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KONIEC

NADUŻYWANIA UMÓW
TERMINOWYCH O PRACĘ

Koniec nadużywania umów
terminowych o pracę
22 lutego wchodzą w życie zmiany w Kodeksie pracy dotyczące stosowania umów terminowych o pracę. Pracodawca będzie
mógł zawrzeć tylko trzy takie umowy z jednym pracownikiem, na maksymalnie 33 miesiące. Za nieuzasadnione przekroczenie
limitów pracodawcy grozi grzywna do 30 tys. zł.

W

edług nowych
przepisów łączny
okres zatrudnienia na umowy terminowe
między tymi samymi stronami nie może być dłuższy niż
33 miesiące. Niezależnie od
okresu, liczba tych umów nie
będzie mogła przekraczać
trzech. Czwarta umowa
z mocy ustawy stanie się
umową na czas nieokreślony. Wcześniej będzie można
zawrzeć umowę na okres
próbny, nie dłuższy niż trzy
miesiące. Kodeks pracy daje
też prawo pracodawcy przedłużyć umowę „gdy pracodawca wskaże obiektywne
przyczyny leżące po jego
stronie”. O takich dłuższych
umowach będzie trzeba jed-

nak informować Państwową
Inspekcję Pracy.
Okres wypowiedzenia
umów o pracę na czas określony będzie zależny od czasu zatrudnienia u danego
pracodawcy. Przy zatrudnieniu krócej niż sześć miesięcy
okres wypowiedzenia wyniesie dwa tygodnie, od pół
roku do trzech lat – miesiąc,
a powyżej trzech lat – trzy
miesiące.
– Tak głęboka zmiana
przepisów poprawiająca pozycje osób zatrudnionych na
podstawie umów terminowych nie jest przejawem dobrej woli rządu. Te rozwiązania są reakcją na skargę
NSZZ „Solidarność” do Komisji Europejskiej na sposób

Szkolenia
PEZ – Sztuka negocjacji, czyli
negocjacje racjonalne – część 1
W dniach 11 – 12 grudnia 2015 r. odbyła się
pierwsza część szkolenia Sztuka negocjacji czyli
negocjacje racjonalne. Było to przedostatnie spotkanie w ramach projektu Podstawowe Elementy
Zarządzania. Podczas szkolenia prezentowany był
pogląd, że negocjacje to proces oparty na podejmowaniu decyzji, stąd dużo uwagi poświęcono
stylom poznawczym i systemom wartości oraz
czynnikom, które wpływają na indywidualny sposób myślenia i działania. Zaprezentowano również
błędy negocjatorów w racjonalnym myśleniu,
spowodowane ograniczeniami psychologicznymi
oraz rozpoczęto omawianie sposobów unikania
ich. Ciąg dalszy w lipcu. W zajęciach wzięli udział
przedstawiciele: Zakładów Wzbogacania Rud,
Huty Miedzi „Legnica” i Huty Miedzi „Głogów”
Oddziałów KGHM Polska Miedź SA w Polkowicach, WPEC-u w Legnicy SA, , Kuźni Jawor S.A.,
Urzędu Miejskiego w Głogowie, Teatru im. Heleny
Modrzejewskiej w Legnicy i Winkelmanna Sp. z o.
o. w Legnicy. Zajęcia poprowadziły Ewa Gorzkowska z Regionu Dolny Śląsk i Ewa Kosiorowska.
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implementacji dyrektywy
Rady 99/70/WE dotyczącej
zatrudnienia terminowego –
uważa dr Magdalena Barbara Rycak, prodziekan WPIA
Uczelni Łazarskiego. W 2013
roku „Solidarność” złożyła

Komisji Europejskiej ostry
sprzeciw wobec nadużywaniu przez polskie firmy terminowych umów o pracę.
Związkowcy oskarżyli rząd,
że w sposób niewystarczający dba o równowagę sił na

rynku pracy i niewłaściwie
wdrożył dyrektywę mającą
zapobiegać nadużyciom zatrudnienia terminowego.
W reakcji na skargę, KE zdecydowała o wszczęciu postępowania wobec Polski. Reko-

mendacje końcowe, wydane
przez KE wyraźnie wskazały, że w Polsce powinno nastąpić zbliżenie warunków
świadczenia pracy na podstawie umów na czas nieokreślony i terminowych.
Wprowadzenie proponowanych zmian znormalizuje
relacje na rynku pracy.
Eksperci z OECD jeszcze
w 2014 roku zwracali uwagę
na nadużywanie umów terminowych przez polskich
pracodawców. Pod tym
względem wyprzedziła nas
tylko Korea i Chile. W Polsce
takie umowy ma blisko 27
proc. wszystkich pracujących. W Czechach 8,1 proc.,
na Słowacji mniej niż 7 proc.
hd KK NSZZ Solidarność

