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Szkolenia

Szkolenie „Społeczna 
Inspekcja Pracy”

W dniach 29 – 31 maja br. odbyło 
się szkolenie Społeczna Inspekcja Pra-
cy z udziałem społecznych inspektorów 
pracy z KGHM ZANAM S.A. w Polkowi-
cach. Zajęcia dotyczyły podstaw praw-
nych działalności SIP oraz roli związku 
zawodowego w zakresie ochrony pra-
cy. Odbyły się w Gościńcu nad Potokiem 
w Karpaczu. Warsztaty przeprowadził 
specjalista ds. bhp Paweł Chabiński.

Program szkolenia:
1.  Wprowadzenie do tematu. Infor-

macje ogólne nt. ochrony pracy 
w Polsce.

2.  Państwowy nadzór nad warunka-
mi pracy.

3.  Społeczny nadzór nad warunka-
mi pracy.

4.  Zakładowa struktura kontroli nad 
warunkami pracy.

5.  Podstawowe obowiązki praco-
dawcy i pracownika w zakresie 
bhp.

6.  Społeczna Inspekcja Pracy – pod-
stawy prawne, powołanie, odwo-
łanie, zasady organizacji i upraw-
nienia.

7.  Wypadki w pracy – udział SIP 
w postępowaniu powypadko-
wym.

8. Choroby zawodowe.
9.  Podstawowe zagadnienia z zakre-

su prawa pracy.
10.  Podsumowanie i ocena szkole-

nia.

Lider dialogu 
autonomicznego 
– część 1

Członkowie organizacji z: Winkel-
manna Sp. z o. o. w Legnicy, Faure-
cii Legnica S.A., PUP w Lubinie, Zakła-
du Hydrotechnicznego O/KGHM Pol-
ska Miedź S.A. w Rudnej, PKP Cargo 
S.A. DZS w Legnicy i oświacie lubiń-
skiej w dniach  6 – 11 czerwca br. wzię-
li udział w szkoleniu Lider dialogu auto-
nomicznego – część 1. Warsztaty doty-
czyły organizacji pracy działacza związ-
kowego oraz prawa wewnątrzzwiązko-
wego i prawa pracy. Zajęcia przeprowa-
dziły Ewa Kosiorowska i mecenas Moni-
ka Majka z Kancelarii Prawnej Radcy 
Prawnego Monika Majka.

Szkolenia

Zasady działania 
komisji rewizyjnej

Członkowie zakładowych komi-
sji rewizyjnych z organizacji w: Zakła-
dach Wzbogacania Rud O/KGHM Pol-
ska Miedź S.A. w Polkowicach, Site-
chu Sp. z o. o. w Polkowicach, Tauro-
nie Kraków Oddział Legnica, Metra-
co S.A. w Legnicy, oświacie lubińskiej 
i złotoryjskiej oraz Szkole Podstawowej 
w Nowej Wsi Grodziskiej wzięli udział 
w szkoleniu Zasady działania komisji 
rewizyjnej, które miało miejsce w Leg-
nicy, w dniach 29 – 30 maja br. Celem 
szkolenia było poznanie zasad działania 
komisji rewizyjnych, pogłębienie zna-
jomości prawa wewnątrzzwiązkowego 
oraz opanowanie podstaw zarządza-
nia finansami podstawowych jedno-
stek organizacyjnych. Warsztaty prze-
prowadziła Ewa Kosiorowska.

Zasady działania 
komisji rewizyjnej

W dniach 9 – 10 maja br. w Legni-
cy odbyło się szkolenie Zasady działa-
nia komisji rewizyjnej, którego celem 
było przedstawienie uczestnikom  zało-
żeń pracy komisji rewizyjnej, pogłębie-
nie znajomości prawa wewnątrzzwiąz-
kowego oraz podstaw na temat kon-
troli władz wykonawczych. W szkole-
niu uczestniczyli przedstawiciele komi-
sji rewizyjnych z: Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy, 
Fabryki Urządzeń Mechanicznych CHO-
FUM S.A. w Chocianowie, Kuźni Jawor 
S.A., KGHM Polska Miedź S. A. Oddział 
Zakłady Wzbogacania Rud w Polkowi-
cach i PKP CARGO SA Dolnośląski Zakład 
Spółki we Wrocławiu Oddział w Legnicy. 
Warsztaty przeprowadziły Ewa Kosio-
rowska i Lidia Marszałek. 

