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W numerze:

Damian Jonak obroni³ w katowickim Spodku tytu³ m³odzie¿owego mistrza œwiata organizacji

WBC w bokserskiej wadze junior œredniej. Polak w czwartej rundzie pokona³ przez techniczny

nokaut Francuza Sebastiena Spenglera. Po walce dziêkowa³ kilku tysi¹com dopinguj¹cych

go cz³onków „Solidarnoœci”. – Kibice-zwi¹zkowcy byli wspaniali. Dziêkujê im, ¿e nie zawiedli.

I mam nadziejê, ¿e bêd¹ ze mn¹ podczas kolejnych walk.

Mistrz Jonak nie zawodzi
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Uwiêziona nadzieja
Pokój przes³uchañ, milicyj-
ne mundury, akta osobowe
i stara maszyna do pisania
to tylko czêœæ ekspozycji
pt. „Uwiêziona nadzieja”
otwartej w pomieszcze-
niach Instytutu Pamiêci
Narodowej w Katowicach.

Czytaj na stronie 4

„Solidarnoœæ” w Licheniu
Kilkanaœcie tysiêcy
zwi¹zkowców uczestni-
czy³o w X Ogólnopol-
skiej Pielgrzymce „Soli-
darnoœci” do Sanktu-
arium Maryjnego w Li-
cheniu, zorganizowanej
w tym roku pod has³em

„Maryjo b¹dŸ wzorem dla uczniów Chrystusa”.
Czytaj na stronie 5

Przyzwoitoœæ czy medialny show?
Czes³aw K³osek, górnik ranny
podczas pacyfikacji kopalni "Ma-
nifest Lipcowy" w grudniu 1981
r., zapowiedzia³, ¿e zwróci pre-
zydentowi Lechowi Kaczyñskie-
mu nadany mu we wrzeœniu ub.
roku Krzy¿ Komandorski Orde-
ru Odrodzenia Polski. O jego

przyznanie zabiega³a wówczas "Solidarnoœæ" z kopalni
"Zofiówka" i Zarz¹d Regionu Œl¹sko-D¹browskiej "S".

Czytaj na stronie 5
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Krótko Liczba tygodnia... Wieœci
z Biur Terenowych ZR

Napisano

BT Sosnowiec
Od 28 do 30 kwietnia w siedzibie so-

snowieckiego BT odbêdzie siê szkole-
nie ogólnozwi¹zkowe. Koszt szkolenia
wynosi 10 z³ za jeden dzieñ od osoby.

Zainteresowani proszeni s¹ o kontakt
z Joann¹ Siñsk¹, nr. tel. 032 266-47-
64.

***
Przewodnicz¹c¹ nowo powsta³ej Ko-

misji Zak³adowej Pracowników Urzê-
du Skarbowego w D¹browie Górniczej
zasta³a Lidia Pankrac.

Przebieg wyborów nadzorowali pe³-
nomocnik ZR Œl¹sko-D¹browskiego
NSZZ "S" Robert Odyjas i przedsta-
wiciel sosnowieckiego BT Joanna Siñ-
ska.

Nowa Komisja liczy 40 cz³onków.
***

19 kwietnia odby³o siê Walne Zebra-
nie Delegatów NSZZ "S" Timken Pol-
ska. Podczas dyskusji delegaci poruszyli
m.in. problem emerytur
pomostowych, a w przyjê-
tym stanowisku napisali, ¿e
z niepokojem obserwuj¹
brak jakichkolwiek dzia³añ
w tym temacie.

- Wszelkie ograniczenia
uprawnieñ emerytalnych
dla pracowników wykonu-
j¹cych pracê w warunkach
szkodliwych lub o szcze-
gólnym charakterze uwa-
¿amy za niedopuszczalne
- napisali zwi¹zkowcy i
podkreœlili, ¿e oczekuj¹ od Zarz¹du Re-
gionu podjêcia zdecydowanych dzia-
³añ w celu utrzymania uprawnieñ eme-
rytalnych, a od zwi¹zkowców z innych
bran¿ poparcia.

BT Zawiercie
Kwestie podwy¿ek p³ac oraz niebez-

pieczeñstwa zmniejszenia zatrudnienia
w zale¿nej spó³ce "Wiktoryjka" zajmu-
j¹cej siê odlewami precyzyjnymi zdo-
minowa³y dyskusje podczas zak³ado-
wego zebrania delegatów "Solidarno-
œci" Odlewni ̄ eliwa w Zawierciu. Na-
stroje by³y dalekie od optymistycznych.

Odlewnia ¯eliwa, mimo pe³nego
portfela zamówieñ, boryka siê ze spo-
rymi problemami finansowymi. Powo-
dem jest wysoki kurs z³otówki w sto-
sunku do dolara i euro. Zak³ad ekspor-
tuje bowiem znaczn¹ czêœæ produkcji i
wraz z umacnianiem siê z³otówki za
wyroby sprzedane za granic¹ dostaje
coraz mniej pieniêdzy. W takiej sytu-
acji dyrekcja gotowa jest siê zgodziæ siê
na podwy¿ki znacznie ni¿sze od postu-
lowanych przez stronê zwi¹zkow¹ i
oczekiwanych przez pracowników.

Jednoczeœnie Odlewnia ¯eliwa za-
mierza zainwestowaæ 3,8 mln z³ w nowe
wyposa¿enie techniczne odlewni "Wik-
toryjka", która jest jej spó³k¹ zale¿n¹.
Pieni¹dze na ten cel pochodziæ bêd¹ z
kredytu. Za³ogê niepokoi jednak niebez-
pieczeñstwo zmniejszenia liczby miejsc
pracy. Nowa linia potrzebowaæ zapew-
ne bêdzie znacznie mniejszej obs³ugi.
Pytany przez delegatów prezes odlew-
ni nie potrafili okreœliæ, czy dojdzie do
redukcji zatrudnienia, a jeœli tak, to w
jakim zakresie.

***
Ponad dwie pi¹te pracowników

Domu Pomocy Spo³ecznej (DPS) w
Zawierciu wst¹pi³o w szeregi "Solidar-
noœci". Podczas zorganizowanego w
minion¹ œrodê pierwszego zebrania
zwi¹zkowego deklaracje cz³onkowskie
wype³ni³o 39 osób, a do pi¹tku liczba

nowych zwi¹zkowców "S" wzros³a do
50. Postanowili oni jednak nie tworzyæ
oddzielnej komisji zak³adowej lecz
wejœæ w sk³ad miêdzyzak³adowej "So-
lidarnoœci" Pracowników Ochrony
Zdrowia w Zawierciu. W licz¹cym 120
pracowników DPS nie dzia³a³a dotych-
czas ¿adna organizacja zwi¹zkowa.

- Pomoc oraz pielêgnacja osób nie-
do³ê¿nych i upoœledzonych jest niew¹t-
pliwie zwi¹zana z szeroko rozumian¹
ochron¹ zdrowia. Wœród pracowników
DPS spory odsetek stanowi¹ zreszt¹ pie-
lêgniarki i opiekunki - mówi Ma³go-
rzata Grabowska, przewodnicz¹ca za-
wierciañskiej "Solidarnoœci" Pracowni-
ków Ochrony Zdrowia.

Obecnie najwiêksz¹ bol¹czk¹ za³ogi
DPS w Zawierciu s¹ niskie, wrêcz g³o-
dowe, p³ace oraz brak ustawowych do-
datków za pracê z podopiecznymi upo-
œledzonymi umys³owo. Wprawdzie nie-
mal wszyscy podopieczni cierpi¹ na ta-

kie upoœledzenia, ale "na papierze" - czy-
li zgodnie ze statutem - zawierciañski
DPS nie ma statusu placówki opieku-
j¹cej siê niepe³nosprawnymi umys³owo.
Niestety, kolejny raz okazuje siê, ¿e dla
urzêdników - organem za³o¿ycielskim
DPS jest starostwo - nie jest wa¿na po-
moc udzielna przez placówkê lecz re-
gulaminowy zapis.

***
Procedury sporów zbiorowych ru-

szy³y w minionym tygodniu w Zak³a-
dzie Lecznictwa Ambulatoryjnego w
Zawierciu oraz Szpitalu Chorób P³uc
w Siewierzu. W obu placówkach "So-
lidarnoœæ" Pracowników Ochrony
Zdrowia domaga³a siê podwy¿ek wy-
nagrodzeñ zasadniczych o 500 z³ mie-
siêcznie.

O ile w siewierskim szpitalu we wto-
rek 22 kwietnia, dosz³o do pierwszej
tury negocjacji p³acowych, to dyrekcja
ZLA w Zawierciu o wzroœcie wynagro-
dzeñ milczy. Zamiast rozmów o p³acach
podczas ostatniego posiedzenia Rady
Spo³ecznej ZLA odgrzano pomys³ pry-
watyzacji przychodni. Dyrekcja zapo-
wiedzia³a, ¿e ma opracowane trzy pro-
jekty prywatyzacji.

- Pracowników interesuj¹ przede
wszystkim ich zarobki, a nie kto jest w³a-
œcicielem przychodni. Nie ma mo¿liwo-
œci, aby perspektywa prywatyzacji
oznacza³a rezygnacjê z ¿¹dañ p³aco-
wych - mówi Ma³gorzata Benc, sze-
fowa Biura Terenowego Œl¹sko-D¹-
browskiej "S" w Zawierciu. - Bêdzie-
my walczyæ o podwy¿ki, tak aby w
przypadku prywatyzacji pracownicy
przechodzili do nowych placówek z
godnymi p³acami.