Betlejemskie Światło Pokoju
w Zarządzie Regionu

Polskie płace
według GUS

W ramach corocznej akcji
przekazywania Światła Pokoju legniccy harcerze przyszli z Nim do Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe
NSZZ „Solidarność”

W 2014 roku 10 proc. polskich pracowników (około 800 tysięcy) zarabiało
poniżej 1181 złotych netto (czyli 1600
złotych brutto), czyli poniżej ówczesnej płacy minimalnej, 18 proc. pracujących otrzymywało wynagrodzenia
poniżej 1423 złotych netto (1950 złotych
brutto), 66 proc. (około 5,2 miliona
osób) zarabiało poniżej 2776 złotych
netto (czyli 3890 złotych brutto), natomiast 80,5 proc. (6,4 miliona) otrzymało
poniżej 3549 złotych netto, czyli około
5000 złotych brutto.

Światełko w imieniu związkowców odebrał Piotr Wegner
zastępca przewodniczącego
Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”.
Światełko pokoju (2)Betlejemskie Światło Pokoju – coroczna skautowa i harcerska akcja przekazywania przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia, zapalonego
w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem.
Betlejemskie Światło Pokoju
jest symbolem ciepła, miłości,
pokoju i nadziei – tradycyjnie
stawiane jest na wigilijnym stole.
Akcję zapoczątkowały
w 1986 Austriackie Radio i Telewizja w Linzu, jako działanie
charytatywne na rzecz dzieci
niepełnosprawnych i osób potrzebujących. Dzięki udziałowi

w niej skautów, akcja obejmuje
prawie całą Europę. Światło co
roku przywożone jest z Betlejem do Wiednia, gdzie w katedrze przekazywane jest skautom z sąsiednich krajów. Następnie sztafetą trafia do najdalszych zakątków kontynentu.
W Polsce akcję od 1991 roku
prowadzą harcerze ze Związku
Harcerstwa Polskiego, którzy
odbierają Betlejemskie Światło
Pokoju od skautów słowackich
najczęściej na przejściu granicznym Łysa Polana w Tatrach.
Następnie, po uroczystej mszy
świętej odprawianej w Kaplicy
Betlejemskiego Światła Pokoju,

zlokalizowanej na terenie
Schroniska Górskiego ZHP
„Głodówka”, Światło trafia do
wszystkich chorągwi,hufców
i drużyn harcerskich, a za ich
pośrednictwem do mieszkańców miast i wsi. Betlejemskie
Światło Pokoju z rąk harcerzy
uroczyście przyjmuje m.in.: Prezydent RP, Prezes Rady Ministrów, Marszałek Sejmu i Prymas Polski. Polscy harcerze
przekazują Betlejemskie Światło
Pokoju również do wschodnich
sąsiadów – do Rosji, na Litwę,
Białoruś, Ukrainę. Czasami na
zachód Niemiec i na Północ Danii.
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A ci bogatsi? Więcej niż 3549 złotych
netto (czyli 5000 złotych brutto) zarabiało około 19,5 proc. pracujących, czyli
około 1,6 miliona osób, z czego wynagrodzenia powyżej 7000 złotych netto
(blisko 10 tysięcy złotych brutto) otrzymało 3,47 proc. pracujących (około 270
tysięcy osób), powyżej 14 tysięcy złotych netto (ponad 20 tysięcy złotych
brutto) zarabiało 0,06 proc. polskich pracowników (około 48 tysięcy osób), a wynagrodzenia powyżej 19 tysięcy złotych
netto (powyżej 27 tysięcy złotych brutto)
otrzymało jedynie 0,02 proc. pracujących, czyli około 16 tysięcy osób).
Wyliczenia zostały oparte na danych
GUS.

