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KGHM:
Wybrano
pracowników
do rady
Do rady nadzorczej KGHM
dziewiątej kadencji wybrano
trzech przedstawicieli załogi. Są
to Józef Czyczerski (NSZZ Solidarność), Leszek Hajdacki
(ZZPPM) i Bogusław Szarek
(NSZZ Solidarność).
Na czwartym miejscu poza radą znalazł się Bogdan Nuciński
z NSZZ „Solidarność.
Załoga Polskiej Miedzi po raz
kolejny sprawdzi, czy ministerstwo skarbu państwa jest w stanie przestrzegać prawa.

Wyciąg z wyroku Sądu Apelacyjnego
we Wrocławiu z powództwa Waldemara Brusa przeciwko KGHM Polska
Miedź SA w Lubinie.
1. Zmienia zaskarżony wyrok
w punkcie II tylko odnośnie do
uchwały dotyczącej Józefa Czyczerskeigo w ten sposób, że uchyla
uchwałę nr 35/2013 Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
W Lubinie z dnia 19 czerwca 2013
roku w przedmiocie niepowołania do
składu Rady Nadzorczej pozwanej
spółki Józefa Czyczerskiego.
/.../ W wyniku działań przeprowadzonych przez stronę pozwaną (jej akcjonariuszy na walnym zgromadzeniu) doszło do wyeliminowania z organu nadzorczego przedstawiciela załogi tej spółki. Przy tym jak wynika
z akt sprawy /.../ Józef Czyczerski cieszył się szczególnym zaufaniem pracowników spółki, a jego wynik w wyborach odstawał znacząco (in plus) do
wyników pozostałych kandydatów.
W ten sposób pozwana spółka wyeliminowała osobę cieszącą się zdecydowanym poparciem i kredytem zaufania pracowników spółki. Takie
kształtowanie struktury i składu organu kontroli uderza w wizerunek spółki,
która jawi się na zewnątrz jako podmiot nieprzestrzegający norm odnoszących się do wszystkich podmiotów
objętych działaniem art. 14 ustawy
o komercjalizacji i prywatyzacji.
W perspektywie osłabia to znaczenie
spółki, która jest podmiotem notowanym na giełdzie. Trzeba także
uwzględnić, że strona pozwana jest
spółką akcyjną ze znacznym udziałem
Skarbu Państwa. Zatem z jednej strony Państwo ustanawia normy prawne, wymagając przestrzegania tych
norm od uczestników obrotu gospodarczego, z drugiej zaś regulacje maiłyby być nieprzestrzegane w spółce ,
w której Skarb Państwa jest znaczącym udziałowcem. Zdaniem Sądu
Apelacyjnego kreowania wizerunku
spółki nieprzestrzegającej norm prawnych nie da się pogodzić z działaniem
w interesie spółki. W konsekwencji
eliminowanie ze składu rady nadzorczej osoby wybranej przez pracowników godzi w interes spółki.
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Orłowski przepytał Zdrojewskiego!
kowcy podeszli do niego,
by wręczyć ulotkę informującą o tym, że oszukał wyborców.
Bogdan Zdrojewski
oszukał wyborców, a teraz
chce uciec do parlamentu przekonywał Bogdan Orłowski, przewodniczący
Zarządu Regionu Zagłębie
Miedziowe NSZZ „Solidarności”.
- Orłowski w obecności
dziennikarzy pytał ministra, jak głosował pan w sej-

Legnicę odwiedził minister kultury Bogdan Zdrojewski, kandydat PO do
europarlamentu. W centrum miasta musiał nieoczekiwanie zmierzyć się
z działaczami „Solidarności”.
Gdy Bogdan Zdrojewski
wyszedł z kawiarni „Ratuszowa”, w której spotkał
się z sympatykami PO
i pracownikami legnickich
instytucji kultury, związ-

mie w sprawie referendum
w sprawie obowiązku
szkolnego sześciolatków.
Jak głosował pan w sprawie wydłużenia czasu pracy dla osób niepełnosprawnych, a jak za za wydłużeniem wieku emerytalnego.
Na twarzy ministra widać
było zdenerwowanie całą
sytuacją.
Grupa związkowców po
akcji w Legnicy pojechała
za ministrem kultury do
Głogowa.

Legendarny opozycjonista
gościł w „Solidarności”

35 lat temu zaczęła się pierwsza
pielgrzymka Jana Pawła II do Polski
Sobota 2 czerwca 1979. W Warszawie było ciepło i słonecznie. Kilka minut po godzinie 10 na warszawskim lotnisku Okęcie
wylądował samolot z Janem Pawłem II. Po zakończeniu transmisji z powitania, w ciągu dosłownie kilku minut, ulice
zapełniły się wielotysięcznym tłumem. Wiozący papieża papamobile jechał przez stolicę w wielotysięcznym szpalerze
uśmiechniętych ludzi.

K

omuniści zdawali
sobie sprawę, czym
może grozić wizyta
polskiego papieża w Polsce.
Chcieli ją odwlec, skrócić,
ograniczyć zasięg obecności
Ojca Świętego wśród Polaków. Przedmiotem sporu
było wszystko – termin wizyty, jej długość, odwiedzane
miejsca, terminy i zakres
transmisji telewizyjnych.
– My chcemy Boga – wołali
Polacy wszędzie, gdzie pojawił
się Jan Paweł II. W odpowiedzi
usłyszeli słowa, których dawno

Opozycjonista w czasach PRL, działacz KOR i Wolnych Związków Zawodowych Krzysztof Wyszkowski
odwiedził Legnicę. W siedzibie „Solidarności” mówił o zbliżającej się 25. rocznicy wyborów z 1989 roku.
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Oświata Legnica

39.