Panuje bowiem zgoda, ¿e ewentual-
ne przekszta³cenia w³asnoœciowe w
ZLA opieraæ siê bêd¹ na przechodze-
niu pracowników do nowych spó³ek na
podstawie art. 231 Kodeksu Pracy, czy-
li zachowywaæ oni bêd¹ dotychczaso-
we zarobki.

(zaw)

3144,41 z³...
... tyle wynios³o przeciêtne wynagrodzenie brutto w marcu - poinformo-

wa³  G³ówny Urz¹d Statystyczny. Oznacza to, w relacji, ¿e rok do roku
wzros³o o 10,2 proc., a miesi¹c do miesi¹ca zwiêkszy³o siê o 3,7 proc.

GUS poda³ tak¿e, ¿e w przedsiêbiorstwach w marcu 2008 roku by³o za-
trudnionych 5384,1 tysi¹ca osób, czyli o 5,8 proc. wiêcej rok do roku i o 0,2
proc. wiêcej ni¿ przed miesi¹cem.

Koniec urlopów na ¿¹danie. PO i PSL
chc¹, by pracownik musia³ uzasadniaæ
proœbê o dzieñ wolny, a szef móg³by
mu odmówiæ. - To niedopuszczalne -
protestuj¹ zwi¹zki zawodowe

Pêk³a ci rura w ³azience albo wypa-
d³a bardzo wa¿na urzêdowa sprawa i
nie mo¿esz przyjœæ do pracy? Teraz w
takich sytuacjach pracownicy mog¹ po-
ratowaæ siê urlopem na ¿¹danie. Wy-
starczy przez telefon zawiadomiæ sze-
fa, ¿e dziœ nas nie bêdzie. Nie musimy
podawaæ przyczyn, a pracodawca nie
mo¿e nam odmówiæ. Kodeks pracy
gwarantuje nam prawo do czterech ta-
kich dni w roku w ramach urlopu wy-
poczynkowego.

Ale PO i PSL chc¹ ograniczyæ ten
przywilej. Proponuj¹, by pracownik
musia³ umotywowaæ swój wniosek o
wolny dzieñ, a pracodawca móg³by mu
odmówiæ. Pos³anka Bo¿enna Bukie-
wicz z PO tworzy projekt odpowied-
niej ustawy. - Gdyby wszed³ on w ¿ycie,
instytucja urlopu na ¿¹danie praktycz-
nie przesta³aby istnieæ - ostrzega An-
drzej Radzikowski z OPZZ. - Nie wy-
obra¿am sobie, bym t³umaczy³a siê dy-
rektorowi, ¿e nie mogê przyjœæ do pra-
cy, bo przep³aka³am noc po k³ótni z
mê¿em. Raczej bêdê kombinowaæ np.
jak wzi¹æ lewe zwolnienie lekarskie -
mówi Anna, nauczycielka z Warszawy.

- Urlop na ¿¹danie sta³ siê form¹ na-
cisku na pracodawcê - argumentuje An-
drzej Czerwiñski, wiceszef klubu PO.
- Ten przywilej parali¿uje gospodarkê -
wtóruje mu Eugeniusz Grzeszczak z
PSL. Politycy daj¹ przyk³ad lekarzy, pie-
lêgniarek, celników i policjantów, któ-
rzy masowo brali urlopy na ¿¹danie, by
wywalczyæ podwy¿ki. W szpitalach
trzeba by³o odwo³ywaæ operacje, samo-
chody na granicy sta³y w kilkudziesiê-
ciogodzinnych kolejkach. Podobn¹ ak-
cjê zapowiadali na koniec kwietnia pra-
cownicy skarbówki.

- Pos³owie chc¹ zastosowaæ odpo-
wiedzialnoœæ zbiorow¹. Bo straci na tym
ogromna wiêkszoœæ rzetelnych pracow-
ników, którzy na protestuj¹, tylko ¿¹daj¹
urlopu w przypadku nag³ych kompli-
kacji ¿yciowych - protestuje Janusz
Œniadek, przewodnicz¹cy NSZZ "S".

Polska Konfederacja Pracodawców

Prywatnych "Lewiatan" chcia³aby iœæ
jeszcze dalej. - Urlop na ¿¹danie powi-
nien byæ ca³kiem zniesiony - mówi
Ma³gorzata Rusiewicz z PKPP. - Dla
ma³ych i œrednich przedsiêbiorców nie-
oczekiwany urlop nawet jednego pra-
cownika wi¹¿e siê czêsto z przestojem
w dzia³alnoœci firmy i ze stratami finan-
sowymi - argumentuje szefowa Lewia-
tana Henryka Bochniarz.

- Na ca³kowit¹ likwidacjê urlopów
na ¿¹danie ja siê nie godzê. Bêdziemy
szukaæ czegoœ poœredniego w Komisji
Trójstronnej z przedstawicielami rz¹du,
pracodawców i zwi¹zkowców - mówi
minister pracy z PSL Jolanta Fedak.
W resorcie pojawi³ siê pomys³, by np.
zabroniæ wykorzystywania wszystkich
czterech dni urlopu naraz.

Ani Lewiatan, ani pos³owie nie maj¹
danych, jak czêsto Polacy korzystaj¹ z
tego przywileju. Zadzwoniliœmy do kil-
ku ma³ych i œrednich firm. Z rozmów
wynika, ¿e urlop na ¿¹danie jest wyko-
rzystywany, ale niezbyt czêsto. - Nikt nie
robi z nim problemów - us³yszeliœmy w
agencji reklamowej zatrudniaj¹cej ok. 40
osób. - W tym roku za¿¹da³am jednego
dnia wolnego, gdy nagle zachorowa³ mój
kot i musia³am jechaæ do weterynarza.
Szef zgodzi³ siê od razu - mówi Agniesz-
ka Czapla, ksiêgowa z Warszawy.

Ale nawet lewica, za której rz¹dów
w 2002 r. wprowadzono ten przywilej,
przyznaje, ¿e jakieœ zmiany s¹ potrzeb-
ne. - Mo¿e warto ograniczyæ liczbê
osób, które w danym dniu mog¹ wzi¹æ
wolne - zastanawia siê Anna Bañkow-
ska z LiD.

Przeciwko ograniczeniom jest PiS i
zwi¹zki zawodowe. - Likwidacja
uprawnieñ pracowniczych to najgorszy
sposób rozwi¹zywania problemów. Nie
próbuje siê ich ³agodziæ, tylko pozba-
wia siê pracowników broni - alarmuje
szef "S" Janusz Œniadek.

Urlopu ju¿ nie za¿¹dasz
(Metro, £ukasz Antkiewicz, 17 kwietnia 2008 r.)

Dzieñ wczeœniej
Kolejny numer naszego Tygodnika uka¿e siê dzieñ wczeœniej - we

wtorek 29 kwietnia. Mamy nadziejê, ¿e u³atwi to jego kolporta¿ przed
dniami wolnymi od pracy.

Redakcja TŒD

Serdecznie dziêkujê Œl¹sko-
D¹browskiej "Solidarnoœci" za
wsparcie udzielone mi w proce-
sie s¹dowym.

Z wyrazami szacunku
Adam Giera

Podczas pierwszego w zawierciañskim
DPS zebrania zwi¹zkowego deklaracje

wst¹pienia do „S” wype³nia³ prawie ka¿dy

22 kwietnia (Warszawa). Pracow-
nicy s³u¿by skarbowej zdecydowali
o zorganizowaniu w dniach 28-30
kwietnia protestu. W jego ramach
zamierzaj¹ braæ urlopy na ¿¹danie i
odwiedzaæ punkty krwiodawstwa.
Mo¿e to oznaczaæ, ¿e tysi¹ce osób
chc¹cych z³o¿yæ deklaracje podat-
kowe tu¿ przed up³ywem terminu
utknie w gigantycznych kolejkach.
"Solidarnoœæ" Pracowników Skar-
bowych domaga siê wiêkszych pod-
wy¿ek ni¿ te, które obieca³ im rz¹d.
Zwi¹zkowcy alarmuj¹, ¿e nie wszy-
scy dostali nawet obiecane 245 z³o-
tych. Narzekaj¹ te¿, ¿e nie doliczo-
no im odsetek za zw³okê. Pracow-
nicy skarbówki maj¹ te¿ ¿al do rz¹-
du, ¿e nie rozmawia z nimi na temat
poprawy ich warunków pracy. Tym-
czasem zwi¹zkowcy mówi¹, ¿e od
dawna apeluj¹, by zmieniæ skompli-
kowane prawo podatkowe, które na-
ra¿a ich na ci¹g³e ataki petentów.

***
22 kwietnia (Gdañsk) Komisja Kra-
jowa NSZZ "S" wyrazi³a dezapro-
batê zarówno wobec projektu usta-
wy pog³êbiaj¹cej bezpoœrednie uza-
le¿nienie mediów publicznych od
decyzji polityków, jak i wobec at-
mosfery, która temu towarzyszy. -
Epatowanie spo³eczeñstwa informa-
cjami o bliskiej likwidacji abona-
mentu RTV powoduje spadek wp³y-
wów i groŸbê zwolnieñ setek pra-
cowników publicznych radia i tele-
wizji. Dotyczy to szczególnie roz-
g³oœni regionalnych, gdzie wp³ywy
z abonamentu stanowi¹ 80-90 proc.
przychodów - czytamy w stanowi-
sku KK
Zdaniem cz³onków Komisji Krajo-
wej w mediach publicznych ju¿ te-
raz w stopniu dalece niewystarcza-
j¹cym podejmowane s¹ tematy spo-
³eczne. Natomiast planowane zmia-
ny mog¹ doprowadziæ nie tylko do
dalszej komercjalizacji mediów pu-
blicznych, ale tak¿e do ich istotnego
os³abienia wobec stacji prywatnych
ze szkod¹ dla realizacji ustawowej
misji, któr¹ media publiczne powin-
ny realizowaæ, w tym promocjê part-
nerstwa i dialogu spo³ecznego.