Prezydencki projekt ustawy emerytalnej do poprawki.
Wysłuchanie publiczne w Sejmie
W Sejmie odbyło się publiczne wysłuchanie prezydenckiego projektu ustawy
emerytalnej, który przewiduje obniżenie wieku emerytalnego dla kobiet do 60.
roku życia i dla mężczyzn
do 65. roku życia.
W projekcie brakuje jednak
rozwiązań umożliwiających
przejście na emeryturę w zależności od stażu pracy czyli
okresu płacenia składek ubezpieczeniowych. Największe
centrale związkowe apelują o
podwyżki wynagrodzeń, które pozwalałyby na odprowadzanie wyższych składek
emerytalnych i przez to
wzmacniałyby system oraz
ustalenie stażu pracy uprawniającego do emerytury.
Prezydent Andrzej Duda
w swoim projekcie proponuje powrót do wieku emerytalnego, obowiązującego w
Polsce do 2012 roku, czyli 60
lat dla kobiet i 65 lat na męż-

czyzn. Zmiany te obejmą
osoby objęte powszechnym
systemem emerytalnym
(ZUS) oraz rolników (KRUS).
Z wysłuchania publicznego, które przeprowadziła sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny wynika jasno, że jest zgoda na obniżenie wieku emerytalnego, ale
system powinien uwzględniać również inne elementy
ważne dla przyszłych emerytów.
Reprezentatywne centrale
związkowe argumentowały,
że najważniejszą sprawą jest
zapewnienie większych
wpływów do Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych, co
ustabilizowałoby go. Taką
stabilizację zapewniłby
wzrost wynagrodzeń, od których odprowadzane są składki oraz zwiększenie płacy minimalnej do poziomu 50 proc.
przeciętnego wynagrodzenia.
Barbara Surdykowska, eks-

pertka KK NSZZ „Solidarność” opowiedziała się za
wprowadzeniem rozwiązań,
które zwiększą wpływy do
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. - Musi to być związane z ozusowaniem umów
cywilno-prawnych, by koszty
pracy, składka emerytalna
była porównywalna do
umów o pracę - powiedziała.
Dodała, że najważniejszą rzeczą jest jednak wprowadzenie
przepisów „umożliwiających
dobrowolne wydłużenie faktycznej aktywności na rynku
pracy”.
Anna Grabowska z Forum
Związków Zawodowych
również opowiedziała się za
szerszą debatą na temat sytemu emerytalnego, bo - jak powiedziała - obecnie wysokość
przyszłej emerytury zależy
wyłącznie od ilości zgromadzonych składek oraz od stażu emerytalnego. A te płacone od najniższych wynagro-

dzeń będą bardzo niskie. Dodała, że obecnie trzeba rozmawiać o poprawie sytuacji
na rynku pracy, o wysokości
wynagrodzeń i o kwestiach
związanych ze zdrowiem,
ponieważ - jak powiedziała Polacy żyją od kilkunastu do
20 lat krócej niż muszą praco-

wać, co również wpływa na
wysokość emerytury.
Wiek emerytalny do 67 lat
podwyższyła ustawa uchwalona w 2012 roku. Wprowadzone zostało również stopniowe
zrównanie go dla kobiet i mężczyzn. Posłowie PiS, NSZZ
„Solidarność” i OPZZ zaskar-

żyli ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. W maju 2014 r.
TK uznał jednak, że jest ona
zgodna z ustawą zasadniczą.
Orzekł też, że zróżnicowanie
praw kobiet i mężczyzn, jeśli
chodzi o emerytury częściowe,
jest niekonstytucyjne.
hd KK NSZZ „S”

Kiedy rząd zajmie się
podatkiem od miedzi i srebra?
Pomimo obietnic polityków Prawa i Sprawiedliwości o likwidacji podatku od
wydobycia niektórych kopalin od 1 stycznia 2016 r., danina została podtrzymana
w planie budżetu na 2016 r. przygotowanym jeszcze przez Platformę Obywatelską
co oznacza konieczność dalszego odprowadzania podatku przez KGHM.

