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Andrzej Duda
Prezydentem RP

Prezydent: Idea „Solidarności”
polega na tym, żeby bronić praw
pracowniczych z pożytkiem
dla gospodarki

Prezydent RP Andrzej Duda otrzymał dziś nagrodę Człowieka Roku Tygodnika Solidarność 2019.
W swoim przemówieniu na gali Tygodnika Solidarność w Zakopanem Prezydent RP dziękował za to wyróżnienie.
Bardzo jestem wzruszony
i uważam to za wielki zaszczyt dla
mnie. To jest wyjątkowe wyróżnienie, że właśnie „Tygodnik Solidarność”, pismo tak bliskie sercu
mojego prezydenta Lecha Kaczyńskiego wyznaje mi tę wyjątkową
nagrodę – powiedział Andrzej
Duda.
Dziękuję też za te słowa o „prezydencie przyjaznym pracownikom”, ale chcę podkreślić (…)
miałem szczęści i jestem szczęśliwcem, że przez te pięć lat mojej
prezydentury zawsze był rząd, który także chciał realizować te zobowiązania… – przypomniał.
Dla mnie Solidarność to jest
spojrzenie na Polskę w niezwykle obiektywny sposób, kiedyś miałem taką długą rozmowę
z Panem Przewodniczącym Piotrem Dudą i ona była jakby kontynuacją rozmów, które odbywałem z moim Ojcem, który jest od
wielu lat członkiem „Solidarności” (…) potem rozmawiałem też
wielokrotnie z Panem Prezydentem Lechem Kaczyńskim (…)
o tym jaka jest rola „Solidarności”
i jedno, proszę Państwa, przede
wszystkim to jest ruch tak masowy, tak wielki, że tam nie ma żad-

Jak głosowano w Regionie
Zagłębie Miedziowe
W Regionie Zagłebie Miedziowe NSZZ„Solidarność”zdecydowanie wygrał Andrzej Duda
uzyskując 131 618 głosów, Rafał Trzaskowski 114
806.
W powiatach należących do Regionu Zagłebie Miedziowe NSZZ„Solidarność tylko w mieście Legnica (miasto na prawach powiatu) wygrał Rafał Trzaskowski uzyskując 25
640 głosów, Andrzej Duda 21 190.
W powiecie jaworskim Andrzej Duda – 13 358, Rafał Trzaskowski – 11 179.
W powiecie złotoryjskim Andrzej Duda – 10 788, Rafał Trzaskowski – 10 226.
W powiecie legnickim Andrzej Duda – 15 259, Rafał Trzaskowski – 11 950.
W powiecie lubińskim Andrzej Duda – 29 704, Rafał Trzaskowski – 23 127.
W powiecie polkowickim Andrzej Duda – 18 597, Rafał Trzaskowski – 11 527.
W powiecie głogowskim Andrzej Duda – 22 722, Rafał Trzaskowski – 21 157.
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nych interesików w tym ujęciu
globalnym, to jest spojrzenie na
Polskę – zauważył
Jedna rzecz niezwykle logiczna,
przecież „Solidarność” nie chce
doprowadzić do tego, żeby przedsiębiorcy upadali, żeby zakłady
pracy były likwidowane, bo przecież wtedy nie będzie pracowników (…) idea „Solidarności” polega na tym, żeby bronić praw pracowniczych, ale bronić ich w taki
sposób, żeby działo się to z pożytkiem dla gospodarki – podkreślił.
Ja sobie to ogromnie wziąłem
do serca i dlatego myślę, że ta moje
współpraca z „Solidarnością” tak
dobrze się układała – zaznaczył.
www.tysol.pl Fot: Marcin Żegliński

Podziękowanie za udział w wyborach
W Regionie Zagłebie Miedziowe NSZZ „ Solidarność” zdecydowanie wygrał
Andrzej Duda uzyskując 131
618 głosów (53,83%), Rafał
Trzaskowski 114 806.
Pragnę podziękować
wszystkim członkom NSZZ
„Solidarność” i sympatykom
za udział w wyborach prezydenckich i głosowanie na
Andrzeja Dudę.
Prezydent Andrzej Duda
wielokrotnie udowodnił, że
gwarantuje najwyższe stan-
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dardy w ynikające z pełnienia funkcji
Prezydenta RP.
Mam nadzieję, że obecna kadencja
Prezydenta RP
Andrzeja Dudy
udowodni, że będzie to czas
na dalszy rozwój Polski, na
kolejne regulacje prawne
polepszające los ludzi pracy.
Bogdan Orłowski
przewodniczący ZR ZM NSZZ
„Soldiarność”

