ISSN 1509-7994

NR 11/341
grudzień 2013

PISMO ZARZ¥DU REGIONU ZAG£ÊBIE MIEDZIOWE NSZZ „SOLIDARNOŒÆ”

ODESZŁA
MAMA
KSIĘDZA
JERZEGO
POPIEŁUSZKI

Pokój zamieszka, kiedy Pan przybędzie.
W adwentowej refleksji, w skupieniu przy
konfesjonale, w ciszy wyczekiwania na wigilijną
gwiazdę, do gorącego i otwartego serca niech
przyjdzie Pan i umocni nas swoim pokojem,
byśmy go mogli rozdawać wszędzie tam,
gdzie niepokój. Błogosławionych świąt
Bożego Narodzenia.
Przewodniczący Zarządu Regionu
Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”
Bogdan Orłowski

Szkolenia
W szkoleniu poświęconym Wyborom
władz w podstawowych jednostkach organizacyjnych NSZZ „Solidarność”, podczas którego przypomniano podstawowe zasady wyborcze obowiązujące w Związku i przedstawiono najnowsze uregulowania prawne dotyczące wyborów, uczestniczyli członkowie
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” z:
Tesco (Polska) Sp. z o. o. w Krakowie. Szkolenie odbyło się 22 października br. w Legnicy.
Wiedzą na ten temat podzielili się: Ewa Kosiorowska i Jerzy Morawski.

S

zczegóły wizyty „Złotego
Donka” na razie są dogrywane. Na pewno jednak
legniczanie będą mieli okazję

go podziwiać – dodaje przewodniczący zarządu regionu
NSZZ „Solidarność” Bogdan
Orłowski.

W tym roku mija 32 rocznica
wprowadzenia stanu wojennego
w Polsce. Zarząd Regionu zamówił we wszystkich powiatach
Msze Święte w intencji ofiar stanu
wojennego i Ojczyzny:

LUBIN

„Złoty Donek”
odwiedzi Legnicę
11 grudnia do naszego miasta dotrze słynna
styropianowa rzeźba premiera Donalda
Tuska. – Przyjedzie do nas z gospodarczą
wizytą – śmieje się Bogdan Orłowski, szef
legnickiej „Solidarności”.

Msze Święte
w intencji
ofiar stanu
wojennego
w Regionie.

 parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa
 13.XII. godz. 16:00

JAWOR
 parafia p.w.
Miłosierdzia Bożego
 13.XII. godz. 16:30

„Złoty Donek” to rzeźba, wykonana przez anonimowego artystę na zlecenie „Solidarności”.
Oficjalnie zaprezentowana została w połowie września
w Warszawie. Związkowcy obwożą ja po całej Polsce.
„Pomnik” premiera Donalda
Tuska zrobiony został ze styropianu, a następnie został
usztywniony i pomalowany
złotą farbą. Przedstawia sylwet-

kę Donalda Tuska w peruwiańskiej czapce i z piłką pod pachą.
Pod monumentem umieszczony jest napis: „Premierowi naród”.
- 11 grudnia podziękujemy
w Legnicy premierowi między
innymi za brak ustawy o referendum, wydłużenie wieku
emerytalnego i fatalną sytuację
w służbie zdrowia – mówi przewodniczący Orłowski.
j

Prezydent Krzakowski
kpi z załogi MOPS!
Związkowcy
z Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
czują się lekceważeni
przez prezydenta
Tadeusza
Krzakowskiego.
Uważają, że
gospodarz miasta
zwyczajnie z nich kpi!

W

październiku komisja
zakładowa NSZZ
„Solidarność” zapytała prezydenta o wysokości kwoty przewidzianej w projekcie
budżetu miasta na 2014 rok na
podwyższenie wynagrodzeń
pracowników MOPS.

Na odpowiedź czekali aż miesiąc. Wiele się od prezydenta nie
dowiedzieli. Krzakowski odesłał
związkowców do … „intensywnych poszukiwań” informacji
o pracach nad budżetem na stronie internetowej Urzędu Miasta!
- Kolejna wymijająca odpowiedź władz miasta w sprawie
podwyżki wynagrodzeń jest
jawną kpiną z pracowników zatrudnionych w naszym ośrodku.
Takie działanie świadczy o tym,
że pracownicy MOPS są traktowani przedmiotowo, a dialog
społeczny jest fikcją – czytamy
w oświadczeniu „Solidarności”.
- Prezydent lekceważy związki zawodowe twierdząc, że nie
jest stroną w sporze zbiorowym.
Rzeczywiście stroną jest pracodawca, czyli Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej, jednak

