzysta parlamentarne i po-
zaparlamentarne dzia³ania, by prawo
do wczeœniejszych œwiadczeñ utrzy-
mali wszyscy, którzy pracuj¹ w szcze-
gólnych warunkach i w szczególnym
charakterze.

Przewodnicz¹cy Komisji Krajowej
Janusz Œniadek powiedzia³ nato-
miast, ¿e odrzucenie prezydenckiego

Z wielkim ¿alem zawiadamiamy,
¿e 27 grudnia w wieku 50 lat

zmar³a

JOLANTA GARDYNIK
Niech spoczywa w pokoju.

Komisja Zak³adowa NSZZ „S” KWK „Wujek”
Spo³eczny Komitet Pamiêci Górników Poleg³ych

 16 grudnia 1981 r. w Kopalni Wujek

Wreszcie wsparcie dla rodzin

zabitych w Wujku
(Rzeczpospolita, Gra¿yna Zawadka, 17 grudnia 2008 r.)

weta jest ucieczk¹ m.in. od rozmowy
na temat ca³ego systemu emerytalne-
go i  racjonalizacji KRUS. Szef zwi¹z-
ku zapowiedzia³ zaskar¿enie niektó-
rych przepisów ustawy do Trybuna-
³u Konstytucyjnego.

Prezydenckie weto odrzucone zo-
sta³o g³osami PO, PSL i Lewicy. Za
g³osowa³o 285 pos³ów, przeciwko
by³o 160.

Wejœcie w ¿ycie tej ustawy ozna-
cza, ¿e prawa do emerytury pomosto-
wych pozbawieni zostan¹ pracowni-
cy zatrudnieni w warunkach szcze-
gólnych i szczególnym charakterze,
którzy rozpoczêli tak¹ pracê po 31
grudnia 1998 r., lub zakoñczyli j¹
przez 1 stycznia 2009 r.

Red.

To nie koniec

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
z powodu œmierci Kolegi

JÓZEFA WIŒNIEWSKIEGO
d³ugoletniego Przewodnicz¹cego Komisji Zak³adowej

NSZZ „Solidarnoœæ” w Spó³dzielni Mieszkaniowej
w Piekarach Œl¹skich

Rodzinie i Bliskim

sk³adaj¹ kole¿anki i koledzy z KZ

„Solidarnoœæ” z potrzebuj¹cymi

1 stycznia z rozk³adu jazdy ko-
lejowych przewozów regional-
nych znikn¹ a¿ 54 poci¹gi, a
kursy 52 kolejnych zostan¹
znacznie ograniczone.

Taki rozk³ad jazdy przygotowa³a
spó³ka Przewozy Regionalne na zamó-
wienie Zarz¹du Województwa Œl¹skie-
go. 14 grudnia zosta³ on wdro¿ony,
wywo³uj¹c oburzenie kolejarskiej "So-
lidarnoœci" i mieszkañców aglomeracji.

-  Nowy rozk³ad nie zapewni pod-
stawowych potrzeb spo³ecznych w
województwie œl¹skim. Pracownicy
nie dojad¹ do zak³adów pracy, a
uczniowie do szkó³ - mówi Tomasz
Matera z "Solidarnoœci" Przewozów
Regionalnych.

Na realizacjê kolejowych przewo-
zów regionalnych Zarz¹d Wojewódz-
twa Œl¹skiego zamierza przeznaczyæ
98 mln z³. Czêœæ tych œrodków poch³o-
nie uruchomienie nowego po³¹czenia
pomiêdzy Katowicami i Tychami. -
Takie innowacje nie mog¹ odbywaæ
siê kosztem likwidacji i ograniczania
po³¹czeñ w innych czêœciach woje-
wództwa - dodaje Matera.