Moneta na 40 lecie
powstania Solidarności
Z inicjatywy Komisji Krajowej, Prezes Narodowego Banku Polskiego zarządzeniem z dnia 3 lipca 2020
r. ustalił wzór monety o wartości nominalnej 10 zł,
upamiętniającej 40. rocznicę powstania NSZZ „Solidarność”. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie bardzo
dobra współpraca Komisji Krajowej z Narodowym
Bankiem Polskim. Moneta zostanie wprowadzona do
obiegu z dniem 6 sierpnia 2020 r. i tego samego dnia
odbędzie się oficjalna prezentacja.

Najlepsi uczniowie
po raz kolejny nagrodzeni

2 lipca br. odbyło się wręczenie nagród w czwartej edycji konkursu im. Franciszka Ratajczaka, którego
celem jest promocja młodych talentów i wsparcie edukacji zawodowej.

Z Parszowic
odchodzi ksiądz
Grzegorz Ropiak
Biskup Legnicki Zbigniew Kiernikowski, 1 czerwca,
w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego, ogłosił zmiany na parafiach w Diecezji Legnikiej.
Jedną ze zmian jakich dokonał ksiądz biskup to zmiana
proboszcza w parafii w Wielowsi, do której należą Parszowice.
Po dziewięciu latach odchodzi proboszcz tej parafii ksiądz Grzegorz Ropiak. Jego miejsce zastąpi ksiądz
Tomasz Galik – dotychczasowy wikariusz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Legnicy. Ksiądz Grzegorz
obejmie parafię w Świeradowie – Czerniawie.
Przypomnijmy, w kościele w Parszowicach w 1972 roku
swoją mszę prymicyjną odprawił błogosławiony ksiądz
Jerzy Popiełuszko. Solidarność od wielu lat spotyka się w rocznicę
męczeńskiej śmierci bł. ks.
Jerzego na Mszy świętej.
Księdzu Grzegorzowi dziękujemy serdecznie
za lata posługiwania i kultywowania pamięci o
błogosławionym
księdzu Jerzym
Popiełuszce patronie
NSZZ „Solidarność”.

Uroczyste wręczenie nagród
odbyło się w legnickiej siedzibie
KGHM Zanam SA. Wyróżnieni uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Henryka Pobożnego w Legnicy otrzymali listy intencyjne umożliwiające zatrudnienie w Spółce
KGHM ZANAM S.A. Najlepszymi uczniami zostali Jakub
Kłeczek oraz Aleksander
Zborowski, którzy odebrali wyróżnienia z rąk Edwarda
Paszko, dyrektora Zakładu Legnica oraz Andrzeja Dynaka, przewodniczącego Komisji Zakładowej
NSZZ „Solidarność”.

Franciszek Ratajczak, ur. 1 VI
1938 w Inowrocławiu, zm. 4 II
2011 w Legnicy. Ukończył SP tamże (1953), w ZSZ tamże kurs spawacza (1954).
1954-1962 spawacz w Fabryce Sprzętu Rolniczego Inofama
w Inowrocławiu, 1962-1967 w Inowrocławskich Zakładach Przemysłu Terenowego, 1967-1975
w Hucie Miedzi Legnica w Legnicy
KGHM Lubin, 1975-1997 w Zakładach Mechanicznych Legmet
w Legnicy KGHM Lubin. 19641965 w ZMS, 1964-1976 w PZPR,
wystąpił po wydarzeniach Czerwca; 1968-1972 członek Egzekutywy
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KP PZPR w Legnicy, 1974-1975
I sekretarz OOP.
28-31 VIII 1980 organizator strajku, przewodniczący Zakładowego
KS w ZM Legmet, we IX 1980 współautor, główny negocjator (m.in.
z Ryszardem Sawickim, Czesławem
Dobropolskim) z Komisją Rządową
i dyrekcją KGHM tzw. porozumienia lubińskiego; od IX 1980 w „S”,
przewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie od XII 1980
Zakładowej Komisji Robotniczej
w ZM Legmet; IX-XII 1980 członek
Prezydium MKZ w KGHM w Lubinie; organizator sieci dystrybucji
prasy, biblioteki wydawnictw niezależnych w ZM Legmet, po 13 XII
1981 skonfiskowanej.
13 XII 1981 internowany w Ośr.
Odosobnienia w Głogowie, 29 IV
1982 zwolniony; w 1982 organiza-