wszelkie decyzje dotyczące realizacji postulatów płacowych podejmują tylko i wyłącznie władze miasta, które w tej sytuacji są
rzeczywistym ich adresatem –
dodają związkowcy z MOPS.
Pracownicy pomocy społecznej wyższych o 400 zł wynagrodzeń domagają się głośno od ponad roku. W lipcu, podobnie jak
wszyscy pracownicy miejskich
instytucji, dostali podwyżkę
w wysokości 150 zł brutto.
Od marca zakładowa „Solidarność” pozostaje z dyrekcją
MOPS w sporze zbiorowym. Kolejne rundy rozmów nie przynoszą porozumienia. Bo nie mogą.
Dyrekcja ośrodka ma związane
ręce. Nie da pracownikom podwyżek, jeśli nie sfinansuje ich
prezydent.


25 października br., w Legnicy, odbyło się
szkolenie Wybory władz w podstawowych
jednostkach organizacyjnych NSZZ „Solidarność” dla przedstawicieli Związku z organizacji w: Cynk-Mal-u Sp. z o. o. w Legnicy, Rilecie sp. z o. o. w Legnicy, RCZ Sp. z o. o.
w Lubinie i oświacie legnickiej. W szkoleniu
wzięli też udział niektórzy przedstawiciele
Regionalnej Komisji Wyborczej. Uczestnicy
przypomnieli sobie podstawowe zasady wyborcze obowiązujące w naszym Związku
i poznali najnowsze wewnątrzzwiązkowe
uregulowania prawne dotyczące wyborów.
Zajęcia prowadzili Ewa Kosiorowska i Jerzy
Morawski.

Posiedzenia rozpoczynają się o godz.
9.00

W przeddzień Święta Kolejarza
w kościele św. Jacka sprawowana
była Msza św. w intencji wszystkich kolejarzy. Mszy przewodniczył ks. Piotr Duda, który również wygłosił homilię. Kaznodzieja w homilii nawiązał do Roku Wiary porównując zawód kolejarza do wytrwałości i wiary.
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Podkreślił szczególnie że wszyscy pracownicy są równi. Taką
samą godność ma sprzątaczka jak
i dyrektor zakładu, bo wszyscy
jesteśmy dziećmi Boga. Ksiądz
Piotr Duda szczególnie wie jak
ciężką pracę wykonują kolejarze,
gdzyż sam przed seminarium
uczęszczał do szkoły kolejowej
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We Mszy świętej uczestniczyli
pracownicy zakładów PKP, m. in.
Marek Podskalny, Jacek Krawczun reprezentujący NSZZ Solidarność i dyrektor Adam Banaszak ze strony kierownictwa oraz
poczty sztandarowe.
Feliks/JK

20 stycznia
17 lutego
17 marca
14 kwietnia
19 maja
16 czerwca
18 sierpnia
15 września
20 października
 17 listopada
 15 grudnia
- opłatek











W kolejnym szkoleniu Wybory władz
w podstawowych jednostkach organizacyjnych NSZZ „Solidarność”, wzięli udział
przedstawiciele Związku z Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Lubinie.
Zajęcia odbyły się w Lubinie, 8 listopada,
a poprowadzili je Ewa Kosiorowska i Jerzy
Morawski.

Szkolenie Wybory władz w podstawowych jednostkach organizacyjnych NSZZ
„Solidarność”, które odbyło się 15 listopada
dotyczyło, jak wcześniejsze tego typu, podstawowych zasad wyborczych obowiązujących w Związku. Uczestniczyli w nim członkowie organizacji z: ZG Polkowice-Sieroszowice O/KGHM Polska Miedź SA, VOSS-u Automotive Polska Sp. z o. o. w Nowej Wsi
Legnickiej, Sandenu Manufacturing Poland
Sp. z o. o. w Polkowicach, Faurecii Legnica
Sp. z o. o. i Regionu. Szkolenie prowadzili:
Ewa Kosiorowska i Jerzy Morawski.

