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Trybunał Konstytu-
cyjny orzekł 7 maja, 
że podwyższenie 

wieku emerytalnego dla 
kobiet i mężczyzno do 67 
lat jest konstytucyjne. 
Zakwestionował jedynie 
emerytury częściowe. 
„Solidarność” z roz-
czarowaniem przyję-
ła wyrok.

 
Związek od począt-

ku sprzeciwiał się re-
formowaniu systemu 
emerytalnego poprzez 
p o d n i e s i e n i e  w i e k u 
uprawniającego do przej-
ścia na emeryturę. „Solidar-
ność” domagała się podda-
nia planowanych zmian 
pod głosowanie w referen-
dum. Sejm odrzucił wnio-
sek. W sierpniu Komisja 
Kra jowa zdecydowała 
o skierowaniu skargi do 
Trybunału Konstytucyjne-
go w sprawie wydłużenia 
wieku emerytalnego. Zda-
niem Związku  zrównanie 
wieku emerytalnego kobiet 
i mężczyzn oraz zróżnico-
wanie warunków nabycia 
prawa do tzw. emerytur 
częściowych w zależności 
od płci  jest niezgodne 
z Konstytucją RP. „Solidar-
ność” skarży również nie-
przestrzeganie przyjętej 
w Polsce w 2013 r. konwen-

cji Międzynarodowej Orga-
nizacji Pracy nr 102 w spra-
wie minimalnych norm za-
bezpieczenia społecznego. 

Konwencja zaleca, aby wiek 
uprawniający do emerytury 
nie przekraczał 65 lat.  Do-

puszcza się ustalenie wyż-
szego wieku, ale powinno 
to być uzależnione od zdol-
ności do pracy osób star-
szych w danym kraju. 
Związek zwraca uwagę, że 
ten warunek w Polsce nie 

został spełniony. We 
wrześniu 2012 „Soli-
darność” rozpoczęła 
kampania informacyj-
ną pod hasłem – „Nie 
chcemy pracować aż 
do śmierci”, przypo-
minającą o skutkach 

wydłużenia  wieku 
emerytalnego. Spoty infor-

macyjne były wyświetlane 
w kinach oraz w internecie. 

 Zgodnie z danymi GUS 
i Eurostatu tylko niewielka 
część społeczeństwa zacho-

wuje po 65 roku życia zdol-
ność do pracy zawodowej. 
Choć wydłuża się średnia 
długość życia, skraca się 
tzw. długość życia w zdro-
wiu. Oznacza to, że w pol-
skich realiach wiek 67 lat nie 
jest wiekiem rozpoczynania 
nowego życia na emerytu-
rze, ale wiekiem chorowa-
nia i umierania.

 Trybunał Konstytucyjny 
niejednogłośnie uznał, że 
podwyższenie wieku eme-
rytalnego do 67. roku życia 
jest zgodne z konstytucją. 
Pełny skład TK - przy sze-
ściu zdaniach odrębnych co 
do różnych punktów wyro-
ku - uznał, że zaskarżone 
przez NSZZ „Solidarność”, 
posłów PiS i OPZZ przepisy 

o podwyższeniu wieku 
emerytalnego do 67 lat są 
zgodne z ustawą zasadni-
czą i konwencją Międzyna-
rodowej Organizacji Pracy. 
Tylko sędzia Zbigniew Cie-
ślak stwierdził, że cała no-
welizacja jest niezgodna 
z konstytucją, ponieważzo-
stała wprowadzona bez wy-
maganych konsultacji spo-
łecznych i wysłuchania 
związków zawodowych. 
Pozostali sędziowie zwraca-
li uwagę na wybrane ele-
menty nowelizacji. 

 - Jedno jest pewne. Spra-
wy wydłużonego wieku 
emerytalnego nie odpuści-
my - podkreśla szef „Soli-
darności”.

 hd

Szkolenia


Członkowie zakłado-
wych komisji rewizyjnych 
z organizacji w: oświacie 
jaworskiej, złotoryjskiej i 
chojnowskiej oraz w Rile-
cie Sp. z o. o. w Legnicy i 
Komendzie Miejskiej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w 
Legnicy wzięli udział w 
szkoleniu Zasady działa-
nia komisji rewizyjnej, któ-
re miało miejsce w Legni-
cy, w dniach 3 - 4 kwietnia 
br. Celem szkolenia było 
poznanie zasad działania 
komisji rewizyjnych, po-
głębienie znajomości pra-
wa wewnątrzzwiązkowe-
go oraz opanowanie pod-
staw zarządzania finansa-
mi podstawowych jedno-
stek organizacyjnych. 
Warsztaty przeprowadzi-
ły Ewa Kosiorowska i Li-
dia Marszałek.


