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36. lat temu narodził  
się NSZZ „Solidarność” 

36. lat temu 31 sieprnia narodził się  NSZZ „Solidarność”. Jednym z pierwszych zakładów pracy który wtedy zastrajkował był 
legnicki PKS (na zdjęciu). W rocznicę Sieprnia apelujemy do osób mających zdjęcia z lat osiemdziesiątych (z narodzin 
Solidarności jak i stanu wojennego) o przekazanie ich do Zarządu Regionu Zagłębie Miedziwoe NSZZ „Solidarność”.
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Szkolenia Szkolenia
Lider dialogu 
autonomicznego – część 2

Region Zagłębie Miedziowe w dniach 27 – 29 
kwietnia br. podczas szkolenia Lider dialogu auto-
nomicznego – część 2 wyposażał działaczy organi-
zacji zakładowych w umiejętności niezbędne do 
prowadzenia działalności związkowej. Celem szko-
lenia było poszerzenie wiedzy o sposobach roz-
wiązywania konfliktów, komunikowaniu się, prze-
kazywaniu informacji wewnątrz Związku i nego-
cjowaniu.  Przypomniano również ustawę  o spo-
łecznej inspekcji pracy i przepisy dotyczące komisji 
bhp. Uczestnicy wymienili się problemami i do-
świadczeniami ze swoich organizacji. W zajęciach 
wzięli udział przedstawiciele organizacji w: Tauro-
nie Kraków Oddział Legnica, KGHM Metraco S.A. 
w Legnicy, Zakładach Wzbogacania Rud O/KGHM 
Polska Miedź S.A. w Polkowicach, Volkswagenie 
Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, oświacie 
legnickiej i lubińskiej. Szkolenie przeprowadzili 
Ewa Kosiorowska i Wojciech Zawadzki.

Zasady działania komisji 
rewizyjnej

W dniach 5 – 6 maja br. w Legnicy odbyło się 
szkolenie Zasady działania komisji rewizyjnej, któ-
rego celem było przedstawienie uczestnikom  za-
łożeń pracy komisji rewizyjnej, pogłębienie znajo-
mości prawa wewnątrzzwiązkowego oraz pod-
staw na temat kontroli władz wykonawczych. 
Uczestnikami zajęć byli przedstawiciele komisji re-
wizyjnych z następujących organizacji: Winkel-
mann Sp. z o. o. w Legnicy, LPGK Sp. z o. o., w Le-
gnicy, Volkswagen Motor Polska sp. z o. o. w Po-
lkowicach, Voith Industrial Services Sp. z o.o. 
w Gliwicach Oddział w Polkowicach, Haerter Tech-
nika Wytłaczania Sp. z o. o. Sp. k. w Legnicy, Pol-
-Miedź Trans Sp. z o. o. w Lubinie i Urząd Miejski 
w Głogowie. Warsztaty przeprowadziły Ewa Ko-
siorowska i Lidia Marszałek.

Społeczna Inspekcja Pracy
W dniach 11 – 13 maja br. Wojciech Zawadzki, 

Regionalny Koordynator ds. bhp, przeprowadził 
w siedzibie Regionu w Legnicy szkolenie Społecz-
na Inspekcja Pracy dla sip z: Legnickiego Przedsię-
biorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., 
MOPS-u w Głogowie, Taurona Kraków Oddział 
w Legnicy, Energetyki Sp. z o. o. w Lubinie, Voith 
Industrial Services Sp. z o.o. w Gliwicach Oddział 
w Polkowicach, Centrum Opiekuńczo-Wycho-
wawczego Powiatu Legnickiego w Golance Dol-
nej, Centrum Kształcenia Praktycznego w Legnicy, 
Szkoły Podstawowej nr 14 w Lubinie, Zespołu 
Szkół Sportowych Lubinie i  Gimnazjum nr 5 w Lu-
binie. Szkolenie dotyczyło podstaw prawnych 
działalności SIP oraz roli związku zawodowego 
w zakresie ochrony pracy.

Metodyka kontroli zagadnień 
ochrony zdrowia – zadania 
i uprawnienia sip

Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy 
w dniach 30 – 31 maja br. zorganizował we Wro-
cławiu szkolenie Metodyka kontroli zagadnień 
ochrony zdrowia – zadania i uprawnienia sip .

Program szkolenia:
  Czynniki szkodliwe występujące  w procesie pracy;
  Obowiązki pracodawcy w zakresie profilaktycz-

nej ochrony zdrowia;
  Działalność społecznej inspekcji pracy na rzecz 

poprawy warunków pracy;
  Wybrane zagadnienia z prawa pracy.

Region Zagłębie Miedziowe na szkoleniu repre-
zentowali społeczni inspektorzy pracy z: Miejskie-
go Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. 
w Legnicy, Zakładów Wzbogacania Rud O/ KGHM 
Polska Miedź S.A. i Sanden Manufacturing Poland 
Sp. z o. o. w Polkowicach.

Lider dialogu 
autonomicznego – część 1

Członkowie organizacji w: Teatrze im. Heleny 
Modrzejewskiej w Legnicy, Tauronie w Legnicy, Le-
gnickim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej, 
KGHM Metraco S. A. w Legnicy, oddziałach KGHM 
Polska Miedź S.A.: Hucie Miedzi „Cedynia” w Orsku 
i Zakładach Wzbogacania Rud w Polkowicach, Pol-
-Miedź Trans Sp. z o. o. w Lubinie oraz Winkelman-
nie Sp. z o. o. w Legnicy, w dniach  7 – 10 czerwca 
br. wzięli udział w szkoleniu Lider dialogu autono-
micznego – część 1. Warsztaty dotyczyły organizacji 
pracy działacza związkowego oraz prawa wewnątrz-
związkowego i prawa pracy. Zajęcia przeprowadziły 
Ewa Kosiorowska i mecenas Monika Majka z Kan-
celarii Prawnej Radcy Prawnego Monika Majka.