***
22 kwietnia (Gdañsk) Komisja Kra-
jowa NSZZ "Solidarnoœæ" przyjê³a
stanowisko dotycz¹ce 20 rocznicy
strajków majowych. "Protesty te -
najwiêksze od 1981 roku - by³y osta-
tecznym potwierdzeniem klêski po-
lityki stanu wojennego i zniewole-
nia prowadzonej przez ekipê Woj-
ciecha Jaruzelskiego. Choæ jeszcze
wówczas skoñczy³y siê bez porozu-
mienia, to dowiod³y, ¿e "Solidar-
noœæ" jest ci¹gle obecna w zak³adach
pracy i uczelniach, ¿e opór wobec
systemu trwa i narasta" - g³osi sta-
nowisko Zwi¹zku.
Komisja Krajowa "S" podkreœli³a,
¿e "sk³ada ho³d wszystkim, którzy
wówczas raz jeszcze podjêli tê wal-
kê ryzykuj¹c represje i wiêzienie".
"Zapisali oni kolejne chlubne karty
na naszej trudnej drodze do niepod-
leg³oœci, solidnoœci i godnoœci ludzi
pracy" - czytamy w stanowisku
Zwi¹zku.
Pierwszy strajk wybuch³ 21 kwiet-
nia 1988 r. w Hucie Stalowa Wola.
2 maja do protestu do³¹czyli robot-
nicy ze Stoczni Gdañskiej, a nastêp-
nie - studenci Uniwersytetu Gdañ-
skiego.
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Nie dosz³o do planowanego
parafowania projektu sprze-
da¿y maj¹tku czechowickiej
kopalni „Silesia” szkockiej
grupie Gibson Group.

Dokumenty podpisali tylko
przedstawiciele zarz¹du Kompanii
Wêglowej, która sprzedaje zak³ad
inwestorowi. Tom Gibson, prezes
i wspó³w³aœciciel  Gibson Group,
podpisze je po szczegó³owym za-
poznaniu siê z dokumentacj¹. Po
parafowaniu przez obie strony, do-
kumenty trafi¹ do ministrstw go-
spodarki i skarbu pañstwa. Tam
szczegó³owo zostan¹ przeanalizo-
wane warunki sprzeda¿y kopalni.
Zak³ada siê, ¿e do ostatecznej
transakcji dojdzie do koñca czerw-
ca.

- Nie ma w tym nic niepokoj¹-
cego - uspokaja przewodnicz¹cy
"Solidarnoœci" w KWK "Silesia"
Dariusz Dudek. - W trakcie zor-
ganizowanej masówki dla za³ogi,
pan Gibson potwierdzi³ zaintereso-
wanie kupnem kopalni i poinfor-
mowa³ pracowników o inwesty-
cjach, które zamierza poczyniæ w
zak³adzie. Przedstawi³ równie¿
nowego prezesa kopalni.

Przed ostateczn¹ sprzeda¿¹ Gib-
son Group bêdzie musia³a jeszcze
za³atwiæ formalnoœci zwi¹zane z
przeniesieniem koncesji na eksplo-

atacjê wêgla oraz uzyskaniem zgo-
dy Urzêdu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów i Ministerstwa
Spraw Wewnêtrznych i Admini-
stracji na zakup dzia³ek kopalni.

Szkocki inwestor zobowi¹za³ siê
zap³aciæ za "Silesiê" 250 mln z³
wraz z podatkiem VAT oraz inwe-
stycji w wys. 1 mld z³. W trakcie
przetargu na sprzeda¿ kopalni cena
wywo³awcza jej maj¹tku wynosi-
³a 111,5 mln z³.

Gibson Group parafowa³a ju¿
umowê spo³eczn¹ ze zwi¹zkami
zawodowymi. Jej zapisy zapew-
niaj¹ pracownikom nie tylko ci¹-
g³oœæ zatrudnienia, ale równie¿
funkcjonowanie ponadzak³adowe-
go uk³adu zbiorowego pracy, regu-
laminu pracy, funduszu œwiadczeñ
socjalnych i ustawy o zwi¹zkach
zawodowych. Inwestor zagwaran-
towa³ tak¿e wielkoœæ wydobycia i
pakiety prywatyzacyjne oraz utwo-
rzenie oko³o 1500 nowych miejsc
pracy. Pierwszeñstwo w zatrudnie-
niu bêd¹ mieli cz³onkowie rodzin
pracowników kopalni. Inwestor
zgodzi³ siê równie¿ na zapis, ¿e
œrednie wynagrodzenie w kopalni
nie mo¿e byæ ni¿sze od œredniej w
górnictwie. Wszyscy zatrudnieni w
"Silesii" maj¹ otrzymywaæ bony
prywatyzacyjne w wys. 1 tys. z³ za
ka¿dy rok pracy w zak³adzie.

Beata Gajdziszewska

Premiê produkcyjn¹ w wys. 2
tys. z³otych brutto otrzymaj¹
w lipcu pracownicy  Jastrzêb-
skiej Spó³ki Wêglowej. To je-
den z zapisów porozumienia
podpisanego przez reprezen-
tacjê zwi¹zków zawodowych
JSW z zarz¹dem spó³ki.

Zgodnie z tym dokumentem,
szczegó³owe ustalenia dotycz¹ce

rozdysponowania premii zostan¹
zatwierdzone przez kierownictwa
poszczególnych zak³adów i orga-
nizacje zwi¹zkowe. Kwoty premii
nie bêd¹ uwzglêdniane do wylicze-
nia innych sk³adników wynagra-
dzania m.in. wynagradzania i
ekwiwalentu za urlop, wynagro-
dzenia za absencjê chorobow¹,
odpraw emerytalnych, nagród ju-
bileuszowych i nagród rocznych
(Barbórka i 14-ka). Wyliczane bêd¹
wskaŸnikiem do indywidualnego
wynagrodzenia za piêæ miesiêcy.

Na mocy porozumienia, od 1
maja 2008 roku wartoœæ posi³ków
profilaktycznych ustalona zosta³a
w wys. 12 z³otych za przepraco-
wan¹ dniówkê. Zarz¹d JSW przyj¹³
zasadê, ¿e g³ównym kryterium
przyjêæ do pracy w spó³ce bêdzie
wykszta³cenie kandydatów. Zobo-
wi¹za³ siê równie¿ do jednakowe-
go traktowania wszystkich pra-
cowników, bez wzglêdu na dotych-
czasowe wykszta³cenie.

Strony uzgodni³y, ¿e niezw³ocz-

Dyrekcja Szpitala Specjali-
stycznego w D¹browie Gór-
niczej rozpoczê³a realizacjê
zapisów zawartych w planie
strategicznym dla placówki
na lata 2008-2010.

Szpitalna "Solidarnoœæ" zabiega-
³a o wprowadzenie do strategii za-
pisów, które chroni³yby interes pra-
cowników, a zw³aszcza cz³onków
zwi¹zku. Jednym z za³o¿eñ planu
strategicznego jest wydzielanie ze
struktur szpitala us³ug wraz z pra-
cownikami. "S" od pocz¹tku prze-
ciwna jest takim praktykom. Zy-
ska³y one jednak poparcie przed-
stawicieli rady spo³ecznej szpitala
oraz jego organu za³o¿ycielskiego.

- Uda³o siê nam wprowadziæ za-
pis, ¿e ci pracownicy zostan¹ ob-
jêci artyku³em 23' - mówi przewod-
nicz¹ca "S" w d¹browskim szpita-
lu El¿bieta ¯uchowicz. - Mamy
œwiadomoœæ, ¿e nie daje on gwa-
rancji pracowniczych podobnych
do tych, które maj¹ zatrudnieni w
strukturach szpitala, ale stanowi
jak¹œ formê ochrony dla pracow-
ników przejêtych przez firmy out-
sourcingowe.

20 maja w placówce ju¿ po raz
drugi odbêdzie siê przetarg na prze-

jêcie tzw. us³ug rejestracji i spra-
wozdawczoœci. Do pierwszego nie
zg³osi³ siê ¿aden oferent. Zwi¹z-
kowcy twierdz¹, ¿e jest to nowoœæ
na rynku outsourcingu. Nie potra-
fi¹ wskazaæ szpitala w wojewódz-
twie œl¹skim, w którym te us³ugi
zosta³yby wy³¹czone z jego struk-
tur.

Do przetargów przygotowywa-
ne s¹ równie¿ laboratoria, steryli-
zacje, warsztaty. Te dzia³ania budz¹
niepokoje wœród pracowników.

- Obawiamy siê, ¿e mog¹ one
spowodowaæ pogorszenie warun-
ków pracy naszych cz³onków -
dodaje przewodnicz¹ca. - Korzy-
œci z wy³¹czeñ ze struktur szpitali
zawarte s¹ tylko w prognozach.
Tak naprawdê, weryfikuje je samo
¿ycie. Czêsto okazuje siê, ¿e po
wy³¹czeniu us³ugi trzeba za ni¹
zap³aciæ oferentowi który wygra³
przetarg du¿o wiêksze pieni¹dze.