Wybory uzupełniające w OZ NSZZ 
„Solidarność” w Mercus Logistyka

6 czerwca 2019 roku odbyły się 
wybory uzupełniające w Organiza-
cji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
w Mercus Logistyka Sp. z o.o.  Zakła-
dowe Zebranie Delegatów zdecydo-
wało o uzupełnieniu składu władzy 
kontrolnej. Na członków Zakładowej 
Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: 
Paulina Dzięcioł i Sławomir Gubało.

Obecnie w skład Zakładowej 
Komisji Rewizyjnej wchodzą: Dzię-

cioł Paulina, Gubało Sławomir (prze-
wodniczący), Hajdukiewicz Katarzy-
na i Kordus Anna.

Wybory nadzorował Bartosz 
Budziak. 

Wybory uzupełniające 
w OM POiW w Chojnowie

11 czerwca 2019 r. podczas Międzyzakładowe-
go Zebrania Członków Organizacji Międzyzakła-
dowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświa-
ty i Wychowania w Chojnowie przeprowadzono 
wybory uzupełniające do władz Organizacji po 
rezygnacjach złożonych przez niektórych człon-
ków tych władz. Na przewodniczącego Komisji 
Międzyzakładowej wybrano Artura Tomalę (na 
zdjęciu). Do Komisji weszli również: Cecylia Filipo-
wicz, Zbigniew Koropacki i Radosław Kupczyński.

W skład Międzyzakładowej Komisji Rewi-
zyjnej wybrano: Małgorzatę Rzeźnik-Wójto-
wicz, Władysława Grządkowskiego i Artura 
Wójcika.

Po zakończeniu Zebrania Członków na pierw-
szym posiedzeniu spotkała się Międzyzakładowa 
Komisja Rewizyjna i na przewodniczącego MKR 
wybrała Artura Wójcika.

Regionalną Komisję Wyborczą reprezentowa-
ła Ewa Kosiorowska.

Rząd proponuje przyszłoroczną 
wysokość płacy minimalnej na 
poziomie 2450 zł brutto i stawki 

godzinowej na poziomie 16 zł brutto – 
ogłosiła dzisiaj na konferencji prasowej 
Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pra-
cy i polityki społecznej. To o 70 zł mniej 
niż domagają się we wspólnym stanowi-
sku centrale związkowe. Pracodawcy 
z kolei postulują aby płaca minimalna 

wyniosła jedynie 2387 zł brutto. Propo-
zycje rządu muszą do partnerów spo-
łecznych trafić w formie pisemnej do 15 
czerwca.

Po tej dacie w ciągu 30 dni 
strony :  pracodawcy, 
związki zawodo-
we i rząd na 
forum 

Rady Dialogu Społecznego podejmą 
próbę wypracowania wspólnego stano-

wiska, co – patrząc na dotychczasowe 
doświadczenia – wydaje się mało 

prawdopodobne. W takiej 
sytuacji rząd do 15 września 

w formie własnego roz-
porządzenia podej-

mie decyzję.
 

Czujniki tlenku węgla Zarząd 
Regionu Zagłębie Miedziowe 
przekazał pogotowiu 
w październiku 208 roku.  

Płaca minimalna: 
rząd proponuje 2450, 
związki zawodowe – 2520 zł, 
pracodawcy 2387 zł 
Nabierają tempa prace nad przyszłorocznym budżetem. Po wspólnym stanowisku Solidarności, OPZZ i Forum ZZ, 
swoje propozycje przedstawił rząd. Te w formie pisemnej muszą trafić do partnerów społecznych do 15 czerwca.