Klub SIP
22 czerwca br. odbyło się kolejne spotkanie 

członków Klubu SIP, podczas którego Wojciech Za-
wadzki – Regionalny Koordynator ds. BHP omówił 
bieżące sprawy związane ze spotkaniami Klubu oraz 
przekazał aktualności dotyczące działalności spo-
łecznej inspekcji pracy a Ewa Kosiorowska omówi-
ła sprawy poruszane na spotkaniach Zarządu Re-
gionu, Komisji Krajowej oraz dotyczące szkoleń 
przeznaczonych dla członków Klubu. W spotkaniu 
uczestniczyło 17 społecznych inspektorów pracy 
reprezentujących następujące firmy: Zakłady Górni-
cze „Rudna”, Zakłady Górnicze „Lubin” – O/KGHM 
Polska Miedź SA. Przedsiębiorstwo Budowy Ko-
palń PeBeKa SA w Lubinie, Inova Sp. z o. o. w Lubi-
nie, Urząd Skarbowy w Lubinie,  Volkswagen Motor 
Polska Sp. z o.o. w Polkowicach, Sanden Manufac-
turing Poland Sp. z o. o. w Polkowicach, Sitech Sp. 
z o. o. w Polkowicach i DODR we Wrocławiu. Na-
stępne spotkanie odbędzie się 21 września.

Społeczna Inspekcja Pracy
W dniach 6 – 8 lipca br. Wojciech Zawadzki – 

Regionalny Koordynator ds. bhp, Zakładowy Spo-
łeczny Inspektor Pracy w Volkswagen Motor Pol-
ska Sp. z o. o. w Polkowicach i Wiesław Michalski – 
Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w ZG Rudna 
O/KGHM Polska Miedź S.A., przeprowadzili w sie-
dzibie Regionu w Legnicy szkolenie Społeczna In-
spekcja Pracy dla inspektorów z Zakładów Wzbo-
gacania Rud O/KGHM Polska Miedź S.A. w Polko-
wicach. Szkolenie dotyczyło podstaw prawnych 
działalności SIP oraz roli związku zawodowego 
w zakresie ochrony pracy.

31 sierpnia o godzinie 
17:00 w kościele 
pw. Najświętszego 

Serca Pana Jezusa odprawiona 
zostanie Msza święta, po mszy 
o godzinie 18 przejdziemy pod 
Pomnik Pamięci Ofiar Lubina 
‚82, gdzie do zebranych prze-
mówi Bogdan Orłowski prze-

wodniczący Zarządu Regionu 
Zagłębie Miedziowe NSZZ 
„Solidarność” i zostaną złożone 
wieńce i wiązanki kwiatów. Po 
uroczystościach na Wzgórzu 
Zamkowym odbędzie się kon-
cert (biletowany) Anity Lipnic-
kiej i Johna Portera. Serdecznie 
zapraszamy wszystkich do 
udziału w uroczystościach.   

Każdy kto przeżył w Lubi-
nie dzień 31 sierpnia 1982 ro-
ku, nie zapomni go do końca 

życia. Oto kolejny raz na uli-
cach polskiego miasta rozległy 
się serie z broni maszynowej. 
Posypały się pojedyncze strza-
ły, petardy i granaty z gazem 
łzawiącym. Polała się robotni-
cza krew, polały się łzy. Oto 
kolejny raz Rząd mieniący się 
ludowym skierował broń 
przeciwko swoim rodakom. 
Od kul zginęli: Andrzej Traj-
kowski, Michał Adamowicz 
oraz Mieczysław Poźniak. 

Tym razem mieliśmy w Lubi-
nie możliwość ujrzenia na 
własne oczy prawdziwego ob-
licza Rządu - oblicza morder-
czego tyrana. Totalitarnej wła-
dzy nie spodobała się pokojo-
wa manifestacja dla uczcze-
nia rocznicy podeptanych po-
rozumień  spo łecznych 
z Gdańska, Szczecina i Ja-
strzębia nie spodobał się 
krzyż układany z kwiatów 
przez mieszkańców spokojne-
go miasta, nie spodobały się 
nawet święte dla każdego Po-
laka pieśni patriotyczne i reli-
gijne. Posypały się do zgnębio-
nych, ale pokojowo nastrojo-
nych ludzi strzały. Popełniono 
mord na bezbronnej ludności. 
Tego zapomnieć nie wolno! 
Można po chrześcijańsku wy-
baczyć, ale zapomnieć - NIE!

31 sierpnia 
spotykamy się 
w Lubinie 
31 sierpnia minie 36. rocznica powstania Niezależnego 
Samorządnego Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność” 
oraz 34. rocznica Zbrodni Lubińskiej. I tak jak co roku 
spotkamy się w Lubinie oby pomodlić się w intencjach: NSZZ 
„Solidarność” oraz osób zamordowanych na ulicach Lubina. 
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Rząd pozytywnie 
zaopiniował 
prezydencki projekt 
ustawy o emeryturach 
i rentach

Rada Ministrów pozytywnie zaopiniowała prezydencki projekt noweliza-
cji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 
Jest on zbieżny z zadeklarowanym w expose premier Beaty Szydło powrotem 
do powszechnego wieku emerytalnego obowiązującego przed 1 stycznia 2013 
r.

Według projektu prezydenckiego 
wiek emerytalny powinien wynosić 
co najmniej 60 lat w przypadku kobiet 
i co najmniej 65 lat w przypadku męż-
czyzn. Nowe propozycje przewidują 
także uchylenie przepisów dotyczą-
cych emerytury przejściowej.