Konik Adam

PMT Lubin

78.

Palica Robert

MPWiK Lubin

Babula Wojciech

KGHM PM SA o/ZG „Lubin”

40.

Korczak Michał

KGHM PM SA o/ZG „Lubin”

79.

Pasis Ireneusz

PeBeKa Lubin

3.

Baran Joanna

WSzS Legnica

41.

Korzeniowska Aneta

Cynk-Mal Legnica

80.

Peciak Jolanta

Oświata Głogów

4.

Bartkowiak Andrzej

SM „Nadodrze” Głogów

42.

Kosiarski Jarosław

VOSS Nowa Wieś Legnicka

81.

Piastowski Jerzy

KGHM PM SA o/ZG „Rudna”

5.

Borodacz Norbert

IMN O/Legnica

43.

Kosiorowska Ewa

Oświata Legnica

82.

Pietrzyk Jan

ZUW-Urbex Lubin

6.

Broda Marek

Sitech Polkowice

44.

Kowalski Robert

Sitech Polkowice

83.

Pobihuszka Jacek

Sitech Polkowice

7.

Broda Włodzimierz

VWMP Polkowice

45.

Krawczun Jacek

PKP Cargo SA Legnica

84.

Poniedzielski Jacek

KGHM PM SA o/ZG „Rudna”

8.

Brus Waldemar

KGHM PM SA o/ZG „Rudna”

46.

Król Gabriel

PeBeKa Lubin

85.

Portianko Ewa

PGM Polkowice

9.

Budziak Marek

KGHM PM SA o/ZG „Lubin”

47.

Krzywy Mieczysław

KGHM PM SA o/HM Legnica

86.

Poszelużny Franciszek

KGHM PM SA o/ZWR Polkowice

10.

Chyży Wojciech

KGHM PM SA o/ZG „Polkowice-Sieroszowice”

48.

Kucharski Andrzej

KGHM PM SA o/HM Głogów

87.

Potocki Jan

VWMP Polkowice

11.

Czarnecki Jerzy

KGHM PM SA o/HM Głogów

49.

Kuczyński Łukasz

KGHM PM SA o/ZG „Rudna”

88.

Próżny Zbigniew

ZGM Legnica

KGHM PM SA o/ZG „Rudna”

50.

Kulik Tomasz

KGHM PM SA o/ZG „Lubin”

89.

Przybysz Karol

KGHM PM SA o/ZG „Lubin”

KGHM PM SA o/ZG „Rudna”

51.

Kuśnierczyk Adam

SI Inprodus Jawor

90.

Rogalski Szymon

Inova Lubin

Lechman Sławomir

Sitech Polkowice

91.

Rowiński Damian

IMN O/Legnica

Czyczerski Józef
Dembny Zbigniew

14.

Drobina Robert

VWMP Polkowice

52.

15.

Dynak Andrzej

KGHM Zanam Polkowice

53.

Lis Ryszard

Oświata Lubin

92.

Rzepa Jan

Oświata Głogów

16.

Dziuba Jacek

KGHM PM SA o/ZG „Polkowice-Sieroszowice”

54.

Ludynia Katarzyna

Oświata Złotoryja

93.

Saradow-Jankowska Jolanta

Oświata Legnica

17.

Ewkowski Jerzy

KGHM PM SA o/ZG „Rudna”

55.

Łuczyńska Renata

KGHM PM SA Centrala Lubin

94.

Skalski Antoni

Faurecia Legnica

KGHM PM SA o/ZG „Polkowice-Sieroszowice”

56.

Madej Jerzy

VWMP Polkowice

95.

Skupiński Leszek

KGHM PM SA o/ZG „Polkowice-Sieroszowice”

VWMP Polkowice

57.

Majsner Iwona

WPEC w Legnicy SA

96.

Stachniewicz Mieczysław

PKP Cargo SA Legnica

KGHM PM SA o/ZWR Polkowice

58.

Malinowski Paweł

KGHM PM SA o/ZG „Polkowice-Sieroszowice”

97.

Stefanowicz Jacek

KGHM Zanam Polkowice

Małachowski Sławomir

KGHM PM SA o/ZG „Polkowice-Sieroszowice”

98.

Strzyż Roman

KGHM PM SA o/ZG „Lubin”

19.
20.

Faryniarz Roman
Florek Robert
Florkowski Bogusław

21.

Galas Robert

KGHM PM SA o/ZG „Lubin”

59.

22.

Gawron Marek

VWMP Polkowice

60.

Margan Krzysztof

KGHM PM SA o/ZG „Polkowice-Sieroszowice”

99.

Sulowski Lech

Tauron Legnica

23.

Grabowska Bogusława

PSZ Lubin

61.

Markiewicz Danuta

Oświata Jawor

100.

Szarek Bogusław

KGHM PM SA o/ZG „Polkowice-Sieroszowice”

KGHM PM SA o/ZG „Lubin”

62.