Zwi¹zkowcy  z "S" staraj¹ siê od-
suwaæ od siebie niepokoje, ¿e okro-
jenie dzia³alnoœci szpitala zwi¹za-
ne jest z planami zmiany jego for-
my organizacyjno-prawnej. Ju¿
dziœ zapowiadaj¹, ¿e nie zgodz¹ sie
na prywatyzacjê.

Beata Gajdziszewska

„Solidarnoœæ” Poczty Polskiej
postanowi³a prze³o¿yæ termin
strajku na 5 maja.

Do protestu dojdzie, jeœli nie uda
siê zawrzeæ porozumienia z w³adza-
mi poczty w sprawie podwy¿ki p³ac
w wysokoœci 700 z³ dla pracownika.
Do tego czasu w ca³ej firmie trwaæ
bêdzie pogotowie strajkowe.

Odpowiadaj¹c na rozpowszech-
niane przez niektóre organizacje pra-
codawców opinie, pocztowa "Soli-
darnoœæ" stwierdza, ¿e wszystkie
dotychczasowe postanowienia i
dzia³ania w ramach prowadzonego
sporu zbiorowego o wzrost p³ac, s¹
zgodne z prawem. "Wszelkie inne
opinie, rozpowszechniane g³ównie
przez organizacje pracodawców opi-
nie, przez brak oparcia w faktach, nie
s¹ miarodajne, a maj¹ na celu jedy-
nie zastraszenie pracowników Pocz-
ty Polskiej" - czytamy w uchwale
Komisji Miêdzyzak³adowej.      red.

29 kwietnia Sztab Protesta-
cyjny Sekcji Krajowej Oœwia-
ty i Wychowania NSZZ „Soli-
darnoœæ” zorganizuje w 16.
miastach wojewódzkich pi-
kiety protestacyjne.

Przedstawiciele "S" przeka¿¹
wojewodom petycje, w których
zaapeluj¹ o podjêcie rozmów z
sprawie radykalnego zwiêkszenia
wynagrodzeñ nauczycieli, pracow-
ników administracji i obs³ugi
szkolnej, przestrzegania zasady
dialogu w oœwiacie dotycz¹cego
m.in. planu bonu edukacyjnego,
obowi¹zku szkolnego i przedszkol-
nego oraz prywatyzacji szkó³ i pla-
cówek oœwiatowych.

W ten sposób oœwiatowa "S"
chce wezwaæ rz¹d do rozmów o
postulatach nauczycieli. Zwi¹z-
kowcy nie akceptuj¹ przyjêtego
przez Ministerstwo Edukacji Na-

rodowej tzw. rozporz¹dzenia p³a-
cowego dla nauczycieli w wersji
niezgodnej z postulatami zwi¹zko-
wymi. Zaniepokojeni s¹ równie¿
medialnymi informacjami o wy-
kreœleniu nauczycieli z projektu
ustawy o tzw. emeryturach pomo-
stowych.

- Oœwiatowa "S" apeluje siê do
struktur Zwi¹zku o poparcie dla na-
szego protestu i udzia³ w pikietach
- apeluje przewodnicz¹cy Regio-
nalnej Sekcji Nauki i Oœwiaty
Lech Ordon. - Zwracamy siê rów-
nie¿ o ogólnozwi¹zkowe poparcie
akcji zbierania podpisów pod oby-
watelskim projektem ustawy Kar-
ta Nauczyciela, zmierzaj¹cym do
radykalnej poprawy naszych za-
robków.

W Katowicach pikieta odbêdzie
siê we wtorek 29 kwietnia o godz.
14. przed Œl¹skim Urzêdem Woje-
wódzkim (ul. Jagielloñska).   Red.

W „Silesii” nie ma
powodów do obaw

Przetargi na us³ugi
i... pracowników

Satysfakcjonuj¹ce

porozumienie w JSW

Dzieñ Pamiêci Ofiar

Wypadków przy Pracy

Oœwiatowa „S”
bêdzie pikietowaæ

Poczta nie

strajkuje

(na razie)

28 kwietnia obchodzony jest
Œwiatowy Dzieñ Pamiêci
Ofiar Wypadków przy Pracy i
Chorób Zawodowych.

Obchody tego dnia w Polsce za-
inicjowa³a "Solidarnoœæ" w 1991 r.
organizuj¹c okolicznoœciowe semi-
naria, konferencje, odczyty oraz

audycje radiowe i telewi-
zyjne.

Na œwiecie œwiêto ob-
chodzone jest od 1996 r.
Widoczny znak pamiêci o
ofiarach wypadków przy
pracy to zapalony 28 kwiet-
nia znicz.

nie zostan¹ podjête prace nad tre-
œci¹ Zak³adowego Uk³adu Zbioro-
wego Pracy zak³adów JSW. W
sk³ad zespo³u opracowuj¹cego ten
dokument wchodziæ bêdzie jeden
reprezentant strony spo³ecznej z
ka¿dej kopalni spó³ki.

Zarz¹d JSW zwróci³ siê do
zwi¹zków zawodowych o rozwa-
¿enie zmiany sk³adu zespo³u ds.
standaryzacji, którego zadaniem
jest wypracowanie jednolitego sys-
temu wynagradzania na wszyst-
kich stanowiskach w JSW. Ta pro-
pozycja zwi¹zana by³a z wypowie-
dzeniem umowy o pracê Wies³a-
wowi Wójtowiczowi, jednemu z
organizatorów strajku w kopalni
"Budryk". W jego miejsce strona
zwi¹zkowa desygnowa³a do prac w
zespole Krzysztofa £ab¹dzia.

W zawartym porozumieniu za-
rz¹d JSW zaakceptowa³ równie¿
fakt, ¿e strona zwi¹zkowa sprzeci-
wia siê jakiejkolwiek formie pry-
watyzacji spó³ki.

Beata Gajdziszewska

Andrzej Powa³a,
przewodnicz¹cy
„Solidarnoœci”
w KWK „Budryk”:

- Okazuje siê,
¿e mo¿na w spo-
koju wynego-
cjowaæ z zarz¹-
dem œwiadcze-
nia na rzecz pra-
cowników. Do

niektórych osób ze zwi¹zków za-
wodowych "Jednoœæ" i "Kadra"
jeszcze nie dotar³o, ¿e od niedaw-
na kopalnia "Budryk" nie jest ju¿
samodzielnym zak³adem, lecz
czêœci¹ JSW. Ca³y czas graj¹ na
emocjach za³ogi, po to, ¿eby wy-
wo³aæ kolejny konflikt na "Budry-
ku". Po tym d³ugim, nieodpowie-
dzialnym strajku, kopalnia z pew-
noœci¹ utraci³aby p³ynnoœæ finan-
sow¹. Od tego uchroni³o j¹ w³¹-
czenie do JSW. Mo¿e w³aœnie o
to chodzi³o organizatorom prote-
stu, by doprowadziæ do przejêcia
zak³adu przez inwestora strate-
gicznego, czyli przyœpieszonej
prywatyzacji?
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Pokój przes³uchañ, milicyjne
mundury, akta osobowe  i sta-
ra maszyna do pisania to tyl-
ko czêœæ ekspozycji pt.
„Uwiêziona nadzieja” otwar-
tej w pomieszczeniach Insty-
tutu Pamiêci Narodowej w
Katowicach.

W siedzibie katowickiego IPN
przy ulicy Kiliñskiego w Katowi-
cach w czasach PRL-u mieœci³ siê
areszt Milicji Obywatelskiej. To
w³aœnie tutaj byli zatrzymywani i
przes³uchiwani opozycjoniœci
przywo¿eni m.in. spod kopalni
Wujek.

- W sposób nieprzenikniony dla
rozumu ludzkiego, chichot histo-
rii sprawi³, ¿e dzisiaj w budynku,
w piwnicach którego mieœci³ siê
areszt MO, zlokalizowano siedzi-

bê Instytutu Pamiêci Narodowej -
podkreœla dr Andrzej Drogoñ, dy-

rektor Oddzia³u IPN w Katowi-
cach.

- Staraliœmy siê jak najwierniej
oddaæ wygl¹d tego miejsca. Po-

Flagi i transparenty. Zak³ad oto-
czony pojazdami wojska i milicji, lu-
dzie w mundurach i tajniacy, zmu-
szanie do podpisywania "lojalek",
rozsiewane plotki o tym, ¿e czyhamy
na ich ¿ycie i zdrowie, biadolenie, ja-
kie to powodujemy straty, zak³ad zmi-
litaryzowany, zastraszona za³oga,
zwi¹zek zawodowy stworzony przez
w³adzê, a w telewizorze truj¹cy jad
propagandy… Potem wyprowadze-
nie zwi¹zkowców z zak³adu, proku-
ratura, s¹d i po¿egnanie z prac¹. Pa-
miêtam. Grudzieñ 1981 - strajk w tar-
nogórskim  "Fazosie".

***
Kwiecieñ 2008. Siedzê w kawia-

rence Parku Wodnego w Tarnow-
skich Górach. Na budynku flagi i
transparent "AKCJA PROTESTA-
CYJNA". Przed budynkiem pojazdy
Stra¿y Miejskiej i agencji ochrony.