Projekt prezydencki opiera się na 
założeniu, iż decyzja o momencie za-
kończenia okresu aktywności zawo-
dowej powinna być w większym 
stopniu pozostawiona samemu ubez-
pieczonemu. Decyzja ta w dużej mie-
rze jest determinowana indywidual-
ną sytuacją ubezpieczonego w zakre-
sie jego zdrowia, sytuacji i pozycji na 
rynku pracy, planów dotyczących 
długości odpoczynku po zakończe-
niu aktywności zawodowej oraz 
określonych oczekiwań związanych 
z wysokością otrzymywanych 
w przyszłości świadczeń emerytal-
nych. Obecny algorytm świadczenia 
promuje osoby z długoletnim stażem 
ubezpieczeniowym i preferuje jak naj-
dłuższe pozostawanie w aktywności 
zawodowej.

Zdaniem rządu, powrót do obo-
wiązującego przed 2013 r. wieku eme-
rytalnego nie powinien oznaczać 
utrzymywania preferencyjnych zasad 
przechodzenia na emeryturę przez 
rolników oraz w stan spoczynku sę-
dziów i prokuratorów, po 31 grudnia 

2017 r. W przypadku rolników indy-
widualnych powinno nastąpić obni-
żenie wieku emerytalnego, bez możli-
wości przechodzenia na tzw. wcze-
śniejszą emeryturę, przy pozostawie-
niu dotychczasowej zasady wypłaty 
emerytury bądź renty rolniczej w ca-
łości w przypadku prowadzenia dzia-
łalności rolniczej przez emeryta lub 
rencistę rolnego wraz z małżonkiem, 
który nie nabył jeszcze prawa do ta-
kiego świadczenia i podlega ubezpie-
czeniu społecznemu rolników z mocy 
ustawy, tj. obowiązkowo.

Ponadto nie wydaje się uzasadnio-
ne umożliwienie łączenia emerytury 
bądź renty wojskowej z zajmowa-
niem stanowiska prokuratora i pobie-
raniem z tego tytułu uposażenia.

Jednocześnie Rada Ministrów 
wnosi o rozważenie przez Sejm moż-
liwości uzupełnienia prezydenckiego 
projektu ustawy o modyfikację roz-
wiązań dotyczących łączenia dalszej 
aktywności zarobkowej z pobiera-
niem emerytury i jej wysokości. Rząd 
wnosi także, aby ustawa weszła w ży-
cie najwcześniej z dniem 1 październi-
ka 2017 r. z uwagi na konieczność 
przeprowadzenia wszystkich czyn-
ności przygotowujących ZUS i KRUS 
do przeprowadzenia zmian ustawo-
wych.

Źródło: Centrum Informacyjne Rządu

Koniec sporu zbiorowego w Sandenie

Załoga dostanie podwyżkę
Po blisko dwóch miesiącach 

prowadzenia negocjacji płaco-
wych w polkowickiej fabryce 
Sanden Manufacturing Po-
land, związkowcy z Solidar-
ności podpisali porozumienie 
z pracodawcą. Wypracowany 
kompromis oznacza dla całej 
załogi gwarantowaną pod-
wyżkę od 50 do 130 zł brutto. 
Wzrosną też premie dla naj-
lepszych pracowników.

Negocjacje płacowe mię-
dzy Solidarnością, a praco-
dawcą  rozpoczę ły  s ię 
w Sandenie 13 maja. Dość 
długo obie strony nie mo-

gły dojść do porozumienia 
i stąd 7 czerwca wszczęto 
spór zbiorowy. Punktem 
zapalnym był warunek 
związku zawodowego 
przyznania gwarantowanej 
podwyżki dla najmniej za-
rabiających pracowników. 
Pracodawca nie chciał się 
na to zgodzić. Ostatecznie 
uzgodniono, że pracowni-
cy, którzy objęci są najniż-
szą stawką zaszeregowania 
dostaną 50 zł podwyżki, 
a pozostali mogą liczyć na 
wzrost swoich pensji o 70, 
100 i 130 zł brutto.

- Porozumienie zostało już 
podpisane, trochę to trwało, 
dlatego, że nie mogliśmy się 
porozumieć. Większość po-
stulatów, które złożyliśmy zo-
stały pozytywnie dla nas roz-
wiązane. Oczywiście na pew-
ne ustępstwa musieliśmy 
pójść, tak też działają negocja-
cje, że trzeba z czegoś zrezy-
gnować, by osiągnąć więcej 
w innych aspektach. Czy finał 
tych negocjacji jest satysfak-
cjonujący? O to już należałoby 
zapytać pracowników firmy, 
którzy dostaną podwyżki  - 
mówi Lidia Fecko-Skierka, 

szefowa Solidarności w firmie 
Sanden.  

Obie strony ustaliły też 
wzrost premii z 70 zł do 100 zł 
brutto i podniesienie podsta-
wowego odpisu na fundusz 
świadczeń socjalnych o 45 tys. 
zł. Sanden Manufacturing Po-

land działa w polkowickiej 
strefie ekonomicznej od 2005r. 
Fabryka jest spółką wchodzą-
cą w skład japońskiej korpo-
racji Sanden - światowego 
producenta kompresorów do 
klimatyzacji samochodo-
wych.   TJ

Polska 
Miedź 
pozostanie 
polska

Rada Ministrów przyjęła dziś rozpo-
rządzenie w sprawie wykazu podmio-
tów podlegających szczególnej ochronie 
państwa polskiego. Na krótkiej liście są 
dwa strategiczne dla kraju przedsiębior-
stwa: KGHM Polska Miedź S.A. oraz tar-
nowska Grupa Azoty S.A. Dokument 
chroni Polską Miedź przed wrogim 
przejęciem. „To jest to, o czym mówiłem 
podczas mojej kampanii wyborczej 
uznając przyjęcie tego rozporządzenia za 
priorytet w mojej bieżącej działalności 
poselskiej”, cieszy się poseł Prawa 
i Sprawiedliwości, Krzysztof Kubów.