Członkowie organizacji 

NSZZ „Solidarność” w: 
Rilecie Sp. z o. o. w Legni-
cy, Komendzie Miejskiej 
Państwowej Straży Pożar-
nej w Legnicy,  Hormann 
Sp. z o. o. w Legnicy, Hu-
cie Miedzi Cedynia w Or-
sku i Volkswagena Motor 
Polska Sp. z o. o. w Polko-
wicach, w dniach 24 - 29 
kwietnia br. wzięli udział 
w szkoleniu Lider dialogu 
autonomicznego - część 1. 
Warsztaty dotyczyły orga-
nizacji pracy działacza 
związkowego oraz prawa 
pracy i prawa wewnątrz-
związkowego. Zajęcia 
przeprowadzili Ewa Ko-
siorowska i Jerzy Moraw-
ski przy współpracy z me-
cenasem Piotrem Jóźwia-
kiem z Kancelarii Prawnej 
Radcy Prawnego Monika 
Majka.

Komentarz przewodniczącego KK NSZZ “Solidarność” w sprawie decyzji TK 
uznającej wydłużenie wieku emerytalnego za zgodny z konstytucją.

Większości sędziom Trybunału Konstytucyjnego zabrakło odwagi w naprawieniu 
skutków głupich decyzji politycznych, które każą Polakom pracować aż do śmierci. N i -
gdy się się z tym nie pogodzimy.

Solidarność wykorzystała w Polsce wszelkie dostępne środki. Złożyliśmy wnio-
sek o przeprowadzenie referendum, organizowaliśmy protesty, złożyliśmy skargę d o 
TK. Dzisiaj pozostaje nam już tylko skarga do MOP i działania na rzecz odsunięcia od wła-
dzy tych polityków, którzy wprowadzili wydłużony wiek emerytalny.

Inicjatywa obywatelska www.sprawdzampolityka.pl, którą rozpoczęła „Solidar-
ność” jest krokiem w tym kierunku i będzie kontynuowana przy kolejnych wyborach. 
Do skutku.

Jedno jest pewne. Sprawy wydłużonego wieku emerytalnego nie odpuścimy.
 Piotr Duda

8Wzorem lat ubiegłych 
w dniach 3 - 4 kwietnia 2014 r. 
w Ośrodku Szkolenia Pań-
stwowej Inspekcji Pracy we 
Wrocławiu, odbyło się semina-
rium dla Społecznych Inspek-
torów Pracy oraz regionalnych 
i branżowych koordynatorów 
ds. bhp NSZZ ,,Solidarność”. 
Region Zagłębie Miedziowe 
reprezentowali Andrzej Kulik 
i Wojciech Zawadzki. Tema-
tem seminarium była prawna 
ochrona pracy, ergonomia 
w środowisku pracy, choroby 
wywołane sposobem wykony-

wania pracy (zespoły bólowe 
kończyn, pleców), psycholo-
giczne aspekty ustalania przez 
zespół powypadkowy okolicz-
ności i przyczyn wypadków 
przy pracy.

8W dniach 9 - 11 kwietnia 
2014 r. w Poznaniu miały miej-
sce Międzynarodowe Targi 
Ochrony Pracy, Pożarnictwa 
i Ratownictwa SAWO 2014. 
Wśród 24 200 zwiedzających 
byli Wojciech Zawadzki SIP 
z Volkswagena Motor Polska 
Sp. z o.o. w Polkowicach, Wie-

sław Michalski SIP z Zakładów 
Górniczych Rudna oraz An-
drzej Kulik SIP z Zakładów 
Górniczych Lubin.

816 kwietnia 2014 r. odbyło 
się zebranie Klubu SIP, pod-
czas którego miała miejsce 
dyskusja na temat proponowa-
nych przez pracodawców 
zmian w ustawie o SIP prowa-
dzących do  wyrugowania SIP 
z zakładów pracy. Wojciech 
Zawadzki - regionalny koor-
dynator ds. bhp i Wiesław Mi-
chalski społeczny inspektor 

pracy w Zakładach Górni-
czych Rudna zobowiązali się 
napisać list otwarty z argu-
mentami przemawiającymi za 
utrzymaniem s łużb  SIP. 
W spotkaniu uczestniczyli 
społeczni inspektorzy z: Miej-
skiego Przedsiębiorstwa Ko-
munikacyjnego Sp. z  o. o. 
w Legnicy, Dolnośląskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolnicze-
go we Wrocławiu, Haertera 
TW Sp. z o. o. Sp. k. w Legnicy, 
Inovy Sp. z o. o. w Lubinie, 
Przedsiębiorstwa Budowy Ko-
palń PeBeKa SA w Lubinie, 

Pogotowia Ratunkowego 
w Legnicy, Sandenu Manufac-
turing Poland Sp. z o. o. w Po-
lkowicach, Spółdzielni Miesz-
kaniowej Piekary w Legnicy, 
Urzędu Skarbowego w Lubi-
nie,  Volkswagena Motor Pol-
ska Sp. z o.o. w Polkowicach, 
ZG „Lubin”, ZG „Rudna” i Za-
kładów Wzbogacania Rud - 
oddziałów KGHM Polska 
Miedź SA oraz Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Radwa-
nicach. Spotkanie poprowadził 
Wojciech Zawadzki Regional-
ny Koordynator ds. bhp. 