R

ząd taki ruch tłumaczy dziurą budżetową, brakuje m.in. kilkanaście miliardów złotych
z tytułu podatku VAT. To
oczywiście nie jest dla nas
żadne tłumaczenie, z obietnic trzeba się wywiązać. Premier Beata Szydło zadeklarowała w jednej z audycji
radiowych, że w najbliższym czasie będzie chciała
spotkać się w tej sprawie
z przedstawicielami strony
społecznej. W rozmowach
mają wziąć udział związkowcy z Polskiej Miedzi,
samorządowcy, politycy
i przedstawiciele Zarządu
KGHM. Liczymy na to, że
rząd w 2016 roku dokona
korekty budżetu i podatek

przestanie być tym elementem, który niszczy przemysł
miedziowy w Polsce pozwalając, abyśmy na rynkach
międzynarodowych byli
konkurencyjni.
Trzeba spojrzeć na sprawę
nie tylko z lokalnej, ale też
z szerszej perspektywy. Prawo i Sprawiedliwość rządzi
od dwóch miesięcy, a większość mediów już teraz rozlicza rząd z obietnic wyborczych, kompletnie zapominając o tzw. zasadzie 100 dni
spokoju. Dziennikarze Newsweeka, tygodnika z redaktorem naczelnym Tomaszem Lisem, ocknęli się po
kilku latach i skontaktowali
z Józefem Czyczerskim,
przewodniczącym Sekcji

Krajowej Górnictwa Rud
Miedzi NSZZ „Solidarność”
z prośbą o komentarz
w sprawie nierealizowania
przez Prawo i Sprawiedliwość swojego zobowiązania
wobec Polskiej Miedzi. Przewodniczący „pogonił” pseudodziennikarzy, którzy dopiero teraz postanowili napisać o podatku od miedzi
i srebra, robiąc to wyłącznie
z powodu zmiany władzy.
Gdy rządziła koalicja PO-PSL temat podatku dla nich
nie istniał. Oczywistym faktem jest, że obecna sytuacja
nie odpowiada „Solidarności”, ponieważ liczymy na
natychmiastowe rozwiązanie problemów wynikających z funkcjonowania po-

datku, jednakże jeszcze gorsze byłoby wpisanie się
w retorykę PO, banksterów
i całej tej bandy, która pogrążała Polskę przez ostatnie
osiem lat.
Jak informował w mediach poseł naszego regionu
Krzysztof Kubów z Prawa
i Sprawiedliwości, trwają
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rozmowy dotyczące zabezpieczenia KGHM przed
wrogim przejęciem. Obecnie
kurs akcji KGHM jest bardzo
niski, dzięki czemu można
„niewielkim” kosztem np.
odzyskać 10% udziałów
KGHM wyprzedanych
przez Donalda Tuska na czele Platformy Obywatelskiej

i umocnić głos Ministerstwa
Skarbu Państwa na Walnych
Zgromadzeniach Akcjonariuszy. Obecnie koszt takiego przedsięwzięcia, czyli zakupu 20 mln udziałów
(10%), przy wycenie 60 zł za
sztukę to łączny wydatek 1,2
mld zł.
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Krzyże Wolności i Solidrności
W dniu 15 grudnia 2015 r. w Sali Sesyjnej Rady
Miasta Wrocławia odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych – Krzyży Wolności
i Solidarności, działaczom opozycji z lat 1956–
1989.
W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy, w obecności władz państwowych
i samorządowych, odznaczenia wręczył zastępca Pre-

zesa Instytutu Pamięci Narodowej dr Paweł Ukielski.
Na uroczystości obecny był kardynał Henryk Gulbinowicz i przewodniczący Dolnośląskiej Solidarności Kazimierz Kimso.
Z Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” odznaczenia otrzymali: Ks. Marian Józef Kopko,  Jerzy Edmund Osicki i Jan Kosowski (nieobecny
na uroczystości).

Ks. Marian Józef Kopko
Ksiądz Marian Kopko, jako wikariusz kościoła katedralnego
Świętej Trójcy w Legnicy, aktywnie wspierał NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu
wojennego ukrywał poszukiwanych przez władze działaczy
związku oraz przechowywał i kolportował podziemne wydawnictwa. Po objęciu wikariatu w Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP
w Bielawie, organizował Duszpasterstwo Ludzi Pracy i odprawiał
Msze za Ojczyznę. W parafii inicjował wykłady, spotkania i wystawy o tematyce patriotycznej.
Dzięki jego staraniom, w świątyniach w Legnicy i Bielawie wmurowano tablice pamiątkowe po-

święcone Józefowi Piłsudskiemu
i Konfederatom Barskim.
W 1987 r. został skazany przez
kolegium ds. wykroczeń za zorganizowanie mszy św. w Biela-

wie w dniu 1 maja 1987 r.
W 1989 r. zaangażował się
w działalność Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” Ziemi
Dzierżoniowskiej.