Na ten doku-
ment czekała ca-
ła Polska Miedź. 
Podpis premier 
Beaty Szydło 
pod tym rozpo-
r z ą d z e n i e m 
oznacza ,  że 
spółka KGHM 
w przyszłości 

będzie całkowicie zabezpieczona przed 
wrogim, niepożądanym przejęciem. Naj-
większe przedsiębiorstwo na Dolnym Ślą-
sku będzie odtąd szczególnie chronione 
przez polskie państwo z punktu widzenia 
bezpieczeństwa i porządku publicznego. 
Dokument w sposób precyzyjny, propor-
cjonalny i obiektywny umożliwia teraz 
organom administracji publicznej kontro-
lę transakcji dotyczących np. akcji KGHM.

W prace legislacyjne nad tym doku-
mentem mocno zaangażował się lubiński 
poseł Prawa i Sprawiedliwości, Krzysztof 
Kubów.

– To jest to, o czym mówiłem już pod-
czas kampanii wyborczej. Jak podatek od 
kopalin, tak i zabezpieczenie KGHM 
przed wrogim przejęciem było czymś bar-
dzo istotnym w kontekście dalszego funk-
cjonowania tej największej firmy w regio-
nie. To udało się zrobić dzięki owocnej 
współpracy z ministrem Skarbu Państwa, 
Dawidem Jackiewiczem. To rozporządze-
nie podpisane dzisiaj przez premier Beatę 
Szydło pozwala ochronić Polską Miedź 
przed wrogim przejęciem, ale z drugiej 
strony to dowód na to, że państwo pol-
skie, obecny rząd, traktuje priorytetowo 
strategiczne spółki – mówi poseł PiS, 
Krzysztof Kubów.

W historii funkcjonowania KGHM-
-u wdrażano różne pomysły, które miały 
chronić spółkę przed obcym kapitałem. – 
Dotąd nigdy nie było takich zapisów, któ-
re chroniłyby tę firmę przed wrogim prze-
jęciem. Były złote akcje i wpisanie KGHM 
na listę strategicznych spółek, natomiast 
to rozporządzenie daje pełną gwarancję 
ochrony tego przedsiębiorstwa, daje po-
czucie bezpieczeństwa załodze i wprowa-
dza stabilizację – dodaje lubiński poseł.

Tomasz Jóźwiak /miedziowe.pl/

Sejm przyjął ustawę 
o minimalnej stawce 
godzinowej”
Sejm uchwalił ustawę o minimalnej stawce 
godzinowej za pracę na umowę-zlecenie 
i w ramach samozatrudnienia. Zgodnie  
z nią wynagrodzenie wyniesie 12 zł za godzinę, 
a po waloryzacji w 2017 r. – ok. 13 zł.

Za przyjęciem ustawy gło-
sowało 380 posłów, 47 
było przeciwko,  a  14 

wstrzymało się od głosu.
Minimalna stawka będzie wy-

nosiła 12 zł brutto za godzinę, ale 
kwota waloryzowana będzie co 
roku w zależności od wzrostu mi-
nimalnego wynagrodzenia za 
pracę na etacie. Ponieważ w 2017 
r. będzie obowiązywała nowa 
kwota wynagrodzenia minimal-
nego (od zgodnie z propozycją 
rządu – 2 tys. zł brutto), również 
godzinowa stawka minimalna zo-
stanie automatycznie zwaloryzo-
wana.

W kolejnych latach kwota mia-
łaby być podwyższana w konsul-
tacji z Radą Dialogu Społecznego 

w ramach negocjacji dotyczących 
wzrostu minimalnego wynagro-
dzenia za pracę na etat i stawki 
godzinowej.

Stawka godzinowa miałaby 
obejmować nie tylko osoby na 
umowach-zlecenia, ale też samo-
zatrudnionych, którzy jednooso-
bowo świadczą usługi dla firm. 
Projekt precyzuje, kiedy takie roz-
wiązanie będzie stosowane, m.in. 
przy zleceniach, w których wy-
znaczono czas ich świadczenia. 
Minimalna stawka godzinowa 
ma mieć zastosowanie do wszyst-
kich umów, bez względu na spo-
sób ustalania wynagrodzenia – 
wg stawki godzinowej, dziennej, 
tygodniowej, miesięcznej itp.

red.hd KK NSZZ „S” 
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Z R e g i o n u 
Zagłębie Mie-
dziowe NSZZ 

„Solidarność” odzna-
czenie  otrzymal i : 
Jerzy Zenon Lipiński, 
Edward Wóltański 
i Antoni Wysocki.

Jerzy Zenon Lipiński 
od maja 1981 r. był etato-
wym pracownikiem Zarządu 
Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” w Zakładach 
Górniczych „Lubin” w Lubi-
nie. Po wprowadzeniu stanu 
wojennego, pan Jerzy Lipiń-
ski był jednym ze współorga-
nizatorów strajku w ZG „Lu-
bin”. Z tego powodu w grud-
niu 1981 r. został aresztowa-
ny. Wyrokiem Sądu Woje-
wódzkiego w Legnicy skaza-
no go na 3 miesiące pozba-
wienia wolności. Zakład Kar-
ny we Wrocławiu pan Jerzy 
Lipiński opuścił w marcu 
1982 r. Wkrótce po wyjściu 
na wolność pan Jerzy Lipiń-
ski rozpoczął działalność 
w „Solidarności Walczącej”. 
Prowadził kolportaż wy-
dawnictw podziemnych, 
m.in. „Z Dnia na Dzień”, 
„Solidarności Walczącej”, 
„Tygodnika Mazowsze” 
oraz „Solidarności Dolnoślą-

skiej”. Or-
g a n i z o w a ł 
również pomoc dla osób re-
presjonowanych i ich rodzin.

