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

ZŁOTY DONEK
E
I
N
O
I
G
W RE

ISSN 1509-7994

NR 01/342
styczeń 2014

Szkolenia

W kolejnym szkoleniu
Wybory władz w podstawowych jednostkach organizacyjnych NSZZ „Solidarność”, wzięli udział
przedstawiciele Związku
z organizacji w: Powiatow ym Urzę dzie Prac y
w Lubinie, Hutniczym
Przedsiębiorstwie Remontowym Sp. z o. o.
w Legnicy, Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Lubinie, Pogotowiu Ratunkowym
w L e g n i c y, W P E C -u w Legnicy SA, Oddziale ZUS-u w Legnicy oraz
Rady Sekcji Regionalnej
Emerytów i Rencistów.
Zajęcia odbyły się 6 grudnia, w Legnicy. Poprowadzili je Ewa Kosiorowska
i Jerzy Morawski.


Członkowie NSZZ „Solidarność” z Organizacji
Zakładowej NSZZ „Solidarność” w VOSS Automotive Polska Sp. z o. o.
w Nowej Wsi Legnickiej,
wzięli udział w symulacji
Gra w przedsiębiorstwo,
czyli elementy rachunkowości zarządczej, która
miała miejsce w Legnicy,
w dniach 13 - 14 grudnia
br. Celem warsztatów było
przybliżenie uczestnikom
rachunkowości zarządczej. Poznawali ją zarządzając spółką z o. o. i wypełniając po każdej części
gry: arkusz przepływów,
rachunek zysków i strat,
arkusz kapitału obrotowego i bilans. Ponadto analizowali sprawozdanie finansowe macierzystej firmy, przy pomocy prowadzącej zajęcia Urszuli Wegner.
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Posłowie zajmą się
niebawem wolnymi
niedzielami

Obywatelski projekt
zakazujący pracy
w placówkach handlowych
w niedzielę, przygotowany
przez Komitet Inicjatywy
Ustawodawczej „Wolna
Niedziela”, trafił do Sejmu.
Zebrano pod nim 114 tys.
podpisów.

Z

daniem autorów projektu
obecne ustawowe gwarancje
otrzymania za pracę w niedzielę innego dnia wolnego od pracy nie są wystarczającą rekompensatą. Nie zapewniają bowiem
zatrudnionym w handlu możliwości integracji z rodziną w niedzielę,
która w tradycji polskiej jest dniem
świętym i rodzinnym.
Dodatkowo oceniają, że zakaz
pracy w placówkach handlowych
w niedzielę przyniesie bardzo korzystne skutki. Przyczyni się do
ożywienia centrów miast, wpłynie
na szersze korzystanie z ofert kulturalnych, wypoczynkowych.
Za nieprawdziwy uważają argument, że zakaz pracy w placówkach
handlowych w niedziele spowoduje wzrost bezrobocia. Zaznaczają, że
obowiązujący kodeks nakłada na
pracodawcę obowiązek dania pracownikowi dnia wolnego za przepracowaną niedzielę, a więc i tak
pracuje on przez maksymalnie
sześć dni w tygodniu.

Patronem inicjatywy ustawodawczej jest Naczelna Rada Zrzeszeń
Handlu i Usług. Wspiera ją NSZZ
„Solidarność” oraz Społeczny Ruch
Świętowania Niedzieli, który po-

wstał w Legnicy, a na jego czele stoi
przewodniczący ZR ZM NSZZ „Solidarność” Bogdan Orłowski.
Dodajemy, że w Sejmie na rozpatrzenie czeka również poselski

Sąd umorzył proces
szefowej „Solidarności”
w ADO
Przewodnicząca Komisji
Zakładowej NSZZ „Solidarności” w fabryce Rileta
(dawniej ADO) Urszula
Przybyła nie będzie musiała
przepraszać pracodawcy, ani
wpłacić 5 tys. zł na konto
PCK – postanowił Sąd Rejonowy w Legnicy.
Ciągnący się od pół roku
proces, jaki wytoczył związkowej działaczce wiceprezes
niemieckiej fabryki firanek
Michael Schroeiber, zakończył się w piątek. Sędzia Marian Woźny umorzył postępowanie wobec Urszuli Przybyły ze względu na niską
szkodliwość społeczną czynu.
Schroeiber pozwał szefową
zakładowej „Solidarności” za
wypowiedź na portalu LCA.
Pl oraz w Gazecie Legnickiej.
Chodzi o słowa: „Domagamy
się podwyżek wynagrodzeń,
których nie mieliśmy od dziesięciu lat!”. Przybyła skrytykowała też pracodawcę za likwidację funduszu socjalnego.