Historia ko³em sie toczy

Listy do redakcji

Wewn¹trz umundurowani funkcjona-
riusze i dwaj policjanci "po cywilu".
Kadrowa biega z list¹ poparcia dla
prezesa. Prezes rozpowiada, ¿e chce-
my go pobiæ, a tak w ogóle to firma
przez nasz¹ akcjê traci du¿e pieni¹dze.
Wstrzymane urlopy. Pracownicy spo-
gl¹daj¹ ukradkiem jeden na drugiego.
Na œcianie obwieszczenie(!) informu-
j¹ce o utworzeniu nowego zwi¹zku -
dziwnym zbiegiem okolicznoœci nazwa-
nego niemal identycznie, jak partia
burmistrza. W mediach karykatural-
ny obraz sytuacji tworzony przez prze-
wodnicz¹cego Rady Nadzorczej. No i
przewodnicz¹cy zwi¹zku wyproszony
z obiektu przez ochroniarza. A potem
donos prezesa do prokuratury...  Cie-
kawe, co wymyœli³?

***
Obok mnie siedzi przewodnicz¹cy

zwi¹zku z "Fazosu". Jego ojciec w

1981 by³ organizatorem strajku… na
"Fazosie". Po drugiej stronie szyby
sekretariatu widzê prezesa. Ludzie
powiadaj¹, ¿e jego ojciec... Zreszt¹,
niewa¿ne: dzieci nie mog¹ odpowia-
daæ za ojców, ale czêsto ich naœla-
duj¹. Historia zatoczy³a ko³o? Nie-
zupe³nie. My te¿ piszemy do proku-
ratora, do Pañstwowej Inspekcji Pra-
cy. Dziœ Parku Wodnego nikt nie zmi-
litaryzuje. Nie bêdzie komisarza woj-
skowego. A ja nie muszê swoich "wy-
pocin" powielaæ wa³kiem na matry-
cy. Po prostu wyœlê mailem do redak-
cji. Je¿eli uznaj¹, ¿e jest to coœ warte
- wydrukuj¹.

I nie muszê siê martwiæ, ¿e w nocy
zapukaj¹ do moich drzwi… Tak czy
owak, wygraliœmy.

(imiê i nazwisko
 do wiadomoœci redakcji)

Trwaj¹cy od miesi¹ca konflikt
pomiêdzy zwi¹zkowcami „So-
lidarnoœci” a pracodawc¹ w
tarnogórskim Parku Wodnym,
którym zarz¹dza Agencji Inicja-
tyw Gospodarczych, przeniós³
siê na forum Rady Miejskiej.

Na wniosek MOZ NSZZ "Solidar-
noœæ" radni za¿¹dali wyjaœnieñ doty-
cz¹cych sporu od burmistrza Arka-
diusza Czecha (prawie 100% akcji
Spó³ki jest w³asnoœci¹ gminy).

Zamiast konkretów us³yszeli opo-
wiadanie o tym, jakie "zagro¿enie" dla
funkcjonowania Parku Wodnego
stworzyli zwi¹zkowcy, którzy przy-
byli w ubieg³y poniedzia³ek do sie-

dziby A.I.G. S.A., aby zaprotestowaæ
przeciwko bezprawnemu usuniêciu
przewodnicz¹cego MOZ  Leszka
G³ogusza z terenu Spó³ki i zabloko-
wania mu karty wejœciowej.

Na sesji obecni byli przedstawicie-
le "S": cz³onek Prezydium Zarz¹du
Regionu Miros³aw Truchan i Ma-
rek Klementowski, którzy zarzucili
prezesowi AIG mobbing, naruszanie
ustawy o zwi¹zkach zawodowych,

nadu¿ywanie uprawnieñ, dzia³anie na
szkodê wizerunku firmy. Mgliste wy-
jaœnienia burmistrza nie zadowoli³y
cz³onków Rady Miejskiej, którzy w
ostrych s³owach zarzucali Czechowi
bezczynnoœæ i brak woli rozwi¹zania
problemu, co mo¿e w konsekwencji
doprowadziæ do powa¿nych szkód na
maj¹tku gminy.

Miros³aw Truchan (przemówi³
dziêki radnemu Krzysztofowi £oziñ-
skiemu, który zrzek³ siê prawa g³o-
su) odrzuci³ zarzut burmistrza, ¿e
zwi¹zek pad³ ofiar¹ politycznych roz-
grywek w Radzie Miejskiej, bo zaj-
muje siê tylko obron¹ praw pracow-
niczych, a te ewidentnie s¹ w Parku
Wodnym naruszane. Mimo wielo-

krotnie stawianego pytania, radni nie
dowiedzieli siê, dlaczego burmistrz
nie waha³ siê poœwiêciæ wiêkszoœcio-
wej koalicji w Radzie Miejskiej, aby
obroniæ prezesa, któremu "S" stawia
tak powa¿ne zarzuty. Zdaniem przed-
stawicieli Zwi¹zku, chodzi o uœwia-
domienie tarnogórzanom, ¿e zwyciê-
stwo nad "Solidarnoœci¹" warte jest
najwy¿szych ofiar.

(to)

Uwiêziona nadzieja Park Wodny
w Radzie Miejskiej

Zwiedzaj¹cy mog¹ obejrzeæ pokój przes³uchañ, cele i inne
pomieszczenia zwi¹zane z funkcjonowaniem aresztu MO

przy ulicy Kiliñskiego w Katowicach

Podczas uroczystego otwarcia wystawy studenci z Wydzia³u
Prawa i Administracji Uniwersytetu Œl¹skiego przedstawili

spektakl pt. „Proces biskupa Czes³awa Kaczmarka”

- Ekspozycja cieszy siê bardzo du¿ym zainteresowaniem -
zapewnia Marek Wêgrzyn z katowickiego Oddzia³u IPN

mieszczenia urz¹dzone zosta³y w
stylu wczesnego PRL-u - dodaje
Marek Wêgrzyn z katowickiego
IPN.

 Najwa¿niejszym miejscem eks-
pozycji jest pokój przes³uchañ. W
celach dawnego aresztu MO
umieszczone zosta³y monitory, na
których wyœwietlane s¹ filmy do-
kumentalne obrazuj¹ce najwa¿-
niejsze wydarzenia z historii PRL.
Wystawê koñczy sala komputero-
wa. - Zwiedzaj¹cy mog¹ korzystaæ
ze stron poœwiêconych IPN i przej-
rzeæ archiwalne numery Tygodni-
ka "Solidarnoœæ" - dodaje Marek
Wêgrzyn i zapewnia, ¿e "Uwiêzo-
na nadzieja" cieszy siê bardzo du-
¿ym zainteresowaniem. Przy-
chodz¹ osoby oraz uczniowie gim-
nazjów i szkó³ ponadgimnazjal-
nych.

- Ekspozycja bêdzie ca³y czas
rozbudowywana, ma równie¿ swój
wirtualny odpowiednik. Na stronie
internetowej www.ipn-areszt.pl
mo¿na znaleŸæ informacje i doku-
menty dotycz¹ce najnowszej histo-
rii Polski - podkreœla Marek Wê-
grzyn.

Agnieszka Konieczny

Zakoñczy³y siê Dni Honorowe-
go Krwiodawstwa NSZZ „So-
lidarnoœæ”.

W naszym regionie w
czasie zbiórek przepro-
wadzonych w w Jastrzê-
biu Zdroju, Zawierciu,
Jaworznie i Gliwicach zebrano bli-
sko 100 l krwi i 29 l osocza. Hono-
rowi krwodawcy - cz³onkowie "S"

oddawali równie¿ krew indywidual-
nie w stacjach krwiodawstawa w
swoich miastach.

Dni Honorowego
Krwiodawstwa NSZZ
"Solidarnoœæ" ustano-
wione zosta³y przez Ko-
misjê Krajow¹ NSZZ

"S" dla uczczenia œmierci Ojca Œwiê-
tego Jana Paw³a II. Akcja prowa-
dzona by³a w ca³ym kraju.

Cz³onowie „S”

oddawali krew

Sytuacja w tarnogórskim aquaparku
jest wci¹¿ daleka od normalnoœci
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Z za¿enowaniem obserwujemy
spektakl, jaki w ostatnich dniach roz-
pêta³ pan Czes³aw K³osek, podejmu-
j¹c decyzjê o zwróceniu prezydento-
wi Lechowi Kaczyñskiemu Krzy¿a
Komandorskiego Orderu Odrodzenia
Polski.

Jesteœmy w stanie zrozumieæ jego
w¹tpliwoœci co do trybu i powodów
nadania obywatelstwa Rogerowi Gu-
erreiro. Podzielamy opiniê na temat
potrzeby zapewnienia uczciwych rela-
cji w polskim sporcie. W ¿aden sposób
nie znajdujemy jednak uzasadnienia
dla medialnego show, w jakim pan K³o-
sek od kilku dni odgrywa g³ówn¹ rolê.

Pragniemy przypomnieæ, ¿e odzna-
czenie przyznano Czes³awowi K³osko-
wi we wrzeœniu 2007 roku na wnio-
sek Œl¹sko-D¹browskiej "Solidarno-
œci".  By³o ono nie tylko wyrazem uzna-
nia dla jego postawy z pocz¹tku lat
80., ale przede wszystkim ho³dem z³o-
¿onym przez Pañstwo Polskie wszyst-

Przedstawiciele Europejskiego
Forum Pracowników General
Motors  nie zostali wpuszczeni
do siedziby „Solidarnoœci” na
terenie zak³adu Fiat-GM Power-
tain w Bielsku Bia³ej.

Zwi¹zkowcy z Hiszpanii, Francji,
Wielkiej Brytanii, Belgii, Niemiec,
Austrii i Wêgier goœcili w zesz³ym ty-
godniu w Polsce w ramach projektu
finansowanego przez Uniê Euro-
pejsk¹. Jego celem jest wzmocnienie
dialogu spo³ecznego pomiêdzy
zwi¹zkami zawodowymi oraz kie-
rownictwem w wybranych zak³adach
bran¿y samochodowej. Wczeœniej
byli w FSO w Warszawie i ISUZU w
Tychach.

