
beatyfikacja 

Do Warszawy pojechały delegacje: ZG Rud-
na, ZG Polkowice - Sieroszowice, ZG 
Lubin, PKP, MPK Legnica, WPEC, Huta 

Miedzi Legnica, Huta Miedzi Cedynia, Huta Mie-
dzi Głogów, Oświaty, Służby Zdrowia, FUM Cho-
fum, Zanam Legmet, a także delegacja mieszkań-
ców z Parszowic – miejscowości, w której w 1972 
roku ksiądz Jerzy Popiełuszko odprawił swą mszę 
prymicyjną.  Na placu Piłsudskiego nie zabrakło 
także pocztów sztandarowych. Z Zagłębia Mie-
dziowego było ich blisko 20. W uroczystościach 
beatyfikacyjnych kapelana “Solidarności” wzięli 
udział legniccy biskupi: Stefan Cichy i Marek 
Mendyk, a także księża: Marian Kopko i Wiesław 
Migdał.

 - Ks. Jerzy był uosobieniem tego, czym był Sier-
pień, czym była i jest „Solidarność”. Beatyfikacja 
kapelana „Solidarności” w przededniu 30. roczni-
cy Sierpnia’80 jest wielkim darem, dla Polski, dla 
Kościoła i dla „Solidarności”. Przede wszystkim 
dlatego, że daje szansę przypomnienia zwłaszcza 
młodemu pokoleniu, czym była i jest „Solidar-
ność” - mówi Janusz Śniadek, przewodniczący 
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

 Zdaniem szefa „Solidarności” ks. Jerzy uosa-
biał trzy wymiary „Solidarności”. Przede wszyst-
kim, jako kapłan - wymiar religijny, rozumiany ja-
ko upomnienie się o obecność krzyża w życiu 
publicznym. Po drugie wymiar społeczny. 

- Ksiądz Jerzy był w sposób wyjątkowy otwarty 
na drugiego człowieka, co podkreśla w swoim li-
ście, Episkopat nazywając Go patronem solidar-
ności społecznej. Oraz wymiar patriotyczny. Ja-
kiekolwiek mówienie o Solidarności bez któregoś 
z tych trzech wymiarów jest fałszowaniem praw-
dy, o którą tak bardzo walczył ks. Jerzy. Dzisiaj 
niestety często bagatelizuje się ten wymiar religij-
ny, przemilcza wymiar społeczny i próbuje spro-
wadzać Sierpień wyłącznie do wymiaru wolnoś-
ciowego. Wybiórcze traktowanie przesłań Sierp-
nia oznacza ograniczanie wolności, o którą wal-
czyła „Solidarność” – dodaje Janusz Śniadek, prze-
wodniczący NSZZ „Solidarność”.

Uroczystości beatyfikacyjne odbyły się na Placu 
Piłsudskiego. Przewodniczył im abp. Angelo Ama-
to, prefekt Kongregacji ds. beatyfikacji i kanonizacji. 
W homilii mówił: „Ksiądz Jerzy nie uległ pokusie, by 
żyć w tym obozie śmierci. Przy pomocy jedynie du-

chowych środków, takich jak praw-
da, sprawiedliwość oraz miłość, do-
magał się wolności sumienia oby-
watela i kapłana. Lecz zgubna ideo-
logia nie znosiła światła prawdy 
i sprawiedliwości. Dlatego ten bez-
bronny kapłan był śledzony, prze-
śladowany, aresztowany, torturo-
wany a ostatecznie brutalnie zwią-
zany i, choć jeszcze żył, został 
wrzucony do wody. Jego opraw-
cy, którzy nie mieli najmniejszego 
szacunku dla życia, z pogardą od-
nosili się nawet do śmierci. Porzu-
cili go, jak niektórzy porzucają 
martwe zwierzę. Jego ciało zosta-
ło odnalezione dopiero po dzie-
sięciu dniach...” Po mszy Trak-
tem Królewskim procesja z relik-
wiami nowego beatyfikowanego 
przeszła do Świątyni Opatrzno-
ści Bożej w warszawskim Wila-
nowie.  

MP,WO

Beatyfikacja ks. Jerzego Popiełuszki
Ponad 200 tysięcy osób w tym 20 tysięcy członków NSZZ „Solidarność” modliło się w niedzielne południe podczas mszy 
beatyfikacyjnej ks. Jerzego Popiełuszki. Kapelan „Solidarności” został beatyfikowany jako męczennik za wiarę. 
Z Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ Solidarność w uroczystości wzięło udział blisko 300 związkowców. 

Kazania ks. 
Jerzego
26 września 1982 r.

 Prosimy Boga o nadzieję, bo tylko 
ludzie silni nadzieją są zdolni prze-
trwać wszelkie trudności. Prosimy 
o wewnętrzną radość, bo jest ona naj-
groźniejszą bronią przeciwko szata-
nowi, który smutny jest z urodzenia. 
Prosimy o wolność od zemsty i niena-
wiści, o tę wolność, która jest owo-
cem miłości.

31 października 1982 r.

 Prawda jest niezmienna. Prawdy 
nie da się zniszczyć taką czy inną de-
cyzją, taką czy inną ustawą. Odważ-
ne świadczenie prawdy jest drogą pro-
wadzącą bezpośrednio do wolności. 
Przezwyciężamy lęk, gdy godzimy się 
na cierpienie lub utratę czegoś w imię 
wyższych wartości. Jeżeli prawda bę-
dzie dla nas taką wartością, dla któ-
rej warto cierpieć, warto ponosić ry-
zyko, to wtedy przezwyciężymy lęk, 
który jest bezpośrednią przyczyną na-
szego zniewolenia.

24 kwietnia 1983 r.