Jerzy Edmund Osicki
Pan Jerzy Edmund Osicki
w sierpniu 1980 r. uczestniczył
w strajku solidarnościowym
w Zakładach Górniczych Rudna
w Polkowicach, a od września
1980 r. zaangażował się w ruch
związkowy. Po wprowadzeniu
stanu wojennego zainicjował
wiec protestacyjny. W latach
1982-1989 pełnił funkcję skarbnika w Tymczasowym Komitecie Zakładowym NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Budowy Kopalń w Lubinie. Kolportował pisma podziemne, uczestniczył w akcjach ulotkowych
oraz zbiórkach pieniędzy na cele
związkowe i pomoc dla represjonowanych i ich rodzin. W lutym 1982 r. został aresztowany,
po zwolnieniu toczyło się przeciwko niemu postępowanie

przed Sądem Rejonowym w Lubinie. W latach 1983-1989 był
redaktorem technicznym, drukarzem podziemnego pisma
„Wolny Głos PBK Lubin”. Od
1984 do 1988 r. brał udział
w pracach Międzyzakładowej
Komisji Wykonawczej „Solidarność” Zagłębia Miedziowego.

W 1989 r. poprzez druk i rozpowszechnianie materiałów wyborczych aktywnie wspomagał
kandydatów Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. W tym
samym roku został przewodniczącym Komitetu Zakładowego
NSZZ „Solidarność” w PBK Lubin.

Jan Kosowski
Pan Jan Kosowski był czynnie zaangażowany w działalność opozycyjną na terenie Lubina. W okresie od sierpnia
1985 r. do grudnia 1986 r. zajmował się rozpowszechnianiem na terenie Zakładu Budowy Kopalń w Lubinie podziemnych wydawnictw, m. in.: „Zagłębia Miedziowego”, „Solidarności Mazowsze” oraz „Solidarności Walczącej”. Jego
działalność polegała głównie na
przekazywaniu wydawnictw do
wyznaczonych wcześniej specjalnych skrytek na terenie za-
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kładu pracy. Pan Jan Kosowski
ujawnił swoją działalność

w grudniu 1986 r. w związku
z ustawą o amnestii.
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Zmarł ojc

Ojciec Euzebiusz Ciaciek był proboszczem parafii
pogrzebowe odbyły się 2 stycznia w Głowience. Re
Miedziowe oraz poczet Solidarności ZM Legmet. O

ciec Euzebiusz Ciaciek

Świętego Jana Chrzciciela w Legnicy w latach 1972-89. Odznaczony odznaką „Zasłużony dla NSZZ Solidarność”. Uroczystości
egion Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” reprezentowali Bogdan Orłowski przewodniczący ZR wraz z pocztem Regionu Zagłębie
Obecna była również grupa wiernych z parafii Świętego Jana z senator Dorotą Czudowską.

O

jciec Euzebiusz Konstanty
Ciaciek, ur. 17 IV 1937
w Buczkowie k. Bochni.
Zmarł 30 grudnia 2015r. Absolwent Wyższego Seminarium
Duchownego Ojców Franciszkanów w Krakowie, w 1964 otrzymał święcenia kapłańskie.
W latach 1972-1975 ukończył studia katechetyczne na
KUL.W Legnicy przebywał
w latach 1977-1989, był katechetą
młodzieży i duszpasterzem akademickim, od maja 1980 r. pełnił