Edward Wóltański (1)
Edward Wóltański od 1978 r. 
był zaangażowany w kolpor-
taż pisma „Robotnik” wyda-
wanego przez Komitet Sa-
m o o b r o n y  S p o ł e c z n e j 
„KOR”. Od 1980 r. był człon-
kiem Zakładowej Komisji 
Robotniczej NSZZ „Solidar-
ność” w Zakładach Górni-
czych „Rudna” w Polkowi-
cach. Po wybuchu stanu wo-
jennego, jako członek Mię-
dzyzakładowego Komitetu 
Strajkowego, współorganizo-
wał strajk w kopalni ZG 
„Rudna”, w wyniku czego 
był zmuszony ukrywać się.

W grudniu 1981 r. Pan 
Edward Wóltański został 
aresztowany, w lutym 1982 r. 
Sąd Wojewódzki w Legnicy 
skazał go na półtora roku 
więzienia, w zawieszeniu na 
trzy lata. Edward Wóltański 
kontynuował działalność 
w strukturach podziemnej 
„Solidarności”, w związku 
z czym od sierpnia 1982 r. do 

grudnia 1982 r. był interno-
wany w ośrod-

kach  odosob-

n i e -
n i a 

w  N y s i e , 
Strzelinie i Grod-

kowie. Po wyjściu na wolność 
pan Edward Wóltański  orga-
nizował pomoc dla rodzin 
osób represjonowanych. Od 
1982 r. zajmował się kolporta-
żem wydawnictw podziem-
nych, takich jak m.in.:  „Tygo-
dnik Mazowsze”, „Z Dnia na 
Dzień”, „Solidarność Walczą-
ca”, założył bibliotekę wy-
dawnictw podziemnych, po-
wielał odbitki zdjęć przedsta-
wiających m.in. Zbrodnię Lu-
bińską. Od 1982 r. tworzył 
struktury Solidarności Wal-
czącej w Zagłębiu Miedzio-
wym, reprezentował Zagłębie 
Miedziowe w Arcybiskupim 
Komitecie Charytatywnym 
we Wrocławiu, przewodni-

czył Duszpasterstwu Ludzi 
Pracy przy parafii św. Maksy-
miliana Marii Kolbego. W la-
tach 1987-1989 był redakto-
rem, autorem i wydawcą 
„Gazety Lubińskiej”.

Antoni Wysocki Antoni 
Wysocki od 1975 r. pracował 
w Przedsiębiorstwie Trans-
portu Samochodowego Łącz-
ność w Legnicy jako kierow-
ca. W 1976 r. zwolniono go 
z pracy za wystąpienie prze-
ciwko komunistycznym wła-
dzom. W sierpniu 1980 r. za-
angażował się w organizację 
strajku w Zakładzie Trans-
portu KGHM w Lubinie – 
baza w Polkowicach. Był 
przewodniczącym Komitetu 
Strajkowego. Pan Antoni 
Wysocki w latach 1981-1989 
był członkiem podziem-
nych struktur NSZZ „Soli-
darność” i współpracow-
nikiem Solidarności Wal-
czącej. Kolportował wy-
dawnictwa podziemne m.
in. „Zagłębie Miedziowe”, 

„Gazeta Lubińska”, „Z Dnia 
na Dzień”, „Solidarność Wal-
cząca”. W 1982 r. ponownie 
został zwolniony z pracy ze 
względu na działalność opo-
zycyjną. Od 1983 r. aktywnie 
współpracował z Duszpa-
sterstwem Ludzi Pracy w Lu-
binie, organizował manife-
stacje upamiętniające Zbrod-
nię Lubińską.  Ponadto, 
w 1988 roku był założycie-
lem, a od 1989 przewodni-
czącym Komitetu Organiza-
cyjnego NSZZ „Solidarno-
ść”PKS Lubin i przewodni-
czącym Komisji Zakładowej. 
Poza tym pan Antoni Wysoc-
ki od 1989 r. był również ini-
cjatorem powstawania Ko-
mitetów Organizacyjnych 
NSZZ „Solidarność” w in-
nych zakładach pracy na te-
renie Lubina, a także aktyw-
nym działaczem Komitetu 
Obywatelskiego „Solidarno-
ści” w Lubinie.

Fot: Paweł Chabiński  
i IPN Wrocław

Krzyże Wolności  
i Solidarności wręczone 
27 czerwca 2016 r. w Auli Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu  odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń 
państwowych – Krzyży Wolności i Solidarności działaczom opozycji z lat 1956–1989. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Andrzeja Dudy odznaczenia wręczył Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Łukasz Kamiński. 
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Przypominamy. 
Zbieramy 
podpisy!

Z inicjatywy Sekretariatu Banków, Handlu 
i Usług NSZZ „Solidarność” zawiązał się w War-
szawie społeczny komitet inicjatywy ustawodaw-
czej „Wolna niedziela”, który po zarejestrowaniu 
rozpoczął akcję zbierania podpisów pod projektem 
ustawy ograniczającej handel w niedzielę.

Zgodnie z decyzją Prezydium Komisji Krajowej 
nasz Region ma zebrać 5000 podpisów (oznacza to, 
że każda organizacja powinna zebrać podpisy co 
najmniej od 30% swoich członków).

Listy z podpisami należy przekazać do Regionu 
do 20 sierpnia br. 