Od momentu przedstawienia nowe-
go rozk³adu, strona zwi¹zkowa bez-
skutecznie zabiega o podjêcie negocja-
cji na temat rezygnacji z ograniczeñ.
Na 23 grudnia zwi¹zkowcy zapowie-
dzieli blokadê torów. Z przeprowadze-
nia tej akcji zrezygnowali po zapew-
nieniach wicemarsza³ka Wojewódz-
twa Œl¹skiego Piotra Spyry o podjê-
ciu rozmów po œwiêtach. Jednak do
chwili zamkniêcia numeru TŒD nego-
cjacje nie zosta³y rozpoczête. Zwi¹z-
kowcy zapowiadaj¹, ¿e je¿eli nie doj-
dzie do spotkania rozpoczn¹ protesty,
do których przy³¹cz¹ siê inne grupy za-
wodowe.

Agnieszka Konieczny

Przeciwko likwidacji regional-
nych po³¹czeñ kolejowych zapro-
testowa³ Zarz¹d Regionu Œl¹sko-
D¹browskiej "Solidarnoœci". W
przyjêtym stanowisku cz³onkowie
Zarz¹du Regionu podkreœlili, ¿e li-
kwidacja lub ograniczenie w kur-
sowaniu ponad stu po³¹czeñ spo-
woduje odejœcie pasa¿erów od ko-
lei i likwidacjê miejsc pracy.

Zarz¹d Regionu zaapelowa³ o
rezygnacjê ze zmian w rozk³adzie
jazdy i podjêcie skutecznych dzia-
³añ w celu zorganizowania publicz-
nego transportu kolejowego, zgod-
nego z oczekiwaniami i potrzeba-
mi spo³eczeñstwa.

Z ogromnym smutkiem przyjêliœmy wiadomoœæ o œmierci

DR RYSZARDA
KOŒCIESZY-KUSZ£EYKI
Wieloletniego cz³onka Zarz¹du Regionu

Œl¹sko-D¹browskiego NSZZ „Solidarnoœæ”.

Wyrazy najg³êbszego wspó³czucia

Rodzinie i Bliskim

w imieniu Zarz¹du Regionu Œl¹sko-D¹browskiego NSZZ „S”

sk³ada

Przewodnicz¹cy Piotr Duda

Ciêcia w

rozk³adzie jazdy

Podziêkowanie
Terenowa Sekcja Problemowa

NSZZ "Solidarnoœæ" Miasta Jaworz-
no sk³ada podziêkowania wszystkim
darczyñcom i sponsorom, dziêki któ-
rym mo¿liwe by³o zorganizowanie
Wigilii i œwi¹tecznych paczek dla po-
trzebuj¹cych. S¹ to:
- Prezydent i Rada Miasta Jaworzno
- Elektrownia Jaworzno III
- SKOK Jaworzno
- Po³udniowy Koncern Wêglowy

- Fundacja Energetyka na Rzecz
Polski Po³udniowej

- Elvita Jaworzno III
- Knauf
- PSS Spo³em w Jaworznie
- Stowarzyszenie Prywatnych

Kupców "Manhattan"
- Stowarzyszenie Manhattan
- Fundacja Patria

Dziêkujemy firmie Pastel za zor-
ganizowanie poczêstunku i paczek.

Zdj.: CTJ
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26 pracowników firmy Sever-
stallat Silesia, bêd¹cej jedn¹ ze
spó³ek Huty „Buczek” w So-
snowcu, wybronili przed zwol-
nieniami zwi¹zkowcy zak³ado-
wej „Solidarnoœci”.

Pod koniec roku, w zak³adzie za-
trudniaj¹cym 270 osób, pracodaw-
ca przedstawi³ projekt zwolnieñ gru-
powych, zgodnie z którym 65 osób
mia³o straciæ pracê. Swoje zamierze-
nie  uzasadni³ spadkiem popytu na
produkowane przez spó³kê wyroby
oraz koniecznoœci¹ podniesienia
efektywnoœci produkcji i przeprowa-
dzenia zmian organizacyjno-struktu-
ralnych w zak³adzie.

15 grudnia zak³adowa "Solidar-
noœæ" zosta³a oficjalnie poinformo-
wana o zwolnieniach. Zwi¹zkowcy
b³yskawicznie rozpoczêli dzia³ania.
Odwiedzali zak³ady, które przecho-
dzi³y podobne dramaty, spotykali siê
z prawnikami, przewertowali usta-
wê z 2003 r., reguluj¹c¹ zwolnienia
grupowe.