tor, koordynator pracy zakonspirowanej struktury w ZM
Legmet, złożonej z zespołów
robotniczych na większych
wydz.; koordynator siatki
i punktów kolportażowych
wydawnictw podziemnych, m.in. pism: „Z Dnia
na Dzień”, „Solidarność Walcząca”, „Uskok”, ulotek, plakatów na terenie miasta, 1982-1986
zbiórek pieniędzy na cele związkowe w ZM Legmet, 1982-1989 organizator akcji ulotkowych, plakatowych; 31 VIII 1982 uczestnik demonstracji w Legnicy, 31 VIII 1983 bojkotu komunikacji tamże. Wielokrotnie
zatrzymywany, przesłuchiwany. Jesienią 1985 odlał z brązu popiersie Józefa Piłsudskiego dla kościoła Świętych
Apostołów Piotra i Pawła w Legnicy. 1988/1989 współtwórca jawnych
struktur „S” w Legnicy.
W 1989 wiceprzewodniczący
RKW „S” Dolny Śląsk; w IV 1989
współorganizator KO „S” w Legnicy. 1989 – III 1990 przewodniczący
KZ w ZM Legmet. W 1990 organizator wystawy fotograficznej w Legnicy „X lat «Solidarności»”. Od 1997
na emeryturze.
5 I 1984 – 25 IX 1984 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Legnicy w ramach SOR krypt. Włamywacze.
Łukasz Sołtysik – Encyklopedia Solidarności
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Zmarł Piotr Serafin

inicjator i przywódca strajku górniczego z 1981 roku
Piotr Serafin ur. 9 listopada 1943 r. w Vallady we Francji. Zmarł 1 lipca 2020 roku. Pracował jako elektromonter urządzeń
górniczych w ZG „Polkowice”. Zmarł 1 lipca 2020 roku.
Od sierpnia 1981 r. przewodniczący ZKR NSZZ „Solidarność” w ZG „Polkowice”. Po wprowadzeniu stanu
wojennego w dniach 14-15
grudnia 1981 r. współorganizator strajku i przewodniczący
Zakładowego Komitetu Strajkowego w kopalni „Polkowice”. Decyzją strajkujących
protest w kopalni zakończono, a część załogi dołączyła do

strajkujących górników w ZG
„Rudna”. Wśród nich był Piotr
Serafin, który wszedł w skład
Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w ZG „Rudna”.
17 grudnia 1981 r. przeżył pacyfikację tej kopalni.
Następnie do maja 1982 r.
współorganizował struktury podziemne w ZG „Polkowice” i był działaczem struktury ponadzakładowej, która

zawiązała się wokół ukrywających się przywódców strajku w ZG „Rudna” i redaktorów „Biuletynu Informacyjnego Stanu Wojny” „Zagłebia
Miedziowego”.
3 maja 1982 r. zatrzymany i 5 maja internowany
w Ośrodku Odosobnienia
w Zakładzie Karnym w Głogowie i w Grodkowie, 16 października 1982 r. zwolniony.

W nastepnych latach działacz
podziemnych struktur „Solidarności: Tymczasowej Podziemnej Komisji Zakładowej
NSZZ „Solidarność” w ZG
„Polkowice” i Międzyzakładowej Komisji Wykonawczej
NSZZ „Solidarność” Zagłębia Miedziowego.
W październiku 1987 r. był
współzałożycielem i członkiem Komitetu Założyciel-

skiego NSZZ „Solidarność”
Pracowników ZG „Polkowice”. Wraz z kolegami do drugiej połowy 1988 r. starał się
bezskutecznie o zarejestrowanie zakładowej „Solidarności” w sądzie.
17 grudnia 2019 Rada
Miejska nadała tytuł Honorowego Obywatela Gminy Polkowice Piotrowi Serafinowi.
Fot. Roman Tomczak

Pogrzeb Piotra Serafina
3 lipca w Polkowicach
odbył się pogrzeb ŚP
Piotra Serafina
inicjatora i przywódcy
strajku górniczego
z 1981 roku.

W pogrzebie uczestniczyli
działacze Solidarności m.in. Jan
Gaca, Juliusz Mateńko, Marek
Smyk, Bogusław Szarek, Jacek
Dziuba. Przybyły także poczty
sztandarowe NSZZ „Solidarność:
Regionu Zagłębie Miedziowe, ZG
Polkowice Sieroszowice, ZG Rudna, ZG Lubin, ZWR, Zanam oraz
PeBeKa.