Mazur Aneta

MOPS Legnica

101.

Światłoch Damian

KGHM PM SA o/ZG „Polkowice-Sieroszowice”

Rileta Legnica

63.

Męczyński Mirosław

KGHM PM SA o/ZG „Rudna”

102.

Świech Monika

Oświata Lubin

KGHM Zanam Polkowice

64.

Michalczyk Jerzy

LSM Legnica

103.

Świerszcz Robert

KGHM PM SA o/HM Głogów

Michalski Wiesław

KGHM PM SA o/ZG „Rudna”

104.

Świerszcz Wiesław

KGHM PM SA o/ZG „Rudna”

24.
25.
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Aleszczyk-Smulska Stanisława

18.

Krzysztof Wyszkowski w 1990 roku
był członkiem sztabu wyborczego Lecha Wałęsy. Ich drogi w wolnej Polsce
szybko się jednak rozeszły. To właśnie
on jako pierwszy publicznie oskarżył
Wałęsę o współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa w latach 70. minionego
wieku. Lider „Solidarności” wytoczył
mu za to proces. Po sześciu latach sądowych rozpraw Wyszkowski zobowiązany został do przeprosin.
Spotkania z Wyszkowskim odbyły się również w Lubinie, Głogowie,
Chocianowie i Polkowicach

Zakład pracy

2.

13.

Lecha Wałęsy. Tymczasem fakty są
zupełnie inne - mówił Krzysztof
Wyszkowski na spotkaniu w siedzibie legnickiej „Solidarności”.
- Wałęsa, Michnik, Mazowiecki,
Geremek, Kuroń i inni weszli
w układ z PZPR. Między pierwszą
a drugą turą wyborów zgodzili się
na zmianę ordynacji wyborczej.
W efekcie „oddali” komunistom 33
mandaty w Sejmie. Po to, by generał
Wojciech Jaruzelski mógł potem zostać wybrany prezydentem kraju tłumaczył były opozycjonista.

Nazwisko i imię

1.

12.

Opozycjonista w czasach PRL,
działacz KOR i Wolnych Związków
Zawodowych Krzysztof Wyszkowski odwiedził Legnicę. W siedzibie
„Solidarności” mówił o zbliżającej
się 25. rocznicy wyborów z 1989 roku.
Krzysztof Wyszkowski przestrzegał przed jej świętowaniem. Jego
zdaniem nie ma bowiem czego. - Za
chwilę będzie głośno o przełomowych wyborach, wielkim sukcesie
polskiego narodu i liderów ówczesnej „Solidarności”, czyli drużyny

na niego setki tysięcy ludzi.
W kazaniach, homiliach i bezpośrednich improwizowanych
wystąpieniach mówił o człowieku i jego podstawowych prawach, o etyce pracy, o konieczności życia w prawdzie i o źródłach tej prawdy.
Kiedy 10 czerwca o godzinie
piątej po południu samolot z papieżem wystartował z lotniska
w podkrakowskich Balicach Polska nie była już taka sama, jak tydzień wcześniej. Jak bardzo się
zmieniła, zobaczyliśmy za rok
w sierpniu.

Lista delegatów na sesji sprawozdawczo-wyborczej VIII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”
Nr
mandatu

K

rzysztof Wyszkowski przestrzegał przed jej świętowaniem. Jego zdaniem nie ma
bowiem czego. - Za chwilę będzie
głośno o przełomowych wyborach,
wielkim sukcesie polskiego narodu
i liderów ówczesnej „Solidarności”,
czyli drużyny Lecha Wałęsy. Tymczasem fakty są zupełnie inne mówił Krzysztof Wyszkowski na
spotkaniu w siedzibie legnickiej
„Solidarności”.
- Wałęsa, Michnik, Mazowiecki,
Geremek, Kuroń i inni weszli
w układ z PZPR. Między pierwszą
a drugą turą wyborów zgodzili się
na zmianę ordynacji wyborczej.
W efekcie „oddali” komunistom 33
mandaty w Sejmie. Po to, by generał
Wojciech Jaruzelski mógł potem zostać wybrany prezydentem kraju tłumaczył były opozycjonista.
Krzysztof Wyszkowski w 1990
roku był członkiem sztabu wyborczego Lecha Wałęsy. Ich drogi
w wolnej Polsce szybko się jednak
rozeszły. To właśnie on jako pierwszy publicznie oskarżył Wałęsę
o współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa w latach 70. minionego
wieku. Lider „Solidarności” wytoczył mu za to proces. Po sześciu latach sądowych rozpraw Wyszkowski zobowiązany został do przeprosin.
Spotkania z Wyszkowskim odbyły się również w Lubinie, Głogowie,
Chocianowie i Polkowicach Legendarny opozycjonista gościł w „Solidarności”

tu nikt tak otwarcie i bezpośrednio nie wypowiadał. Te najsłynniejsze padły już pierwszego
dnia pielgrzymki 2 czerwca, na
wielkiej mszy na Placu Zwycięstwa w Warszawie. – Niech zstąpi Duch Twój!. Niech zstąpi
Duch Twój! I odnowi oblicze
ziemi! … Tej ziemi!.
Od 2 do 10 czerwca papież
oprócz Warszawy odwiedził
Gniezno, Częstochowę, Kraków,
Kalwarię Zebrzydowską, Wadowice, Nowy Targ, obóz Auschwitz w Oświęcimiu, Nową
Hutę, Mogiłę. Wszędzie czekały

26.