WWW.SOLIDARNOSC.ORG.PL/LEGNICAWWW.SOLIDARNOSC.ORG.PL/LEGNICA

Czujniki tlenku węgla Zarząd 
Regionu Zagłębie Miedziowe 

Pogotowie 
dziękuje 
Solidarności 
za czujniki 
tlenku węgla 
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W krzeszowskim sanktuarium modlili się przed-
stawiciele organizacji NSZZ „Solidarność” z: 
ZG „Lubin”, ZG Rudna, KGHM  Zanam,  HM 

Legnica, KGHM Energetyki, MPK, PKP Cargo, Oświa-
ty Legnica, Oświaty Lubina, Poczty Polskiej, Chrobre-
go Głogów, Tauronm, Inprodus, Spółdzielni Mieszka-
niowej Lokatorsko Własnościowej z Jawora, Kuźni 
Jawor.

Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe NSZZ 
„Solidarność”: Regionu Zagłębie Miedziowe  oraz  ZG 
Lubin, ZG Rudna, Huty Miedzi Legnica, KGHM  Ener-
getyki, PKP Cargo, oddziałów Regionu  w Jaworze oraz 
pięć pocztów z rejonu wałbrzyskiego. 

Mszę Świętą celebrował ksiądz Marian Kopko.
Uroczystości odbyły się w 22. rocznicę wizyty Ojca 

Świętego w Legnicy oraz koronacji obrazu Krzeszow-
skiej Ikony Matki Bożej Łaskawej. 

Chleb na dar ołtarza ufundował Korneliusz Okoń. 

V Pielgrzymka 
Solidarności 
do Krzeszowa 

Ponad dwustu związkowców z rodzinami z całego Regionu Zagłębie 
Miedziowe NSZZ „Solidarność” przybyło w niedzielę do Krzeszowa 
w ramach V Pielgrzymki „Solidarności”.  
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Pielgrzymka NSZZ „Solidarność” ZG Lubin do Medjugorie
Komisja Międzyzakłado-

wa NSZZ „Solidarność” ZG 
„Lubin”, którą kieruje Bogdan 
Nuciński zorganizowała auto-
karową pielgrzymkę do Medju-
gorie.

Opiekunem duchowym piel-
grzymki był Ks. Marian Kop-
ko – kustosz z Krzeszowa; nato-
miast opieką turystyczną zajmo-
wała się pani Małgosia – przewod-
nik z Lubina. W drodze do Królo-
wej Pokoju odwiedziliśmy „Chor-
wacką Częstochowę” czyli Sank-
tuarium Maryjne w Marii Bistri-
cy. Zwiedzaliśmy Zagrzeb – stoli-

ce Chorwacji.  Uczestniczyliśmy 
w piątek 3 maja w międzynarodo-
wej Mszy św. na Placu w Medjugo-
rie, gdzie uczestniczyło ponad 80 
kapłanów z całego świata. 

W tym dniu – my Polacy – 
modliliśmy się szczególnie za 
Ojczyznę i Niezależny Związek 
Zawodowy „Solidarność”.

Weszliśmy wspólnie na Dro-
gę Różańcową, gdzie przy figu-
rze Matki Bożej modliliśmy się 
w miejscu pierwszych  objawień. 
Pielgrzymkę zorganizowało Biu-
ro Podróży „Elżbieta” Paweł Kot 
z Legnicy.

Ks. Marian Kopko – kustosz z Krzeszowa

Uznanie w oczach jury 
znalazł komiks wykona-
ny przez Kasię „Sen 

Franka o Polsce”, który przedsta-
wia historię jednego z Orląt 
lwowskich. Po  zakończeniu 
uroczystości laureaci wzięli 
udział w warsztatach plastycz-
nych poświęconych tworzeniu 
komiksów.

Komiks „Sen Franka o Pol-
sce” został wykonany w ramach 
projektu realizowanego w Szko-
le Podstawowej nr 2 w Głogowie 
„Drogi ku Niepodległej”, partne-
rem projektu jest Region Zagłę-

bie Miedziowe NSZZ „Solidar-
ność”.

Podczas pobytu w War-
szawie Kasia wraz z opieku-
nem odwiedziła grób i Muze-

um błogosławionego księdza 
Jerzego Popiełuszki patrona 
Solidarności. 

