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2 PÓŁMARATON 
SOLIDARNOŚCI
Start – Świdnik, Port 

Lotniczy Lublin, godz. 
12:00; meta – stadion 
MKS Start Lublin

Zgłoszenia już 
trwają! Zapisy za po-
średnictwem formula-
rza na stronie www.polmaratonso-
lidarnosci.pl oraz na portalu www.
datasport.pl 

Zgłoszenie do 30 kwietnia br. – 
opłata 30 zł, zgłoszenie do 31 maja 
br. – opłata 50 zł, zgłoszenie 6 i 7 
czerwca (w biurze zawodów) – 70 zł.

Oprócz klasyfikacji generalnej  
i wiekowej, zostaną wyłonieni zwy-
cięzcy w kategoriach: Mistrzostwa 
Województwa Lubelskiego, Mi-
strzostwa NSZZ „Solidarność”, Mi-
strzostwa Drużynowe Szkół Wyż-
szych oraz Mistrzostwa Drużynowe 
Służb Mundurowych.

W klasyfikacji generalnej nagro-
dy pieniężne za zajęcie miejsc I-V. 
W pozostałych kategoriach nagrody 
rzeczowe.

Startować w biegu mogą osoby 
pełnoletnie, cieszące się dobrym 
zdrowiem.

Więcej informacji na stronie 
www.polmaratonsolidarnosci.pl

BIEGI ULICAMI LUBLINA
W Lublinie chętni będą mieli do 

pokonania dystans 2,5 km. Na start 
zapraszamy VIP-ów, studentów wyż-
szych uczelni oraz uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych, gimnazjów  
i szkół podstawowych z klas 4-6.

Wszyscy zawodnicy startują  
z pl. Łokietka, sprzed siedziby Za-

rządu Regionu Środkowowschod-
niego NSZZ „Solidarność”. Meta 
zlokalizowana jest na stadionie MKS 
Start, przy al. Zygmuntowskich.

Pierwszy z biegów rusza o godz. 
9:30, ostatni o 10:55.

Zgłoszenia będą przyjmowane 
w biurze zawodów od 5 do 31 maja 
2014 r.

Dla studentów i młodzieży prze-
widziane są nagrody rzeczowe.

Najmłodsi będą mogli spróbować 
swoich sił w biegach na bieżni Sta-
dionu MKS Start w Biegu Krasnali, 
Biegu Młodzików i Biegu Niepeł-
nosprawnych Przedszkolaków.

Do Biegu Krasnali zapraszamy 
dzieci z roczników 2007-2010, start 

od godz. 11:15, zapisy na płycie sta-
dionu od godz. 10:00.

W Biegu Młodzików wystartu-
ją uczniowie szkół podstawowych  
z klas 1-3, start od godz. 11:45, zapi-
sy grupowe w biurze zawodów od 
5 do 31 maja br. a zapisy indywi-
dualne na płycie stadionu od godz. 
10:00.

Biegi na płycie stadionu zakoń-
czy Bieg Niepełnosprawnych Przed-
szkolaków. Zapisy bezpośrednio 
na płycie stadionu od godz. 10:00.

W biegach przewidziane są na-
grody rzeczowe. 

Więcej informacji na stronie 
www.solidarnosc.org.pl/lublin w za-
kładce Bieg Solidarności

Ruszyły zapisy!

XXII Międzynarodowy Bieg Solidarności 
„Lubelski Lipiec 1980”

Rozpoczęły się przygotowania do kolejnej edycji biegu. W tym roku 
zawodnicy staną na starcie w sobotę 7 czerwca.

Zawody składają się z dwóch integralnych części. Pierwszą jest Pół-
maraton Solidarności, a drugą biegi ulicami Lublina.