Polska goœcinnoœæ skoñczy³a siê,
niestety, w Bielsku Bia³ej. Zwi¹zkow-
cy nie zostali wpuszczeni na teren fa-
bryki, nie uda³o im siê nawet dostaæ
do siedziby zak³adowej "Solidarno-
œci". - W Rumunii, a nawet w Rosji
nikt nie robi³ nam problemów. Nie
spodziewaliœmy, ¿e w Polsce spotka
nas coœ takiego - dziwi³ siê Klaus
Franz, przewodnicz¹cy EEF, organi-

zacji reprezentuj¹cej wszystkich pra-
cowników General Motors w Euro-
pie. - To fundamentalne pogwa³cenie
zasad odpowiedzialnoœci spo³ecznej
oraz oznaka s³aboœci kierownictwa
spó³ki Fiat w nawi¹zaniu dialogu spo-
³ecznego - oceni³.

- Jest mi wstyd. Przecie¿ chcieli-
œmy tylko spotkaæ siê w naszej sie-

kim bohaterskim górnikom z kopalni
"Manifest Lipcowy", którzy w pierw-
szych dniach stanu wojennego stanê-
li w obronie wolnoœci i "Solidarno-
œci". Kilkudziesiêciu z nich zosta³o
wówczas rannych, wielu na zawsze
utraci³o zdrowie. W wiêkszoœci s¹ do
dziœ anonimowi.

"Taki order jest widocznym znakiem
niewidocznego szacunku, w tym przy-
padku szacunku Prezydenta Rzeczpo-
spolitej" - w 2007 roku odbieraj¹c
Order mówi³ Czes³aw K³osek. Ze
smutkiem zauwa¿amy, ¿e w ostatnich
dniach, chocia¿by wczoraj wieczorem,
gdy pan K³osek w œwietle kamer tele-
wizyjnych próbowa³ porzuciæ Order
na portierni (!) Kancelarii Prezyden-
ta RP, tego szacunku niestety panu
K³oskowi zabrak³o. Koledzy z kopal-
ni, NSZZ "Solidarnoœæ" i urz¹d Pre-
zydenta okazali siê mniej wa¿ni ni¿ pi³-
karskie dylematy i chêæ medialnego
zaistnienia pana K³oska.

Co wystarczy, ¿eby zwróciæ przy-
znane nieca³y rok temu jedno z
najwy¿szych odznaczeñ pañ-
stwowych? Okazuje siê, ¿e powo-
dem mo¿e byæ … wzmocnienie
pi³karskiej reprezentacji Polski.

Czes³aw K³osek, górnik ranny pod-
czas pacyfikacji kopalni "Manifest Lip-
cowy" w grudniu 1981 r., zapowiedzia³,
¿e zwróci prezydentowi Lechowi Ka-
czyñskiemu nadany mu we wrzeœniu ub.
roku Krzy¿ Komandorski Orderu Od-
rodzenia Polski. O jego przyznanie za-
biega³a wówczas "Solidarnoœæ" z kopalni
"Zofiówka" (dawny "Manifest Lipco-
wy) i Zarz¹d Regionu Œl¹sko-D¹brow-
skiej "S". Odbieraj¹c Order pod Pomni-
kiem Porozumienia Jastrzêbskiego K³o-

sek z dum¹ mówi³, ¿e jest to przejaw sza-
cunku ze strony prezydenta.

Wystarczy³o jednak kilka miesiêcy i
ów "przejaw szacunku" sta³ siê niewy-
godny. Czes³aw K³osek twierdzi, ¿e bez-
poœrednim powodem zwrócenia Orde-
ru by³o nadanie przez prezydenta Ka-

czyñskiego polskiego obywatelstwa bra-
zylijskiemu pi³karzowi Rogerowi Gu-

erreirze, aby ten móg³ wyst¹piæ
w polskiej reprezentacji w czerw-
cowych mistrzostwach Europy.
Jak jednak mówi K³osek, t³o jego
decyzji jest znacznie szersze i do-
tyczy "szeroko pojêtej przyzwoito-
œci i moralnoœci dzia³ania, nie tyl-
ko w polskim sporcie czy ¿yciu po-
litycznym".

O swoich planach Czes³aw K³o-
sek od kilku dni szeroko informu-
je w mediach. Udzieli³ ju¿ m. in.
wywiadu Gazecie Wyborczej i
Polskiej Agencji Prasowej. W po-
niedzia³ek goœci³ na ¿ywo w TVN
w programie "teraz my". Wcze-
œniej w towarzystwie telewizyj-
nych kamer próbowa³ zostawiæ or-
der na portierni Kancelarii Prezy-
denta RP. Ostatecznie zabra³ go jed-
nak ze sob¹.

Przeciwko takiej postawie we
wtorek 22 kwietnia zaprotestowa-

³o Prezydium Œl¹sko-D¹browskiej "S".
"Nie znajdujemy uzasadnienia dla me-
dialnego show, w jakim pan K³osek od
kilku dni odgrywa g³ówn¹ rolê" - napi-
sano w stanowisku Prezydium (poni¿ej
pe³na treœæ stanowiska).

Wojciech Gumu³ka

Przewodnicz¹cy "S" Janusz
Œniadek zwróci³ siê do prezesa Fiat
Auto Poland Enrico Pavoniego o
podjêcie skutecznych negocjacji i
zakoñczenie konfliktu ze zwi¹zkow-
cami z polskich fabryk nale¿¹cych
do koncernu.

- Dalsza eskalacja tego konfliktu nie
s³u¿y ¿adnej ze stron. Nawi¹zuj¹c do
Pañskich wypowiedzi na temat tak
potrzebnego dialogu, formu³owanych
podczas spotkania z PKPP Lewiatan,
zwracam siê do Pana o otwarcie na
postulaty pracowników, zapobie¿enie
dalszemu zaognieniu sytuacji i pod-
jêcie skutecznych negocjacji - napisa³
Janusz Œniadek do prezesa koncernu.

Przewodnicz¹cy przypomnia³, ¿e

Kilkanaœcie tysiêcy zwi¹zkow-
ców uczestniczy³o w X Ogól-
nopolskiej Pielgrzymce „Soli-
darnoœci” do Sanktuarium Ma-
ryjnego w Licheniu, zorganizo-
wanej w tym roku pod has³em
„Maryjo b¹dŸ wzorem dla
uczniów Chrystusa”.

Podczas uroczystej Mszy œw. ho-
miliê wyg³osi³ biskup w³oc³awski
Wies³aw Mering, który podkreœli³
znaczenie "Solidarnoœci" i nawi¹za³
do problemów z jakimi niejednokrot-
nie Zwi¹zek musia³ siê zmierzyæ.

- Bywa³o, ¿e próbowano mówiæ o
koñcu pos³annictwa "Solidarnoœci", a
nawet za ni¹ przepraszaæ. Pewnie -
ludzkie dzie³o zawsze mo¿na udosko-
nalaæ i poprawiaæ - ale "Solidarnoœæ"
swojej historii wstydziæ siê z pewno-
œci¹ nie musi - mówi³ biskup Wies³aw
Mering. Kap³an doda³, ¿e je¿eli w pol-
skim ¿yciu publicznym jest wiêcej
œwiat³a, sprawiedliwoœci, pokoju i
prawdy, to zawdziêczamy to w³aœnie
ludziom "Solidarnoœci".

Do zebranych w bazylice zwi¹z-
kowców zwróci³ siê równie¿ przewod-

nicz¹cy Komisji Krajowej "S" Janusz
Œniadek, który powiedzia³, ¿e poko-
jowe przemiany, jakie nast¹pi³y w Pol-
sce w 1989 r., zaskoczy³y ca³y œwiat.

- Po raz pierwszy s³owo robotnicy i

STANOWISKO

Prezydium Zarz¹du Regionu Œl¹sko-D¹browskiego
NSZZ „Solidarnoœæ” z dnia 22 kwietnia 2008 r.

Przyzwoitoœæ czy
medialny show?

Goœcinnoœæ inaczej
kilka tygodni temu prezydium Ko-
misji Krajowej NSZZ "Solidarnoœæ"
w dobrej wierze udzieli³o zgody na
u¿ycie w reklamie Fiata logo Zwi¹z-
ku. "Wierzyliœmy, ¿e odwo³anie siê
do tych wa¿nych wartoœci jest auten-
tyczne, niesie za sob¹ g³êbsze treœci i
nie ma tylko i wy³¹cznie komercyj-
nego charakteru. Przypominam, ¿e
logo "Solidarnoœci" to znak zwi¹zku
zawodowego, w którym zrzeszaj¹-
cy siê pracownicy realizuj¹ swoje
prawo do godnej i bezpiecznej pra-
cy. Mam nadziejê, ¿e w imiê tych
wartoœci, do których Fiat odwo³uje
siê w swojej reklamie uda siê roz-
wi¹zaæ ten bolesny dla obu stron kon-
flikt" - napisa³ Janusz Œniadek.

dzibie - dodaje Wanda Stró¿yk, prze-
wodnicz¹ca "Solidarnoœci" w spó³-
kach grupy Fiat (GM Powertrain w
po³owie nale¿y do Fiata a w po³owie
do General Motors). - Mo¿e kierow-
nictwo Powertrainu wstydzi³o siê
pokazaæ, jak naprawdê traktuje siê tu
zwi¹zki zawodowe?

wg

solidarnoœciowa rewolucja nie kojarzy-
³y siê z przelewem krwi. By³ to z ca³¹

pewnoœci¹ jeden z tych cudów, który
sta³ siê dziêki Janowi Paw³owi Wiel-
kiemu - podkreœli³ Janusz Œniadek.
Przewodnicz¹cy "S" przypomnia³ za-
s³ugi Papie¿a Polaka w odzyskaniu
wolnoœci i zapowiedzia³, ¿e kolejny
zjazd "S" zorganizowany zostanie w
Wadowicach, a decyzja o tym wkrót-
ce zapadnie.