Serdecznie gratulujemy Kasi 
osiągniętego sukcesu.

Katarzyna Kaszuba 

W Warszawie w siedzibie Biura Edukacji Instytutu Pamięci 
Narodowej zostały wręczone nagrody laureatom Ogólnopolskiego 
Konkursu IPN „Epizody z najnowszej historii Polski w komiksie”. 
Jedną z nagrodzonych laureatek  jest uczennica klasy VIII Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Głogowie Katarzyna Kaszuba.  

nagrodzona za komiks
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skałby takiego wyniku, musia-
ła zostać przeprowadzona druga 
tura, już tylko z dwoma kandyda-
tami. Powtórnego głosowania nie 
przewidziano jedynie dla listy kra-
jowej, z której miało pochodzić 35 
posłów (i tyle znalazło się na niej 
nazwisk) z puli partyjno-rządo-
wej.”

Dla przeprowadzenia wyborów 
strona solidarnościowa powołała 
do życia Komitety Obywatelskie 
„Solidarności”. Potraktowały one 
wybory poważnie i zmobilizowały 
wszystkie siły, aby przejąć maksy-
malną liczbę miejsc, tak w sejmie 
jaki senacie.

Drukowano plakaty, na któ-
rych  kandydaci do parlamen-
tu pozowali  z Lechem Wałęsą, 
ulotki i instrukcje jak głosować. 
W komisjach wyborczych poja-
wili się solidarnościowi mężowie 

zaufania. Pojawiło się również stu-
dio wyborcę w TVP. 

Ogólną radość i entuzjazm 
budził znak „Solidarności”, poja-
wiający się nareszcie oficjalnie 
i legalnie. 

4 czerwca 1989 roku przepro-
wadzono I turę wyborów. Fre-
kwencja wyniosła 64%.

Na 161 miejsc możliwych 
do zdobycia KO „S” wziął 160 
a w senacie na 100 -92 miejsca , 
pozostali kandydaci „S” przeszli 
do drugiej tury.

 Nawet w obwodach zamknię-
tych, jednostkach wojskowych 
i podległych MSW władza ponio-
sła porażkę.

Przepadła cała lista krajowa 
-partyjny establiszment został 
przez głosujących „wycięty 
w pień”. Wydaje się więc, ze mają 
rację ci historycy , którzy wskazu-

ją, że opinia publiczna dała wyraź-
nie do zrozumienia , że nie życzy 
sobie dalszych rządów PZPR 
w Polsce.

CO DALEJ?
Czesław Kiszczak na posiedze-

niu Sekretariatu KC PZPR podsu-
mował wybory jako zupełną klę-
skę władzy. Ale też zauważył, że 
wyniki te przeszły  oczekiwania 
opozycji i jednak ją zaskoczyły.

I z tego władza zamierzała sko-
rzystać, by jednak „wepchnąć” do 
sejmu kandydatów partyjnych 
z listy krajowej.

Faktycznie prominentni działa-
cze opozycji przystąpili do wyga-
szania nastrojów entuzjazmu,  J. 

Kuroń pisał do W. Frasyniuka, 
aby nie organizować manifestacji 
radości z wyników, żeby nie uży-

wać określeń typu ” śmierć komu-
nie”.

Następnie pod wpływem włas-
nego strachu oraz szantażu ze 
strony Czesława Kiszczaka, który 
grzmiał na spotkaniu min. z Bro-
nisławem Geremkiem, Tadeu-
szem Mazowieckim, że „nie tak 
się umawialiśmy” opozycjoniści 
wyrazili zgodę na zmianę ordyna-
cji wyborczej. 33 miejsca listy kra-
jowej przekazano do obwodów 
wyborczych , do puli pezepeerow-
skiej.

Druga tura odbyła się 18 VI, fre-
kwencja wyniosła ok.20%. „Soli-
darność” wzięła pozostały man-
dat do sejmu, obsadzając wszyst-
kie (161) przeznaczone do wybo-
rów powszechnych miejsca, a tak-
że pozyskała dodatkowe 8 man-
datów w senacie zwiększając swój 
stan posiadania do 99 miejsc.