POLKOWICE
 parafia p.w. .Matki Bożej
 13.XII godz. 18:00

GŁOGÓW
 parafia p.w. św.
Klemensa

 15.XII. godz. 12:30

ZŁOTORYJA
 p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

Harmonogram
posiedzeń
Zarządu
Regionu
Zagłębie
Miedziowe
NSZZ
„Solidarność”
w 2014 roku


Szkolenie Wybory władz w podstawowych jednostkach organizacyjnych NSZZ
„Solidarność”, które odbyło się 7 listopada
dotyczyło, jak wcześniejsze tego typu, podstawowych zasad wyborczych obowiązujących w Związku. Uczestniczyli w nim członkowie organizacji z: Taurona Dystrybucja SA
Oddział w Legnicy, Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ścinawie, Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi, Miejskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
z o. o. w Lubinie, KGHM Zanam Sp. z o. o.
w Polkowicach, oświaty w Legnicy i Regionu. Szkolenie prowadzili: Ewa Kosiorowska
i Jerzy Morawski.

jwo

 15.XII. godz. 12:30

Zawierzyli się
świetej Katarzynie

Szkolenia

LEGNICA
 KATEDRA p.w. św.
Ap. Piotra i Pawła

 15.XII. godz. 13:00
Zapraszamy związkowców
wraz z rodzinami oraz poczty
sztandarowe do udziału
w Mszach Świętych.


W szkoleniu poświęconym Wyborom
władz w podstawowych jednostkach organizacyjnych NSZZ „Solidarność”, podczas którego przedstawiono najnowsze uregulowania prawne dotyczące wyborów, uczestniczyli członkowie NSZZ „Solidarność” z: Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy i oświaty lubińskiej. Szkolenie odbyło się 22 listopada br. w Legnicy. Wiedzą na ten temat podzielili się: Ewa Kosiorowska i Jerzy Morawski.

Czekoladki w legnickim MOPS.

„Nie od Tadka”
Humorystyczne plakaty
i słodkości z napisem „To nie
jest czekoladka od Tadka” stały się wizytówką obchodów
Dnia Pracownika Socjalnego
w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej w Legnicy.
21 listopada obchodzony jest
Dzień Pracownika Socjalnego.
Jednak w legnickim oddziale
MOPS pracownicy nie mają po-

wodów do radości. Od ponad
roku walczą o podwyżkę w wysokości 400 zł. W lipcu 2013
otrzymali podwyżkę pensji
o 150 zł brutto, czyli na „rękę”
dostali nieco ponad 100 zł. Ich
zdaniem takie rozwiązanie nie
rozwiązuje problemu.
- Nadal nic się nie zmieniło
w sprawie podwyżek w MOPS
– mówi Katarzyna Wojtkowska, przewonicząca „Solidarno-

ści” w MOPS w Legnicy. - Widocznie władzom miasta nie
zależy na pracownikach. Od
dwóch lat zamiast się cieszyć
z okazji Dnia Pracownika Socjalnego toczymy spór zbiorowy. Tym razem rozdajemy naszym koleżankom i kolegom
słodkości z napisem „To nie jest
czekoladka od Tadka”. Ponadto
wydrukowaliśmy humorystyczne plakaty, których pomy-

słodawcami są pracownicy socjalni.
Wojtkowska dodaje, że „Solidarność” przeprowadziła
w MOPS ankietę wśród pracowników. - Wynika z niej, że pracownicy socjalni czekają z naszej
strony na kolejny ruch. Nadal
chcą walczyć o podwyżkę, która
należy im się za wykonywanie
ciężkiej pracy – wyjaśnia Katarzyna Wojtkowska.
MB
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25 listopada br., w Lubinie w siedzibie Oddziału Regionu, miało miejsce szkolenie Wybory władz w podstawowych jednostkach
organizacyjnych NSZZ „Solidarność” dla 16
przedstawicieli Związku z Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w: Przedsiębiorstwie Budowy Kopalń PeBeKa SA w Lubinie.
Jerzy Morawski przypomniał uczestnikom
podstawowe zasady wyborcze obowiązujące
w naszym Związku.
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Tłumy na
pogrzebie
Marianny
Popiełuszko

Odeszła
mama
księdza
Jerzego
Popiełuszki

Marianna Popiełuszko - matka bł. ks. Jerzego Popiełuszki
została dziś pochowana na cmentarzu w podlaskiej
Suchowoli. Żegnały ją zgromadzone tłumy oraz rodzina,
przedstawiciele władz państwowych i lokalnych. „Mamo
Marianno, Solidarnośc żyje i ty będziesz zyła w sercach
Solidarności na zawsze” - powiedział podczas pogrzebu
Piotr Duda.