 (...) Bóg, modlitwa i praca w połą-
czeniu ze sobą pomagają dopiero czło-
wiekowi widzieć sens jego życia i tru-
du. Człowiek pracujący ciężko, bez 
Boga, bez modlitwy, bez ideałów bę-
dzie jak ptak z jednym skrzydłem dep-
tał po ziemi. Nie potrafi wzbić się wy-
soko i zobaczyć większych możliwo-
ści, większego sensu bytowania na 
ziemi. Będzie jak okaleczony ptak... 
Rozumiał to doskonale zmarły przed 
dwoma laty Prymas Tysiąclecia, gdy 
wołał: „Otwórzcie bramy fabryk, 
warsztatów, klinik i różnych miejsc 
pracy – od szczytów kominów fa-
brycznych aż po głębię kopalnianych 
sztolni – aby wlać w nie nowe ży-
cie...”, aby wlać w nie Boga. A w cza-
sie „Solidarności” udowodniono, że 
dążąc do przebudowy społeczno – go-
spodarczej wcale nie trzeba zrywać 
z Bogiem (...)

28 sierpnia 1983 r.

„Solidarność” to wołanie wielkim 
głosem o poszanowanie ludzkiej god-
ności, to jednocześnie dostrzeganie 
drugiego człowieka i jego problemów. 
To troska o uwięzionych, upominanie 
się o wolność dla nich, to opieka nad 
ich rodzinami. To braterska troska 
o wszystkich, którzy są szykanowani 
i dyskryminowani za nasze wspólne 
przekonania. To obowiązek likwido-
wania zła i mechanizmów jego dzia-
łania. To ukazywanie młodzieży wie-
lu przemilczanych spraw historycz-
nych naszej Ojczyzny. „Solidarność” 
to wreszcie stała troska o dom ojczy-
sty, to zachowanie wolności we-
wnętrznej nawet w warunkach ze-
wnętrznego zniewolenia. Pokonanie 
w sobie lęku, który kurczy gardło.
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Apel 
o pomoc

Powódź, która dotknę-
ła południe Polski dopro-
wadziła do zniszczeń 
wielu domów i utraty 
często dorobku całego 
życia przez wielu miesz-
kańców tych terenów. 
Mogą być wśród nich 
także nasze koleżanki 
i koledzy. 

Kiedy skończy się ak-
cja ratunkowa będzie im 
potrzeba każda pomoc. 
Komisja Krajowa uru-
chomiła specjalne konto, 
na które członkowie 
NSZZ „Solidarność” 
i struktury mogą przeka-
zywać pieniądze dla po-
szkodowanych w formie 
darowizny na cele statu-
towe. 

PKO BP SA 89 1020 1811 
0000 0202 0014 6506

„POWÓDŹ”

Środki, jako darowizna 
na cele statutowe zostaną 
przekazane poszkodo-
wanym, poprzez regio-
nalne struktury NSZZ 
„Solidarność”.   

Szkolenia
mmm

Członkowie komisji rewizyjnych z organiza-
cji w: Urzędzie Skarbowym w Lubinie, PKP 
Cargo SA w Legnicy, TCM Sp. z o. o. w Polko-
wicach, ZUW Urbex Sp. z o. o. w Lubinie, WPEC 
w Legnicy SA i Straży Miejskiej w Legnicy wzię-
li udział w szkoleniu Zasady działania komisji 
rewizyjnej, które miało miejsce w Legnicy, 
w dniach 13 - 14 kwietnia 2010 r. Celem szkole-
nia było poznanie zasad działania komisji rewi-
zyjnych, pogłębienie znajomości prawa we-
wnątrzzwiązkowego oraz opanowanie pod-
staw zarządzania finansami podstawowych jed-
nostek organizacyjnych. Warsztaty przeprowa-
dzili Ewa Kosiorowska i Zbigniew Kuźniar.

mmm
W dniach 26 - 29 kwietnia br. w Legnicy odby-

ło się szkolenie Lider dialogu autonomicznego – 
program rozwoju kompetencji działaczy szczeb-
la zakładowego zorganizowane w ramach pro-
jektu Konstruktywny dialog – program rozwoju 
kompetencji liderów NSZZ „Solidarność”, 
współfinansowanym ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego, priorytet V - Dobre rządzenie, działanie 
5.5. - Rozwój dialogu społecznego, poddziałanie 
5.5.2. - Wzmocnienie uczestników dialogu spo-
łecznego. Szkolenie zostało opracowane przez 
Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” w part-
nerstwie z regionami NSZZ „Solidarność”: Pod-
laskim, Dolny Śląsk, Warmińsko-Mazurskim 
i Mazowsze. Celem szkolenia było poszerzenie 
i usystematyzowanie wiedzy na temat podstaw 
prawnych działalności związków zawodowych, 
prawa wewnątrzzwiązkowego, zakładowych 
źródeł prawa pracy, zakresu regulacji prawnych 
oraz trybu ich stanowienia, rodzajów uprawnień 
związków zawodowych zarówno w indywidu-
alnych sprawach pracowniczych, jak i w spra-
wach zbiorowych oraz zapoznanie się z tematy-
ką konfliktów i sporów zarówno indywidual-
nych jak i zbiorowych. Uczestnikami warsztatów 
było 17 członków Komisji Oddziałowej z Organi-
zacji Oddziałowej w PKP Cargo SA Dolnośląski 
Zakład Spółki we Wrocławiu Oddział w Legnicy. 
Zajęcia prowadzili trenerzy dialogu społecznego: 
Sławomir Poświstak z Regionu Dolny Śląsk i Ewa 
Kosiorowska z Regionu Zagłębie Miedziowe.

mmm
10 maja 2010 r. w Legnicy miało miejsce 

Szkolenie podstawowe na temat rozwoju 
NSZZ „Solidarność”, w którym uczestniczyło 
13 członków Związku z organizacji w: MOPS-
ie w Legnicy, TCM-ie Sp. z o. o. w Polkowi-
cach, Fortis Banku SA w Lubinie, Sandenie Ma-
nufacturing Poland Sp. z o. o. w Polkowicach 
i Energetyce Sp. z o.o. w Lubinie. Podczas szko-
lenia rozmawiano o zależności między statu-
sem Związku w firmie, a jego liczebnością oraz 
o tym jak liczebność wpływa na pozycję „Soli-
darności” w Regionie i w kraju. Zajęcia prze-
prowadziła Ewa Kosiorowska.

Jaka płaca minimalna w 2011 roku?
Propozycja rządowa może pierwszy 

raz od kilku lat doprowadzić do zmniej-
szenia relacji minimalnego wynagrodze-
nia do przeciętnego wynagrodzenia w 
gospodarce narodowej.