Akrtualności klubu SIP

Sędziom zabrakło odwagi. Wyrok TK 
niekorzystny dla społeczeństwa
 - Większości sędziom Trybunału Konstytucyjnego zabrakło odwagi w naprawieniu skutków głupich 
decyzji politycznych, które każą Polakom pracować aż do śmierci- komentuje orzeczenie Trybunału 
Konstytucyjnego w sprawie podniesienia wieku emerytalnego Piotr Duda, przewodniczący KK - 
Nigdy się się z tym nie pogodzimy.

Komentarz przewodniczącego KK NSZZ “Solidarność” w sprawie decyzji TK 
uznającej wydłużenie wieku emerytalnego za zgodny z konstytucją.

Większości sędziom Trybunału Konstytucyjnego zabrakło odwagi w naprawieniu 
skutków głupich decyzji politycznych, które każą Polakom pracować aż do śmierci. N i -

Solidarność wykorzystała w Polsce wszelkie dostępne środki. Złożyliśmy wnio-
sek o przeprowadzenie referendum, organizowaliśmy protesty, złożyliśmy skargę d o 
TK. Dzisiaj pozostaje nam już tylko skarga do MOP i działania na rzecz odsunięcia od wła-
dzy tych polityków, którzy wprowadzili wydłużony wiek emerytalny.

Inicjatywa obywatelska www.sprawdzampolityka.pl, którą rozpoczęła „Solidar-
ność” jest krokiem w tym kierunku i będzie kontynuowana przy kolejnych wyborach. 

Jedno jest pewne. Sprawy wydłużonego wieku emerytalnego nie odpuścimy.
 Piotr Duda

Wieku emerytalnego nie odpuścimy

Rządowy podręcznik zaniży 
poziom nauczania 

Większość dyrektorów nie-
publicznych podstawówek 
uważa, że rządowy podręcz-
nik zaniżyłby poziom nauki 
w kierowanych przez nich 
szkołach i dlatego pozostaną 
przy książkach oferowanych 
przez wydawnictwa - infor-
muje „Dziennik Gazeta Praw-
na”. 

Gazeta informuje, że szko-
łom prywatnym zależy na 
utrzymaniu wysokiego pozio-
mu nauczania. W zeszłym ro-
ku średni wynik sprawdzia-

nów kończących VI klasę 
w publicznej wynosił 23 pkt 
na 40, w niepublicznej 28 pkt. 
Tymczasem rządowy elemen-
tarz nie zapewnia wystarcza-
jąco wysokiego poziomu na-
uczania. Podręcznik według 
nauczycieli nie inspiruje ani 
dzieci, ani nauczycieli do my-
ślenia. Poza tym jest nudny, 
a powinien pokazywać, że na-
uka jest przygodą. Nie przeka-
zuje wiedzy ogólnej i jest do-
stosowany do najsłabszych 
uczniów.

„Nie znaleźliśmy 
nikogo, kto by się ja-
sno zadeklarował, że 
wybiera MEN-owski 
elementarz” - twier-
dzi autor artykułu.

Decyzja dyrekto-
rów o wyborze pod-
ręcznika będzie do-
tyczyła mniej więcej 
10 tys. dzieci, które 
rozpoczną naukę 
w pierwszych kla-
sach szkół niepu-
blicznych.  hd

200 tys. dzieci 
straciło prawo
do świadczeń

O 200 tys. zmalała liczba najmłodszych 
otrzymujących zasiłki rodzinne. Tak wynika 
z danych ministerstwa pracy za 2013 rok, do 
których dotarła „Rzeczpospolita”.