N

abożeństwu w kościele w Suchowoli przewodniczył metropolita białostocki abp Edward Ozorowski. Wśród obecnych byli
m.in.: były prezydent RP Lech
Wałęsa, kardynał Kazimierz

Nycz, abp Sławoj Leszek Głódź,
przewodniczący „Solidarności”
Piotr Duda. Matkę ks. Jerzego
żegnała rodzina, okoliczni
mieszkańcy, lokalne władze.
Przed mszą do kościoła dotarł z rodzinnej wsi Okopy

kondukt z trumną z ciałem
zmarłej.
Matka bł. ks. Jerzego Popiełuszki zmarła we wtorek (19 listopada)przed południem
w Szpitalu Miejskim w Białymstoku w wieku 93 lat.

Marianna Popiełuszko nigdy nie bała się śmierci. Gdy
ktoś w jej rodzinnych Okopach odchodził na wieczny
spoczynek, to właśnie ona organizowała modlitwy przy
zmarłym. Razem z dziećmi,
które słuchały pieśni żałobnych, śpiewanego Różańca
i oficjum za zmarłych, które
zgodnie z miejscową tradycją
przez trzy dni ludzie śpiewali
w domu przy otwartej trumnie.
Urodziła się na Podlasiu
w 1920 r. Ks. Jerzy był jednym z jej pięciorga dzieci. Po
zabójstwie syna uczestniczyła w różnych spotkaniach religijnych i rocznicowych,
w tym w spotkaniach z działaczami „Solidarności” i pielgrzymkach na Jasną Górę.
W 2006 prezydent Lech Kaczyński, za wybitne zasługi
w działalności na rzecz przem i an d e mok r at yc z nych
w Polsce, za osiągnięcia
w pracy zawodowej i społecznej, odznaczył ją Krzyżem Komandorskim
z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Została Człowiekiem Roku 2011 Tygodnika
Solidarność. W 2012 roku
Krajowy Zjazd Delegatów
obradujący w Kielcach nadał
Jej tytuł Zasłużony dla NSZZ
„Solidarność”. W 2013 została honorową obywatelką województwa kujawsko-pomorskiego.

– Pan Bóg najlepiej
wie, kiedy kogo zabrać
– mawiała matka błogosławionego księdza
Jerzego, kapelana
„Solidarności”.
Marianna Popiełuszko
zmarła w wieku 93 lat.

M

arianna Popiełuszko nigdy nie bała się
śmierci. Gdy ktoś
w jej rodzinnych Okopach
odchodził na wieczny spoczynek, to właśnie ona organizowała modlitwy przy zmarłym.
Razem z dziećmi, które słuchały pieśni żałobnych, śpiewanego Różańca i oficjum za zmarłych, które zgodnie z miejscową tradycją przez trzy dni
ludzie śpiewali w domu przy
otwartej trumnie.
Urodziła się na Podlasiu
w 1920 r. Ks. Jerzy był jednym
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z jej pięciorga dzieci. Po zabójstwie syna uczestniczyła w różnych spotkaniach religijnych
i rocznicowych, w tym w spotkaniach z działaczami „Solidarności” i pielgrzymkach na Jasną Górę. W 2006 prezydent Lech Kaczyński, za wybitne zasługi
w działalności na rzecz przemian
demokratycznych w Polsce, za
osiągnięcia w pracy zawodowej
i społecznej, odznaczył ją Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą
Orderu Odrodzenia Polski. Została Człowiekiem Roku 2011 Tygodnika Solidarność. W 2012 ro-

ku Krajowy Zjazd Delegatów obradujący w Kielcach nadał Jej tytuł Zasłużony dla NSZZ „Solidarność”. W 2013 została honorową
obywatelką województwa kujawsko-pomorskiego.
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Do
PRACODAWCÓW
z branży handlowej

Będzie strajk na kolei?
Związki zawodowe działające w Przewozach Regionalnych ogłosiły pogotowie strajkowe
w spółce. Związkowcy nie wyznaczyli jeszcze terminu strajku – chcą się najpierw spotkać
z nową minister Elżbietą Bieńkowską.