Halczuk Janusz
Hanysz Barbara
Izbiński Bartłomiej

27.

Jacek Wojciech

RPK Złotoryja

65.

28.

Jakubowska Elżbieta

Tesco Polska Lubin

66.

Mrowiec Bogusław

VWMP Polkowice

105.

Tatuśko Eugeniusz

Energetyka Lubin

29.

Januchta Adam

PMT Lubin

67.

Mularz Henryk

PKS Lubin

106.

Tomala Artur

Oświata Chojnów

Sitech Polkowice

68.

Nadolna Sylwia

Tesco Polska Głogów

107.

Tomski Tadeusz

KGHM PM SA o/ZG „Polkowice-Sieroszowice”

KGHM PM SA o/ZG „Rudna”

69.

Nimczyk Tomasz

PeBeKa Lubin

108.

Trzepacz Halina

PPP Legnica

SM „Piekary” Legnica

70.

Nosal Wojciech

KGHM PM SA o/ZWR Polkowice

109.

Tumilewicz Tadeusz

KGHM PM SA o/HM Legnica

Nowak Jadwiga

Oświata Głogów

110.

Wachełko Maria

WSzP Złotoryja

30.
31.
32.

Józiewicz Piotr
Kaczanowski Marcin
Kaczmarek Zbigniew

33.

Kaczorek Piotr

KGHM PM SA o/ZG „Polkowice-Sieroszowice”

71.

34.

Kaśczyszyn Agnieszka

VOSS Nowa Wieś Legnicka

72.

Nuciński Bogdan

KGHM PM SA o/ZG „Lubin”

111.

Waczur Elwira

Oświata Lubin

35.

Kieleczawa Bogdan

Tauron Legnica

73.

Obremski Wojciech

RZM Legnica

112.

Wegner Piotr

MPK Legnica

PeBeKa Lubin

74.

Olszewski Jan

MCZ Lubin

113.

Wiecheć Tomasz

KGHM PM SA o/ZG „Lubin”

VWMP Polkowice

75.

Opyd Józef

Tauron Legnica

114.

Wilczyk Adrian

KGHM PM SA o/ZG „Polkowice-Sieroszowice”

ZOZ Złotoryja

76.

Orłowski Bogdan

PeBeKa Lubin

115.

Woźnica Andrzej

Kuźnia Jawor SA

77.

Ortyński Witold

KGHM PM SA o/ZG „Rudna”

36.
37.
38.

Klaudel Rafał
Klepuszewski Janusz
Kolano Sława
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Stacja Zagłębie Miedziowe

Akt zawierzenia Bogu ludzi pracy
Diecezji Legnickiej
Przenajświętsza Trójco, Ojcze, Synu, Duchu Święty, stoją przed Tobą
pełni wiary i ufności ludzie pracy Diecezji Legnickiej, by dziękować Ci:
- za cud stworzenia świata i włączenie człowieka - stworzonego na
Twój obraz i podobieństwo - w jego rozwój,
- za nadanie szczególnej godności
każdej osobie ludzkiej: mężczyźnie i kobiecie, obdarzenie człowieka wolną wolą; za błogosławienie
jego pracy w tygodniu i odpoczynku w dniu świętym,
- za ustanowienie małżeńskiej wiernej więzi między mężczyzną i kobietą, włączenie małżonków w Boży akt stwórczy przez dar rodzenia
nowego życia oraz obdarzenie rodziców przywilejem, a zarazem
niezastąpionym przez nikogo
obowiązkiem wychowania dzieci
w pełnej rodzinie w komunii z Bogiem i bliźnimi na ludzi otwartych
na sprawy społeczne oraz pełnych
miłości do ziemskiej ojczyzny.
Tobie Stwórco, zawierzamy nas samych, nasze rodziny, troskę o chleb
powszedni i zbawienie. Zachowaj nas,
Boże, od niewdzięcznego lekceważenia Twoich praw i darów, bezbożnego
podążania za przemijającymi modami
świata, ideologiami, które nas od Ciebie oddalają, godzą w rodziny, gaszą
ducha i prawe sumienie.
Przez wstawiennictwo Maryi przyjmującej z ufnością i miłością Syna
Bożego, pełnego rozwagi i troskliwości Świętego Józefa, Żywiciela i Opiekuna Świętej Rodziny, wzbudź w naszych sercach wolę obrony życia nienarodzonych, starszych i chorych,
ducha solidarności z potrzebującymi.
Niech nie będziemy bierni wobec
odgórnego narzucania przez rządzących na różnych szczeblach praw
sprzecznych z Bożymi przykazaniami.
Niech małżeństwo dalej znaczy
związek mężczyzny i kobiety, rodzina
cieszy się opieką państwa i samorządu. Niech nikt nie uczy bezwstydu
dzieci, nie deprawuje młodych w procesie wychowania, nie manipuluje ich
psychiką i postawami, pokazując nieposzanowanie własnej tożsamości
i wielkości dziecka Bożego, niewierność i uleganie namiętnościom jako
cnotę, zabijanie nienarodzonych, eutanazję chorych dzieci i starców jako
własne prawo do życia bez problemów.
Wielbimy Cię, Boże, za wielką miłość objawioną we cieleniu Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, który przyniósł światu światło Dobrej Nowiny
i ofiarował swe życie za zbawienie
grzesznych ludzi.
Boże Trójjedyny, ofiarujemy Ci
z największą czcią najdroższe Ciało,
Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa obecnego we wszystkich tabernakulach aż do skończenia świata jako
źródło miłosierdzia, życia wiecznego
oraz pokrzepienia ludzkich serc i dusz.