Podczas mszy kazanie wygłosił ks.
kanclerz Józef Lisowski, który wspominał
Piotra Serafina. Na koniec zaapelował do
Solidarnośći z ZG Polkowice Sieroszowice aby pamiętać o osobie Piotra Serafina,
który to wytyczył drogę dla Solidarności.
O takich osobach nie wolno zapominać.
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Zmarł Eugeniusz Szumiejko
działacz Solidarności

Eugeniusz Szumiejko, ur. 9 IX 1946 w Wierobiejkach k. Grodna (obecnie Białoruś). Zmarł 5 lipca 2020 roku.
Pogrzeb odbył się 11 lipca
o godz.11 na cmentarzu przy ul.
Kiełczowskiej we Wrocławiu.
W 1958 repatriowany do
Polski. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydz.
Matematyki, Fizyki i Chemii,
kierunek astronomia (1970).
1969-1970 założyciel, przewodniczący Koła Naukowego Astronomów w Instytucie Astronomii UWr. Od 1967
w Aeroklubie Wrocławskim
(oddział Aeroklubu PRL, od
1990 Aeroklubu Polskiego).
1974-1975 w kadrze narodowej w sporcie spadochronowym. 1971-1986 w Polskim
Towarzystwie Astronomicznym. 1970-1977 pracownik
naukowy w Instytucie Astronomii UWr. 1977-1979 informatyk w Państwowych Zakładach Lotniczych Hydral we
Wrocławiu, 1979-1981 informatyk w Technice Biurowej Predom-Org/Zakładach
Techniki Biurowej Biurotechnika tamże. W III 1968 uczestnik strajków studenckich,
członek studenckiego Komitetu Strajkowego na UWr.
1979-1980 kolporter wydaw-

nictw niezależnych, m.in.
„Biuletynu Dolnośląskiego”
oraz „Gazety Polskiej”, udostępniał mieszkanie do celów
konspiracyjnych (m.in. raz
drukowano „Biuletyn Dolnośląski”).
Od IX 1980 w „S”; we IX
1980 inicjator powołania
Komitetu Założycielskiego
„S” w TB Predom-Org, 1980 –
VI 1981 przewodniczący KZ
„S” tamże. W VI 1981 delegat na I WZD Regionu Dolny
Śląsk, 1 VII – 31 X 1981 sekretarz Prezydium ZR, delegat na
I KZD, członek KK, od 4 XI
1981 w Prezydium (odpowiedzialny za problemy nauki,
kultury i oświaty), XI/XII
1981 zaangażowany w rozwiązanie konfliktu w Wyższej
Szkole Inżynierskiej w Radomiu między NZS a władzami
uczelni.
13 XII 1981 współzałożyciel, organizator i członek Krajowego Komitetu Strajkowego
„S” w Porcie Gdańskim, następnie od 15 XII 1981 w Stoczni
Gdańskiej im. Lenina. Od 16
XII 1981 w ukryciu w Trójmieście. 13 I 1982 założyciel Ogól-

nopolskiego Komitetu Oporu „S”. Do III 1982 doprowadził do nawiązania współpracy podziemnych struktur „S”
regionów Pomorza Zachodniego i Gdańskiego, Bydgoszczy,
Małopolski, Dolnego Śląska
oraz z działaczami „S” za granicą (w połowie 1982 zorganizowali Biuro Koordynacyjne „S”
w Brukseli). W IV 1982 uszedł
w Gdańsku z obławy zorganizowanej przez funkcjonariuszy SB (zsunął się po piorunochronie z 8 piętra). VII 1982 –
XII 1984 członek ogólnopolskiej podziemnej Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej
„S”, organizator zespołu łączników merytorycznych, rady programowej, poczty międzyregio-

nalnej oraz spotkań kierownictwa TKK; okresowo koordynator spraw zagranicznych. 6
XII 1984 ujawnił się, 1985-1990
ponownie zatrudniony w Biurotechnice/Infobiurze. 19851989 wielokrotnie zatrzymywany. Od V 1987 przewodniczący
RKS i V-IX 1987 członek TKK,
zwolennik tworzenia jawnych
struktur „S” w zakładach pracy; V 1987 – IX 1988 redaktor
„Z Dnia na Dzień”; IV-IX 1988
redaktor „Gazety Ulicznej”; we
IX 1988 odwołany z funkcji
przewodniczący RKS. W I 1989
współzałożyciel, do VI 1989
redaktor „Gazety Związkowej
Solidarność”. W 1989 sceptyczny wobec porozumień okrągłego stołu.
Od 1989 ponownie w „S”;
1989-1990 członek KZ w Biurotechnice/Infobiurze, 19901996 delegat na kolejne WZD
Regionu Dolny Śląsk, 19901994 członek ZR (V 1991 –
V 1992 ekspert przekształceń własnościowych oraz
rzecznik prasowy ZR), 19901996 delegat na II-VIII KZD,
w 1990 w KK (1990-1991
w USA przez 10 mies.). 1992-