D
Szanowni Państwo! Jak co
roku zwracam się do Państwa
z gorącym apelem o skrócenie
czasu pracy Państwa placówek handlowych w Wigilię
Bożego Narodzenia.
Wigilia to dla Polaków dzień
niezwykły. Dzień gorączkowych przygotowań do jednych
z najpiękniejszych świąt w polskiej tradycji. Dzień, który
w rodzinnym gronie zdecydowana większość z nas spędza
przy Wieczerzy Wigilijnej, czekając na przyjście naszego Zbawiciela – Jezusa Chrystusa.
Praca w tym dniu w godzinach
popołudniowych to zdecydowanie zły obyczaj.
Dlatego też jestem niezmiernie wdzięczny tym z Państwa,
którzy wysłuchali naszych argumentów i w tym roku w Wigilię Bożego Narodzenia skrócą godziny otwarcia swoich
sklepów do godz.14.00, umożliwiając zatrudnionym w nich
osobom świętowanie w wśród
najbliższych, a nie za sklepową
ladą .
Przychylając się do naszego
apelu, zyskacie Państwo sympatię i zaufanie klientów, którzy w ogromnej większości popierają wigilijną kampanię
NSZZ „Solidarność”. Z wielkim zadowoleniem obserwujemy, że nasze wieloletnie wysiłki przyniosły pozytywny skutek
i w ubiegłym roku zdecydowana większość superi hipermarketów 24 grudnia
była czynna do godziny 14.00.
Apeluję, aby podtrzymać ten
dobry obyczaj i w tym roku
również zamknąć sklepy najpóźniej o godz. 14.00.

Z wyrazami szacunku Piotr Duda,
przewodniczący KK NSZZ
„Solidarność”
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ecyzje ostateczne
jeszcze nie zapadły. Czy będziemy protestować i jaka
będzie forma protestu
zależy od wyniku rozmów z minister Elżbietą
Bieńkowską, która przejęła obowiązki po zdymisjonowanym ministrze
Nowaku – mówi Kazimierz Solejewski, przewodniczący KZ NSZZ
„S” Pomorskiego Zakładu
Przewozów Regionalnych w Gdyni.
Spotkanie związkowców z wicepremier Bieńkowską, minister infrastruktury i rozwoju
i marszałkami województw w sprawie problemów Przewozów Regionalnych najpewniej
odbędzie się 5-6 grudnia
w trakcie Konwentu
Marszałków.
Tymczasem Leszek
Miętek, przewodniczący
Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych powiedział
PAP, że ogłoszenie pogotowia strajkowego
oznacza, że związkowcy
są gotowi rozpocząć
protest praktycznie

We wrześniu 2008 bezrobocie w 27 krajach członkowskich wynosiło dokładnie 7,1 proc. Najniższe
było w Holandii (2,7 proc.)
i Danii (3,4 proc.), a najwyższe w Hiszpanii (12,4
proc.). Była ona jedynym
p a ń s t w e m , w kt ór y m
wskaźnik ten przekraczał
wówczas 10 proc.
Spośród wszystkich krajów unijnych wielki sukces
w walce z bezrobociem
mogą ogłosić Niemc y
(z 7,1 proc. do 5,2 proc. we

Po raz 20. Państwowa Inspekcja Pracy nagrodziła najlepsze firmy statuetkami
„Pracodawca - organizator
pracy bezpiecznej”. Laureatami zostało 9 przedsiębiorstw.
Swoje wyróżnienia wręczyły
także tradycyjnie trzy reprezentatywne związki zawodowe. Solidarność postanowiła
w ty m roku u honorować
szczególnego pracodawcę Państwową Inspekcję Pracy.
Uroczystość odbyła się na
Zamku Królewskim w Warszawie 27 listopada.
- Statuetkami „Mecum tutissimus ibis”, co oznacza „Ze mną
będziesz najbezpieczniejszy”
wyróżniliśmy w tym roku dziewięć firm. To wyraz uznania dla
państwa starań na rzecz eliminowania zagrożeń dla zdrowia
i życia w środowisku pracy. Premiujemy ponadstandardowe
rozwiązania, których celem jest
zapewnienie bezpieczeństwa
pracowników - podkreślała
Iwona Hickiewicz, Główna Inspektor Pracy. - Nagrodzeni
pracodawcy znajdą się na Złotej

Liście Pracodawców, aby inspirować innych przedsiębiorców.
Statuetki „Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej”
przyznano w III kategoriach.
W grupie przedsiębiorstw zatrudniających do 25 osób laury
odebrali prezesi firm: Aries
z Łodzi, Brugg Cables z Międzyrzecza i Młynex mieszczącej
się w Mazurkach. W kategorii
zakładów od 50 do 250 osób
statuetki otrzymały: Ariadna
z Łodzi, Elektrociepłownia Zielona Góra i Klimawent z Gdyni.
Wśród największych pracodawców zatrudniających powyżej 250 osób PIP nagrodziła
Volkswagen Poznań (to także
laureat konkursu „Pracodawca
Przyjazny Pracownikom” organizowanego przez Solidarność),
Polskie Z akłady L otnicze
w Mielcu i Zakłady Tłuszczowe
Kruszwica.
W imieniu uhonorowanych
dziękował prezes zakładów
w Mielcu Janusz Zakręcki: - To
dla nas wszystkich ogromne
wyróżnienie. Zakłady lotnicze
w Mielcu istnieją od 75 lat i ci,
którzy znają specyfikę branży,

Nagrodę im. Krahelskiej
otrzymali też m. in. Jerzy Bartnik ze Związku Rzemiosła Polskiego i Zbigniew Żurek z Business Centre Club.