funkcję gwardiana i proboszcza
parafii p.w. św. Jana Chrzciciela.1989-1992 proboszcz w parafii
NMP w Kowarach, 1992-1997
kaznodzieja w parafii Bożego Ciała w Szklarskiej Porębie, 1997-2000
gwardian klasztoru i kustosz
w Sanktuarium Matki Boskiej
Loretańskiej w Głogówku, 20002004 w Rychwałdzie k. Żywca, od
2004 w klasztorze w Głowience k.
Krosna. Autor wspomnień
„Nadzieja i wolność. Moje dwanaście lat w Legnicy 1977- 89” (2009).
Od początku lat 70. związany był
z ruchem ks. Franciszka Blachnickiego, 1977-1980 animator Ruchu
Światło-Życie w Legnicy.Od
sierpnia 1980 r. wspierał organizowanie struktur „Solidarności”
w Legnicy. 31 VIII 1980 na prośbę
Komitetu Strajkowego w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie
Komunikacyjnym w Legnicy
odprawił mszę świętą polową
w bazie autobusowej.2 lutego
1981 r . Ojciec Euzebiusz dokonał
poświęcenia pierwszego sztandaru NSZZ “Solidarności” w Regionie, Organizacji Zakładowej
NSZZ “Solidarność” w ówczesnych Zakładach Mechanicznych
“Legmet”. 2 lutego 1982 r.
w pierwszą rocznicę poświęcenia
sztandaru w “Legmecie” odprawił mszę św. za Ojczyznę. I tak co
roku tego samego dnia.1981-1989
był kapelanem “Solidarności“
Rolników Indywidualnych
w byłym woj. legnickim, udostępniał pomieszczenia klasztoru na
spotkania działaczy „Solidarności” Rolników Indywidualnych.
22.I.1989 r. na prośbę Tymczasowego Komitetu “Solidarności” RI
woj. legnickiego odprawiona
została w kościele franciszkańskim w Legnicy msza św. w 115
rocznicę urodzin Wincentego
Witosa.Przechowywał, przez
krotki czas, pieniądze zdeponowane przez członków Zarządu
Oddziału Wojewódzkiego NSZZ
“Solidarność” Regionu Dolny
Śląsk w Legnicy.

Był współorganizatorem Legnickich Tygodni Kultury Chrześcijańskiej i podporą dla ruchów
patriotycznych w Legnicy.
Głosiciel kazań patriotycznych.
Swoimi homiliami i kazaniami
poruszał istotne problemy tamtych czasów, słowa jego przyciągały rzesze wiernych m.in. co roku na legnickim Rynku podczas
uroczystości Bożego Ciała. Podczas uroczystości Bożego Ciała
w 1989 r. zaprezentował wielotysięcznemu tłumowi kandydatów
do parlamentu z “Solidarności” .
Współorganizator i koordynator
pomocy dla biednych, represjonowanych, zwalnianych z pracy, tym
którzy się ukrywali oraz ich rodzinom. Klasztor legnicki był miejscem schronienia dla prześladowanych w stanie wojennym.
2 lutego1990 r. zaproszony
z Kowar do parafii św. Jana
Chrzciciela, dokonał poświęcenia
dwóch sztandarów NSZZ “Solidarność” Zakładów Przemysłu
Odzieżowego ”Milana” i Zakładu
Energetycznego oraz wygłosił
okolicznościowe kazanie. 3 maja
1990 r. podczas uroczystości Matki Bożej Królowej Polski i Rocznicy Konstytucji na legnickim stadionie odprawiona była Msza św.
I tu również Ojciec Euzebiusz Ciaciek wygłosił kazanie. Zaproszeń
do Legnicy było wiele.
Za swoją działalność patriotyczną
był inwigilowany przez służby PRL.
Wielokrotnie wzywany na rozmowy ostrzegawcze do władz miejskich i wojewódzkich SB Legnicy
oraz do Prokuratury Wojewódzkiej.
W 2008 r. Rada Miejska Legnicy
wyróżniła Ojca Euzebiusza Ciaćka
odznaką “Zasłużony dla Legnicy”.
W grudniu 2010 roku przewodniczący KK NSZZ „Solidarność” odznaczył Ojca Ciaćka odznaką „Zasłużony dla NSZZ Solidarność”.
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dla emerytów i rencistów
Wiosną 2015 roku Rada Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” podjęła szereg uchwał
nawiązujących do zbliżającej się 35 rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” i 25 rocznicy powołania Krajowego Sekretariatu
Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność”. Postanowiono nagrodzić emeryckich działaczy, którzy pozostali wierni Związkowi,
jego ideałom i patriotycznym zasadom. I tak zrodziła się myśl o Honorowej Odznace Semper Fidelis (zawsze wierny) tak
bardzo adekwatnej dla tych często zmęczonych życiem i schorowanych ludzi, a jednak chęć służenia Solidarności i swemu
środowisku wyzwala w nich niemal młodzieńczą werwę.