A JAK TO BYŁO U NAS?
Ledwie skończyły się obrady 

okrągłego stołu już, 7 IV w Koś-
ciele p/w Świętej Trójcy w Leg-
nicy powołano do życia Komitet 
Obywatelski. Nie był to oczywiście 
przypadkowy kościół. Ksiądz Pro-
boszcz Władysław.Jóźków sprzy-
jał „Solidarności” przez całe lata 
80-te.

Przewodniczącym KO został 
Tadeusz Pokrywka, do Komitetu 
należał m.in.  

Wojciech Obremski, Andrzej 
Potycz, Maciej Juniszewski, Stani-
sław Kot, Wiesław Sagan,  Podob-
ne Komitety powstały w Chojno-
wie (przewodniczący Stanisław 
Pawlak), w Lubinie

(przewodniczący Henr yk 
Karaś), w Polkowicach (przewod-

niczący W. Fenrich) i innych miej-
scowościach regionu.

Kandydatami do sejmu byli: 
Stanisław Mackiewicz, Andrzej 
Glapiński i Andrzej Kosmalski, 
do senatu startowali: Władysław 
Papużyński i Stanisław Oberta-
niec.

27 maja do Legnicy i Lubina 
przyjechał znany francuski pieś-
niarz  i aktor Yves Montand, a kan-
dydatów prezentowała lubiana 
polska aktorka Anna Nehrebecka.

Wszyscy kandydaci z okręgu 
legnickiego dostali się do sejmu 
i senatu już  po wyborach 4 czerw-
ca 1989 roku. 

Pamiętam atmosferę nadziei 
przekonanie, że dzieje się coś 
naprawdę ważnego.

Agnieszka Rurak-Żeleźny
Źródła:

Cecylia Kuta, Instrukcja Kuronia.
internet

Ł. Kamiński, D 
rogi wolności Zagłębia Miedziowego

Wydaje: Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”, 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 zespół. Zdjęcia: Wojciech Obremski, 

OKRĄGŁY STÓŁ
W drugiej połowie lat 80-tych 

był jasne, że zarówno  pod wzglę-
dem gospodarczym, jak i politycz-
nym, system komunistyczny staje 
się coraz bardziej niewydolny.

W ZSRR  Michaił Gorbaczow 
rozpoczął ograniczone reformy, 
które miały na celu taką moderni-
zację systemu, aby choć w niewiel-
kim stopniu mógł być konkuren-
cyjny wobec USA.

O podobnych działaniach zde-
cydowano w Polsce, reżim komu-
nistyczny starał się o przeprowa-
dzenie zmian tak, by mógł utrzy-
mać się u władzy. 

Szef MSW Czesław Kiszczak 
przygotowywał operację transfor-
macji co najmniej od 1985 roku.

Po konsultacjach z przedstawi-
cielami Kościoła, Lechem Wałęsą 
i otoczeniem Wałęsy 

(T. Mazowiecki, B. Geremek) 
zdecydowano o zwołaniu obrad 
Okrągłego Stołu. 

W lutym 1989 r. rozpoczęto 
negocjacje, które zakończyły się 
w kwietniu.

W tzw podstolikach dyskuto-
wano między, a władzą  kwestie 
z różnych dziedzin życia społecz-
no-gospodarczo-politycznego.

Jednak najważniejsze rozmo-
wy toczyły się w podwarszawskiej 
Magdalence w jednej z siedzib 
należących do MSW.

Omawiano tam, w jaki spo-
sób i na jakich warunkach władze 
komunistyczne podzielą się wła-

dzą z opozycją. W luźnej, niefor-
malnej atmosferze doszło do poro-
zumienia.