Specjalny laur od
Solidarności

wiedzą jak trudno utrzymać
w takim przedsiębiorstwie wysokie standardy BHP. Udało się
dzięki współpracy ze związkami
zawodowymi. W naszej firmie
każdy jest ambasadorem pracy
bezpiecznej.

Nagrody im.
Krahelskiej
Po raz 24. Państwowa Inspekcja Pracy przyznała także nagrody im. Haliny Krahelskiej za
wybitne osiągnięcia w dziedzinie prewencji zagrożeń zawodowych, promowanie prawa

pracy i zasad BHP. W tym roku
uhonorowano 10 osób, w tym
Marka Wizę, członka prezydium ZR Wielkopolska NSZZ
„S”. O jego uhonorowanie wnioskował przewodniczący związku Piotr Duda.
- Marek jest bardzo zaangażowany w promowanie bezpiecznych warunków pracy
w całym regionie. Organizuje
m. in. szkolenia dla społecznych
inspektorów pracy - powiedział
„TS” obecny na uroczystości
szef ZR Wielkopolska Jarosław
Lange.

Przy okazji nagród im. Krahelskiej „S”, OPZZ i Forum
przyznają własne laury tym pracodawcom, którzy szczególnie
wyróżniają się w tworzeniu bezpiecznych warunków pracy.
Szef OPZZ Jan Guz wręczył
puchar prezesowi Polskich Zakładów Lotniczych w Mielcu,
zaś szef Forum Tadeusz Chwałka - firmie Klimawent z Gdyni.
Niespodziankę sprawiła Solidarność, która w tym roku do
końca trzymała w tajemnicy informację o laureacie. - Z okazji
20. edycji konkursu „Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej” chcemy nagrodzić instytucję szczególną, która także jest
pracodawcą. Wręczamy statuetkę „robotnika zwycięzcy”, znaną ze strajku w Stoczni Gdańskiej z ‚80 roku, z sali BHP, Pań-

stwowej Inspekcji Pracy - dziękując za pracę inspektorów
i przyczynianie się do tworzenia
w Polsce bezpiecznych warunków pracy - uzasadnił wybór
wiceprzewodniczący Komisji
Krajowej NSZZ „S” Jerzy Wielgus.
Statuetkę odebrała Główna
Inspektor Pracy Iwona Hickiewicz.
Warunki pracy w Polsce
stopniowo się poprawiają.
W 2011 roku odnotowano 404
śmiertelne wypadki w pracy,
w 2012 - 348. Halina Krahelska,
która jest patronką przyznawanych corocznie nagród, była zastępcą Głównego Inspektora
Pracy w dwudziestoleciu międzywojennym, żarliwą patriotką, żołnierzem AK, bezkompromisową inspektor pracy,
która szczególnie egzekwowała
prawa kobiet i młodocianych
pracowników. Zginęła w obozie
koncentracyjnym w Ravensbruck.
Krzysztof Świątek, „Tygodnik
Solidarność”, fot. M. Żegliński

Debata o świętej i wolnej niedzieli
w każdej chwili. - Mamy
przygotowane wszystkie potrzebne dokumenty, przyjęliśmy regulamin strajku – zapewnił
Leszek Miętek.

Przewozy Regionalne
obsługują dwa tysiące
pociągów w ciągu doby.
Z usług spółki korzysta
codziennie ok. 300 tys.
pasażerów. W referen-

Bezrobocie w UE
Niemc y są jedynym
państwem Unii Europejskiej, w którym od początku trwania kryzysu finansowego spadło bezrobocie – wynika na danych
Eurostatu. W całej UE
wzrosło ono o ponad połowę, a w 11 krajach więcej niż dwukrotnie.

„Solidarność” nagrodziła PIP

wrześniu 2013). Żadnemu
innemu państwu nie udało
się zahamować wzrostu
bezrobocia, nie mówiąc już
o doprowadzeniu do jego
spadku.