Stało się tak, mimo że rząd podniósł w listopadzie 
2012 r. - pierwszy raz po ośmiu latach od momentu 
uruchomienia obecnego systemu wspierania ro-
dzin - kryterium dochodowe uprawniające do po-
mocy. Wzrosło ono jednak zaledwie o 6,9 proc. - 
z 504 do 539 zł netto na osobę w rodzinie. Wydatki 
na świadczenia rodzinne wyniosły w ubiegłym ro-
ku zaledwie 7,4 mld zł - podaje „Rzeczpospolita” 
i porównuje, że to o 700 mln zł mniej niż w 2004 ro-
ku. W tym czasie nasz PKB wzrósł niemal o połowę. 
W 2004 r. wydatki na świadczenia rodzinne wynio-
sły 0,9 proc. PKB, w ubiegłym roku zaledwie 0,45 
proc. Z danych OECD wynika natomiast, że w po-
nad 30 najlepiej rozwiniętych krajach świata skupio-
nych w tej organizacji średnio przeznacza się na po-
litykę rodzinną 2,6 proc. PKB.

W ubiegłym Bank Światowy opublikował ra-
port, z którego wynika, że Polska zajmuje na 
świecie pod względem dzietności czwarte miej-
sce od końca! 

Kraje europejskie stosują system wpierania ro-
dzin zasiłkami. Na przykład Niemcy otrzymują 
zasiłek w wysokości 180 euro miesięcznie na 
jedno dziecko, a we Francji dla rodziców posia-
dających co najmniej dwoje potomstwa – 127 eu-
ro. Dla tych, którzy wychowują ich czworo, zasi-
łek to 452 euro miesięcznie. Do tego dochodzi 
jeszcze wiele uprawnień – na przykład rodzina 
wychowująca dziecko do trzeciego roku życia 
otrzymuje dodatkowo 182 euro miesięcznie. 

Nasi politycy zdają się nie zauważać proble-
mu, a eksperci stale biją na alarm, że jeśli ta poli-
tyka się nie zmieni, młodzi Polacy nadal będą 
masowo emigrować z kraju.  hd

200 tys. dzieci 

Bezrobotny 
w co czwartej 
polskiej rodzinie 

W co czwartej polskiej rodzinie są osoby bez-
robotne i poszukujące pracy. Osoby uznające 
się za bezrobotne, stanowią 13 procent doro-
słych Polaków – informuje Dziennik Gazeta 
Prawna.

Według najnowszych badań CBOS, stopa 
bezrobocia w marcu wyniosła 13,5 proc. Na-
dal większość bezrobotnych - 55 procent - 
jest zarejestrowana w urzędzie pracy, przy 
czym w ostatnim roku nieco przybyło nieza-
rejestrowanych - wzrost o 4 punkty.

Z czego utrzymują się bezrobotni? Jak po-
kazuje badanie CBOS, podstawowe źródło 
utrzymania bezrobotnych to niezmiennie 
wsparcie finansowe członków rodziny, choć 
obecnie jest ono wskazywane rzadziej niż 
przed rokiem (spadek o 5 punktów). Częściej 
niż rok temu bezrobotni deklarują, że podej-
mują prace dorywcze (wzrost o 7 punktów).

Wśród osób określających się jako bezrobot-
ne, 23 procent nie poszukuje pracy, a 25 pro-
cent nie jest gotowych do jej podjęcia w najbliż-
szym czasie.

Szef Związku przedstawił założenia 
kampanii społecznej przygotowanej 
przez NSZZ „Solidarność” -  „Spraw-

dzam polityka”. Jej celem będzie rozlicza-
nie przed wyborami do Parlamentu Euro-
pejskiego posłów z ich aktywności w Sej-
mie i Senacie. „Solidarność” będzie piętno-
wać tych kandydatów do PE, którzy głoso-
wali za przyjęciem antypracowniczych 
przepisów. Stało się to możliwe dzięki 
stronie internetowej www.sprawdzampo-
lityka.pl, gdzie można prześledzić aktyw-
ność posłów i senatorów w poszczegól-
nych głosowaniach. Dzięki temu wyborcy 
będą mogli świadomie podejmować decy-
zje dotyczące kandydatów ze swoich okrę-
gów wyborczych.

Przewodniczący przypomniał, że od lat 
słychać, jakoby związki zawodowe, ko-
ściół czy też inne organizacje społeczne nie 
powinny mieszać się do polityki. Według 
Dudy to hasło wymyślili politycy, którzy 
boją się kontroli społecznej. Boją się, bo jest 
bardzo duża różnica miedzy tym co obie-
cują, a tym co realizują. - Wśród 120 kan-
dydatów na europosłów jest 70 takich, któ-
rzy powinni się zapaść pod ziemię ze wsty-
du - tłumaczył przewodniczący - Przez 
ostatnie 3 lata głosowali w Sejmie nad an-
typracowniczymi rozwiązaniami, a teraz ci 
hipokryci mają czelność stawać przed wy-
borcami i prosić o ich głosy.