Sąd uznał, że kobieta nie
miała racji. - Dokumenty
wskazują, że podwyżki w firmie były. A to, że pracownicy
ich nie odczuli, bo wzrosły
koszty utrzymania, to już jest
sprawą niezależną od pracodawcy. Nieprawdą jest też to,
że zlikwidowany został fundusz socjalny. Była tylko
zwłoka z przelaniem na jego
konto pieniędzy. Udzielając
wywiadu dziennikarzowi
przewodnicząca związku zawodowego powinna to wiedzieć – uzasadniał wyrok sędzia Marian Woźny.
Postępowanie umorzył,
uznając Przybyłę za „ofiarę
konfliktu między pracodawcą a związkiem zawodowym”.
- Funkcjonowała w specyficznych warunkach. Reprezentowała interes załogi. Jej
działalność jednak cechował
brak wiedzy prawniczej.
Spór między zarządem spółki a związkiem zawodowym
poszedł bardzo daleko. Brakowało w nim mediacji. A jak

Dzięki
”Solidarności”
dodatkowe wolne
dni w 2014 r.

jest walka, to muszą być
i ofiary. Taką właśnie była
oskarżona – tłumaczył sędzia
Woźny.
Wyrok nie jest prawomocny. Obie strony mogą się od
niego odwołać do sądu drugiej instancji.
Konflikt między załogą reprezentowaną przez „Solidarność” a zarządem spółki
trwa od wiosny. W październiku w Sądzie Rejonowym
zwolniona za wywieszenie
na płocie związkowej flagi
szwaczka, wywalczyła cofnięcie dyscyplinarki i zadośćuczynienie w wysokości półrocznych zarobków. W tym
samym sądzie rozpoczął się
już kolejny proces. Na ławie
oskarżonych zasiada pracodawca.
Prokuratura oskarżyła go
o dyskryminację szwaczki
z powodu przynależności do
związków zawodowych.
Grozi mu grzywna finansowa, a nawet ograniczenie
wolności.
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projekt zakładający zakaz pracy
w placówkach handlowych w niedziele, pod którym podpisali się
posłowie PiS, PO, PSL i Solidarnej
Polski.

j/wo

W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystają z wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który w październiku 2012 roku przyznał
rację NSZZ „Solidarność” ws. oddawania dnia
wolnego za święto przypadające w sobotę.
W 2014 r. w sobotę przepadną: Święto Konstytucji
3 maja oraz Dzień Wszystkich Świętych 1 listopada.
Trybunał Konstytucyjny uznał za sprzeczny
z konstytucją przepis Kodeksu pracy, zgodnie
z którym za święto przypadające w dniu wolnym
od pracy pracodawcy nie musieli oddawać pracownikom dodatkowego dnia wolnego. Przepis
od początku budził duże kontrowersje. Dlatego
NSZZ „Solidarność” zdecydował o skierowaniu
do TK wniosku o sprawdzenie jego zgodności
z ustawą zasadniczą. Sędziowie uznali, że prawo
do dnia wolnego powinno w równym stopniu
przysługiwać wszystkim pracownikom.
Od dnia publikacji wyroku TK w Dzienniku
Ustaw pracodawcy znów muszą oddawać pracownikom wolny dzień, jeśli święto przypadnie
w dzień wolny z tytułu pięciodniowego tygodnia
pracy - najczęściej chodzi o sobotę, która dla większości pracowników jest dniem wolnym. Za dzień
świąteczny, który wypadnie w sobotę, pracodawca musi więc zmniejszyć pracownikowi wymiar
czasu pracy w innym terminie. W przeciwnym razie pracownicy mogą dochodzić wynagrodzenia
z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych.
www.solidarnosc.org.pl