W Centrum Kultury Muza w Lubinie odbyła się Stacja Kongresowa, w której uczestniczył m. in. abp Józef Kupny.
Mówiono o Nauce Społecznej Kościoła oraz godności pracy i świętowania.

S

ympozjum, które było
ważnym elementem
pierwszej Stacji rozpoczętego 8 czerwca I Kongresu
Eucharystycznego Diecezji
Legnickiej, otworzył swoim
wystąpieniem metropolita
wrocławski abp Józef Kupny.
Hierarcha mówił m. in.
o wydanych do tej pory na
świecie dokumentach Kościoła, dotyczących problematyki
społecznej.
- Prawdziwy przełom zapoczątkował list biskupów amerykańskich, zatytułowany
„Sprawiedliwość gospodarcza
dla wszystkich. Katolicka nauka społeczna a gospodarka
USA”.
List ten zainspirował episkopaty niektórych krajów europejskich do analizy i oceny
i własnej sytuacji gospodarczej
w świetle zasad Nauki Społecznej Kościoła. W rezultacie
w latach 90. ub. wieku ogłoszono kilka obszernych listów
społecznych.
Problematyka tych listów
i sposób ujęcia wielu nowych
zagadnień z zakresu życia społecznego i gospodarczego sprawiły, że posiadają one wagę
wykraczającą poza miejsce ich
ogłoszenia, oraz odbiły się szerokim echem poza granicami
tych krajów - mówił abp Kupny.
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Powołał się tu na przykład
obszernego dokumentu społecznego Konferencji Episkopatu Polski, która w marcu
2012 roku ogłosiła dokument
„W trosce o człowieka i dobro
wspólne”, w którym odniosła
się do najpilniejszych problemów politycznych, społecznych i gospodarczych współczesnej Polski.
- Dokument ten jest aplikacją
Społecznego Nauczania Kościoła do naszych warunków,
a szczególnie nawiązuje do
społecznej Encykliki Benedykta XVI „Caritas in veritate” –
zwracał uwagę metropolita
wrocławski. Po jego wystąpieniu głos zabrała Stanisława Repa, członkini Społecznego Ruchu Świętowania Niedzieli,
radna Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego w latach 199498. Ostatnim mówcą poniedziałkowego sympozjum był
Alfred Bujara, przewodniczący
Sekcji Krajowej Pracowników
Handlu NSZZ Solidarność.

Gościem honorowym Stacji
Kongresowej był także bp Stefan Cichy, administrator apostolski diecezji legnickiej.
Zdaniem ks. dr. Bogusława
Wolańskiego, dyrektora Wydziału Katechetycznego Legnickiej Kurii Biskupiej, Lubin
wybrano na miejsce rozważań
o nauce społecznej Kościoła
i temacie świętowania niedzieli
nie bez przyczyny.
- Świętowanie niedzieli
związaliśmy z tematem pracy,
bo te dwa elementy są nierozłączne. Lubin został wybrany
na statio poświęcone ludzkiej
pracy, bo to jest najbardziej
uprzemysłowione miasto naszej diecezji - wyjaśnia ks. dr
Wolański.