1996 wiceprezes ds. ekonomicznych Portu Lotniczego Wrocław SA; 1994-1996
wiceprezes Klubu Sportowego Ślęza Wrocław; w 1997
prokurent w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Higieny Miasta Wrocław TransFormers we Wrocławiu; w 1998 pełnomocnik
wojewody wrocławskiego
ds. usuwania skutków powodzi (Koordynator Narodowego Programu Odbudowy
po Powodzi); w 1999 urzędnik w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego (współzałożyciel,
członek Komitetu Założycielskiego); 2000-2002 bezrobotny, prace dorywcze; V 2002
– III 2003 zarządca komisaryczny Kopalni Surowców
Skalnych w Zarębie; 20032004 pracownik Grupa5 we
Wrocławiu i Doltech w Legnicy; 2004 – XI 2005 właściciel
Przedsiębiorstwa Usługowego
Sejd we Wrocławiu; XI 2005 –
VIII 2006 bezrobotny, rencista z przyczyn zdrowotnych;
VIII 2006 – X 2011 pracownik Koncernu Energetyczne-

go EnergiaPro SA (do V 2008
wiceprezes zarządu)/Tauron
Polska Energia SA we Wrocławiu; od X 2011 na emeryturze.
1997-1998 w ROP. Od 2010
członek-założyciel Ruchu
Społecznego im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Lecha Kaczyńskiego w Warszawie oraz współzałożyciel,
członek Wrocławskiego Społecznego Komitetu Poparcia Kandydatury Jarosława
Kaczyńskiego na Prezydenta/
WSKP J. Kaczyńskiego.
Odznaczony Krzyżem
Komandorskim z Gwiazdą
Orderu Odrodzenia Polski
(2006).
18 XI 1981 – 17 V 1982 rozpracowywany przez Wydz.
III A KW MO we Wrocławiu w ramach KE krypt. Kwazar; 17 V 1982 – 4 II 1985
przez Wydz. IIIA/V-1 KW
MO/WUSW we Wrocławiu
w ramach SOR krypt. Marcin; od VII 1981 przez Wydz.
III KW MO we Wrocławiu
w ramach SO krypt. Poligon.
Łukasz Sołtysik, Grzegorz Kowal,
Encyklopedia Solidarności

Pogrzeb Eugeniusza Szumiejki
W sobotę (11 lipca) w południe we Wrocławiu na
Cmentarzu Kiełczowskim odbył się pogrzeb
Egeniusza Szumiejki, legendarnego przywódcy
NSZZ „Solidarność”.
Obok Rodziny i przyjaciół zmarłego przywódcy “Solidarności” z czasów RKS-u, był też premier Mateusz Morawiecki, który przypomniał
heroiczny życiorys legendy “Solidarności”.
O życiu zmarłego i Jego dokonaniach mówili: Tomasz Wojcik,

Andrzej Kisielewicz, Władysław Frasyniuk, Krzysztof Zadrożny i przyjaciel z czasów jego spadochroniarskiej
przygody.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się na cmentarzu Kiełczowskim we
Wrocławiu.
jw/wo
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W życie weszły zmiany
dot. emerytur dla kobiet
urodzonych w roku 1953
10 lipca weszła w życie ustawa realizująca orzeczenie Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2019 r., sygn. akt P 20/16,
stwierdzającego niezgodność art. 25 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
w zakresie, w jakim dotyczy urodzonych w roku 1953 kobiet, które przed
dniem 1 stycznia 2013 r. nabyły prawo do emerytury wcześniejszej na
podstawie art. 46 w związku z art. 29 tej ustawy, z art. 2 Konstytucji RP.
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020
r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 2020
poz. 1222) zakłada, że osoby urodzone w 1953 r., które pobierają

emeryturę wcześniejszą przyznaną w oparciu o wniosek złożony
przed 2013 r., będą mogły przejść
na emeryturę powszechną bez
zastosowania niekonstytucyjnego przepisu art. 25 ust. 1b ustawy