WYBORY
„Ordynacja wyborcza zapro-

jektowana przy Okrągłym Sto-
le ustalała z góry podział miejsc 
w Sejmie PRL X kadencji (65% dla 

PZPR i jej sojuszników, 35% dla 
bezpartyjnych; wybory do Sena-
tu były całkowicie wolne) i zakła-
dała głosowanie większościowe. 
Aby zdobyć mandat należało uzy-
skać poparcie bezwzględnej więk-
szości głosujących. Jeśli do dane-
go mandatu w pierwszym podej-
ściu żaden z kandydatów nie uzy-

4 CZERWCA 1989 
28 października 1989 w Dzienniku Telewizyjnym Joanna Szczepkowska, z 
przepięknym uśmiechem  powiedziała: Proszę Państwa, 4 czerwca 1989 
roku skończył się w Polsce komunizm.
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Konferansjerka Anna, ani-
matorki oraz DJ z firmy 
Kon-Miś wprowadzili 

gości w piknikowy klimat. Każdy 
mógł znaleźć coś dla siebie. Nie-

zliczona ilość konkursów dla dzie-
ci, dorosłych i  całych rodzin 
zapewniła mnóstwo śmiechu, 
a szereg przygotowanych atrakcji 
– zabawy bez liku.

Klockoteka przygotowała coś 
dla umysłu – można było zbu-
dować swojego robota, przepro-
wadzić doświadczenia chemicz-
ne, wziąć udział w wyścigu zdal-

n i e  s t e r ow a -
nym autkiem czy 
wykazać się krea-
tywnością w budowa-
niu z klocków LEGO.

W tym roku odwiedziła nas 
gwiazda światowego formatu – 
Dawid Krzyżowski Mistrz Pol-
ski Red Bull, finalista ostatnich 
Mistrzostw Świata we Freestyle 
Football. Jego pokaz trików pił-
karskich, zdumiewająca kontrola 
nad piłką z jednoczesnym poka-
zem breakdance oraz akrobatyki 
zachwycił nie tylko dzieci, ale rów-

nież doro-
słych. Poprowadził profesjonalny 
trening trików dla dzieci, a dmu-
chane kule do zderzeń, które przy-
wiózł ze sobą zapewniły niezapo-
mnianą rozrywkę.

Nie zabrakło również Fotobud-
ki, która dostarczyła uczestnikom 

festy-
nu wie-

le radości 
oraz dzięki któ-

rej wszystkie rodzi-
ny mogły zachować nieza-

pomniane chwile na wspólnych, 
wesołych zdjęciach.

Dopełnieniem całości było 
oczywiście jedzenie, które przy-
gotowała firma Lubinpex. Jak co 
roku stanęła na wysokości zada-
nia i zapewniła uczestnikom pysz-
ną strawę oraz miłą obsługę.

V Karczma Piwna NSZZ „Solidarność” 
w Hucie Miedzi „Głogów” 

24 maja członkowie NSZZ „Solidarność” w Hucie Miedzi „Głogów” bawili się na V Karczmie Piwnej 
w O.K. Park Głogów. Karczma o tematyce sportowej wymagała od uczestników sprawności i siły w kon-
kurencjach sportowo-karczemnych. Aby uczestnikom sił nie brakło na stołach nie zabrakło godziwego 
jadła i zacnego napitku. Przy muzyce i śpiewach czas Karczmy szybko minął we wspaniałej atmosferze. 
Nad przebiegiem Karczmy czuwało Prześwietne Prezydium w składzie:

Prezes Karczmy – Wiesław Świerszcz
Członek Prezydium – Andrzej Kucharski
Członek Prezydium – Robert Świerszcz
Członek Prezydium –  Damian Mielcarek 

(Szeryf)

Głogowskich hutników swoją obecnością 
zaszczycili: Bogdan Orłowski – Przewodniczący 
Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Soli-
darność” i Leszek Garycki – Dyrektor Naczelny 
Huty Miedzi „Głogów”.

W ostatnią sobotę (08-06-2019r.) nie przeszkadzała pochmurna aura, nasi 
członkowie skutecznie rozganiali chmury wspaniałą atmosferą oraz udaną 
zabawą. Jak co roku na festyn rodzinny do Iwna zjechali członkowie NSZZ 
„Solidarność” O/ZG „Polkowice – Sieroszowice” wraz ze swoimi rodzinami, 
aby wspólnie spędzić czas i korzystać z przygotowanych na świeżym 
powietrzu atrakcji.

Festyn Rodzinny 
Iwno 2019 