Po sympozjum zebrani przeszli do kościoła pw. św. Maksymiliana M. Kolbe, gdzie Mszy
świętej przewodniczył abp Józef Kupny. Stamtąd wyruszyła
procesja eucharystyczna, zmierzając na Wzgórze Zamkowe.
Bogdan Orłowski przewodniczący Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” odczytał akt zawierzenia
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świata Jezusowi Chrystusowi
Zbawicielowi Świata Pracy.
RT Gość Niedzielny/ wo
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Daj swemu ludowi łaskę zrozumienia potrzeby świętowania Dnia Pańskiego, pełnego uczestnictwa w Eucharystii, użycz daru rozważania z największą czcią Słowa Bożego, bolesnej
męki i zmartwychwstania Jezusa
Chrystusa, oczekiwania z ufnością na
Jego powtórne przyjście, daru dobrej
modlitwy o siedmiorakie dary Ducha
Świętego.
Jezu Chryste, utajony w Najświętszym Sakramencie, nauczasz, że
przez łaskę człowiek jest powołany do
przymierza ze swoim Stwórcą, zdolny
poznawać siebie, panować nad sobą,
w sposób dobrowolny dawać siebie
oraz tworzyć wspólnotę z innymi osobami.
Dziękujemy Ci za świętych i błogosławionych obecnych na naszej ziemi,
za świętą Jadwigę, świętego Jana
Pawła II, Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszkę którzy przez swój
przykład i wiarę prowadzą nas do Ciebie.
Prosimy o dar nieba dla wszystkich
poległych w obronie wiary, wolności
ojczyzny i godności ludzi pracy.
Otocz opieką tych, którzy pragną
wypełnienia wywalczonych przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” porozumień
sierpniowych w imię sprawiedliwości
społecznej, także tych, co służą z oddaniem wspólnocie Kościoła, wspólnotom samorządowym i NSZZ „Solidarność” oraz narodowi
Zawierzamy Ci Panie każdą rodzinę,
każdego pracownika we wszystkich
zawodach, aby w każdym zakładzie
pracy, gdzie pracuje chrześcijanin
wszystko było uświęcone miłością,
cierpliwością, sprawiedliwością
w szacunku o podmiotowość ludzką,
godność pracowniczą, wolność
związkową,
Zawierzamy Ci Panie wszystkich,
bezrobotnych i wykluczonych społecznie, aby mogli zapewnić utrzymanie siebie i własnej rodziny, przez znalezienie należytego zajęcia.
Zawierzamy Ci, Panie, rządzących
i pracodawców.
Niech przez roztropną, przewidującą służbę zadbają o rozwój gospodarki i miejsca pracy. Niech godziwie
traktują pracowników i naród, ochronią własność prywatną i narodową.
Niech stworzą takie programy polityki społecznej, rodzinnej, zdrowotnej
oraz edukacji, które rzeczywiście będą
dobrze służyć umocnieniu człowieka,
rodzinie, społeczeństwu, bezpieczeństwu państwa i każdego obywatela.
Zawierzamy Ci, Boże, Prezbiterów.
Niech ich nie zabraknie w naszej diecezji, Polsce i świecie. Z ich rąk otrzymujemy Twoje przemienione Ciało
i Krew. Niech ich prawość i świętość
pociąga wszystkich do Ciebie, nasz
Zbawicielu, opoko i celu życia.
Bądź pochwalony, uwielbiony Boże
nieskończony, sprawiedliwy, miłujący
i miłosierny.
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Solidarność
nie świętuje
rocznicy
wyborów

Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ Solidarność nie
świętuje dzisiaj 25. rocznicy wolnych, demokratycznych wyborów.
„Nie ulega wątpliwości, że było to
wielkie zwycięstwo związku zawodowego i polskich robotników.
Wierzyliśmy, że w Polsce może być
normalnie. Dzisiaj co ósmy Polak
żyje w biedzie, parę milionów ludzi pracuje na śmieciówkach. Nie
godzimy się na to, by ta odzyskana
wolność była tak nierówno podzielona w społeczeństwie”, mówi szef
Solidarności w naszym regionie,
Bogdan Orłowski.
Represje, szykanowania i aresztowania, ciężkie przesłuchania, krwawa manifestacja w Lubinie, a potem
ogólnopolski zryw do wyzwolenia
spod ucisku totalitarnego reżimu
komunistycznej Polski. Tak wyglądała droga do wolności i demokratycznych wyborów z 4 czerwca
1989r. Działacze Solidarności z Zagłębia Miedziowego nie mają jednak powodów do radości, dlatego
zarząd podjął decyzję o nie organizowaniu żadnych oficjalnych uroczystości rocznicowych. - Nie ulega
wątpliwości, że było o wielkie zwycięstwo związku zawodowego
i polskich robotników, którzy ciężko
pracowali nad lepszą, mądrzejszą
i równą dla wszystkich Polską. Wierzyliśmy, że w Polsce może być normalnie. Dzisiaj co ósmy Polak żyje
w biedzie, parę milionów ludzi pracuje na śmieciówkach, parę milionów zarabia poniżej średniej krajowej. Nie godzimy się na to, by ta odzyskana wolność była tak nierówno
podzielona w społeczeństwie - mówi szef „Solidarności” Mówi Bogdan Orłowski, przewodniczący Solidarności w Zagłębiu Miedziowym.
Działacze Solidarności są rozgoryczeni latami rządów PO-PSL. Smutno nam jest, że obecnie rządzący na czele z panem prezydentem,
panem premierem i całą tą wierchuszką, która przypomina egzekutywę KC PZPR nieboszczki partii,
która również potrafiła robić igrzyska i udawać, że w społeczeństwie
nie ma problemów. Dzisiaj w Polsce
jest cała masa problemów. Solidarność pomogła, bardzo mocno zaangażowała się i wiele poczyniła, by
odzyskać upragnioną wolność, ale
niestety członkowie Solidarności,
ludzie pracy nie skorzystali równo
z tego dobrodziejstwa wolności
i praw należnym polskim pracownikom - uważa przewodniczący Solidarności Zagłębia Miedziowego.

PIP alarmuje:

Ruchomy czas pracy trudny do uchwycenia

Państwowa Inspekcja Pracy ostrzega przed nadużyciami przy rozliczaniu ruchomego czasu
pracy. Informuje o tym „Dziennik Gazeta Prawna”.

D

ziennik dotarł do
części sprawozdania Inspekcji, które
dotyczyło przeprowadzonych w 2013 roku kontroli
w zakresie przestrzegania
czasu pracy. Sprawdzono
m.in. funkcjonowanie
nowych, obowiązujących
od sierpnia ubiegłego roku,
przepisów pozwalających
na elastyczną organizację
i rozliczanie czasu pracy.
Wyniki pokazują, że dla
zabezpieczenia interesów
osób pracujących według ruchomego czasu pracy konieczne jest dokonanie
zmian legislacyjnych. Obecnie pracodawcy ewidencjonują jedynie liczbę godzin
przepracowanych w danej
dobie pracowniczej. Nie mają obowiązku zapisywania
informacji o godzinie rozpoczęcia i zakończenia pracy
w poszczególnych dobach.
Luka w przepisach utrudnia,
a czasami wręcz uniemożliwia kontrolę przestrzegania
przepisów o czasie pracy.