Lider „S” zwracał uwagę, że w następnej 
kadencji w PE będą się toczyły bardzo 
ważne dyskusje na temat przyszłości Euro-
py, zostaną uchwalone istotne dla pracow-
ników dyrektywy w sprawie czasu pracy 
czy płacy minimalnej. - Dlatego potrzeba 

nam polityków, którzy rozumieją te spra-
wy i nie zepsuli polskiej pracy - zaznaczył 
Duda.

Odsłaniając kolejne billboardy ze zdję-
ciami polityków, którzy „głosowali w spo-
sób antypracowniczy i antyobywatelski”, 
przewodniczący przypominał kolejne gło-
sowania w Sejmie, które przynoszą wstyd 
kandydatom do Europarlamentu m.in  
w sprawie wydłużenia wieku emerytalne-
go, wydłużenia czasu pracy, płacy mini-
malnej, prawa do zgromadzeń. - Chcemy, 
żeby strona www.sprawdzampolityka.pl 
weszła w krew polskim wyborcom - pod-
kreślał Duda - Tak, aby w każdych kolej-
nych wyborach Polacy mogli sprawdzać 
jak politycy wywiązali się ze swoich obiet-

nic, głosując nad kolejnymi ustawami 
w Sejmie i Senacie.

Kampania społeczna opiera się rów-
nież na billboardach, które zawisną w 13 
okręgach wyborczych, a także na spo-
tach radiowych i telewizyjnych. W naj-
bliższym czasie na ulicach miast pojawią 
się także przyczepy reklamowe, przypo-
minające o trwającej akcji. Spoty www.
sprawdzampolityka.pl pojawią się w ser-
wisach internetowych, biznesowych oraz 
informacyjnych m.in dailymotion.pl, sa-
lon24.pl. banki.pl, niezalezna.pl. Rekla-
my radiowe usłyszymy m.in. w radiu 
Zet, RMF na Maxxa, Programie 1 PR, 
TOK FM.

fot: KK NSZZ „S”

Rozliczmy hipokrytów. 
Ruszyła kampania „Sprawdzam polityka”
 - Obiecaliśmy dwa lata temu, że będziemy rozliczać polityków z tego co robią - 
powiedział Piotr Duda, przewodniczący KK otwierając w poniedziałek konferencję 
prasową w historycznej sali BHP -  Czas doprowadzić do sytuacji, że politycy będą bali 
się wyborców, a nie szefa swojej partii.
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Dobiegły końca wybory władz związkowych na szczeblu zakładowym. W 75 procentach przewodniczącymi wybrano na nową kadencję 2014 - 
2018 osoby pełniące dotychczas funkcję przewodniczącego. W blisko 30 organizacjach zminili się przewodniczący. I tak m.in nowych 
przewodniczących wybrano w: Hucie Miedzi Legnica, Hucie Miedzi Głogów, Hucie Cedynia, MOPS Legnica, Rileta, Szpitalu w Legnicy, 
Automatyce Miedź w Głogowie. Poniżej przedstawiamy wykaz organizacji z nazwikiem przewodniczącego. W następnym numerze 
gazety podamy listę delegatow na Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”.

Nazwa Nazwisko Imię
KGHM Polska Miedź S.A. Krzywy Mieczysław
Patelec-Elpena Sp. z o.o. w Legnicy Wegner Adam
Miejskie PrzedsiębiorstwoKomunikacyjne Wegner Piotr
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Majsner Iwona
TAURON S.A. Wrocław Oddział Legnica Kieleczawa Bogdan
PKP CARGO SA Dolnośląski Zakład Spółki Oddział Podskalny Marek
Pracowników Poczty Polskiej w Legnicy Trzepacz Halina
Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy Jantura Małgorzata
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy Baran Joanna
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna Rogowska Joanna
Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Zachwieja Krzysztof
Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy Płukar Zbigniew
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy Próżny Zbigniew
PKS “TRANS – POL” Sp. z o.o. w Legnicy Siedlewski Marek
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piekary” w Legnicy Kaczmarek Zbigniew
Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Legnicy Michalczyk Jerzy
Legnicka Biblioteka Publiczna w Legnicy Sitarska Anna
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Czyżewski Kacper
Wienerberger Ceramika Budowlana Zakład Kunice Becher Marek
Pogotowie Ratunkowe w Legnicy Wala Tomasz
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Legnicy Dubis Waldemar
Region Zagłębie Miedziowe Kaszowski Mirosław
Real Sp. z o.o. i Spółka Spółka Komandytowa Bęcławski Waldemar
DGP DOZORBUD GRUPA POLSKA Sp. z o.o. w Legnicy Przystaj Krzysztof
Pracowników Oświaty i Wychowania nr 1 w Legnicy Saradow-Jankowska Jolanta
Pracowników Oświaty i Wychowania nr 2 w Legnicy Aleszczyk - Smulska Stanisława
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona Popiwczak Teodor
FAURECIA LEGNICA S.A. w Legnicy Skalski Antoni
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy Mazur Aneta
VOSS Automotive Polska Sp. z o.o. Kaśczyszyn Agnieszka
Straż Miejska w Legnicy Wierzbicki Krzys ztof
Nadleśnictwo Legnica Mazur Jacek
Härter Technika Wytłaczania Sp. z o.o. Sp. Kontroniewicz Bogusław
Legnickie Centrum Kultury Jurczyk Paweł
Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe Czachurski Zbigniew
Koleje Dolnośląskie S.A. w Legnicy Fibich Kamil
Pracowników PKO BP S.A. w 1 Oddziale Legnica Malinowska Ilona