- Za priorytet uznaliœmy obronê
miejsc pracy cz³onków "S". Przy
okazji chcieliœmy pokazaæ pracow-
nikom, po co s¹ w zak³adzie zwi¹z-

ki zawodowe. U¿yliœmy wszelkich
mo¿liwych œrodków, ¿eby zapobiec
zwolnieniom naszych zwi¹zkowców
oraz zminimalizowaæ zwolnienia
pracowników, nie bêd¹cych cz³on-
kami "S" - mówi Micha³ Karlik,
przewodnicz¹cy "S" w Severstallat
Silesia - W trakcie spotkañ z praco-
dawc¹ przedstawialiœmy mocne ar-
gumenty. O ich przygotowanie zwró-
ciliœmy siê do zwi¹zkowych praw-
ników. Walczyliœmy nie o nazwiska,
a o stanowiska. W grupie 39 pracow-
ników, których nie uda³o siê nam wy-
broniæ, pozosta³o jeszcze 5 cz³onków
zwi¹zków. Mamy nadziejê, ¿e ura-
tujemy jeszcze przynajmniej dwóch
z nich.

Zwi¹zkowcy zapewniaj¹, ¿e mak-
symalnie wykorzystaj¹ czas, jaki
daje Kodeks pracy, czyli 20 dni na
negocjacje regulaminu na podstawie,
którego bêd¹ zwalniani pracownicy.
Nie chc¹ równie¿ dopuœciæ do sytu-
acji, ¿e zwolnienia w zak³adzie bêd¹
przyczyn¹ niekompletnej obsady sta-
nowisk, a uszczuplona za³oga bêdzie
musia³a pracowaæ za zwolnionych
pracowników.

Beata Gajdziszewska

Uczniowie z Gimnazjum im.
„Solidarnoœci” w Korycinie
pod¹¿aj¹ œladami swojego
patrona. 16 grudnia wziêli
udzia³ w uroczystoœciach pod
kopalni¹ "Wujek".

Dla Przemys³awa Gliñskiego
najwiêkszym prze¿yciem by³a
msza œw. - To by³a smutna i powa-
¿ana uroczystoœæ, podczas której
by³o widaæ, jak wielu ludzi oddaje
ho³d poleg³ym górnikom i jak wie-
lu, po tylu latach pamiêta o ofia-
rach re¿imu - mówi Przemek Gliñ-
ski, uczeñ gimnazjum w Korycinie.

Podczas wizyty w naszym regio-
nie m³odzie¿ odwiedzi³a muzeum
pacyfikacji kopalni. - Poruszy³a
mnie historia górników, nie by³em
œwiadomy, ¿e zginêli w tak drama-
tycznych okolicznoœciach - opo-
wiada inny uczeñ, £ukasz Wie-
s³awki. Ch³opcy podkreœlaj¹, ¿e
du¿e wra¿enie zrobi³a na nich ma-
kieta pacyfikacji "Wujka", drzwi

do mieszkania przewodnicz¹cego
"S" w kopalni wywa¿one przez
milicjê oraz film zaprezentowany

Niezapomniana

lekcja historii

Wybronili

pracowników!

podczas zwiedzania muzeum. -
Zobaczyliœmy, w jaki sposób s³u¿-
by bezpieczeñstwa traktowa³y

przedstawicieli "Solidarnoœci"
- dodaje Przemek Gliñski.

Z uczniami i nauczycielami z
Korycina spotka³ siê przewodni-
cz¹cy Zarz¹du Regionu. Piotr
Duda podziêkowa³ Ewie Boja-
rzyñskiej, dyrektor gimnazjum za
przekazywanie m³odzie¿y historii
"Solidarnoœci". W prezencie od
szefa Regionu ka¿dy uczeñ otrzy-
ma³ m.in. komiks z pacyfikacji ko-
palni "Wujek". Goœcie zrewan¿o-
wali siê skromnym upominkiem,
regionalnym serem i szalikiem lo-
kalnego klubu z barwami Koryci-
na.