MPK ulży 
opozycjonistom 
z czasów PRL

Byli działacze opozycji antykomunistycznej oraz 
osoby represjonowane skorzystają z ulgowych bile-
tów w legnickich autobusach. Uchwałę w tej spra-
wie podjęli radni na lipcowej sesji. Zakłada ona do-
pisanie do listy uprawnionych do korzystania z bile-
tów ulgowych działaczy opozycji antykomunistycz-
nej i osób represjonowanych z powodów politycz-
nych przed 1989 rokiem.

Podstawą do uzyskania prawa do ulgowych prze-
jazdów autobusami Miejskiego PrzedsiębiorstwaKo-
munikacyjnego będzie decyzja wydana przez Urząd 
ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Wprowadzenie ulg związane jest z wejściem w ży-
cie pod koniec sierpnia ub. roku ustawy o działaczach 
opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjo-
nowanych z powodów politycznych. Zgodnie z nią 
samorządy mogą udzielać pomocy byłym działaczom 
m. in. w zakresie komunikacji miejskiej, świadczeń 
mieszkaniowych i zdrowotnych oraz dostępu do kul-
tury i oświaty.

Celem reformy jest 
„ w p r o w a d z e n i e 
cykliczności etapów 

szkolnych”, m.in.  przez 
wzmocnienie edukacji wcze-
snoszkolnej i powrót do czte-
roletniego liceum ogólno-
kształcącego. W klasach I-IV 
szkoły powszechnej będzie 
„poziom podstawowy”, zaś 
w kasach V-VIII – „poziom 
gimnazjalny”. W klasie IV 
pojawi się wprowadzenie do 
przedmiotów, mające złago-
dzić dotychczasowe bezpo-
średnie przechodzenie z edu-
kacji wczesnoszkolnej do 
nauczania przedmiotowego. 
Przejście to ma złagodzić także 
to, że IV klasy mają mieć tego 
samego wychowawcę, którego 
miały przez trzy pierwsze lata 
szkoły. Następnie uczniowie 
będą mieli do wyboru cztero-
letnie liceum ogólnokształcące, 
pięcioletnie technikum lub 
dwustopniową szkołę branżo-
wą (która zastąpić ma dzisiej-
sze szkoły zawodowe).

Pierwszy rocznik, który zo-
stanie objęty reformą to 
uczniowie, którzy 1 września 
2017 r. rozpoczną naukę 
w szkołach powszechnych, 
czyli tegoroczne sześciolatki 
oraz uczniowie, którzy powin-
ni wówczas pójść do I klas 
gimnazjów (czyli ci, którzy 
w minionym roku chodzili do 
klas V szkół podstawowych), 
trafią oni do VII klas szkół po-
wszechnych.

W ramach zapowiadanej 
przez MEN reformy szkolnic-
twa przewidziano trzyletni 
okres przejściowy. W tym cza-
sie klasy VII będą mogły znaj-
dować się albo w budynku gim-
nazjum, albo szkoły podstawo-
wej. Docelowo klasy I-IV i V-
-VIII mają być połączone w jed-
ną szkołę. Uczniowie, którzy je-
sienią 2017 r. trafią do I i VII klas 
szkół powszechnych, będą 
pierwszymi rocznikami, które 
będą uczyć się zgodnie z nową 
podstawa programową kształ-
cenia ogólnego.

Jednocześnie uczniowie pozo-
stałych roczników będą kończyć 
rozpoczęty cykl nauczania 
w szkołach podstawowych 
i gimnazjach. W efekcie w roku 
szkolnym 2019/2020 do liceów, 
techników i szkół branżowych 
trafi podwójny rocznik uczniów.

Szefowa MEN tłumaczyła, 
że od 2017 r. mają pojawić się 
dwa nowe roczniki: klasa 
I szkoły powszechnej, która 
będzie miała całkiem nową 
podstawę programową przez 
12 lat i klasa VII, która już nie 
będzie klasą aplikującą do 
gimnazjów. W okresie przej-
ściowym – jak mówiła Zalew-
ska – jeśli uczniowie nie 
zmieszczą się w szkole po-
wszechnej, będą mogły przy-
jąć te klasy dotychczasowe 
gimnazja. „Po trzech latach 
będą to już szkoły powszech-
ne, klasa I-VIII, która będzie 
mogła realizować swoje zada-
nia w jednym, dwóch lub 
trzech budynków” – mówiła, 
wyjaśniając, że chodzi o to, by 
nie marnując potencjału na-
uczycieli, nie marnować też 
budynków. Wygaszanie gim-

nazjów ma przebiegać tak, by 
rodzice i uczniowie tego pro-
cesu nie zauważyli.

Mówiąc o wprowadzaniu 
nowej struktury szkół Zalew-
ska poinformowała, że w ro-
ku szkolnym 2019/2020 bę-
dzie po raz pierwszy nowa re-
krutacja do liceów, spotkają 
się dwa roczniki – po VIII kla-
sie szkoły powszechnej i III 
gimnazjum.

W 2017 r. mają ruszyć też 
pierwsze szkoły branżowe. 
Szefowa MEN zapewniła, że 
nowy system edukacji ma do-
prowadzić do tego, by mimo 
niżu demograficznego nie 
trzeba było zwalniać nauczy-
cieli. Zapowiedziała też, że 
w 2017 r. wszystkie sześcio-
latki objęte zostaną subwen-
cją oświatową.

red.hd

„Solidarność” zaniepokojona zmianami w oświacie
Prezydium  Krajowej Sekcji 

Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” wyraża niepo-
kój w związku z planowany-
mi przez  Min is te rs two 
Oświaty zmianami oświato-
wymi.  Założenia ,  które 
przedstawiła minister eduka-
cji narodowej Annę Zalewską 
na konferencji w Toruniu 
„budzą obawę o utratę miejsc 
pracy przez pracowników 
oświaty”.