Nazwa Nazwisko Imię
Cynk - Mal S.A. Korzeniowska Aneta
Rileta Sp. z o.o. w Legnicy Hanysz Barbara
Spółdzielnia Inwalidów „Inprodus” Rębisz Eugeniusz
Kuźnia “Jawor” S.A. Woźnica Andrzej
NZOZ Jaworskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Pancerz Małgorzata
Nadleśnictwo Jawor Bańdura Antoni
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa Zalewska Irena
Pracowników Oświaty i Wychowania w Jaworze Markiewicz Danuta
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Gajek Łukasz
E-Towers Famaba Spółka Akcyjna w Głogowie Kurosz Mieczysław
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie Obacz Roman
KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Głogów Kucharski Andrzej
KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi „Cedynia” Huszkiewicz Cezary
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” Bartkowiak Andrzej
Pracowników Oświaty i Wychowania w Głogowie Lehman Ludwik
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Mularczyk Krzysztof
Nadleśnictwo Przemków Waligóra Zbigniew
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Psonak Monika
Starostwo Powiatowe w Głogowie Kumczyk Tomasz
Automatyka Miedź Sp. z o.o. w Głogowie Leczyk Arkadiusz
Głogowskie Przedsiębiorstwo Komunalne SITA Adamowicz Wiesław
Chrobry Głogów S.A. Kozal Ireneusz
Urząd Skarbowy w Głogowie Zalewska Anna
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Schultz Wiesława
Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców Mazur Renata
Nadleśnictwo Chocianów Zgutka Krzysztof
Pracowników Służby Zdrowia w Lubinie Grabowska Bogusława
Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. Portianko Ewa
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Dąbal Marek
Fabryka Urządzeń Mechanicznych „Chofum” Rynkiewicz Marian
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Palica Robert
KGHM Polska Miedź S.A.O/ZG „Lubin” Nuciński Bogdan
KGHM Polska Miedź S.A.O/ZG „Rudna” Czyczerski Józef
Pol-Miedź Trans Sp. z o.o. w Lubinie Januchta Adam
KGHM ZANAM Sp. z o.o. Dynak Andrzej
INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. Danek Krzysztof
Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń Pasis Ireneusz
Miedziowe Centrum Zdrowia S.A. w Lubinie Korga Anna
KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Ziemkiewicz Jarosław
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przylesie” Halot Grzegorz
Pracowników Oświaty i Wychowania w Lubinie Lis Ryszard
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Merena Antoni
Miejska Biblioteka Publiczna w Lubinie Piwowarczyk Dorota
KGHM Polska Miedź S.A.O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” Szarek Bogusław
Energetyka Sp. z o.o. w Lubinie Ratka Jarosław
KGHM Polska Miedź S.A.O/Zakład Hydrotechniczny” Kleczyński Sławomir
ZUW „URBEX” Sp. z o.o. Pietrzyk Jan
KGHM Polska Miedź S.A.O/Zakład Wzbogacania Rud Poszelużny Franciszek
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. Piwowarski Grzegorz
Real Sp. z o.o. i Spółka Spółka Komandytowa Stępnik Piotr
Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach Broda Włodzimierz
Sitech Sp. z o.o. w Polkowicach Pobihuszka Jacek
Voith Industrial Services Sp. z o.o. w Poznaniu Ratajczak Jacek
Sanden Manufacturing Poland Sp. z o.o. Fecko – Skierka Lidia
Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Karkos Edyta
Gminny Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Łukowski Krzysztof
Urząd Skarbowy w Lubinie Borkowski Andrzej
Nadleśnictwo Lubin Denko Włodzimierz
Atlas Copco Polska Sp. z o.o. Baranowski Marcin
Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie Szymańska  Izabela
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Gawron  Dorota
Pracowników Oświaty i Wychowania w Chojnowie Tomala  Artur
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Magrotex”  Letkiewicz Zbigniew
Zakład Poprawczy w Jerzmanicach Zdroju Lasoń Zbigniew
Zespół Opieki Zdrowotnej w Złotoryi Kolano  Sława
Pracowników Oświaty w Złotoryi  Skowronek  Małgorzata
Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Jacek Wojciech
Nadleśnictwo Złotoryja Sikorski Stanisław
MINE MASTER Sp. z o.o. w Wikowie Młyńczak Józef
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Grodziskiej Jamróz  Bogdan
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Vitbis” Lęba Dorota
Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych Głowacki Ireneusz
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi Wachełko Maria
Zarząd Lokalami Gminnymi w Świerzawie z/s Kruk Stanisław
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Raszkiewicz Artur