Uczniowie wziêli te¿ udzia³ w
wycieczce do szybu Luiza znajdu-
j¹cego siê na Szlaku Zabytków
Techniki Województwa Œl¹skiego.

ak

Korycin to niewielka gmina
le¿¹ca na pó³noc od Bia³egosto-
ku. Od kilku lat patronem znaj-
duj¹cego siê w niej gimnazjum
jest zwi¹zek zawodowy NSZZ
"Solidarnoœæ"

Dwa razy w roku szkolnym
zwi¹zek funduje po trzy stypen-
dia edukacyjne, a na koniec roku
nagrodê dla najlepszego ucznia.
Systematycznie wzbogaca te¿
szko³ê w sprzêt komputerowy.

REKLAMA

M³odzie¿ z Gimnazjum im. „Solidarnoœci” w Korycinie
podczas wizyty w siedzibie Zarz¹du Regionu
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Op³atkowe spotkanie w Rybni-
ku odby³o siê w ca³kowicie od-
remontowanym Biurze Tereno-
wym.

Po kilku tygodniach pracy ekip re-
montowych (prowadzi³a je zwi¹zkowa
spó³ka Soldar) biuro przy ul. Koœciel-
nej 7 zosta³o zmienione nie do pozna-
nia. - Wymienione lub odremontowa-
ne zosta³o prawie wszystko. Instalacje,
drzwi, pod³ogi, okna. Mamy te¿ nowe
meble i sprzêt komputerowy. To inne

miejsce ni¿ kilka miesiêcy temu - z
dum¹ mówi kierownik BT Urszula
Grzonka, która kilka miesiêcy temu
zast¹pi³a na tym stanowisku Stefana
Kuberê.

Oficjalna prezentacja nowego biura

odby³a siê przy okazji œwi¹tecznego
spotkania rybnickich zwi¹zkowców.
Nie by³a to zreszt¹ w tym dniu jedyna
"premiera". Wtedy po raz pierwszy obo-
wi¹zki wiceprzewodnicz¹cego Zarz¹-
du Regionu oficjalnie wype³nia³ S³awo-
mir Ciebiera. Sk³adaj¹c bo¿onarodze-
niowe i noworoczne ¿yczenia, nawi¹-
za³ do tematyki zwi¹zkowej. - ¯yczê
wam nadziei, bo w 2009 bêdziemy jej
du¿o potrzebowaæ. Czasy s¹ liche, cze-
ka nas kryzys i du¿o zwi¹zkowej pracy
- powiedzia³.

Zwi¹zkowcy i zaproszeni goœcie,
wœród nich rybniccy samorz¹dowcy i
politycy, prze³amali siê op³atkiem i z³o-
¿yli sobie œwi¹teczne ¿yczenia. By³ te¿
czas na degustacjê œwi¹tecznych przy-
smaków…                                  wg

S³awomir Ciebiera i Miros³aw
Truchan to nowi wiceprzewod-
nicz¹cy Œl¹sko-D¹browskiej
"Solidarnoœci".

S³awomir Ciebiera w Prezydium
bêdzie odpowiada³ za relacje ze
strukturami bran¿owymi. - Ju¿ sam
wybór do Zarz¹du Regionu by³ dla
mnie zaszczytem, ta propozycja jest
dla mnie jeszcze istotniejsza. To by³a
trudna decyzja, ale w ¿yciu trzeba coœ

zmieniaæ i siê rozwijaæ - mówi do-
tychczasowy szef zwi¹zku w gliwic-
kim Oplu. Dalej bêdzie tam prze-
wodnicz¹cym, ale znaczn¹ czeœæ
jego obowi¹zków w komisji zak³a-

dowej przejm¹ jego zastêpcy. Cie-
biera zrezygnuje natomiast z szefo-
wania Regionalnej Sekcji Przemy-
s³u Motoryzacyjnego NSZZ "S".

Podczas ostatniego posiedzenia
Zarz¹d Regionu Œl¹sko-D¹brow-
skiej "S" zdecydowa³ te¿ o powo³a-
niu Miros³awa Truchana na funkcjê
wiceprzewodnicz¹cego ds. struktur
terytorialnych. Truchan te same obo-
wi¹zki wype³nia³ do tej pory jako
cz³onek prezydium ZR.