Minister Pracy i Polityki Społecznej 
przedstawiła Trójstronnej Komisji ds. 
Społeczno-Gospodarczych propozycję 
minimalnego wynagrodzenia za pracę 
od dnia 1 stycznia 2011 r. w wysokości 
1386 zł.

- W roku 2009 relacja minimalnego wy-
nagrodzenia do przeciętnego wynagro-
dzenia wynosiła 41,1 proc. a w roku 2010 
szacuje się, że relacja ta wyniesie 41,9 proc. 

Natomiast obecna rządowa propozycja 
płacy minimalnej (1386 zł) oznacza  40,7 
proc. prognozowanego przez Minister-
stwo Finansów przeciętnego wynagro-
dzenia w 2011 r. (3403 zł) – powiedział 
Zbigniew Kruszyński, przedstawiciel 
NSZZ „Solidarność” w zespole ds. budże-
tu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych.

– Rządowa propozycja na 2011 r. może 
doprowadzić do zmniejszenia relacji pła-
cy minimalnej w stosunku do przecięt-
nej. Jest to sprzeczne z ustaleniami part-
nerów społecznych odnoszącymi się do 
wypracowania w minimalnym wyna-
grodzeniu mechanizmów osiągnięcia po-

ziomu 50 proc. przeciętnego wynagro-
dzenia - mówi Zbigniew Kruszyński

Zgodnie z ustawą o minimalnym wy-
nagrodzeniu za pracę, wysokość płacy 
minimalnej w 2011 roku nie może być niż-
sza niż 1378,7 złotych. Oznacza to, że rząd 
proponuje tylko o około 7 złotych więcej.

NSZZ „Solidarność” w przyjętym sta-
nowisku Komisji Krajowej z dnia 26 ma-
ja 2010 r. proponował wysokość mini-
malnego wynagrodzenia na poziomie 
1500 zł. Taką samą wysokość propono-
wały także pozostałe związki (OPZZ i 
Forum) w  Trójstronnej Komisji.

Dział Informacji KK

Pierwsze posiedzenia ZR i RKR
Podczas pierwszego posiedzenia Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ 
Solidarność dokonano wyboru prezydium ZR. 

Na wniosek przewodniczącego Zarzą-
du Regionu Zagłębie Miedziowe 
NSZZ Solidarność Bogdana Orłow-

skiego wybrano prezydium Zarządu Regio-
nu: 
m  Jerzy Morawski – zastępca przewodni-

czącego i skarbnik ZR, 
m  Ewa Kosiorowska – sekretarz ZR 
m  Krystyna Marcinowska członek prezy-

dium
m  Wojciech Obremski członek prezydium.  
Ukonstytuowała się również Regionalna 

Komisja Rewizyjna NSZZ Solidarność Zagłę-
bie Miedziowe.

Przewodniczącym RKR został wybrany 
Wojciech Arndt (na zdjęciu). Tomasz Rogala 
został zastępcą przewodniczącego.

Rośnie zaufanie 
do „Solidarności”
Według badań CBOS w czerwcu br. 38 proc. Polaków 
pozytywnie ocenia działalność NSZZ „Solidarność”. Jest to 
wzrost od poprzedniego majowego badania, aż o 9 proc.

Ostatni raz taki wynik Związek miał 
blisko 13 lat temu. Systematyczny 
wzrost zaufania następuje od grud-

nia 2001 roku, gdy poparcie spadło do 
poziomu 12 proc., a oceny negatywne prze-
kroczyły 70 proc. Wynik netto  +12, a więc 

różnica między ocenami pozytywnymi i 
negatywnymi, sytuuje „Solidarność” zdecy-
dowanie wyżej niż sejm (-23 proc.), senat 
(-10) czy rząd. W tym samym badaniu OPZZ 
dobrze oceniło 26 proc. badanych, a źle – 25 
proc. 
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mmm
W dniach 11 - 13 maja br. członkowie Związ-

ku z: MOPS-u w Legnicy, Fortis Banku Polska 
Sp. z o. o. w Lubinie, TCM-u Sp. z o. o. w Pol-
kowicach, Sandenu MP Sp. z o. o. w Polkowi-
cach i Energetyki Sp. z o. o. w Lubinie wzięli 
udział w szkoleniu Lider dialogu autonomicz-
nego - część 2 (dawniej SOD-2). Uczestnicy po-
głębili swoją wiedzę na temat: rozwiązywania 
konfliktów, komunikowania się, sposobu pro-
wadzenia negocjacji, przekazywania informa-
cji członkom Związku oraz SIP i Komisji bhp. 
Zajęcia prowadzili Ewa Kosiorowska i Jerzy 
Morawski.

mmm
Członkowie organizacji NSZZ „Solidarność” 

w: Pol-Miedź Trans Sp. z o. o. w Lubinie, Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy,  
Härter Technika Wytłaczania Sp. z o. o. Sp. k. 
w Legnicy, Miedziowego Centrum Zdrowia 
SA w Lubinie, Legnickiej Biblioteki Publicznej, 
Straży Miejskiej w Legnicy, VOSS Automative 
Polska Sp. z o. o. w Nowej Wsi Legnickiej, FUM 
Chofum SA w Chocianowie, Energetyki Sp. 
z o. o. w Lubinie i Organizacji Międzyzakłado-
wej Pracowników Oświaty i Wychowania 
w Jaworze, w dniach 24 - 27 maja br.  wzięli 
udział w szkoleniu Lider dialogu autonomicz-
nego część 1 (SOD-1). Warsztaty dotyczyły or-
ganizacji pracy działacza związkowego oraz 
prawa pracy i prawa wewnątrzzwiązkowego. 
Zajęcia przeprowadzili Ewa Kosiorowska i Je-
rzy Morawski.

mmm
W dniach 16 - 18 czerwca, Regionalny Koor-

dynator ds. bhp przeprowadził w Lubinie 
szkolenie Społeczna Inspekcja Pracy dla pierw-
szej grupy społecznych inspektorów pracy 
z Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Pol-
kowicach. Szkolenie dotyczyło podstaw praw-
nych działalności SIP oraz roli związku zawo-
dowego w zakresie ochrony pracy.  

mmm
Między 21 a 23 czerwca br. w Lubinie, Jan 

Kosowski, Regionalny Koordynator ds. bhp, 
przeprowadził szkolenie Społeczna Inspekcja 
Pracy dla drugiej grupy społecznych inspekto-
rów pracy z Volkswagen Motor Polska Sp. z o. 
o. w Polkowicach. W sumie w szkoleniach 
wzięło udział 35 osób. 