Staliśmy się Chińczykami Europy
Mijający 2013 rok był dla polskich pracowników najgorszym rokiem w wolnej Polsce. Od stycznia obowiązuje wydłużony wiek emerytalny, a ostatnia nowelizacja kodeksu pracy sprowadziła nas do chińskich standardów
zatrudnienia.
Jeśli dorzucimy do tego
patologiczny poziom umów
śmieciowych, rekordową

liczbę umów na czas określony, powszechne łamanie
praw pracowniczych

i związkowych oraz powszechny wyzysk, to otrzymamy obraz totalnej zapaści polskiego rynku pracy.
To wszystko dzieje się przy
akceptacji i udziale rządzących.
„Solidarność” będzie walczyła do skutku – nie tylko

w nadchodzącym 2014 roku
– aż te kompromitujące, niezgodne z prawem międzynarodowym zmiany trafią
do kosza.
W pierwszej kolejności
naszym priorytetem będą
działania na rzecz wzrostu
wynagrodzeń, w tym pła-

cy minimalnej, które od
kilkunastu lat są przez
pracodawców sztucznie
zaniżane mimo rekordowo
rosnącej produktywności.
Będziemy też ostrzej przeciwstawiać się łamaniu
praw związkowych,
w tym szykanowaniu i wy-

Regionalne
spotkanie opłatkowe
Ponad stu związkowców uczestniczyło w corocznym spotkaniu opłatkowym.
Solidarność spotkała się w Restauracji Parnasik w Legnicy.

S

potkanie swoją obecnością zaszczycili między
innymi: Ksiądz Wiesław
Migdał, Ksiądz Marian Kopko, Ksiądz Wiesław Migdał,
Ksiądz Grzegorz Ropiak, a
także zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ

„Solidarność” Tadeusz Majchrowicz.
Na wstępie przewodniczący Bogdan Orłowski powitał
wszystkich zebranych i podziękował związkowcom za
pracę w mijającym roku na
rzecz NSZZ „Solidarność. Na-

stępnie głos zabrał Tadeusz
Majchrowicz, który podkreślił
wielką rolę szeregowych
związkowców w „walce” z
pracodawcami i rządem dla
dobra pracowników. Na zakończenie w imieniu przewodniczącego KK Piotra Du-

dy złożył życzenia świąteczne
i noworoczne. Ksiądz Grzegorz Ropiak odmówił modlitwę i pobłogosławił opłatki,
którymi podzielili się związkowcy.
Spotkanie umilał legnicki
zespół Beny band.
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rzucaniu działaczy związkowych.
Przedsiębiorcy i politycy
będą nas traktowali tak jak
sobie na to pozwolimy, dlatego będziemy walczyć. Będą kolejne „Polskie wrześnie”. I tak wygramy...!
Piotr Duda