Wybory w organizacjach 
zakładowych zakończone
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31 V - sobota
Chojnów kościół pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła
Spotkanie przedkongresowe dla dzieci pierwszokomunijnych 
i rocznicowych oraz członków Eucharystycznego Ruchu Młodych.

ROZPOCZĘCIE KONGRESU

8 VI – Niedziela Zesłania Ducha Świętego 
- „Pan mój i Bóg mój”
Krzeszów, bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
W spotkaniu uczestniczą w szczególny sposób ruchy charyzma-
tyczne z diecezji; w parafiach suma w kościele parafialnym z proce-
sją eucharystyczną (przed lub po) połączona z modlitwą kongreso-
wą;

9 VI – poniedziałek:„Dzień święty świę-
cić…”
Lubin, kościół św. Maksymiliana Marii Kolbe
W spotkaniu uczestniczy w szczególny sposób Środowisko Ludzi 
Pracy; w parafiach modlitwa w intencji Ludzi Pracy;

10 VI – wtorek: „W drodze do Emaus”
Legnica, kościół pw. św. Jana Chrzciciela 
W spotkaniu uczestniczą w szczególny sposób uczniowie szkół ka-
tolickich z terenu diecezji w Legnicy oraz uczestnicy finału konkursu 
diecezjalnego nt Eucharystii; w parafiach spotkanie eucharystyczne 
dla szkół;

11 VI – środa: 
„Rodzina żyjąca Eucharystią”
Jeleniej Górze, bazylika Świętych Erazma i Pankracego 
W spotkaniu uczestniczą w szczególny sposób ruchy skupiające 
małżeństwa i rodziny z terenu diecezji; w parafiach modlitwa za mał-
żonków i rodziny;

12 VI – czwartek: 
„Modlitwa za sługi Eucharystii”
Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana;
Legnica, kaplica pw. św. Józefa w Wyższym Seminarium Duchow-
nym 
W spotkaniu uczestniczą alumni WSD DL, osoby życia konsekro-
wanego oraz przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół WSD DL; 
w parafiach modlitwa w intencji powołanych;

13 VI – piątek: „Od chleba Eucharystyczne-
go do chleb naszego powszedniego” – 
chleb św. Antoniego”
wspomnienie św. Antoniego z Padwy
Bolesławiec, bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
i św. Mikołaja 
W spotkaniu uczestniczą w szczególny sposób Parafialne Zespoły 
i Szkolne Koła Caritas; zespoły charytatywne; wolontariusze i służba 
zdrowia; w parafiach modlitwa w intencji osób zaangażowanych 
w niesienie pomocy bliźnim;

14 VI – sobota: „Pan mój i Bóg mój”
Legnica, kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski
W spotkaniu uczestniczą w szczególny sposób prezbiterzy diece-
zjalni i zakonni (Msza o godz. 9:30);

Centrum Spotkań im. Jana Pawła II w Legnicy 
(wykłady godz. 11:00-14:00);
sympozjum naukowe zorganizowane przez Wyższe Seminarium 
Duchowne Diecezji Legnickiej
w parafii modlitwa w intencji duchowieństwa;

Małe Spotkanie Młodych
Bolesławiec, kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

Młodzież; MDL; KSM; Oaza młodzieżowa;

15 VI – niedziela: 
„Niedziela dniem Eucharystii”
Legnickie Pole, kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Ja-
dwigi Śląskiej 
W spotkaniu uczestniczą w szczególny sposób przedstawiciele 
służb mundurowych (doroczna pielgrzymka); ogłoszenie tytułu ba-
zyliki mniejszej dla kościoła w Legnickim Polu; w parafiach suma 
w kościele parafialnym z procesją eucharystyczną (przed lub po) 
połączona z modlitwą kongresową;