EK

Kolejny esbek stanie przed sądem
61-letniemu Zbigniewowi 

G.- w latach 80. legnickiemu 
funkcjonariuszowi SB, wroc-
ławski oddział Instytutu Pa-
mięci Narodowej postawił za-
rzut znęcania się nad działa-
czem opozycji.

Zbigniew G. przez kilka lat 
ukrywał się za granicą. Prze-
bywał m.in. w USA. Zatrzy-
many został w maju w swoim 

legnickim mieszkaniu. Byłemu 
funkcjonariuszowi SB grozi 
kara dziesięciu lat więzienia.

Prokuratorzy IPN zarzucają 
mu, że w latach 80. znęcał się nad 
Janem Sugalskim, działaczem 
podziemnej wówczas “Solidar-
ności”. W sprawie tej jeden wyrok 
już w legnickim sądzie zapadł.

Na karę 2,5 roku więzienia 
za bicie Sugalskiego skazany 

został Bogdan M. Później sąd 
drugiej instancji złagodził mu 
jednak karę do dwóch lat w 
zawieszeniu na pięć. Był to 
pierwszy w historii proces by-
łego funkcjonariusza SB przed 
legnickim sądem. 

Kłopoty Bogdana M. na 
tym się nie skończyły. W 
marcu ubiegłego roku został 
przez legnicki Sąd Rejonowy 

skazany na rok więzienia. 
Tym razem za fizyczne i psy-
chiczne znęcanie się nad in-
nym działaczem “Solidarno-
ści” Franciszkiem Kamiń-
skim. Bogdan M. odwołał się. 
Proces apelacyjny w Sądzie 
Okręgowym został zawieszo-
ny, ale niebawem zostanie on 
wznowiony.

J (lca.pl)

My przywracamy ich 
pamięć – sadzimy 
dęby pamięci
W ramach Roku Historii Najnowszej w Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi 
w Głogowie zrealizowano wiele działań upamiętniających 70. rocznicę Zbrodni 
Katyńskiej, w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Katyń … ocalić od 
zapomnienia”. 

Informacja o tych działa-
niach wysłałem do Pań-
stwa jeszcze w kwietniu.

W międzyczasie zaszły 
pewne zmiany. Nie w kwiet-
niu jak planowaliśmy ale 17 
września br. zostaną zasadzo-
ne na terenie Głogowa Dęby 
Pamięci. Jest to związane 
z tym, że zgłaszają się następ-

ne osoby których bliscy zosta-
li zamordowani na „nieludz-
kiej ziemi”. Po akademii 17 
marca, w czasie której uhono-
rowaliśmy Medalami Gimna-
zjum   przedstawicieli 5 Ro-
dzin Katyńskich, zgłosiło się  
następnych 6 rodzin a być mo-
że zgłoszą się następne. Dlate-
go, aby nie pominąć nikogo 

w porozumieniu z prezyden-
tem miasta przesunęliśmy ter-
min sadzenia drzew pamięci 
na wrzesień.

Natomiast 30 kwietnia br. 
na terenie naszego gimnazjum 
zasadziliśmy 4 dęby pamięci:

Dąb Katyń 1940, Dąb Ka-
tyń 2010, Dąb Jan Paweł II, 
Dąb Solidarność. W uroczy-

stości  udział wzięli i sadzili 
dęby w obecności uczniów 
szkoły przedstawiciele Ro-
dzin Katyńskich, wojska, du-
chowieństwa, Solidarności 
Nauczycielskiej. Podsumo-
wano także szkolny konkurs 
- „Katyń – Golgota Wscho-
du”. 

Bogusław Mielcarek 
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VII WZD Regionu Zagłebie Miedziowe
Uchwały, stanowiska  

i apele przyjęte na 

Sesji Sprawozdawczo-

Wyborczej VII WZD 

Regionu Zagłębie 

Miedziowe

Legnica, 18 czerwca 2010 r.

Uchwała nr 1  

ws. liczby tur głosowań

 VII Walne Zebranie Delegatów 

Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ 

„Solidarność”, na podstawie § 105 

Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidar-

ność”, postanawia przeprowadzić 

wybory na wszystkie funkcje związ-

kowe w maksymalnie 3 turach głoso-

wań.

Uchwała nr 2

ws. tworzenia list rezerwowych 

VII Walne Zebranie Delegatów 

Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ 

„Solidarność” na podstawie § 110 

Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidar-

ność” postanawia, że w wyborach na 

wszystkie funkcje związkowe, z wy-

jątkiem przewodniczącego ZR, na li-

stach rezerwowych znajdą się ci kan-

dydaci, którzy uzyskają w ostatniej tu-

rze wyborów na daną funkcję ponad 

połowę głosów ważnych, lecz nie 

znajdą się na miejscach mandato-

wych. 

Uchwała nr 3

ws. liczebności Zarządu Regionu  

w kadencji 2010 - 2014

VII Walne Zebranie Delegatów 

Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ 

„Solidarność” ustala na podstawie § 

93 ust. 2 Ordynacji Wyborczej NSZZ 

„Solidarność”, że Zarząd Regionu 

wkadencji 2010 - 2014 będzie liczył 

21 członków, z przewodniczącym.

Uchwała nr 4

ws. liczebności Prezydium Zarządu 

Regionu w kadencji 2010 - 2014

 VII Walne Zebranie Delegatów 

Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ 

„Solidarność” na podstawie § 111 

ust. 2 Ordynacji Wyborczej NSZZ 

„Solidarność” upoważnia Zarząd Re-

gionu do ustalenia liczebności Prezy-

dium Zarządu Regionu.

Uchwała nr 5

ws. liczebności Regionalnej  

Komisji Rewizyjnej w kadencji 

2010 - 2014

 VII Walne Zebranie Delegatów 

Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ 

„Solidarność” ustala na podstawie § 

93 ust. 2 Ordynacji Wyborczej NSZZ 

„Solidarność”, że Regionalna Komi-

sja Rewizyjna w kadencji 2010 - 2014 

będzie liczyła 5 członków.