Pikieta przed
Ministerstwem
Pracy i Polityki
Społecznej
30 listopada odbyła się pierwsza ogólnopolska
pikieta pracowników socjalnych i pomocy społecznej, zorganizowana przez NSZZ “Solidarność” – Sekcję Krajową Pracowników Pomocy
Społecznej oraz Polską Federację Związkową
Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej.
Hasło pikiety: “Socjalni – dla osób, rodzin i dla
społeczeństwa. Silni – Razem!” zjednoczyło organizacje związkowe reprezentujące głos środowiska
pomocy społecznej. W pikiecie uczestniczyli działacze związkowi oraz osoby nie zrzeszone z różnych części Polski. Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w MOPS w Legnicy również zorganizowała wyjazd na manifestację. Z naszego ośrodka
w pikiecie wzięło udział 17 osób.
Pikietujący domagali się wstrzymania prac nad
resortowymi propozycjami destrukcyjnych zmian
w ustawie o pomocy społecznej. Protestowano
przeciwko próbie prywatyzacji sektora pomocy
społecznej, prowadzącej do jeszcze większego pogorszenia warunków pracy pracowników realizujących zadnia pomocy społecznej, redukcji zatrudnienia oraz pogorszenia standardów udzielanej
pomocy.
W trakcie pikiety odczytano petycję, która 21 listopada w Dniu Pracownika Socjalnego została
złożona w MPiPS. Pracownicy pomocy społecznej
domagają się m.in. wypracowania nowych założeń do ustawy w debacie publicznej i bezpośrednim dialogu ze związkami zawodowymi, reprezentantami grup zawodowych i pracowników socjalnych oraz ekspertami. Protestowano również
w imieniu klientów pomocy społecznej. Nowe zasady udzielania świadczeń wykluczą z systemu
pomagania znaczną grupę osób, a nowe cele działania pomocy społecznej uniemożliwią wszechstronną pomoc osobom i rodzinom jej potrzebującym.
Głos zabrali przedstawiciele ogólnopolskich
związków zawodowych działających w obszarze
pomocy społecznej. Jerzy Gilewski – Przewodniczący PFZPSiPS zwrócił uwagę na ponad związkowy wymiar wydarzenia, a także zaakcentował jego
znaczenie dla uruchomienia oddolnej inicjatywy
pracowników oczekujących konstruktywnych,
a nie destrukcyjnych działań w systemie pomocy.
Stanisław Jamka – Przewodniczący KSPPS NSZZ
„Solidarność” – wskazywał z kolei na antyspołeczną politykę obecnego rządu prowadzoną wobec
najbardziej potrzebujących i sprzeczną z zasadami
społecznej sprawiedliwości i ludzkiej godności.
Stanisław Juchta – Przewodniczący ZZPPS w Lublinie (OPZZ), uważa propozycję ministerialną
zmian w ustawie o pomocy społecznej za niedopracowaną i szkodliwą dla osób potrzebujących.
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Tusk w Legnicy!
Tyle, że styropianowy

Słynna rzeźba premiera Donalda Tuska stanęła w środę na płycie legnickiego Rynku. - Nareszcie doczekaliśmy
się go w naszym mieście - ironizował szef „Solidarności” Bogdan Orłowski.

O

d kiedy ponad sześć lat
temu Donald Tusk
został premierem,
w Legnicy nie pojawił się. Działacze NSZZ „Solidarność”
Zagłębia Miedziowego posta-
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nowili więc przywieźć jego
rzeźbę.
- Premier w końcu dotarł do
Legnicy z gospodarską wizytą.
Chcemy mu osobiście „podziękować” za wydłużenie wieku

emerytalnego, a także za
wszystkie niespełnione obietnice. A jest ich mnóstwo - mówił
Bogdan Orłowski, przewodniczący Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarności”.
Związkowcy ustawili rzeźbę
Tuska w Rynku. Część z nich
wystąpiła w maskach z podobiznami dolnośląskich polityków
Platformy Obywatelskiej: Grzegorza Schetyny, Jacka Protasiewicza, Norberta Wojnarowskiego, Roberta Kropiwnickiego
i Piotra Borysa, zamieszanych
w tzw. aferę taśmową.
Orłowski „zadzwonił” nawet
do KGHM Polska Miedź, by załatwić sobie pracę. Rozmowę
„nagrywał” na atrapę szpulowca rodem z PRL-u.
Przechodnie, którzy podziwiali rzeźbę premiera częstowani by-