Wzrost bezrobocia
w Polsce wyniósł
w tym okresie 51
proc., z poziomu
6,8 proc. we
wrześniu 2008 do
10,4 proc. we
wrześniu 2013.
Stanowiło to
wartość bardzo
zbliżoną do tego,
co odnotowano
dla całej Unii
Europejskiej (56
proc.).

W naszym kraju bezrobocie zwiększyło się o 10
proc. mniej niż w Czechach, ale o 10 proc. więcej niż na Węgrzech i 6
proc. w porównaniu do
Słowacji.
Ponad dwukrotny
wzrost poziomu bezrobocia wystąpił aż w 11 krajach. Obecnie najwięcej
ludzi nie ma pracy w Grec ji (27,9 pro c. - dane
z c z e r wc a 2 0 1 3 ) or a z
Hiszpanii (26,2 proc.). Na
trzecim miejs c u Cypr
i Chorwacja (16,9 proc.).
Polska (10,4 proc.) plasuje
się w środku stawki, będąc nieco poniżej unijnej
średniej, która w we wrześniu wyniosła 11 proc.
Najniższe bezrobocie odnotowano w Austrii (4,9
proc.) i Niemczech (5,2
proc.).
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dum strajkowym przeprowadzonym w sierpniu 2013 r. w zakładach
spółki udział wzięło
56,4 proc. załogi. Za
strajkiem opowiedziało

się 96 proc. pracowników Przewozów Regionalnych.

www.solidarnosc.gda.pl

Koleżanki i Koledzy!
Region Wielkopolska Południowa we współpracy z Caritas
apeluje o wsparcie dla poszkodowanych w wyniku wybuchu
gazu w Jankowie Przygodzkim.
„Jego skutki w ciągu zaledwie kilku sekund wyrządziły ogromne szkody, zabijając dwie osoby i ciężko raniąc kilka następnych,
w tym dzieci. Wiele rodzin w wyniku wybuchu gazu straciło dorobek swojego życia. Zbliżająca sie zima potęguje ogrom tragedii,
jaka dotknęła mieszkańców Jankowa Przygodzkiego” - napisał
w apelu o pomoc Jan Mosiński, przewodniczący ZR Wielkopolska Południowa.
Szef regionu podkreślił, że liczy się każde wsparcie finansowe
i zachęca do organizowania zbiórek pieniędzy w ramach poszczególnych regionów i branż NSZZ „Solidarność”. Prośbę ZR Wielkopolska Południowa poparł również Piotr Duda, przewodniczący KK.
Ze względu na obowiązujące przepisy o zbiórkach publicznych, wpłat należy dokonywać na konto Caritas Diecezji Kaliskiej:
Ostrowskie Centrum Pomocy CARITAS
ul. Grunwaldzka 72, 64-400 Ostrów Wielkopolski
nr rachunku: 18 1050 1201 1000 0023 2822 2332
tytułem: „Warto pomagać”
Ze związkowym pozdrowieniem,
Tadeusz Majchrowicz
Zastępca Przewodniczącego
Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność”

L

egnicki Społeczny
Ruch Świętowania
Niedzieli (SRŚN), stał
się inicjatorem kolejnego
wydarzenia, upowszechniającego świadomość społeczną na temat świętości
i rodzinnego przeżywania
niedzieli. Była nią debata
publiczna.
„Zgromadziły nas tutaj słowa:Pamiętaj, abyś dzień święty święcił, a także te, które
mówią nam żeby w niedzielę
i święta uczestniczyć we
Mszy św. i powstrzymywać
się od prac niekoniecznych –
mówił do uczestników spotkania ks. prof. dr hab. Bogusław Drożdż, sekretarz Ruchu – po raz pierwszy gromadzi nas taka formuła spotkania, podczas którego chcemy
odpowiedzieć sobie nie tylko
na pytanie, czy niedziela jest
święta, ale czy także powinna
być wolna?”
Debata publiczna na temat świętej i wolnej niedzieli, odbyła się w sobotę 16 listopada, w legnickim Centrum Spotkań im. Jan Pawła
II, gromadząc przedstawicieli różnych środowisk.
Wśród nich znaleźli się m.in.
przedstawiciele Akcji Katolickiej, Duszpasterstwa Rodzin, NSZZ Solidarność,
Stowarzyszenia Civitas