Uchwała nr 6

ws. podniesienia nakładów  

na oświatę

 VII Walne Zebranie Delegatów 

Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ 

„Solidarność” zobowiązuje delega-

tów na Krajowy Zjazd Delegatów 

NSZZ „Solidarność” do zgłoszenia na 

KZD postulatu podniesienia nakła-

dów na oświatę do wysokości co naj-

mniej 5% PKB.

Zebranie Delegatów 
poprzedziła msza 
święta odprawiona 

przez księży Mariana Kopko 
duszpasterza Solidarności 
oraz  Aleksandra Stankiewi-
cza proboszcza parafii Matki 
Bożej Królowej Polski w Leg-
nicy.

Ksiądz Kopko w kazaniu 
mówił o sumieniu i braniu 
odpowiedzialności za Polskę, 
o konieczności chodzenia na 
wybory. Niegłosowanie to 
GRZECH - mówił ksiądz 
Kopko.

Na Sesji Sprawozdawczo-
Wyborczej VII Walnego Ze-
brania Delegatów Regionu 
Zagłębie Miedziowe NSZZ 
„Solidarność” przybyło 107 
ze 119 wybranych delega-
tów.

Bogdan Orłowski przed-
stawił sprawozdanie z dzia-
łalności ZR. W Regionie Za-
głębie Miedziowe zrzeszo-
nych jest ponad 16 tysięcy 
członków, co w skali kraju sy-
tuuje nas na 13 miejscu wśród 
34 regionów. W minionych 
czterech latach „Solidarność” 
Zagłębia Miedziowego 
zwiększyła liczbę członków 

o około 1,5 tysiąca. Powstały 
33 nowe organizacje zakłado-
we.  Największa organizacja 
związkowa skupiająca ponad 
1800 członków to Solidarność 
przy ZG Rudna, kierowana 
przez Józefa Czyczerskiego.

- To cieszy, że jesteśmy co-
raz liczniejsi i przez to moc-
niejsi. To dobrze, bo dużo 
jest  jeszcze do zrobienia. 
Dwadzieścia lat po zmianie 
systemu, niektórzy praco-
dawcy nadal w głębokim po-
ważaniu mają prawa pracow-
nicze i ludzką godność. Prob-
lemem jest brak odpowied-
nich zapisów prawnych o ka-
rach dla pracodawców, któ-
rzy uprawiają feudalny kapi-
talizm - powiedział Orłowski.

Orłowski w swoim spra-
wozdaniu podkreślił również 
ważną rolę działu szkoleń kie-
rowanego przez Ewę Kosio-
rowską. W minionej kadencji 
przeszkolono ponad 1500 
osób podczas 119 szkoleń. Jest 
to liczba, której często nie osią-
gają dużo większe regiony.

Po sprawozdaniach przy-
szedł czas na wybory. Bog-
dan Orłowski został wybrany 
na przewodniczącego Zarzą-

du Regionu w pierwszej tu-
rze uzyskując 86 ze 106 odda-
nych głosów.

- Tym, co mnie poparli 
dziękuję i obiecuję, że ich nie 
zawiodę. Tym, którzy na 
mnie nie oddali głosu, obie-
cuję, że przez najbliższe czte-
ry lata będę ich próbował 
przekonać do swojej pracy - 
mówił Bogdan Orłowski do 
delegatów tuż po wyborze na 
przewodniczącego.

Będzie to już trzecia kaden-
cja Orłowskiego na stanowi-
sku szefa miedziowej „Soli-
darności”. Podobnie jak czte-
ry lata temu, był jedynym, 
zgłoszonym przez delega-
tów, kandydatem.

- Odbieram to jako pozy-
tywną ocenę mojej pracy i za-
ufanie, którym darzą mnie 
związkowcy - powiedział 
Bogdan Orłowski.

Bogdan Orłowski ma 47 
lat. Członkiem „Solidarności” 
jest od 1980 roku. Pracował 
w Przedsiębiorstwie Robót 
Górniczych, a potem w lubiń-
skim Przedsiębiorstwie Bu-
dowy Kopalń, gdzie był za-
stępcą szefa zakładowej „So-
lidarności”. Od 2002 jest sze-

fem Zarządu Regionu Zagłę-
bie Miedziowe.

Następnie wybrano człon-
ków Zarządu, Komisji Rewi-
zyjnej i delegatów na Krajowy 
Zjazd Delegatów NSZZ „Soli-
darność”. Warto zaznaczyć, iż 
wszystkich wyborów doko-
nano w pierwszych turach.

Do dwudziestojednooso-
bowego Zarządu Regionu 
wybrano: Włodzimierza 
Brodę, Józefa Czyczerskie-
go, Dariusza Dąbrowskie-
go, Jacka Dziubę, Jacka 
Franczuka, Adama Januch-
tę, Sławomira Kleczyńskie-
go, Ewę Kosiorowską, Jacka 
Krawczuna, Andrzeja Kuli-
ka, Krystynę Marcinowską, 
Jerzego Morawskiego, Woj-
ciecha Obremskiego, Irene-
usza Pasisa, Franciszka Po-
szelużnego, Mariana Ryn-
kiewicza, Andrzeja Szwaj-
kowskiego, Piotra Wegne-
ra, Stanisława Witka i Kata-
rzynę Wojtkowską.

Członkami Regionalnej 
Komisji Rewizyjnej zostali: 
Wojciech Arndt, Bogusław 
Mrowiec, Tomasz Rogala, 
Mieczysław Stachniewicz i Ja-
rosław Tarnawski.

Delegaci na Krajowy Zjazd 
Delegatów to: Bogdan Or-
łowski, Józef Czyczerski, Da-
riusz Dąbrowski, Jacek Dziu-
ba, Bogdan Kieleczawa, Ewa 
Kosiorowska, Adam Myrda 
i Bogdan Nuciński.