16 VI – poniedziałek: 
„Do świętej przystępuję służby”
Legnica, sanktuarium św. Jacka 
W spotkaniu uczestniczy w szczególny sposób Służba Liturgiczna 
(ministranci, lektorzy, ceremoniarze, psałterzyści, schole, chóry, or-
ganiści, nadzwyczajni szafarze Komunii św., stali lektorzy, akolici); 
w parafiach modlitwa za osoby zaangażowane w przygotowanie ce-
lebracji liturgicznych;

17 VI – wtorek: „Być dobrym jak chleb”
św. Brata Alberta
Zgorzelec, kościół pw. św. Józefa Robotnika
W spotkaniu uczestniczą w szczególny sposób osoby bezdomne 
(przedstawiciele schronisk im. św. Brata Alberta ze Zgorzelca, Jele-
niej Góry, Lubina oraz Leśnej), a także osoby bezrobotne oraz nie-
pełnosprawne; w parafiach modlitwa w intencji osób potrzebują-
cych stałej pomocy;

18 VI – środa: 
„Maryja Niewiasta Eucharystii”
Krzeszów, kościół pw. św. Józefa
W spotkaniu uczestniczą w szczególny sposób przedstawiciele 
Wspólnoty Żywego Różańca, Podwórkowych Kółek Różańcowych 
oraz Bractwo św. Józefa; w parafiach modlitwa w intencji żywych 
i zmarłych członków Żywego Różańca i Bractwa św. Józefa;

19 VI – czwartek: „Pan mój i Bóg mój”
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej
Legnica, katedra Świętych Apostołów Piotra i Pawła
Uroczysta Msza św. w Katedrze Legnickiej (godz. 10:00) wraz z pro-
cesją eucharystyczną do czterech ołtarzy kończącą Kongres – prze-
wodniczy abp Piero Marini;

Msza św. w Zgorzelcu (godz. 16:00) wraz z procesją eucharystycz-
ną do czterech ołtarzy z zakończeniem w parku miejskim w Goerlitz 
– przewodniczy abp Piero Marini; w parafiach uroczysta Msza św. 
z procesją eucharystyczną do czterech ołtarzy.

Kiernikowski nowym 
biskupem legnickim!

Zbigniew Kiernikowski został 
mianowany przez papieża Fran-
ciszka biskupem legnickim. 
68-letni hierarcha przez ostatnie 
dwanaście lat zarządzał diecezją 
siedlecką. Zbigniew Kiernikow-
ski pochodzi z Szamarzewa 
w Wielkopolsce. Jest doktorem 
nauk teologicznych. Biskupem 
siedleckim został w 2002 roku.

W Konferencji Episkopatu Pol-
skiego pełni funkcję przewodni-
czącego Zespołu ds. Kontaktów 
z Konferencją Episkopatu Francji 
i członkiem Komisji Duchowień-
stwa i Komisji Duszpasterstwa.

W 2009 roku biskup Kiernikow-
ski został odznaczony przez pre-
zydenta Lecha Kaczyńskiego 
Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski.

Stefan Cichy na czele legnickiej 
diecezji stał dziewięć lat. W marcu 

br. skończył 75 lat i postanowił 
wybrać się na emeryturę. Spędzi ją 
w domu rekolekcyjnym Szklar-
skiej Porębie oraz legnickim domu 
księży - emerytów przy ul. Grab-
skiego. Ingres biskupa Kiernikow-
skiego w legnickiej katedrze odbę-
dzie się w drugiej połowie czerw-
ca.

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego (27 kwietnia) papież Franciszek przy koncelebrze emeryto-
wanego papieża Benedykta XVI odprawił na placu Św. Piotra mszę świętą kanonizacyjną 
dwóch papieży: Jana XXIII i Jana Pawła II. W uroczystości uczestniczyło wiele zagranicz-

nych delegacji, w tym także z Polski. Obecni byli również przedstawiciele Solidarności z Regionu 
Zagłębie Miedziowe. Podczas tej uroczystości papież Franciszek ogłosił św. Jana Pawła II patronem 
rodzin. Była to pierwsza podwójna kanonizacja papieży w XXI wieku i zarazem pierwsza kanoniza-
cja głowy Kościoła od czasu kanonizacji Piusa X w 1954, jak również była to pierwsza taka uroczy-
stość na Placu Świętego Piotra, gdzie koncelebrował urzędujący i emerytowany papież.

Solidarność złożyła 
kwiaty pod 
pomnikiem 
Jana Pawła II
Reprezentacja legnickiej „Solidarności” w przeddzień kanonizacji 
Jana Pawła II  złożyła kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II 
w Legnicy.
W piątek (25 kwietnia) pod pomnikiem papieża przyszli 
przedstawiciele Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ 
„Solidarność” aby oddać hołd Janowi Pawłowi II w przeddzień 
jego kanonizacji składając kosz żółto - białych kwiatów.

Święty Jan 
Paweł II
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