li przez związkowców cukierkami, które zastąpiły kiełbasę wyborczą. - To w ramach oszczędności budżetowych - tłumaczyli
działacze „Solidarności”.
„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. Jeszcze
w tym tygodniu odwiedzi Lubin i Głogów.
„Pomnik” premiera Donalda
Tuska zrobiony został ze styropianu, a następnie został
usztywniony i pomalowany
złotą farbą. Przedstawia sylwetkę Donalda Tuska w peruwiańskiej czapce i z piłką pod pachą.
Pod monumentem umieszczony jest napis: „Premierowi naród”.
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Słońce Peru zaświeciło przed ratuszem
Do Głogowa zawitał „Złoty
Donek”- figura przedstawiająca
premiera Donalda Tuska w peruwiańskiej czapce i z piłką pod
pachą. Pomnik, który zrobił furorę podczas wrześniowych demonstracji Solidarności w Warszawie, ustawiony został w Rynku. Happening był okazją do zaprezentowania postulatów kierowanych przez związkowców pod
adresem premiera.
- Ukochany premierze! Dziękujemy za możliwość pracy na umowy śmieciowe. Źródło rozwój rodzinnego biznesu. Dziękujemy za
bezrobocie i szarą strefę. Dziękujemy też za wydłużony wiek emerytalny - grzmiał przez megafon
Bogdan Orłowski, przewodniczący zarządu regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ Solidarność.
Tłumów głogowian przed ratuszem jednak nie było. Publikę stanowili głównie działacze Solidarności. - Być może wpływ na to ma
stosunkowo wczesna pora. Większość głogowian jest w pracy twierdzi Mirosław Kaszowski,
szef biura terenowego Solidarności w Głogowie. - Problemy, o których mówimy podczas tych happeningów nie dotyczą tylko
związkowców. One dotyczą nas
wszystkich. Czas pokaże, jaki będzie skutek naszych działań - dodaje Kaszowski.
„Złoty Donek” od kilku tygodni jeździ po Polsce.
W tym tygodniu odwieW samo południe pomnik Donada Tuska stanął w pobliżu CK Muza w Lubinie.
dził już Legnicę
Powitała go grupa związkowców głównie z KGHM. Przez dwie godziny protestujący w ironiczny sposób
i Lubin.
oddawali mu cześć i dziękowali za dotychczasowe dokonania.
Bogdan Orłowski przewodniczący ningu przedstawił w zabawny sposób nych przez działaczy Platformy Obywa(mai)Radio elka
Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe parodię rozmowy telefonicznej nawią- telskiej. Kpił również z obietnic europoNSZZ „Solidarność” w czasie happe- zującej do słynnych taśm prawdy nagra- sła Borysa w sprawie budowy S3.

Drugi dzień
wizyty Złotego
Donka w Regionie
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Solidarnościowe
karczmy
piwne
Kończy się okres karczm piwnych
w KGHM. Jedna z ostatnich w regionie odbyła się w PeBeKa w Lubinie. Karczma nawiązywała do PRL-u. Byli milicjanci, którzy bronili dostępu do pomnika Złotego
Donka, była szafa do której można było
wyrazić poparcie dla obecnej władzy, a także „maluch” do którego zapakowano dziesięciu górników.

Nowa deklaracja
związkowa
DEKLARACJA CZ£ONKOWSKA

Poniżej zamieszczamy nowy wzór deklaracji
związkowej oraz zgłoszenie – gdy członek
związku zmienia miejsce pracy, a co za tym idzie
organizację związkową. Nowa deklaracja zosta-

ZG£OSZENIE

NSZZ

Ja ni¿ej podpisany/a deklarujê wst¹pienie do Niezale¿nego
Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego „Solidarnoœæ”.
Bêdê stosowa³/a siê do postanowieñ Statutu Zwi¹zku.
Zobowi¹zujê siê do regularnego op³acania sk³adek zwi¹zkowych i wyra¿am zgodê na ich pobieranie przez pracodawcê
z mojego wynagrodzenia.

Zgodnie z ustaw¹ o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133 poz. 883) wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w deklaracji wy³¹cznie dla wewnêtrznych potrzeb NSZZ „Solidarnoœæ”. Jestem œwiadomy(a) faktu, ¿e przys³uguje mi prawo wgl¹du do moich
danych osobowych oraz ich poprawiania.
Nazwisko
PESEL