Tym samym œcis³e kierownictwo
Zarz¹du Regionu sk³ada siê z prze-
wodnicz¹cego i jego 4 zastêpców.
Oprócz Ciebiery i Truchana s¹ to
Bogdan Biœ, który jest te¿ sekreta-

W przededniu Œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia pracownicy i cz³on-
kowie Zarz¹du Regionu spo-
tkali siê na wspólnej Wigilii.

Tradycyjnie, spotkanie op³atko-
we by³o okazj¹ do refleksji, pod-

sumowania mijaj¹cego roku i po-
dziêkowañ za wspó³pracê.

- Sytuacja jest
naprawdê trudna,
dlatego dziêkujê
cz³onkom i pra-
cownikom Zarz¹-
du Regionu za to,
¿e swoj¹ prac¹
w s p o m a g a l i
cz³onków zwi¹z-
ku. Je¿eli w dal-
szym ci¹gu bê-
dzie taka atmos-
fera w pracy, w
zwi¹zku i w na-
szym regionie to
na pewno upora-
my siê ze
wszystkimi pro-
blemami - po-
wiedzia³ prze-
wodnicz¹cy Za-
rz¹du Regionu
Piotr Duda.

Goœciem spotkania by³ Micha³
Wójcik, dyrektor Izby Rzemieœlni-
czej oraz Ma³ej i Œredniej Przedsiê-
biorczoœci w Katowicach, który po-
dziêkowa³ Œl¹sko-D¹browskiej
"Solidarnoœci" za zaanga¿owanie w
realizacjê unijnych projektów.

- Jesteœmy jedynym, albo jed-
nym z nielicznych regionów, w

którym wspó³praca zwi¹zków za-
wodowych i pracodawców w rze-
mioœle jest dobra. Wspólnie zreali-
zowaliœmy ju¿ wiele programów,
teraz uczymy pracodawców, czym
jest spo³eczna odpowiedzialnoœæ
biznesu - powiedzia³ Micha³ Wój-
cik.

Kapelan Œl¹sko-D¹browskiej
"Solidarnoœci" ks. pra³at Stanis³aw
Pucha³a podkreœli³, ¿e Œwiêta Bo-
¿ego Narodzenia s¹ czasem szcze-
gólnym, w którym dotykamy
prawdziwej mi³oœci. - To s¹ na-
prawdê œwiêta mi³oœci i tu jest na-
sza nadzieja. Nadzieja, której siê
chwytam i któr¹ chcê siê z wami
dzieliæ - doda³ kap³an.

Ks. Pucha³a podkreœli³, ¿e nasza
rzeczywistoœæ, nie jest tylko t¹, w
której ¿yjemy i któr¹ kreujemy. -
Rzeczywistoœæ cz³owieka i œwiata
ma o wiele szerszy wymiar. Wy-
miar g³êbszy i pe³niejszy i jest to
wymiar mi³oœci, bo Bóg sta³ siê
cz³owiekiem - powiedzia³ ks. Pu-
cha³a.

Red.

Zmiany w Zarz¹dzie Regionu

Biuro w Rybniku

odmienione

Wigilia w ZR

Po raz pierwszy zak³adowe i
miêdzyzak³adowe organiza-
cje zwi¹zkowe zosta³y uho-
norowane Z³otymi Medalami
Regionu Œl¹sko-D¹browskie-
go NSZZ „Solidarnoœæ”.

- Braliœmy pod uwagê ca³oœæ
dzia³alnoœci od roku 1980 i 1989
oraz aktywnoœæ organizacji zwi¹z-
kowej - mówi wiceprzewodnicz¹-
cy Zarz¹du Regionu, Bogdan Biœ.

Wiceprzewodnicz¹cy podkreœla,
¿e w nagrodzonych organizacjach
"Solidarnoœæ" dzia³a nie tylko dla
siebie, ale i dla innych. - To s¹ or-
ganizacje, nieustannie siê anga-
¿uj¹, i które ca³y czas widaæ - do-
daje Bogdan Biœ.