Christiana czy też mediów
katolickich i świeckich.
Podczas moderowanego
spotkania zwrócono uwagę
na sposób świętowania niedzieli. Z jednej strony przypomniano, że jest to czas,
który powinien być przeżywany w łączności z Bogiem,
a z drugiej, w łączności z rodziną. - „To rodzinny stół powinien być miejscem łączącym rodzinę, szczególnie
wtedy, gdy oboje z rodziców
w ciągu tygodnia, są zaangażowani w pracę zawodową.
W niedzielę dzieci powinny
mieć swoich rodziców dla
siebie. Powinniśmy być więc
solidarni z rodzicami którzy
często są przymuszani do
pracy w niedzielę, a okażemy ją, nie robiąc w niedzielę
zakupów” - mówił przewodniczący NSZZ Solidarność
Regionu Zagłębie Miedziowe Bogdan Orłowski.
Przypomniano także list
Jana Pawła II z 1998 r.
o świętowaniu niedzieli
„Dies Domini”, w którym
można odnaleźć wiele podpowiedzi ze strony Ojca
świętego, jak i w jakim kontekście religijnym powinien
być ten dzień przeżywany.
O świątyni i parafii jako
miejscu spotkania z Bogiem
i we wspólnocie z innymi,

mówił ks. dr Andrzej Ziombra proboszcz legnickiej parafii pw. św. Jacka. Podzielił
się przy tym swoim doświadczeniem, że przestał
w parafii używać określeń
„Msza św. dla dzieci”, „Msza
św. dla młodzieży”. - „Przy
takich określeniach pytam
się o rodzinę, gdzie rodzina
ma ‘swoją’ Mszę św.? Kiedy
dzieci mają wpatrywać się
we wzór swoich rodziców,
modlących się na kolanach
w kościele?” – pytał ks.
Ziombra. Odpowiadając na
to pytanie, powiedział, że
swojej pracy duszpasterskiej,

wraz z księżmi współpracownikami zapraszają na
Mszę św. rodziny wraz
dziećmi, a homilie wtedy są
głoszone i do dzieci, i do dorosłych. Podkreślił też znaczenie niedzieli, jako dnia
umacniającego więzy rodzinne. – „Najlepszym do tego
miejscem jest wspólny stół
i wspólny posiłek świąteczny. To nie tylko czas posiłku,
ale rozmowy, wymiany doświadczeń, dzielenia się radościami i troskami” – mówił
proboszcz parafii św. Jacka.
„Niedziela powinna być
święta, ale powinna być też

wolna od przymusowej pracy” – powtarzali kolejni zabierający głos uczestnicy debaty. Wspominali też sposób
przeżywania niedzieli
w swoich domach rodzinnych i aktualnych rodzinach.
Całość spotkania prowadził ks. Waldemar Wesołowski, rzecznik diecezji legnickiej, a towarzyszył temu
wydarzeniu występ Zespołu
Tanecznego „Flesz” Młodzieżowego Centrum Kultury w Legnicy
- „Niedziela daje nam
pewną perspektywę, pe-

Wydaje: Zarz¹d Regionu Zag³êbie Miedziowe NSZZ „Solidarnoœæ”, 59-220 Legnica, ul. Fryderyka Skarbka 9, tel. (076) 72-10-878, 72-10-888, 72-10-898,
WWW.SOLIDARNOSC.ORG.PL
e-mail: legnica@solidarnosc.org.pl, Redaguje zespó³.
Zdjêcia: Wojciech Obremski,

wien sens, pewne zróżnicowanie. To pozwala nam dostrzegać obecność religii
w kulturze, dostrzegać Pana
Boga. To pozwala kształtować prawdziwy humanizm,
który broni się przed laickością, przed ateizmem,
a otwiera się na racjonalność. Ona otwiera rozum
człowieka na wiarę, na Boga. Niedziela daje także bogactwo ludzkiego wnętrza,
czego mogliśmy dziś doświadczyć, słuchając wypowiedzi poszczególnych
osób” – mówił w podsumowaniu ks. Bogusław Drożdż.
Oficjalna działalność Społecznego Ruchu Świętowania Niedzieli, została zainaugurowana 11 III 2011 przez
biskupa legnickiego Stefana
Cichego. Ruch ma swoją
stronę internetową www.
swietowanieniedzieli.pl, na
której można znaleźć jego
idee i dokumentację dotychczasowych działań. Warto
wśród nich wspomnieć,
o obecności Ruchu na konferencji i spotkaniu w murach
Senatu i Sejmu w mijającym
roku, czy też jego propagowaniu poza granicami diecezji legnickiej, a nawet poza
granicami Polski.
ks. pn http://www.diecezja.
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