Biuro zawodów czynne od 5 do 31 maja 2014 r.
Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”

Lublin, ul. Królewska 3, II piętro, pok. 21
tel. 81/5320811 wew. 41, fax. 81/5323301
e-mail: bieg.lublin@solidarnosc.org.pl
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Prawo	powinno	być	przestrze-
gane	 przez	 wszystkich,	 a	 jego	
każdorazowe	naruszenie	natych-
miast	 karane.	 Dotyczy	 to	 także	
prawa	pracy.	Zdaniem	Państwo-
wej	 Inspekcji	 Pracy	 regulacje	
kodeksu	 pracy	 to	 podstawa	 dla	
zdrowej	konkurencji.

Spotkanie	z	dziennikarzami,	któ-
re	odbyło	się	12	
lutego	 br.,	 doty-
czyło	 przestrze-
gania	 prawa	
pracy.	Na	konfe-
rencję	w	siedzi-
bie	Zarządu	Re-
gionu	 Środko-
wowschodniego	
NSZZ	 „Solidar-
ność”	zostali	za-
proszeni	 Beata	
Dzierżak,	 dy-
rektorka	 Szkoły	
Podstawowej	w	podlubelskich	Pło-
uszowicach	 i	 zwolniony	 związko-
wiec	Leszek	Rudziński.

Orzeczenie	 Sądu	 Rejonowe-
go	 w	 Lublinie	 (z	 dnia	 6	 lutego	
br.),	w	sprawie	pani	Beaty	Dzier-
żak,	 dyrektor	 szkoły	 w	 Płouszo-
wicach	 przewiduje	 wypłacenie	
stosownej	 kwoty	 za	 naruszenie	
przepisów	 prawa	 i	 wypłatę	 pani	
dyrektor	 wynagrodzenia	 wraz		
z	 odsetkami.	 Ponadto	 sąd	 za-
wiadomił	 Prokuraturę	 Rejonową		
w	 Lublinie	 o	 możliwości	 popeł-
nienia	 przestępstwa	przez	wójta	
gminy	Jastków,	polegającego	na	
rażącym,	 długotrwałym	 i	 upo-

rczywym	 naruszeniu	 praw	 pra-
cowniczych	powódki.

Beata	 Dzierżak	 4	 lata	 czeka-
ła	 na	 potwierdzenie	 swoich	 racji	 i	
udowodnienie	wójtowi,	że	ten	łamie	
prawo.	Wymagało	 to	od	niej	wiele	
samozaparcia,	wytrwałości	 i	 kosz-
towało	mnóstwo	nerwów	i	zdrowia.	
Na	szczęście	wytrwała	do	końca.

Prawo jednakowe dla wszystkich!

zostały	wystawione	na	sprzedaż.	
Jeśli	 w	 jego	 przypadku	 spra-
wa	będzie	 się	 toczyć	 latami,	 jak		
u	pani	Dzierżak,	zapewne	już	nie	
będzie	jego	pracodawcy	na	rynku	
pracy.	Zostanie	z	wyrokiem	sądu	
i	statusem	bezrobotnego.

W	obydwu	przypadkach	lubel-
ska	 „Solidarność”	 wspiera	 pra-
cowników	 w	 walce	 o	 ich	 prawo,	
o	 przestrzeganie	 tego	 prawa.		
I	pozostaje	nam	mieć	nadzieję,	że	
sytuacja	pana	Rudzińskiego	znaj-

W	ostatnim	czasie	NSZZ	„So-
lidarność”	 toczy	 batalię	 o	 zwol-
nionego	 dyscyplinarnie	 Leszka	
Rudzińskiego,	
przewodniczą-
cego	 organi-
zacji	 związ-
kowej	 w	 PKS	
„Wschód”.	 PIP	
już	 potwierdzi-
ła,	 że	 został	
zwolniony	 bez-
prawnie.	 Na	
początek	 mar-
ca	 br.	 został	
wyznaczony	
termin	 pierw-

szej	 rozprawy.	
Związkowcy	są	
przekonani,	 że	
sąd	 przywróci	
pana	 Rudziń-
skiego	 do	 pra-
cy,	 ale	 zasta-
nawiamy	 się,	
czy	będzie	miał	
dokąd	wracać.	