Potwierdzam przynale¿noœæ do Niezale¿nego Samorz¹dnego
Zwi¹zku Zawodowego „Solidarnoœæ”.
Bêdê stosowa³/a siê do postanowieñ Statutu Zwi¹zku.
Zobowi¹zujê siê do regularnego op³acania sk³adek zwi¹zkowych i wyra¿am zgodê na ich pobieranie przez pracodawcê
z mojego wynagrodzenia.
Zgodnie z ustaw¹ o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133 poz. 883) wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w deklaracji wy³¹cznie dla wewnêtrznych potrzeb NSZZ „Solidarnoœæ”. Jestem œwiadomy(a) faktu, ¿e przys³uguje mi prawo wgl¹du do moich
danych osobowych oraz ich poprawiania.
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Integralnym za³¹cznikiem do niniejszego dokumentu jest kopia deklaracji cz³onkowskiej
potwierdzona przez organizacjê przyjmuj¹c¹ do NSZZ „Solidarnoœæ”.
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...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

Nazwisko i imiê

Nazwisko i imiê

PESEL

PESEL

Proszê o pobieranie przez pracodawcê z mojego wynagrodzenia sk³adki zwi¹zkowej na rzecz NSZZ „Solidarnoœæ” – stanowi¹cej 0, 82%:
a/ miesiêcznych przychodów, osi¹ganych u pracodawcy z tytu³u zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z uwzglêdnieniem dodatków
p³acowych, z wyj¹tkiem: przychodów zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych, ró¿nego rodzaju deputatów,
rekompensat, ekwiwalentów, odszkodowañ, odpraw, nagród – w tym jubileuszowych – oraz œwiadczeñ finansowanych ze œrodków
przeznaczonych na cele socjalne w ramach zak³adowego funduszu œwiadczeñ socjalnych lub œwiadczeñ urlopowych wyp³acanych
w zamian tych œwiadczeñ.
b/ pobieranych pieniê¿nych zasi³ków chorobowych i opiekuñczych z ubezpieczenia spo³ecznego.

Proszê o pobieranie przez pracodawcê z mojego wynagrodzenia sk³adki zwi¹zkowej na rzecz NSZZ „Solidarnoœæ” – stanowi¹cej 0, 82%:
a/ miesiêcznych przychodów, osi¹ganych u pracodawcy z tytu³u zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z uwzglêdnieniem dodatków
p³acowych, z wyj¹tkiem: przychodów zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych, ró¿nego rodzaju deputatów,
rekompensat, ekwiwalentów, odszkodowañ, odpraw, nagród – w tym jubileuszowych – oraz œwiadczeñ finansowanych ze œrodków
przeznaczonych na cele socjalne w ramach zak³adowego funduszu œwiadczeñ socjalnych lub œwiadczeñ urlopowych wyp³acanych
w zamian tych œwiadczeñ.
b/ pobieranych pieniê¿nych zasi³ków chorobowych i opiekuñczych z ubezpieczenia spo³ecznego.

Nazwa zak³adu pracy

Data
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NSZZ

Nazwisko

Imiê

Telefon

ła ujednolicona dla wszystkich struktur związkowych w całym kraju. Taką decyzję podjęli
członkowie komisji krajowej obradującej 18-19
grudnia w Gdańsku.

Nazwa zak³adu pracy

Podpis
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Data

Podpis

EuroMajdan w Legnicy.
„Ukraina do Europy!”
Około stu osób poparło europejskie aspiracje Ukrainy w legnickim Rynku. W manifestacji udział wzięli przedstawiciele
legnickiej mniejszości ukraińskiej, a także lokalni politycy.
Stanowisko Prezydium
KK NSZZ „Solidarność”
NSZZ „Solidarność” z wielkim zaniepokojeniem śledzi coraz bardziej dramatyczną sytuację na Ukrainie. Potępiamy zdecydowanie atak
sił policyjnych na pokojowe zgromadzenia obywateli a szczególnie niczym niesprowokowaną
brutalność wobec bezbronnych uczestników
zgromadzeń. Bezpośrednim powodem protestów społecznych była deklaracja rządu Ukrainy o wstrzymaniu prac nad układem stowarzyszeniowym Ukraina – Unia Europejska, jednak manifestacje nie przebiegają w oderwaniu
od coraz trudniejszej sytuacji społecznej i gospodarczej oraz pogarszającego się klimatu politycznego na Ukrainie.