„Solidarność” oświatowa 
oczekuje konkretnych infor-
macji na temat podstawy pro-
gramowej i  wskazania źródeł 
finansowania proponowa-
nych zmian. Podczas konfe-
rencji nie przedstawiono żad-
nych szczegółów propono-
wanych zmian, co „pogłębia 
obawy środowiska o jakość 
polskiej edukacji”.

Deklaracja resortu, według 
której likwidacja gimnazjów 

przez wygaszanie nie spowodu-
je utraty miejsc pracy, w opinii 
związkowców nie jest miarodaj-
na. Związek oczekuje gwarancji 
zatrudnienia oraz regulacji wy-
nagrodzeń  w oświacie.

– Nie ma się co czarować. 40 
tysięcy nauczycieli będzie mu-
siało gdzieś znaleźć zatrudnie-
nie. Może część z nich popro-
wadzi pierwsze klasy w lice-
ach. Część, około 20 tysięcy, 
stanie przed dylematem, co 

zrobić ze swoim życiem. To 
wymaga analizy związków za-
wodowych. Trzeba wyliczyć, 
jak będą wyglądały zmiany 
i jakie działania należy podjąć. 
Potrzebny jest program osłono-
wy – wyjaśnia Wojciech Ksią-
żek, przewodniczący Sekcji 
Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” Regionu Gdań-
skiego, w latach 1997–2001 wi-
ceminister edukacji narodowej.

red.hd  KK NSZZ „S”

Nowy system 
edukacji ruszy 
jesienią 2017

8-letnia szkoła 
powszechną, w której 
edukacja wczesnoszkolna 
będzie w klasach I-IV oraz 
powrót do 4-letniego 
liceum ogólnokształcącego 
i 5-letniego technikum  
– takie zmiany 
zapowiedziała Anna 
Zalewska, minister 
edukacji narodowej. 
Reforma ma ruszyć 
jesienią 2017 r.
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Historyczny dla parafii św. Jacka 
dzień rozpoczął się w katedrze, 
gdzie odprawione zostało nabo-

żeństwo ekspiacyjne. Po nim ruszyła 
procesja do kościoła św. Jacka. Tam 
w samo południe biskup Zbigniew Kier-
nikowski odprawił mszę, w trakcie któ-
rej nastąpiło oficjalne ukazanie relikwii. 
W uroczystościach udział wzięli również 
biskup pomocniczy Marek Mendyk oraz 
biskup – senior Stefan Cichy.

Relikwię w kościele św. Jacka będzie 
można adorować codziennie od godz. 7 
do 19. Parafia będzie prowadzić specjal-

ną księgę do której będą wpisywane 
przypadki ewentualnych cudownych 
uzdrowień. To zalecenie Stolicy Apostol-
skiej, która rozstrzygnie, czy w legnic-
kim kościele mieliśmy do czynienia z cu-
dem.

O wydarzeniu o znamionach cudu eu-
charystycznego legnicka kuria poinfor-
mowała dwa miesiące temu. Dojść miało 
do niego w 2013 roku podczas bożonaro-
dzeniowej mszy. Odprawiający ją ksiądz 
upuścił na podłogę hostię. Włożona do 
wody nie rozpuściła się, ale pojawiła się 
na niej krwawa plama.

Tłum 
wiernych 
w kościele 
św. Jacka

Ponad dwa tysiące osób wzięło udział 
w uroczystości ukazania Relikwii Ciała 
Pańskiego w kościele św. Jacka na legnickim 
Zakaczawiu.
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Emeryci 
w sprawie 
bezpieczeństwa 
socjalnego

Rada Krajowego Sekretariatu Emerytów i Ren-
cistów NSZZ Solidarność przyjęła stanowisko 
w sprawie bezpieczeństwa socjalnego polskich 
emerytów i rencistów.

Stanowisko Rady Krajowego Sekretariatu Eme-
rytów i Rencistów NSZZ Solidarność w sprawie 
bezpieczeństwa socjalnego polskich emerytów 
i rencistów.

Krajowy Sekretariat Emerytów i Rencistów 
NSZZ Solidarność oczekuje od Rządu Pani Premier 
Beaty Szydło podjęcia niezwłocznych działań 
w sprawie sposobu waloryzacji emerytur i rent, tak 
by zahamować proces wpychania polskich emery-
tów w sferę ubóstwa.

Reforma polskiego systemu z 1999 r oparta była 
na fałszywych założeniach społeczno- ekonomicz-
nych i doprowadziła do sytuacji, że poziom najniż-
szych świadczeń emerytalnych nie wystarcza na 
zaspokojenie nawet najbardziej elementarnych po-
trzeb ludzi starszych.

Dzisiejsze pokolenie polskich emerytów to gene-
racja ludzi dotknięta negatywnymi skutkami nie-
sprawiedliwej społecznie transformacji ustrojowej, 
która i dziś negatywnie wpływa na ekonomiczne 
podstawy ich życia. Teraz z racji swego wieku i po-
łożenia socjalnego nie mogą dłużej czekać na zmia-
ny niewydolnego systemu.

Oczekujemy, że „dobre zmiany” zapowiadane 
przez Prawo i Sprawiedliwość wkrótce także będą 
dotyczyły materialnych podstaw życia emerytów 
i rencistów. Dlatego zwracamy się do rządu o roz-
poczęcie dialogu społecznego w formule Rady Dia-
logu Społecznego, tak by umożliwić odczuwalną 
poprawę poziomu życia emerytów i rencistów już 
w 2017 r.

Za Radę KSEiR
Zbigniew Kuźniar – sekretarz

Łódź, 2 czerwca 2016

Uważamy, że w przy-
padku ww. Ustawy 
wybiórczo zostały 

potraktowane prawa nabyte. 
Ustawodawca zmienił podej-
śc ie  do  de f in i c j i  pracy 
w warunkach szczególnych 
lub o szczególnym charakte-
rze w stosunku do wcześniej-
szych przepisów.