Medale przyznane zosta³y na
wniosek przewodnicz¹cego Zarz¹-
du Regionu, Piotra Dudy i na bie-
¿¹co s¹ przekazywane nagrodzo-
nym organizacjom.                 Red.

Komisje na medal
Z³otymi Medalami Regionu

Œl¹sko-D¹browskiego NSZZ
„Solidarnoœæ” uhonorowane zo-
sta³y zak³adowe i miêdzyzak³a-
dowe organizacje zwi¹zkowe:
- ZOZ NSZZ "S"

KWK "Zofiówka"
- ZOZ NSZZ "S"

KWK "JAS-MOS"
- MOZ NSZZ "S"

KWK "Piast"
- ZOZ NSZZ "S"

KWK "Kazimierz Juliusz"
- MOZ NSZZ "S"

KWK "Bobrek-Centrum"
- ZOZ NSZZ "S"

w Po³udniowym Koncernie
Wêglowym Zak³ad
Górniczy "Sobieski"

- MOZ NSZZ "S"
Mittal Steel Poland

- ZOZ NSZZ "S" KWK
"Brzeszcze"

Spotkanie op³atkowe w Zarz¹dzie Regionu by³o okazj¹
do przekazania œwi¹tecznych ¿yczeñ oraz refleksji

i podsumowania mijaj¹cego roku

Goœciem spotkania by³ m. in. przewodnicz¹cy rybnickiej
Rady Miasta Stanis³aw Jaszczuk

Jak co roku na tradycyjnym spotkaniu
op³atkowym œwi¹teczne serdecznoœci

przekazali sobie seniorzy zwi¹zku
z Regionalnego Sekretariatu Emerytów

i Rencistów NSZZ „Solidarnoœæ”

S³awomir Ciebiera ma 46 lat.
Do "Solidarnoœci" wst¹pi³ w 1981

roku., gdy praco-
wa³ w rzeszow-
skich zak³adach
WSK. W 1986 r.
przeniós³ siê na
Œl¹sk. Pracowa³

kolejno w kopalniach Prezydent,
Polska i Polska-Wirek. W 1998
roku przeniós³ siê do nowo powsta-
³ej fabryki Opla w Gliwicach.
Wkrótce za³o¿y³ tam "Solidarnoœæ"
i zosta³ jej pierwszym przewodni-
cz¹cym.

Nowy wiceprzewodnicz¹cy Œl¹-
sko-D¹browskiej "Solidarnoœci"in-
teresuje siê p³ywaniem, siatkówk¹
i oczywiœcie motoryzacj¹. Z ¿on¹
Mart¹ maj¹ troje dzieci: Monikê (26
l.), Justynê (24 l.) i Micha³a (15 l.).

***
Miros³aw Truchan do "Solidar-

noœci" wst¹pi³ w
kopalni Szom-
bierki w 1990 r.
PóŸniej w KWK
Centrum by³ ko-
lejno przewodni-

cz¹cym komisji oddzia³owej, a od
2002 r. - przewodnicz¹cym MKZ.
Wtedy te¿ zosta³ cz³onkiem Zarz¹-
du Regionu Œl¹sko-D¹browskiej
"S". Od 2007 r. jest cz³onkiem Pre-
zydium ZR odpowiedzialnym za
struktury terenowe.

Mi³oœnik przyrody i sportu. Jak
mówi, wielk¹ radoœæ daje mu te¿ pra-
ca zawodowa. Ma 49 lat. ¯onaty z
Ew¹, maj¹ 22-letni¹ córkê Nataliê.

Prezydium Œl¹sko-D¹browskiej „Solidarnoœci” w pe³nym sk³adzie

rzem ZR, i Ryszard Drabek, który
³¹czy obowi¹zki wiceprzewodnicz¹-
cego i skarbnika. Jak mówi szef Œl¹-
sko-D¹browskiej "S", taki podzia³
funkcji jest czytelny i praktyczny. -
Jeszcze 7 lat temu w Prezydium za-
siada³o kilkanaœcie osób. Zmniejsze-
nie sk³adu da³o bez straty efektyw-
noœci du¿e oszczêdnoœci finansowe
i u³atwi³o kierowanie regionaln¹ "S"
- podkreœla Piotr Duda.            wg