Według PIP, wprowadzając możliwość swobodnego wyboru przez pracownika godzin rozpoczynania zajęć w dniu, który
jest dla niego dniem pracy,
należało także zmienić par.
8 pkt 1 rozporządzenia z 28
maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez
pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem
pracy oraz sposobu
prowadzenia akt
osobowych pracownika (Dz. U. nr
62, poz. 286 ze
zm.). Dodatkowo
przepis ten należało rozszerzyć o konieczność ewidencjonowania w kartach czasu pracy godzin rozpoczynania
i kończenia obowiązków w poszczególnych
dobach.
Prof. Marcin Zieleniecki, ekspert NSZZ
„Solidarność” potwier-

dza, że propozycja PIP jest
uzasadniona. - Brak w dokumentach godzin, w jakich każdego dnia była
świadczona praca, daje pole
do nadużyć

pracy i to może być pomocne przy weryfikacji przestrzegania przepisów. Obowiązek taki mają jednak
przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 20 osób.
hd KK NSZZ „S”

To największe zwycięstwo „Solidarności”
List otwarty przewodniczącego Piotra Dudy do członków Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” z okazji
25-lecia wyborów 4 czerwca 1989 roku – największego zwycięstwa „Solidarności”
Tak jak największym zwycięstwem polskich robotników
było powstanie w 1980 roku
Niezależnego Samorządnego
Związku Zawodowego „Solidarność”, tak największym
zwycięstwem „Solidarności”
były wybory 4 czerwca 1989
roku. Dzisiaj z powodów politycznych i bieżących interesów
obecnej władzy z premedytacją
fałszuje się ten historyczny
fakt.
Do rozmów przy okrągłym
stole i pierwszych częściowo
wolnych wyborów doszło dzięki fali strajków w 1988 roku,
prowadzonych przez organizacje zakładowe Niezależnego
Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Do
rozmów i wyborów przystąpił
nie Lech Wałęsa i Komitet
Obywatelski, ale Niezależny
Samorządny Związek Zawo-

dowy „Solidarność”, ze swoim
przewodniczącym na czele.
Powołanie w grudniu 1988 roku Komitetu, którego nazwa
brzmiała Komitet Obywatelski
przy przewodniczącym NSZZ
„Solidarność”, choć formalnie
niezależny, był w istocie jedynie formą organizacyjną, swoistym narzędziem Związku,
bez którego Komitet nie miał
racji bytu.
Niezależny Samorządny
Związek Zawodowy „Solidarność” zawsze był związkiem
zawodowym, który w różnym
czasie, z konieczności, musiał
spełniać różne role, takie jak:
ruchu społecznego, opozycji
demokratycznej, konspiracji,
komitetu wyborczego, czy też
parasola ochronnego nad
transformacją ustrojową. I co
najważniejsze – role te wypełnił, do dzisiaj płacąc za to

Związkowa
propozycja
wzrostu płacy
minimalnej
na 2015 r

Szefowie trzech największych central związkowych przedstawili ministrowi pracy propozycje
wzrostu wynagrodzeń oraz rent i emerytur na rok
2015.

ogromną cenę. Bez „Solidarności” i jej milionów członków,
nigdy by się to nie dokonało.
Nikt nie mógł być członkiem naszego Związku inaczej,
niż poprzez przynależność do
zakładowej lub międzyzakładowej organizacji „Solidarności”. Nikt nie mógł być w jego
władzach, jeśli nie przeszedł
całej demokratycznej procedury wyborczej, od zakładu, poprzez region, aż do władz krajowych. I tak jest do dzisiaj.
Nigdy nie było pierwszej
i drugiej „Solidarności”.
Związek nasz od swojego powstania nigdy nie przerwał
działalności, nawet po wprowadzeniu stanu wojennego,
przez wiele lat trwając w konspiracji. W przeciwnym razie,
za kpinę należałoby uznać słowa ówczesnego przewodniczącego Lecha Wałęsy, które wy-

Radio Elka, Tomek Jóźwiak
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polegających na nieudzielaniu należnego odpoczynku
- mówi. Zieleniecki przypomina, że firmy, w których
jest regulamin pracy, powinny w nim określić sposób potwierdzania
przybycia do