W końcowej dyskusji Józef 
Czyczerski mówił, że najważ-
niejsza nie jest liczebność, 
a skuteczność Związku, gdyż 
bez skuteczności nic nie zrobi-
my. Możemy mieć 90% 
uzwiązkowienie, ale jak nie 
będziemy mieli wpływu na 
zmiany w prawie pracy nic nie 
da nam nawet taka liczebność. 
Wcześniej był liberalizm czer-
wony teraz mamy różowy.

To towarzystwo, które za-
rządza Polską chce zniszczyć 
POLSKĘ i dlatego Związek 
musi obronić ostatni przy-
chylny przyczółek dla Związ-
ku - zakończył Czyczerski. 
Walne Zebranie Delegatów 
podjęło uchwały i apele m.in 
w sprawie: podniesienia na-
kładów na oświatę, zatrzy-
mania likwidacji bibliotek 
w szkołach, zapewnienia 
opieki medycznej w placów-
kach oświatowych,

Wojciech Obremski

Bogdan Orłowski szefem „Solidarności”
Przez najbliższe cztery lata miedziową „Solidarnością” rządził będzie Bogdan Orłowski. Na piątkowym (18 
czerwca) Walnym Zebraniu Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe otrzymał poparcie 86 ze 106 delegatów.



5WWW.SOLIDARNOSC.ORG.PL

UCHWAŁA NR 7
ws. zaniechania likwidacji  

bibliotek w szkołach
 VII Walne Zebranie Delegatów 

Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ 
„Solidarność” zobowiązuje delega-
tów na Krajowy Zjazd Delegatów 
NSZZ „Solidarność” do zgłoszenia 
postulatu wystąpienia do Rządu RP o 
zaniechanie procesu wyprowadzania 
bibliotek ze szkół i pozostawienia na-
uczycieli bibliotekarzy w gestii przepi-
sów Karty Nauczyciela. 

UCHWAŁA NR 8
ws. zrównania warunków pracy 

pracowników rodzinnych ośrodków 
diagnostyczno-konsultacyjnych 
z warunkami pracy pracowników
poradni psychologiczno-pedago-

gicznych
VII Walne Zebranie Delegatów 

Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ 
„Solidarność” zobowiązuje delega-
tów na Krajowy Zjazd Delegatów 
NSZZ „Solidarność” do zgłoszenia na 
KZD wniosku o konieczności wystą-
pienia do Rządu RP w sprawie zrów-
nania warunków pracy pracowników 
rodzinnych ośrodków diagnostyczno
-konsultacyjnych z warunkami pracy 
pracowników poradni psychologicz-
no-pedagogicznych. 

UCHWAŁA NR 9
ws. powołania stałego zespołu ds. 
placówek diagnostyczno-resocjali-
zacyjnych funkcjonujących w resor-

cie sprawiedliwości
VII Walne Zebranie Delegatów 

Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ 
„Solidarność” zobowiązuje delega-
tów na Krajowy Zjazd Delegatów 
NSZZ „Solidarność” do zgłoszenia na 
KZD wniosku dotyczącego powoła-
nia stałego zespołu ds. placówek 
diagnostyczno-resocjalizacyjnych 
funkcjonujących w resorcie spra-
wiedliwości, składającego się zprzed-
stawicieli tychże placówek oraz stałe-
go reprezentowania NSZZ „Solidar-
ność” we wszystkich negocjacjach z 
Ministerstwem Sprawiedliwości. 

UCHWAŁA NR 10
ws. przywrócenia placówkom opie-

kuńczo-wychowawczym
warunków pracy i płacy obowiązu-

jących w prawie oświatowym
 VII Walne Zebranie Delegatów 

Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ 
„Solidarność” zobowiązuje delega-
tów na Krajowy Zjazd Delegatów 
NSZZ „Solidarność” do zgłoszenia na 
KZD wniosku o podjęcie działań w 
sprawie przywrócenia pracowników 
placówek socjalizacyjnych pod dzia-
łanie Ustawy o systemie oświaty i 
Karty Nauczyciela. 

UCHWAŁA NR 11
ws. zapewnienia opieki medycznej

w placówkach oświatowych
 VII Walne Zebranie Delegatów 

Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ 
„Solidarność” zobowiązuje delega-
tów na Krajowy Zjazd Delegatów 
NSZZ „Solidarność” do zgłoszenia 
postulatu wystąpienia do Rządu RP o 
zapewnienie uczniom wplacówkach 
oświatowych wszystkich szczebli sta-
łej opieki medycznej. 

APEL
ws. zmian w Karcie Nauczyciela

VII Walne Zebranie Delegatów 
Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ 
„Solidarność” apeluje do Rządu RP o 
wycofanie się z zapisu w ustawie Kar-
ta Nauczyciela oobowiązku świad-
czenia przez nauczycieli darmowej 
pracy określonym w art. 42 ust. 2 
ustawy.

Bogdan Orłowski szefem „Solidarności”
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VII WZD Regionu Zagłebie Miedziowe

Włodzimierz Broda 

– Volkswagen Motor Polska sp. z o.o. W NSZZ „Solidar-
ność” od stycznia 2000 roku. Członek Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” przy Volkswagen Motor Polska 
sp.z o.o. Delegat na Walne Zebranie Delegatów NSZZ „So-
lidarność” Regionu Zagłębie Miedziowe 2010 – 2014. Czło-
nek Zarządu Regionu obecnej kadencji.

Józef Czyczerski 

- KGHM Polska Miedź SA O/ZG Rudna w Polkowicach. 
W NSZZ „Solidarność” od listopada 1981 roku. Od lipca 
1989 roku we władzach Komisji Zakładowej NSZZ „Soli-
darność” przy ZG Rudna (sekretarz - lipiec 1989 – paź-
dziernik 1990, przewodniczący – od października 1990). 
Delegat na Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidar-
ność” Regionu Dolny Śląsk/Zagłębie Miedziowe od 1989 
roku.  Członek Zarządu Regionu Dolny Śląsk/ Zagłębie Mie-
dziowe od 1989 roku. Delegat na Zjazd Krajowy Sekretariatu 
Górnictwa od 1989 roku. Przewodniczący Sekcji Krajowej Górnictwa 
Rud Miedzi NSZZ „Solidarność” od listopada 1991 roku. Delegat na Krajowy 
Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” od 1989 roku.