z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, nakazującego odejmowanie od podstawy
obliczenia emerytury kwot wcześniej pobranych emerytur, pod

warunkiem, że wniosek o emeryturę złożą w terminie 6 miesięcy
od wejścia w życie ustawy.
Z kolei emeryci urodzeni w 1953
r., którzy przeszli z emerytury
wcześniejszej na zwykłą, będą mieli ponownie przeliczoną emeryturę (z pominięciem art. 25 ust. 1b
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
dokona przeliczenia z urzędu, po
upływie 6 miesięcy od dnia wejścia
w życie ustawy. Ustawa przewiduje, że za wcześniejsze lata, w których
emeryt pobierał zwykłą emeryturę

(zaniżoną w wyniku zastosowania
art. 25 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych), otrzyma on wyrównanie.
W ustawie przewidziano ponadto przepis, zgodnie z którym
z dniem wejścia w życie ustawy
toczące się postępowanie w sprawie ponownego ustalenia wysokości emerytury (dotyczące osób,
które przeszły z emerytury wcześniejszej na zwykłą), wszczęte przez
organ rentowy w wyniku skargi
o wznowienie postępowania złożonej w trybie art. 145a ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. – Kodeks postę-

powania administracyjnego lub
przez sąd w wyniku skargi o wznowienie postępowania złożonej
w trybie art. 4011 ustawy z dnia 17
listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, ulega zawieszeniu z mocy prawa do czasu wydania przez organ rentowy decyzji na
podstawie nowego brzmienia art.
194j ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Postępowanie to będzie umorzone z mocy prawa z dniem wydania przez organ rentowy decyzji
zaspokajającej roszczenie w całości.
ABG Tygodnik Solidarność

Zmarł Zygmunt Urban
działacz opozycyjny

Kilkadziesiąt osób wzięło udział
w pogrzebie Zygmunta Urbana

Zygmunt Urban, ur. 7 X 1929
w Łodygowicach k. Żywca.
Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierunek filozofia (1960). Zmarł 7
VII 2020 roku.

Zygmunt Urban był działaczem opozycyjnym od lat
60-tych. W latach 1978-1981
był uczestnikiem Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela,
a od września 1979 roku członkiem KPN. W latach osiemdzisiątych działacz NSZZ „Solidarność” a następnie KO „Solidarność”.
Ceremonię pogrzebową
odprawili księża: Marian Kopko,
Wiesław Walendzik oraz Bronisław Kryłowski.
Wśród obecnych na pogrzebie byli m.in.: Poseł Ewa Szymańka, Krystyna Sobierajska,
Janina Stasiak, Andrzej Potycz,

1961-1965 pracownik wydz.
finansowego Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Legnicy, 1965-1979 bibliotekarz
w Technikum Elektroenergetycznym, ZSZ w Legnicy. 1965-1975
świecki animator Duszpasterstwa Akademickiego przy parafii św. Jana Chrzciciela w Legnicy, organizator spotkań, odczytów, wykładów o tematyce religijnej, społecznej, patriotycznej; na początku l. 70. uczestnik spotkań KIK we Wrocławiu.
Przemycił z Berlina (ze Stanisławem Obertańcem i Romualdem
Szeremietiewem) wydawnictwa
emigracyjne, następnie kolporto-
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wał je w Legnicy i okolicach. 1978-1981
uczestnik ROPCiO; od IX
1979 członek
KPN; kolporter niezależnej prasy w Legnicy. W VIII 1979
zwolniony z pracy. 17 XII 1979 wezwany na przesłuchanie do siedziby
MO w Legnicy, następnie aresztowany, przetrzymywany w AŚ:
podjął 5-dniową głodówkę, 18 II
1980 uwolniony.
W III 1981 dzięki zabiegom
Krystyny Sobierajskiej, interwencji Komisji Okręgowej „S”
Pracowników Oświaty i Wychowania w Legnicy przywrócony
do pracy (na pół etatu w Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej w Legnicy).