W

e wrześniu
2015 roku
odbyło się
w Łodzi uroczyste posiedzenie Rady Sekretariatu
Emerytów i Rencistów.
Gościem Rady był przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda.
Piotr Duda wspólnie
z przewodniczącym Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów
NSZ „Solidarność” Dariuszem Kucharskim udekorował dwudziestu byłych i obecnych czołowych działaczy Sekretariatu Honorową Odznaką
Semper Fidelis. Wśród
odznaczonych był Zbigniew Kuźniar z Regionu
Zagłębie Miedziowe.
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W listopadzie na uroczystej akademii w ZG
Lubin wręczono odznaczenia i górnicze szpady
dla zasłużonych pracowników. Dzięki staraniom
przewodniczącego KM
NSZZ „Solidarność”
w ZG Lubin Bogdana
Nucińskiego umożliwiono na tej uroczystości Zbigniewowi
Kuźniarowi – sekretarzowi Rady Sekretariatu – udekorować
pięciu zasłużonych
emerytów. Honorową Odznakę Semper
Fidelis otrzymali:
Bogdan Nuciński, Roman Świtalski, Władysław
Siwak, Zenon Zawodnik
i Marian Bet.
29 grudnia 2015 roku
w restauracji Parnasik odbyło się spotkanie świąteczno – noworoczne.
Spotkanie rozpoczęło się
od modlitwy, którą odmówił ks. Stanisław
Araszczuk. Następnie zebrani podzielili się opłatkiem.
Głównym punktem
uroczystości było wręczenie honorowych odznak
Krajowego Sekretariatu
Emerytów i Rencistów
NSZZ „Solidarność Semper Fidelis zasłużonym
dla działań struktur emerytów i rencistów. Odznaczenia wręczali: Dariusz
Kucharski i Zbigniew
Kuźniar.
Odznaki otrzymali: Jerzy Ignatowicz, Bogdan
Marcinowski, Ireneusz
Michalak, Andrzej Graboń i Zbigniew Wajda.

Legniccy hutnicy przygotowali paczki dla dzieci
Z inicjatywy KZ NSZZ „Solidarność” w Hucie Miedzi Legnica odbyła się zbiórka funduszy, w którą zaangażowali
się pracownicy legnickiej huty. Świąteczne paczki trafiły
do dzieci z Domu Dziecka
przy ul. Słubickiej.
KZ NSZZ „Solidarność”
w Hucie Miedzi Legnica postanowiła zorganizować zbórkę
pieniędzy na paczki dla dzieci.
Do akcji włączyli się wszyscy
hutnicy, przez około półtora ty-

godnia zebraliśmy prawie 3,5
tys. złotych.
Z tych pieniędzy ufundowaliśmy świąteczne podarunki
dla dzieci z legnickiego DomuDziecka – mówi Mieczysław
Krzywy, przewodniczącym KZ
NSZZ „Solidarność” w Hucie
Miedzi Legnica
Dzięki hojności i poświęceniu hutników, którzy zbierali
fundusze w wolnym czasie
wiele dzieci mogło poczuć radość ze zbliżających się świąt
i odebrać z rąk Mikołaja paczkę.

Regionalne
spotkanie
opłatkowe
Ponad stu
związkowców
uczestniczyło
w corocznym
spotkaniu
opłatkowym. Ludzie
Solidarności
spotkali się
w Restauracji
Parnasik
w Legnicy.

S

potkanie swoją obecnością zaszczycili między
innymi: ksiądz Wiesław
Migdał, ksiądz Ryszard
Wołowski oraz ksiądz Bogusław Wolański.
Na wstępie przewodniczący
B o gd an O r ł ow s k i p ow it a ł
wszystkich zebranych i podziękował związkowcom za pracę
w mijającym roku na rzecz NSZZ
„Solidarność.
Ksiądz Wiesław Migdał odmówił modlitwę i pobłogosławił
opłatki, którymi podzielili się
związkowcy.

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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