Dariusz Dąbrowski 

– Volkswagen Motor Polska sp.z o.o.. W NSZZ „Solidar-
ność” od 1999 roku. Przewodniczący Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” przy Volkswagen Motor Polska sp. 
z o.o. Delegat na Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Soli-
darność” Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidar-
ność”. Członek Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe 
NSZZ „Solidarność”. Delegat na Krajowy Zjazd Delegatów 
NSZZ „Solidarność”. Wiceprzewodniczący Sekcji Krajowej 
Przemysłu Motoryzacyjnego NSZZ „Solidarność”.

Jacek Dziuba 

– KGHM Polska Miedź SA O/ZG Polkowice – Sieroszowice. 
W NSZZ „Solidarność” od marca 1994 roku. Zastępca prze-
wodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
przy ZG Polkowice – Sieroszowice. Delegat na Walne Ze-
branie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Zagłębie 
Miedziowe i członek Zarządu Regionu Zagłębie Miedzio-
we NSZZ „Solidarność”. Członek prezydium Sekcji Krajo-
wej Górnictwa  Rud Miedzi NSZZ „Solidarność”. Delegat na 
Krajowy Zjazd Sekretariatu Górnictwa i Energetyki.

Jacek Franczuk 

– KGHM Polska Miedź SA O/ Huta Miedzi Głogów. 
W NSZZ „Solidarność” od kwietnia 1989 roku. Członek 
Komisji Między zakładowej NSZZ „Solidarność” przy 
Hucie Miedzi Głogów od 1992 roku (zastępca przewodni-
czącego od 2002). Od 2002 roku delegat na Walne Zebranie 
Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe. Członek Zarzą-
du Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”. 

Adam Januchta 

– Pol-Miedź-Trans sp. z o.o. W NSZZ „Solidarność” od 
kwietnia 1989 roku. Przewodniczący Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” przy Pol-Miedź-Trans od 2006 roku. 
Delegat na Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie 
Miedziowe NSZZ „Solidarność”. Członek Zarządu Regionu 
Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” od 2010. Członek 
Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarność”. 

Sławomir Kleczyński 

– KGHM Polska Miedź SA O/Zakład Hydrotechniczny. 
W NSZZ „Solidarność” od czerwca 1989 roku. Od 1997 roku 
we władzach Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
przy Zakładzie Hydrotechnicznym (zastępca przewodni-
czącego KZ od marca 1997 do 1998, członek KZ od marca 
1998 – marca 1999,  od 1999 przewodniczący KZ). Członek 
Rady Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidar-
ność” od 1999 roku. Delegat na Kongres Sekretariatu Górnictwa 
i Energetyki NSZZ „Solidarność”. Delegat na Walne Zebranie Dele-
gatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” i członek Zarządu 
Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” od 2010 roku.

Ewa Kosiorowska 

- Gimnazjum nr 4 w Legnicy. W NSZZ „Solidarność” od 
września 1990 roku. Delegat na Międzyzakładowe Zebra-
nie Delegatów OM nr1 Pracowników Oświaty i Wychowa-
nia NSZZ „Solidarność”. Członkini Komisji Międzyzakła-
dowej Pracowników Oświaty i Wychowania nr 1 NSZZ So-
lidarność”. Delegat na Walne Zebranie Delegatów NSZZ 
„Solidarność” Regionu Zagłębie Miedziowe. Sekretarz Zarzą-
du Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”. Delegat na 
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” oraz członkini Komisji 
Krajowej.

Jacek Krawczun 

- PKP Cargo Dolnośląski Zakład Spółki. W NSZZ „Soli-
darność” od września 1991 roku. Delegat na Walne Zebra-
nie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Zagłębie Mie-
dziowe oraz członek Zarządu Regionu Zagłębie Miedzio-
we NSZZ „Solidarność”.

Andrzej Kulik -

 KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG Lubin. W NSZZ „Soli-
darność” od 1980 roku. Delegat na Walne Zebranie Dele-
gatów NSZZ „Solidarność” Regionu Zagłębie Miedziowe. 
Członek Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ 
„Solidarność”. Członek Komisji Międzyzakładowej przy 
ZG Lubin od 1998 roku (członek prezydium od 2002). Dele-
gat na Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Górni-
ctwa Rud Miedzi NSZZ Solidarność.

Krystyna Marcinowska 

- Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidar-
ność”. W NSZZ „Solidarność” od 1980 roku. Członek Za-
rządu Delegatury Dolny Śląsk w Legnicy 1981 roku. Prze-
wodnicząca Komisji Zakładowej przy MUSI Piast w Legni-
cy 1980 - 1981, przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej 
NSZZ „Solidarność” przy Zarządzie Regionu w Legnicy od 
1998 roku. Członkini Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe 
NSZZ „Solidarność” (członkini prezydium od 2006 roku).

Jerzy Morawski 

- Państwowa Straż Pożarna w Legnicy. W NSZZ „Solidar-
ność” od 1980 roku. Delegat na Krajowy Zjazd Delegatów 
od 1995 roku, delegat na Krajową Sekcję Pożarnictwa,1992 
- 1995, delegat na Dolnośląską Sekcję Pożarniczą 2000-
2006. Delegat na Walne Zebranie Delegatów Regionu Za-
głębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” 1992 do 2006 i czło-
nek Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidar-
ność” (członek prezydium 1992 - 2000, zastępca przewodni-
czącego od 2000 roku.)

Wojciech Obremski 

- Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidar-
ność”. W NSZZ „Solidarność” od października 1989 roku. 
Delegat na Krajo wy Zjazd Delegatów od 2002 – 2010 roku. 
Członek Krajo wej Komisji Rewizyjnej 2002 - 2010. Czło-
nek KM przy ZR w latach 1998 - 2006. Delegat na WZD Re-
gionu Dolny Śląsk 1989 -2002, Członek Zarządu Regionu  
Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” od 2002 roku. Od 
2006 roku członek prezydium Zarządu Regionu.