Janusz Œniadek nawi¹za³ równie¿ do
aktualnej sytuacji gospodarczej Polski
i podkreœli³, ¿e nastêpuje odczuwalna
poprawa warunków ¿ycia, ale wzma-
ga to poczucie krzywdy u tych, którzy
s¹ pomijani w podziale chleba.

- Powinno nas to mobilizowaæ do
wysi³ku w staraniach, aby równie¿ ich
uwzglêdniæ w podziale dóbr - doda³
szef "S".

Po Mszy œw. delegacje w³adz krajo-
wych Zwi¹zku, regionów i komisji
zak³adowych z³o¿y³y kwiaty pod po-
mnikami Jana Paw³a II, ks. Jerzego
Popie³uszki i Powstania "Solidarno-
œci".                                          Red.

- Taki order jest widocznym znakiem
niewidocznego szacunku, w tym
przypadku szacunku Prezydenta

Rzeczpospolitej - mówi³ we wrzeœniu
2007 roku Czes³aw K³osek

W pielgrzymce wziê³o udzia³ kilkanaœcie tysiêcy
zwi¹zkowców reprezentuj¹cych ró¿ne bran¿e,

m.in. górników, hutników i nauczycieli

„Solidarnoœæ” w Licheniu

Delegacja Œl¹sko-D¹browskiej „Solidarnoœci”
podczas uroczystoœci w Licheniu

We wtorek 22 kwietnia Czes³aw
K³osek z³o¿y³ ostatecznie Order w
biurze podawczym Kancelarii Pre-
zydenta. W specjalnym oœwiadcze-
niu podkreœli³, ¿e nie zamierza³ "roz-
krêcaæ wielkiej kampanii medialnej.
"Jest mi bardzo przykro i bardzo
¿a³ujê, ¿e ta sprawa rozkrêci³a siê w
sposób tak niekontrolowany" -
stwierdzi³ i zaznaczy³, ¿e nie zamie-
rza³ swoimi dzia³aniami utraciæ za-
ufania "Solidarnoœci". "Przepraszam
wszystkich, którzy poczuli siê do-
tkniêci, których uczucia zosta³y zra-
nione" - podkreœli³ Czes³aw K³osek.
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Komunikat dla Komisji

Zak³adowych
Komisje nieposiadaj¹ce numeru Regon i NIP oraz niesk³adaj¹-

ce aktualnej ankiety informacyjnej, analizy sk³adek, nie otrzymaj¹
potwierdzenia rejestracji ZOZ i MOZ. Ponadto przypominamy o
ustawowych terminach sk³adania sprawozdañ w urzêdach skar-
bowych: CIT-8 do 31 marca 2008 r., za³¹czniki do CIT-8 (bilans,
rachunek wyników, informacja dodatkowa, uchwa³a o zatwier-
dzeniu bilansu) nie póŸniej ni¿ do 30 czerwca 2008 roku.

Termin sk³adania do ZR analizy sk³adek za rok 2007 up³yn¹³
31 marca 2008 r.

Wiêcej Informacji: Halina Murzyn - pok. 112, tel. 032 353 84
25 wew. 112.)

Zarz¹d Regionu na swojej stronie www.solidarnosc-kat.pl,
udostêpni³ do pobrania druki bilansu, rachunku wyników,
informacji dodatkowej - za³¹czniki do CIT-8 oraz inne (Do-

kumenty do pobrania).
G³ówna Ksiêgowa Zarz¹du Regionu

Œl¹sko-D¹browskiego NSZZ „Solidarnoœæ”

Znane s¹ ju¿ priorytety prac
poszczególnych zespo³ów Ko-
misji Trójstronnej.

Prezydium Komisji Trójstronnej
zaakceptowa³o w zesz³ym tygodniu
harmonogram prac zespo³u ds. ubez-
pieczeñ spo³ecznych. Jego spotkania
bêd¹ odbywa³y siê co tydzieñ. W
pierwszej kolejnoœci odbêdzie siê
spotkanie dotycz¹ce rz¹dowego pro-
gramu aktywizacji zawodowej pra-
cowników po 50. roku ¿ycia, nastêp-
nie: emerytur dla osób wykonuj¹-

W tym roku Œwiêto Konstytucji 3
maja przypada w sobotê. Praco-
dawcy musz¹ wiêc udzieliæ inne-
go dnia wolnego tym pracowni-
kom, którzy w sobotê maj¹ wol-
ne.

Ka¿de œwiêto wystêpuj¹ce w tzw.
okresie rozliczeniowym i przypadaj¹ce
w innym dniu ni¿ niedziela obni¿a wy-
miar czasu pracy o osiem godzin. W
praktyce oznacza to, ¿e jeœli œwiêto przy-
pada w dzieñ pracy firmy, wówczas za-
³oga ma wolne. Inaczej jest w sytuacji,
gdy œwiêto wypada w dzieñ wolny.

- Je¿eli w danej firmie sobota jest
dniem wolnym od pracy, a z kalendarza
wynika, ¿e w tym dniu jest œwiêto, pra-
codawca musi udzieliæ pracownikowi
innego dnia wolnego od pracy - t³uma-
czy Katarzyna Grzybowska-Dwo-

rzecka, prawnik z Kancelarii Adwokac-
kiej Andrzeja Micha³owskiego.

Obowi¹zkiem pracodawcy jest reali-
zacja zasady przeciêtnie piêciodniowe-
go tygodnia pracy w okresie rozliczenio-
wym. Nie wynika z niej co prawda, ¿e w
ka¿dym zak³adzie pracy, oprócz niedzieli,
wolna od pracy powinna byæ jeszcze so-
bota (mo¿e byæ to ka¿dy inny dzieñ ty-
godnia), ale w praktyce wiêkszoœæ pra-
codawców ustala, ¿e w³aœnie ten dzieñ
jest wolny od pracy. U³atwia to realiza-
cjê prawa pracowników do nieprzerwa-
nego 35-godzinnego odpoczynku tygo-
dniowego. W tym roku zdecydowanej
wiêkszoœci pracowników bêdzie wiêc
przys³ugiwa³ inny dzieñ wolny za Œwiê-
to Konstytucji 3 Maja.

Z uprawnienia tego mog¹ skorzystaæ
jednak wy³¹cznie osoby pracuj¹ce na
podstawie umowy o pracê, powo³ania,

Szkolenia

dla SIP-owców

Za Œwiêto Konstytucji
nale¿y siê wolne

Szanowni Pañstwo, Kole¿anki i
Koledzy!

KM NSZZ "Solidarnoœæ" Oœwia-
ta Ziemi Tarnogórskiej zwraca siê z
proœb¹ o pomoc finansow¹ na zakup
protezy koñczyny dolnej dla Kole-
¿anki Teresy Folgi, d³ugoletniej dzia-
³aczki naszej organizacji zwi¹zkowej,
osoby samotnej, która zosta³a zmu-
szona do przejœcia na emeryturê.

Na skutek groŸnej choroby ko-
nieczne by³o amputowanie nogi w
po³owie uda.

Aby Pani Teresa mog³a powróciæ
do normalnego funkcjonowania ko-

nieczny jest zakup protezy, oraz do-
stosowanie mieszkania do potrzeb
osoby niepe³nosprawnej, co wi¹¿e siê
z kosztami oko³o 20 tys. z³otych.

Je¿eli jest mo¿liwe wsparcie finan-
sowe naszej Kole¿anki, prosimy o
przekazywanie nawet najmniejszej
kwoty, na konto Pani Teresy:

Bank Œl¹ski
Oddzia³ w Tarnowskich Górach:

98 1050 1386 1000 0002
 0353 2577

Wszystkim ofiarodawcom sk³ada-
my serdeczne podziêkowanie.

Pomoc dla Pani Teresy

W Starostwie Powiatowym w
Tarnowskich Górach podpisane
zosta³o porozumienie koñcz¹ce
spór zbiorowy trwaj¹cy w tej in-
stytucji od maja 2007 r.

- Spe³niona zosta³a zdecydowana
wiêkszoœæ postulatów zg³oszonych w
ubieg³ym roku przez "Solidarnoœæ" -
mówi Henryk Bonk z MOZ NSZZ
"S" Starostwa Powiatowego w Tar-
nowskich Górach.

 Najwa¿niejsze zapisy porozumie-
nia dotycz¹ podwy¿ek wynagrodzeñ.
Minimalna pensja w tym urzêdzie w
2010 r. bêdzie wynosi³a 80 proc. mak-
symalnej stawki dla danego stanowi-
ska przewidzianej w rozporz¹dzeniu
Rady Ministrów z sierpnia 2005 r. Jesz-
cze w tym roku wszyscy zatrudnieni
w starostwie otrzymaj¹ 500 z³ podwy¿-
ki roz³o¿onej na dwie raty.

Henryk Bonk podkreœla, ¿e porozu-

Spór w starostwie
zakoñczony

mienie zosta³o przyjête z optymizmem
przez pracowników, którzy jeszcze kil-
ka tygodni temu nie spodziewali siê
tak korzystnych podwy¿ek.