Od 1985 działacz
Duszpasterstwa
Ludzi Pracy przy
p ar af i i Św i ę tej Trójcy tamże, 1987-1988
inicjator, organizator cyklu
zamkniętych
wykładów dla
działaczy DLP (raz
w mies. w soboty i niedziele) dr. hab. Łukasza Czumy
z KUL.
Od 7 IV 1989 w KO „S” w Legnicy. Od 1989 na emeryturze.
W 1990 współzałożyciel Duszpasterstwa Ludzi Pracy ’90 przy
parafii Świętej Trójcy.
25 I 1982 – 10 III 1989 rozpracowywany przez Wydz. III
KW MO/ WUSW w Legnicy
w ramach KE krypt. Turban.
Łukasz Sołtysik
Encyklopedia Solidarności
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Stanisław Obertaniec, Adam
Jaworski, Krzysztof Skóra, Stanisław Kot, Edward Wóltański
oraz Maria Kisielewska Podrez.

Wielu nauczycieli z ZSEM. Był
też wieniec od Wojewody Dolnośląskiego Jarosława Obremskiego.

„Solidarność” nie pozwoli
przehandlować wolnych niedziel

Nie ma żadnych przesłanek uzasadniających zawieszenie ograniczenia handlu w niedzielę. Postulat przywrócenia niedziel handlowych, poparty m.
in. przez Forum Związków Zawodowych, jest nie do przyjęcia. „Solidarność” pod żadnym pozorem nie zamierza uczestniczyć w liberalizowaniu
ustawy – czytamy w stanowisku Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. To reakcja na coraz liczniejsze głosy z wnętrza Rady Dialogu
Społecznego, aby z powodu pandemii handlować przez cały tydzień.
– Temat zawieszenia przepisów
ustawy ograniczającej niedzielny handel wrócił, tym razem za
sprawą organizacji wchodzących
w skład Rady Dialogu Społecznego – czytamy w stanowisku Prezydium KK.
I zwraca uwagę, że tym razem
w tę szkodliwą działalność włączają
się inne centrale związkowe, w tym
Forum Związków Zawodowych.
– Zdaniem NSZZ „Solidarność”
powodem takiej postawy jest fakt,
że FZZ zrzesza bardzo znikomą liczbę pracowników handlu i w związku z powyższym nie posiada odpowiedniej wiedzy merytorycznej
dotyczącej sytuacji w tej branży –
napisano w stanowisku.
Prezydium KK przypomina,
że ustawie o ograniczeniu handlu
w niedzielę od samego początku
towarzyszył ogromny negatywny
lobbing i kampania fake newsów.
– Przepowiadano, że ograniczenie
handlu w niedziele spowoduje masowe zwolnienia i spadki obrotów sklepów. Żadna z tych negatywnych prognoz się nie sprawdziła. W okresie

obowiązywania ustawy rosła sprzedaż we wszystkich formatach placówek handlowych – czytamy.
„Solidarność” zwraca też uwagę, że pracownicy handlu mają za
sobą bardzo trudny okres.
– Nawet w czasie największych
obostrzeń sanitarnych ci ludzie
każdego dnia stykali się z setkami

klientów, byli ciągle narażeni na
zakażenie koronawirusem. Pracowali w ciągłym stresie i strachu
o zdrowie swoje i swoich rodzin –
czytamy w stanowisku.
W ocenie Związku niedopuszczalne jest aby w zamian za
poświęcenie pracowników handlu, przerzucać na ich barki koszty

kryzysu gospodarczego, bo właśnie tym byłaby liberalizacja przepisów w zakresie ograniczenia
handlu w niedzielę.
– NSZZ „Solidarność” pod żadnym pozorem nie zamierza uczestniczyć w pracach nad liberalizacją ustawy (…) i nie poprze jakichkolwiek działań zmierzających do

Stan bezrobocia
na Dolnym Śląsku

zmiany przepisów na niekorzyść
pracowników – oświadczyło Prezydium KK w swoim stanowisku.
Wezwało też pozostałych partnerów społecznych, aby nie wykorzystywali RDS do firmowania
swoich własnych stanowisk.
– NSZZ „Solidarność” nie
zamierza jak inne związki zawo-

dowe „przehandlować” wolnych
niedziel za wyższe wynagrodzenie
w tym dniu. Stoimy na stanowisku, że pracownik winien za swoją
pracę w pozostałe dni otrzymywać
godne wynagrodzenie i nie być
zmuszony do pracy w niedzielę,
by utrzymać siebie i swoją rodzinę.
ml KK NSZZ „Solidarność”