P

rezydent Wiktor Janukowycz jest
cyniczny. Z premedytacją blokuje
integrację Ukrainy z Unią Europejską dążąc do unii celnej z Rosją. Tymczasem miejsce Ukrainy jest w Europie
i strukturach unijnych. Naszym problemem jest Rosja. To co dzieje się na Ukrainie to tragedia dla całego narodu - mówi
Jerzy Pawliszczy z legnickiego oddziału
Związku Ukraińców w Polsce.
Podobnego zdania jest lider legnickich
Ukraińców Bohdan Pecuszok. - Dziewięć
lat temu manifestowaliśmy w Rynku popierając Pomarańczową Rewolucję. Niestety nie wykorzystaliśmy jej odpowiednio. Dziś wszyscy jesteśmy rozczarowani
jej efektam
Na legnickim EuroMajdanie nie zabrakło polityków. Legnickich Ukraińców
wsparli poseł PO Robert Kropiwnicki, wi-

cemarszałek sejmiku dolnośląskiego
Krzysztof Skóra z PiS, a także prezydent
Tadeusz Krzakowski.
- Ukraińcy walczą o pełną wolność,
tak jak my w latach 80. minionego wieku. Jesteśmy im winni poparcie. Dlatego
tu jestem - tłumaczył Krzysztof Skóra. Ukraina wcześniej, czy później znajdzie
się w Unii Europejskiej. To nieuniknione. Naszym obowiązkiem jest pomaganie sąsiadom - dodał poseł Robert Kropiwnicki.
Na manifestację przyszli również związkowcy z „Solidarności”. - Tam gdzie dzieje
się komuś krzywda, nie może nas zabraknąć - mówił przewodniczący NSZZ „Solidarność” Zagłębia Miedziowego Bogdan
Orłowski. Orłowski przeczytał zebranym
stanowisko prezydium KK NSZZ Solidarność.

Wyrażamy naszą solidarność wobec ukraińskich związków zawodowych i pracowników,
którzy nie tylko padają ofiarą represji ze strony
władz, lecz również cierpią na skutek gwałtownie rozszerzającej się strefy ubóstwa, rosnącego
bezrobocia i problemów społecznych. Zatrzymanie wypłat emerytur i wynagrodzeń w wielu
gałęziach gospodarki, a szczególnie w sferze
budżetowej jest niedopuszczalne. Katastrofalna
sytuacja gospodarcza i społeczna Ukrainy jest
wynikiem nieudolnej polityki rządu i administracji prezydenta, oligarchizacji gospodarki,
korupcji i deficytu procedur demokratycznych
oraz przede wszystkim brakiem autentycznego
dialogu społecznego. Zdajemy sobie jednak
sprawę, że sytuację dramatycznie pogorszyły
rosyjskie sankcje handlowe narzucone na Ukrainę w celu wywarcia niedopuszczalnego nacisku politycznego.
Wzywamy władze Ukrainy do zaprzestania
represji wobec społeczeństwa, które musi mieć
zagwarantowane prawo do nieskrępowanej decyzji w sprawie przyszłości swego kraju. Jesteśmy też przekonani, że przybliżenie Ukrainy do
europejskiego modelu społecznego, stosowanie
europejskich standardów w dziedzinie praw
człowieka, praw pracowniczych i związkowych
a także otwarcie dla Ukrainy jednolitego rynku
europejskiego będzie miało pozytywne skutki
dla obywateli i pracowników.
Wzywamy instytucje europejskie do wykazania większej aktywności i wyobraźni w rozmowach z partnerami ukraińskimi. Zarysowanie
perspektywy akcesji do UE w dłuższym horyzoncie czasowym i pilne załatwienie ułatwień
wizowych wraz z przedstawieniem harmonogramu dojścia do całkowitego zniesienia wiz, to
minimum, którego załatwienie zależy wyłącznie od woli politycznej.
NSZZ „Solidarność” deklaruje pełne wsparcie dla europejskich aspiracji Ukrainy i będzie
współpracować z ukraińskimi wolnymi związkami zawodowymi i organizacjami partnerskimi dążącymi do zbliżenia Ukrainy do UE.

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,
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