 Mimo zdecydowanej poprawy at-
mosfery, wci¹¿ nie zosta³a wyjaœnio-
na sprawa przewodnicz¹cej "S" El¿-
biety Susek, która zwolniona zosta³a
dyscyplinarnie za dzia³alnoœæ zwi¹z-
kow¹. Przewodnicz¹ca wygra³a spra-
wê w s¹dzie pierwszej instancji, ale sta-
rosta odwo³a³ siê od tej decyzji. Od-

wo³anie zosta³o odrzucone, wiêc sta-
rosta z³o¿y³ za¿alenie i teraz czekamy
na decyzjê s¹du  - przypomina Hen-
ryk Bonk.

 Zakoñczenie sprawy przewodni-
cz¹cej mia³o byæ warunkiem podpisa-
nia porozumienia p³acowego, ale El¿-
bieta Susek napisa³a list do pracowni-
ków, w którym podkreœli³a, ¿e nie chce
by jej sprawa utrudnia³a zawarcie kom-
promisu.            Agnieszka Konieczny

wyboru, mianowania lub spó³dzielczej
umowy o pracê. Dzieñ wolny nale¿y
siê tylko pracownikom, a nie na przy-
k³ad osobom zatrudnionym na podsta-
wie umowy cywilnoprawnej (chyba ¿e
obie strony ustali³y takie rozwi¹zanie
w umowie).

W firmach, w których obowi¹zuje
miesiêczny okres rozliczeniowy czasu
pracy, innego dnia wolnego trzeba
udzieliæ do koñca maja.

- Natomiast pracownikom, których
obowi¹zuj¹ d³u¿sze, na przyk³ad trzy-
miesiêczne okresy rozliczeniowe, dzieñ
wolny nale¿y siê do koñca tego okresu
- t³umaczy Katarzyna Dworzecka-
Grzybowska.

W obu przypadkach nic nie stoi na
przeszkodzie, aby dnia wolnego za 3
maja udzieliæ 23 maja, czyli dzieñ po
Œwiêcie Bo¿ego Cia³a. W ten sposób
pracownicy bez wykorzystywania urlo-
pu wypoczynkowego uzyskaj¹ cztery
dni wolne z rzêdu.

Termin wykorzystania wolnego nie
musi byæ taki sam dla wszystkich pra-
cowników. Pracodawca mo¿e zdecydo-
waæ, ¿e poszczególne dzia³y ze wzglê-
du np. na specyfikê dzia³alnoœci bêd¹
wykorzystywaæ przys³uguj¹cy im dzieñ
wolny w ró¿nych terminach.

Jeœli dzieñ wyznaczony przez praco-
dawcê do wykorzystania wolnego za 3
maja przypadnie w dniu usprawiedli-
wionej nieobecnoœci pracownika, wów-
czas nie ma on prawa ¿¹daæ od szefa,
aby udzieli³ mu wolnego w innym ter-
minie lub wyp³aci³ mu odpowiednie
wynagrodzenie. Zgodnie ze stanowi-
skiem G³ównego Inspektoratu Pracy,
gdy dzieñ wolny za pracê w niedzielê,
œwiêto lub dzieñ wolny z racji piêcio-
dniowego tygodnia pracy przypada w
okresie usprawiedliwionej nieobecno-
œci w firmie, wówczas pracownik nie
musi siê stawiaæ do pracy, wiêc i tak ma
w tym dniu wolne (bez wzglêdu na pod-
stawê tego uprawnienia).

£ukasz Guza (Gazeta Prawna)

Najwa¿niejsze zapisy porozumienia koñcz¹cego spór
zbiorowy w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

dotycz¹ podwy¿ek wynagrodzeñ

Szkolenia dla Zak³adowych Spo-
³ecznych Inspektorów Pracy zorga-
nizowane bêd¹ w siedzibie Œl¹sko-
D¹browskiej "Solidarnoœci" w
dniach: 5-7 maja i 26-28 maja.

Chêtni do udzia³u w szkoleniach
proszeni s¹ o kontakt z Sekretaria-
tem Ogólnym Zarz¹du Regionu, te-
lefon 032 253 78 00.

+50 i p³aca minimalna
cych pracê w warunkach szczegól-
nych lub w szczególnym charakte-
rze, waloryzacji rent i emerytur, przy-
wrócenia nadzoru spo³ecznego nad
II i III filarem ubezpieczeñ spo³ecz-
nych, sytuacji finansowej FUS oraz
Funduszu Rezerwy Demograficznej.

Z kolei zespó³ ds. bud¿etu i wyna-
grodzeñ w pierwszej kolejnoœci ze-
spó³ zajmie siê p³ac¹ minimaln¹, a
nastêpnie wynagrodzeniami w sek-
torze przedsiêbiorstw i sektorze pu-
blicznym.

Dzia³ Informacji KK
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Wytatuowane na plecach Jonaka logo „Solidarnoœci”
podkreœla³o jego zwi¹zkowe korzenie. Zdj.: Tomasz Stêpieñ
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Nasz cz³owiek w zawodowym
boksie - cz³onek "Solidarnoœci" w
kopalni Makoszowy - pokona³ w
sobotê przez techniczny nokaut
Francuza Sebastiena Spenglera.
Jonak przez ca³y pojedynek mia³
przewagê, ale niepozornie wygl¹-
daj¹cy Francuz okaza³ siê bardzo
odporny na jego ciosy. Przegra³ do-
piero po dwóch silnych ciosach Jo-
naka w 4. rundzie. - Co ciekawe,
Spengler wa¿y³ wiêcej ode mnie.
By³ dobrze przygotowany do wal-
ki, ale ja okaza³em siê silniejszy -
mówi Damian Jonak. - Dobrze, ¿e
sêdzia przerwa³ ten pojedynek.
Francuz by³ zamroczony i kolejny
nokaut móg³by byæ niebezpieczny
dla jego zdrowia.

Zaraz po zwyciêskiej walce Da-
mian podziêkowa³ za wsparcie
"Solidarnoœci" i wszystkim kibi-
com w Spodku. PóŸniej równie¿
nie szczêdzi³ pochwa³ dla naszego
Zwi¹zku. - Kibice-zwi¹zkowcy
byli wspaniali. Dziêkujê im, ¿e nie
zawiedli. I mam nadziejê, ¿e bêd¹
ze mn¹ podczas kolejnych walk.

A najbli¿szy pojedynek mo¿e siê
ju¿ odbyæ 31 maja w Legnicy. Jesz-
cze nie wiadomo, kto w tej walce
rankingowej mo¿e byæ przeciwni-
kiem Jonaka. Rysuje siê te¿ mo¿li-
woœæ na przejœcie Damiana do "do-
ros³ego" boksu. Walkê w Katowi-
cach obserwowa³ Rex Walker, szef
federacji WBC. Podobno po wal-
ce by³ zadowolony, jest wiec szan-
sa, ¿e jeszcze w tym roku Jonak za-
walczy o mistrzostwo interkonty-
nentalne.

W walce wieczoru w Spodku
Tomasz Adamek wygra³ z miesz-
kaj¹cym w USA Jamajczykiem
O'Neilem Bellem. Bell zrezygno-
wa³ z kontynuowania walki po 7.
rundzie. By³ to pojedynek elimina-
cyjny do walki o mistrzostwo œwia-
ta w kategorii junior ciê¿kiej fede-
racji IBF. Adamek w walce o tytu³
spotka siê teraz z Amerykaninem
Stevem "USS" Cunninghamem,
który w maju 2007 roku, tak¿e w
Katowicach, pokona³ w walce mi-
strzowskiej Krzysztofa "Diablo"
W³odarczyka. Wojciech Gumu³ka

Mistrz Jonak nie zawodzi

Dwie koszulki z wizerunkiem
i podpisem Damiana Jonaka
oraz wszystkich innych uczest-
ników sobotniej gali w Spodku
zosta³y przez boksera wystawio-
ne na licytacjê na portalu Alle-
gro. Dochód z ich sprzeda¿y
zasili Fundacjê na Rzecz Zdro-
wia Dzieci i M³odzie¿y Regio-
nu Œl¹sko-D¹browskiego im.
Grzegorza Kolosy oraz Funda-
cjê Knockout Dystrofii, poma-
gaj¹c¹ dzieciom chorym na tê
straszn¹ chorobê. Aukcje na por-
talu Allegro mo¿na znaleŸæ pod
numerami 348817537 i
348817539. Zapraszamy do licy-
towania!

Damian Jonak obroni³ w katowickim Spodku tytu³ m³odzie¿owego mistrza œwiata organizacji WBC

w bokserskiej wadze junior œredniej.

Damian Jonak
podczas Mazurka

D¹browskiego
Zdj.: Tomasz Stêpieñ

Niepozornie wygl¹daj¹cy Francuz okaza³ siê
dobrze wyszkolonym przeciwnikiem. Zdj.: £ukasz Kotula

.. i w momencie dekoracji. Zdj.: £ukasz Kotula

Ju¿ po walce
w rozmowie

z Ryszardem Drabkiem
i Piotrem Dud¹

Radoœæ Damiana tu¿ po zwyciêstwie... Zdj.: Tomasz Stêpieñ

Walka Adamka z Bellem mog³a zadowoliæ
najbardziej wybrednych fanów boksu. Zdj.: Tomasz Stêpieñ

Przed Tomaszem
Adamkiem

teraz pojedynek
o mistrzostwo

œwiata. Zdj.: £ukasz
Kotula