1797 zł

głosił w 1984 roku przy grobie
zamordowanego, błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki:
„Solidarność” żyje, bo ty oddałeś za nią życie”. Jeśli była
pierwsza i druga, to należałoby
uznać, że Jaruzelski pokonał
„Solidarność”, a to jest oczywistą historyczną bzdurą.
Od samego początku dumnie trzymamy te same sztandary, a większość z naszych
dzisiejszych członków, w tym
w najwyższych władzach
Związku, jest w nim nieprzerwanie od samego początku,
ani na chwilę nie zaprzestając
swojej działalności. Wielu
z nich było internowanych,
więzionych, szykanowanych
i wyrzucanych z pracy. Oni
nigdy nie byli w dwóch „Solidarnościach”. Jeśli już, to inni
ją opuszczali, zdradzali czy zaprzedali swoje legitymacje

w imię własnego interesu.
Tym bardziej na ponury chichot historii zakrawa fakt, że
nadal po 25 latach w wolnej
Polsce, za działalność związkową, przy obojętności władzy,
szykanuje się i wyrzuca ludzi
z pracy.
Oficjalne państwowe obchody 25 rocznicy 4 czerwca 1989
roku, bez formalnego współudziału Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, którego
udział celowo pominięto polityczną decyzją obecnie rządzących, w odwecie za walkę „Solidarności” o prawa pracownicze i obywatelskie, stają się karykaturalne, pozbawione wewnętrznej siły ducha solidarności i wolności.
Nie ma wolności bez „Solidarności”!!!

„Solidarność”, OPZZ i Forum ZZ stoją na stanowisku, że wzrost minimalnego wynagrodzenia za
pracę powinien wynosić nie mniej niż 7 proc.,
wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej nie
mniej niż 5,6 proc., wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej mnie mniej niż 9 proc.,
a wskaźnik emerytur i rent powinien wynosić nie
mniej niż średnioroczny wskaźnik cen towarów
i usług w 2014 roku zwiększony 50 proc. realnego
wzrostu wynagrodzenia za pracę w 2014 r.
Obliczeń dokonano na podstawie prognoz
wskaźników makroekonomicznych, ale również
danych NBP oraz instytucji europejskich.
- Ponieważ wzrost gospodarczy będzie wyższy
niż planowano, PKB ma wynieść powyżej 3 proc.,
płaca minimalna powinna wzrosnąć do około 1797
zł - mówi Henryk Nakonieczny, członek prezydium KK - Gdyby rząd zgodził się na propozycję,
płaca minimalna wzrosłaby do 45 proc. wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
Zgodnie z założeniami projektu przygotowanego i złożonego przez NSZZ „Solidarność” w 2011
roku w Sejmie, minimalne wynagrodzenie za pracę
rosłoby do wysokości 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w tempie zgodnym z tempem wzrostu gospodarczego. Jeśli
wzrost gospodarczy byłby niższy lub miał wartość
ujemną, minimalne wynagrodzenie byłoby ustalane według dotychczas przyjętych zasad. Związek
zebrał około 350 tysięcy podpisów obywateli popierających to rozwiązanie. Pierwsze czytanie projektu odbyło się w Sejmie 15 lutego 2012 r. Potem
dokument został skierowany do komisji i słuch po
nim zaginął.
W Polsce wysokości płacy minimalnej definiuje
ustawa z 2002 r. według której wysokości minimalnego wynagrodzenia negocjuje Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Jeśli nie
dojdzie do porozumienia, wówczas decyzję o podwyżce podejmie rząd. Tak się odbywało w poprzednich latach. W zeszłym roku związki zawodowe zawiesiły swój udział w pracach KT, z powodu podejmowania przez rząd decyzji dotyczących
polityki socjalnej oraz rynku pracy bez jakichkolwiek uzgodnień.
- Doświadczenia poprzednich lat nie napawają
optymizmem - komentuje Nakonieczny - Ale musimy próbować. Nasze wyliczenia oparliśmy na
twardych danych. Są realne i racjonalne.
hd KK NSZZ „S”

Festyn
sportowy

W miejscowości Buczyna k/
Przemkowa odbył integracyjny
festyn sportowy dla członków
NSZZ „Solidarność”- cykliczna
impreza organizowana przez
Komisję Zakładową NSZZ
„Solidarność” Energetyka Lubin
i Komisję Podzakładową TAURON
Legnica.

I

mpreza organizowana jest
każdego roku w pierwszą
sobotę czerwca i z roku na
rok coraz więcej osób bierze
w niej udział. W tym roku
uczestniczył w niej również
Przewodniczący Zarządu
Regionu Zagłębie Miedziowe
NSZZ „Solidarność” - Bogdan
Orłowski oraz członek Zarządu Regionu - Wojciech Obremski.
W czasie festynu rozegrano kilka konkurencji sportowych - tj.:
- Turniej piłki nożnej,
- Zawody wędkarskie,
- Zawody w przeciąganiu liny.
Zawody rozgrywane były
w wyjątkowo sympatycznej
atmosferze i w duchu fair-play, a klasyfikacja przedstawia się następująco:
- Turniej piłki nożnej I miejsce reprezentacja Komisji Podzakładowej
NSZZ „Solidarność” TAURON Kraków Oddział

w Legnicy, II miejsce - reprezentacja Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” „Energetyka” Lubin
- Zawody wędkarskie I miejsce - Marian Delikat,
II miejsce - Ryszard Kozłowski, III miejsce - Roman Ekiert
- Zawody w przeciąganiu
liny- I miejsce - reprezen-

tacja Komisji Zakładowej
NSZZ „Solidarność”
„Energetyka” Lubin, II miejsce -reprezentacja
Komisji Podzakładowej
NSZZ „Solidarność”
TAURON Kraków Oddział w Legnicy.
Zapraszamy wszystkich za
rok.
BK

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,
e-mail: legnica@solidarnosc.org.pl, Redaguje zespó³. Zdjêcia: Wojciech Obremski,
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