Wybory władz Organizacji
w ASP Polska
Sp. zo.o. w Głogowie

Wojewódzki Urząd Pracy pokazał aktualne dane o bezrobociu w naszym województwie. W okresie sprawozdawczym odnotowano na dolnośląskim rynku pracy 67 044
osoby bezrobotne. Znaczny wzrost bezrobotnych w porównaniu do stanu na dzień
30.04.2020 r. tj. o 3 876 osoby jest podyktowany sytuacją gospodarczą, w której znalazł
się rynek pracy w dobie koronawirusa, nie
tylko w województwie dolnośląskim ale w
całej Polsce. Sytuacja jest wyjątkowa i zupełnie nieporównywalna z latami ubiegłymi. W
maju 2020 r. pracodawcy zgłosili do powiatowych urzędów pracy 8 690 miejsc pracy i
aktywizacji zawodowej. Na 1 zgłoszone wolne miejsce pracy przypadało przeciętnie 0,9
nowo zarejestrowany bezrobotnych.
Mapka ilustruje stan bezrobocia na koniec
maja 2020 roku.

27 czerwca 2020 roku odbyły się wybory władz Organizacji
Zakładowej NSZZ „Solidarność”
w ASP Polska sp. z o. o w Głogowie. Na przewodniczącą Komisji Zakładowej wybrano Andżelikę Najwer.
Do Komisji Zakładowej weszli
ponadto: Aleksander Kiczor,
Małgorzata Matysiak, Krzysztof
Ratuszny.
W skład Komisji Rewizyjnej
wybrano: Waldemara Dominiczaka, Dominika Czapko i Wojciecha
Grzywacza. Po zebraniu wyborczym Zakładowa Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się wybierając Waldemara Dominiczaka na

jw Solidarność Dolny Śląsk

przewodniczącego ZKR.Wybory nadzorował Mirosław Kaszowski – członek Regionalnej Komisji
Wyborczej.

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,
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Zapraszamy do skorzystania z wypoczynku w ośrodkach
Doms w Jarnołtówku, Spale i Zakopanem.
Z bonem zapłacicie Państwo o 200 zł mniej za wszystkie usługi świadczone w naszych obiektach,
a w szczególności wyżywienie, noclegi oraz strefę relaksu.
Jak dostać bon na wypoczynek.
Bon należny jest każdemu członkowi Związku NSZZ „Solidarność” na dzień 15 lipca 2020 r.
Bon Powinniście Państwo otrzymać w organizacji Związku, w której jesteście Państwo zarejestrowani.
Jeśli nie jesteście Państwo członkiem Związku NSZZ „Solidarność” a chcecie otrzymać bon
to należy się zapisać do zakładowej bądź terenowej organizacji NSZZ „Solidarność” a po miesiącu członkostwa otrzymają Państwo bon 200
zł na wypoczynek.

Gdzie można wykorzystać bon
i w jakim terminie
Bony można zrealizować w:
- Ośrodku Ziemowit w Jarnołtówku www.
osrodekziemowit.pl
- Ośrodku Savoy i Żbik w Spale www.savoy.
com.pl
- Ośrodku Hyrny w Zakopanem www.hyrny.pl
- Willi Sienkiewiczówka w Zakopanem www.
willasienkiewiczowka.pl
Bony można wykorzystać od 1 sierpnia 2020
r. do 31 lipca 2021 r. Rezerwacji można dokonywać już od 15 lipca 2020 r.

Jak zarezerwować pobyt
Rezerwacji można dokonać poprzez kontakt
e-mail z recepcją wybranego ośrodka lub dzwoniąc telefonicznie. W trakcie rezerwacji należy
poinformować o chęci skorzystania z bonu.
Rezerwując poprzez Booking, lub inne portale pośredniczące w sprzedaży usług Doms nie
będzie możliwości realizacji bonu.

Na jakich warunkach można
wykorzystać bon
Pobyt minimum dwa noclegi.
Wypoczynek z pełnym wyżywieniem (śniadanie, obiad, kolacja, bądź zamiennie śniadanie
i obiadokolacja).

Czy bon łączy się z innymi
promocjami DOMS
Posiadacze elektronicznej legitymacji NSZZ
„Solidarność” otrzymują dodatkowo 10% rabatu przy dokonaniu rezerwacji i po okazaniu legitymacji w trakcie rejestracji w recepcji. Rabat
dotyczy wyłącznie posiadacza legitymacji.
Bonu nie można zrealizować korzystając
z ofert specjalnych i promocji.
Jeśli macie Państwo dalsze pytania prosimy
o ich zadawanie w pierwszej kolejności poprzez
adres e-mail: solidarnosc@doms.com.pl
Ewentualnie prosimy o kontakt z telefoniczny
z naszymi opiekunami klienta dostępnymi dla
Państwa w godz. 8-16 od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 18 2012763
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