Jesteśmy zdania, że ze wzglę-
dów p ozamer ytor ycznych 

uprawnienia emerytalne pozo-
stawiono wyłącznie grupom za-
wodowym pracującym w górnic-
twie, służbach mundurowych 
i rolnictwie, co niewątpliwie do-
prowadziło do dyskryminacji 
pracowników hut w zakresie 
uprawnień nabytych.

Pragniemy poinformować, iż 
praca wykonywana przez pra-
cowników hut, nadal skutkuje 
nieodwracalnymi zmianami cho-

robowymi wielu narządów we-
wnętrznych, co udowodnione 
zostało podczas wieloletnich ba-
dań wpływu warunków klima-
tycznych oraz ciężkiej pracy fi-
zycznej na organizm pracowni-
ków, prowadzonych w Akademii 
Medycznej we Wrocławiu oraz 
Instytucie Medycyny Pracy w Ło-
dzi. Konsekwencją tego stanu 
rzeczy, w przypadku braku moż-
liwości odejścia hutników na 

emeryturę pomostową, będzie 
pogorszenie stanu zdrowia i bez-
pieczeństwa pracowników, co 
zwiększy liczbę przejść na renty 
chorobowe oraz ryzyko wypad-
ków przy pracy.

Wyrażamy gotowość do spo-
tkania w w/w sprawie, w celu 
przedstawienia naszych argu-
mentów.

Za Radę Sekcji RSH-PM
Andrzej Kucharski

Hutnicy chcą 
przywrócenia  
uprawnień do emerytur 
pomostowych

Regionalna Sekcja NSZZ „Solidarność” Hutniczo-Przetwórcza Miedzi, obejmująca 
swoim działaniem Organizacje Związkowe NSZZ „Solidarność” w hutach: „Głogów”, 
„Legnica” oraz „Cedynia” w KGHM PM SA., w związku z licznymi postulatami 
pracowników i członków Związku, występuje z wnioskiem o zmianę Ustawy 
o „Emeryturach pomostowych” z dnia 19.12.2008r. i przywrócenie uprawnień  
do emerytur pomostowych dla pracowników zatrudnionych w hutach miedzi,  
z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, którzy 
utracili je w wyniku zapisów obowiązującej Ustawy.
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Najlepiej indywidualnie po-
biegł Damian Stachura zajmując 
20 miejsce, a Rafał Kuczyński 25.

Trasa w każdym wariancie była 
ekstremalnie trudna: z wyczerpu-

jącymi zbiegami i podbiegami, 
przez rwącą rzekę, trzęsawisko, 
rowy melioracyjne, po dnie kana-
łu wypełnionego gęstym błotem. 
Tam, gdzie natura odpuściła, nie 

odpuścili organizatorzy biegu: 
powstało kilkadziesiąt sztucznych 
przeszkód. Zawodnicy m.in. czoł-
gali się pod drutem kolczastym, 
zjeżdżali po wzgórzu zasłanym 

35-metrową folią do rowu pełne-
go wody, wspinali się po siatce na 
wiadukt kolejowy nad Kaczawą 
i niczym Indiana Jones przeskaki-
wali na linach nad rozpadlinami.

Drużyna Solidarności PeBeKa 
trzecia w Biegu Wulkanów

Turniej piłkarski już 10 września
Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” organizuje turniej piłkarski. Serdecznie zapraszamy do 

udziału. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną na adres gazeta.legnica@solidarnosc.org.pl. Odpowiedzialni 
za turniej są: Jacek Krawczun i Wojciech Obremski.

Festyn 
rodzinny 

Solidarności 
Volkswagwena

Jak co roku  Komisja Zakładowa  NSZZ „Solidarność” 
w Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach przygoto-

wała Festyn Rodzinny  dla swoich Członków oraz ich rodzin.
Zapewniona moc atrakcji dla dorosłych i dzieci oraz rewelacyjna 

pogoda sprawiły, że imprezę można zaliczyć do bardzo udanych. 
Dorośli mogli uprzyjemnić sobie czas z zespołem „Roślina” oraz 
kabaretem „Zachodni”, a na dzieci w każdym wieku czekały róż-

nego rodzaju zabawy, konkursy, pokaz sztuk walki, animacja 
miasteczka rowerowego, fontanna czekoladowa, dmuchańce 

i wiele innych atrakcji. Głównym punktem Festynu była 
charytatywna loteria fantowa „Akcji Grosik”, pod-

czas której zebrano rekordową liczbę 7.250 zł. 
Dzięki darczyńcom rozlosowanych zo-

stało ponad 250 nagród.

Festyn 
rodzinny 

Solidarności 
Sitechu

omisja Zakładowa  NSZZ „Solidarność” w NSZZ 
Solidarność w Sitech Sp z o.o. przygotowała Festyn Ro-

dzinny  dla swoich członków oraz ich rodzin.
Zapewniono moc atrakcji dla dorosłych i dzieci. Na 

dzieci w każdym wieku czekały różnego rodzaju za-
bawy, konkursy, dmuchańce i wiele innych atrak-

cji. Największą atrakcją była wioska indiańska.
Dorośli rozegrali turniej piłkarski. Festyn 
zorganizowano na obiektach sporto-

wych w Głogowie.

W końcu udało się. Drużyna Solidarności stanęła na po-
dium VII Biegu Wulkanów w Złotoryi zajmując trzecie miej-
sce. Drużyna Solidarności pobiegła w składzie: Damian Sta-
chura, Rafał Kuczyński, Konrad Wolszczak, Marek Dłubała 
oraz Patrycja Rezler.