Bogdan Orłowski 

- Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. w Lubi-
nie. W NSZZ Solidarność” od września 1980 roku. Od 1992 
do 2002 członek Rady Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Mie-
dzi. Delegat na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidar-
ność” i członek Komisji Krajowej od 2002 roku. Delegat na 
Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu 
Zagłębie Miedziowe od 1990 roku. W latach 1998 - 2002 
przewodniczący Regionalnej Komisji Rewizyjnej NSZZ „So-
lidarność”. Przewodniczący Zarządu Regionu Zagłębie Mie-
dziowe NSZZ „Soli darność” od 2002 roku. 

Zarząd Regionu
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Ireneusz Pasis 

- Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. w Lu-
binie. W NSZZ „Solidarność” sierpnia 1992 roku. Członek 
władz organizacji zakładowej przy Rebeka w Lubinie (od 
lutego 2010 zastępca przewodniczącego). Delegat na Wal-
ne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Za-
głębie Miedziowe i członek Zarządu Regionu Zagłębie Mie-
dziowe NSZZ „Solidarność” od 2010 roku. 

Franciszek Poszelużny

 – KGHM Polska Miedź SA O/ Zakład Wzbogacania 
Rud. W NSZZ „Solidarność” od listopada 1981 roku. Od 
1989 roku we władzach organizacji przy ZWR (w latach 
1989 -2002 wiceprzewodniczący KZ, od 2002 roku prze-
wodniczący Komisji Zakładowej). Delegat na Walne Ze-
branie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Zagłębie 
Miedziowe i członek Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe 
NSZZ „Solidarność” od 2010 roku. 

Marian Rynkiewicz 

- FUM Chofum Chocianów, W NSZZ „Solidarność” od 
września 1980 roku. Przewodniczący Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” przy FUM Chofum.  Delegat na Wal-
ne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe 
NSZZ „Solidarność” i członek Zarządu Regionu Zagłębie 
Miedziowe NSZZ „Solidarność”. Delegat na Walne Zebra-
nie Sekcji Krajowej Metalowców i członek Rady Krajowej.

Andrzej Szwajkowski 

– Energia Pro SA O/Legnica. W NSZZ „Solidarność” od paź-
dziernika 1980 roku. Wiceprzewodniczący Komisji Zakłado-
wej przy Energia Pro. Delegat na Walne Zebranie Delegatów 
NSZZ „Solidarność” Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ 
„Solidarność” i członek Zarządu Regionu Zagłębie Miedzio-
we NSZZ „Solidarność” od 2010 roku.

Katarzyna Wojtkowska – Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Legnicy. W NSZZ „Solidarności” od listopada 2006 roku. 
Przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność” przy 
MOPS w Legnicy. Delegat na Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidar-
ność” Regionu Zagłębie Miedziowe oraz członki Zarządu Regionu Zagłębie 
Miedziowe NSZZ „Solidarność” od 2010 roku.

Piotr Wegner 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komu nikacyjne Sp. z o.o. w 
Legnicy.W NSZZ "Solidarność" od 1989 roku. Delegat na 
WZD Regionu od 1998 roku i członek Zarządu Regionu 
od 2002 roku. Członek Komisji Zakładowej przy MPK od 
1994 roku (zastępca przewodniczącego 1994 - 1998, prze-
wodniczący od 1998 roku).

Stanisław Witek 

 Szkoła Podstawowa w Paszowicach. W NSZZ "Solidar-
ność" od 1980 roku. Przewodniczący Komisji Międzyza-
kładowej Pracowników Oświaty i Wychowania w Jawo-
rze od 1991roku. Delegat na WZD Regionu od 1992 i czło-
nek Zarządu Regionu od 2002 roku. Delegat na WZD Sek-
cji Regionalnej Oświaty od 1992 i członek rady Sekcji jak 
również jej rzecznik prasowy.

Katarzyna Wojtkowska 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy. W NSZZ 
„Solidarności” od listopada 2006 roku. Przewodnicząca 
Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność” przy MOPS 
w Legnicy. Delegat na Walne Zebranie Delegatów NSZZ 
„Solidarność” Regionu Zagłębie Miedziowe oraz członki 
Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidar-
ność” od 2010 roku.

Komisja Rewizyjna

Wojciech Arndt 

– KGHM Polska Miedź SA O/ZG Lubin. 
W NSZZ „Solidarność” od 1998 roku. Członek 
Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidar-
ność” przy ZG Lubin. Delegat na Walne Zebra-
nie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu 
Zagłębie Miedziowe. Przewodniczący Regional-
nej Komisji Rewizyjnej NSZZ „Solidarność” Za-
głębie Miedziowe od 2010 roku. 

Bogusław Mrowiec 

– Volkswagen Motor Polska sp. z o.o. 
W NSZZ „Solidarność” od września 1999 roku. 
Delegat na Walne Zebranie Delegatów NSZZ 
„Solidarność” Regionu Zagłębie Miedziowe 
oraz członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej 
NSZZ „Solidarność Zagłębie Miedziowe.

Tomasz Rogala

 – KGHM Polska Miedź SA O/ZG Rudna. 
W NSZZ „Solidarność” od 1980 roku. Członek 
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy 
ZG Rudna. Delegat na Walne Zebranie Delega-
tów NSZZ „Solidarność” Regionu Zagłębie 
Miedziowe oraz zastępca przewodniczącego 
Regionalnej Komisji Rewizyjnej NSZZ „Solidar-
ność Zagłębie Miedziowe.

Mieczysław Stachniewicz 

– PKP Cargo SA Dolnośląski Zakład Spółki. 
W NSZZ „Solidarność” od kwietnia 1989 roku. 
Wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej przy 
PKP Cargo SA. Delegat na Walne Zebranie De-
legatów NSZZ „Solidarność” Regionu Zagłębie 
Miedziowe oraz członek Regionalnej Komisji 
Rewizyjnej NSZZ „Solidarność” Zagłębie Mie-
dziowe. 

Jarosław Tarnawski 

– KGHM Polska Miedź SA O/Zakład Wzbo-
gacania Rud w Polkowicach. W NSZZ „Soli-
darność” od grudnia 2001 roku. Delegat na 
Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidar-
ność” Regionu Zagłębie Miedziowe oraz czło-
nek Regionalnej Komisji Rewizyjnej NSZZ „Soli-
darność” Zagłębie Miedziowe. 
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e-mail: legnica@solidarnosc.org.pl, Redaguje zespó³. Zdjêcia: Wojciech Obremski, 