L u be l s k i e	
Linie	 Autobu-
sowe,	gdzie	był	
za t rudn iony,	

dzie	szczęśliwy	finał,	podobnie	jak	
w	przypadku	pani	dyrektor.

Agnieszka Kosierb
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Wszystko	 zaczęło	 się		
w	2010	 r.,	kiedy	Beata	Dzierżak	
wygrała	 konkurs	 na	 dyrektora	
Szkoły	Podstawowej	w	Płouszo-
wicach,	 na	 kolejną	 kadencję.	
Wójt	Jastkowa,	Zbigniew	Samoń,	
podpisał	 z	 nią	 umowę	 tylko	 na	
rok,	 mimo,	 że	 powinien	 na	 pięć	
lat.	Po	upływie	 tego	 czasu	wójt,	
mimo	sprzeciwu	kuratora	i	woje-
wody,	ogłosił	 nowy	konkurs	 i	 na	
p.o.	 dyrektora	 szkoły	 mianował	
jedną	 z	 nauczycielek.	 Twierdził	
bowiem,	że	pani	Dzierżak	dyrek-
torką	 być	 nie	 może,	 bo	 nie	 ma	
uprawnień.	 Za	 odwołaną	 dyrek-
torką	murem	stanęli	rodzice,	na-
uczyciele,	 część	 radnych	 gmin-
nych	 i	 oświatowa	 „Solidarność”.		
Również	MEN	wydał	jednoznacz-
ne	 oświadczenie,	 że	 Dzierżak	
może	 pełnić	 tę	 funkcję.	 Później	
były	 kolejne	konkursy	na	 to	 sta-
nowisko	i	unieważnienia.

Aż	do	czwartku,	kiedy	to	zapa-
dła	decyzja	w	Sądzie	Rejonowym	
Lublin-Zachód,	 która	 przewiduje	
wypłacenie	 stosownej	 kwoty	 za	

naruszenie	przepisów	prawa	i	wy-
płatę	pani	dyrektor	wynagrodzenia	
wraz	z	odsetkami.	–	Poczułam ulgę, 
choć myślę, że nerwów i zdrowia 

Sprawiedliwość w końcu zwyciężyła!
W czwartek, 6 lutego, zakończyła się sprawa pani Beaty 

Dzierżak, dyrektor Szkoły Podstawowej w Płouszowicach. 
Po prawie czterech latach pani Beata usłyszała w końcu  
w wyroku sądowym, że wszystkie roszczenia pod adresem 
wójta są zasadne.

mojego i mojej rodziny te pieniądze 
nie wynagrodzą	–	mówi	Beta	Dzier-
żak.	 –	 Będę jeszcze dochodzić 
moich praw na drodze cywilnej.  
Ponadto	 sąd	 zawiadomił	 Pro-
kuraturę	 Rejonową	 w	 Lublinie	 o	
możliwości	 popełnienia	 przestęp-
stwa	 przez	 wójta	 gminy	 Jastków,	

polegającego	na	 rażącym,	długo-
trwałym	i	uporczywym	naruszeniu	
praw	pracowniczych	powódki.

Jak	 podkreśla	 pani	 dyrektor	
podlubelskiej	 podstawówki,	 bez-
cenną	okazała	się	pomoc	NSZZ	
„Solidarność”.	 	 Regionalne	 biu-
ro	 prawne	 wsparło	 panią	 Beatę	
fachową	 pomocą,	 a	 przewodni-
cząca	oświatowej	„Solidarności”,	
Teresa	Misiuk,	 dodawała	 otuchy	

i	podkreślała,	że	 to	pani	
dyrektor	 ma	 rację.	 Jak	
się	 okazało,	 słusznie.	
	 –	Od początku byliśmy 
przekonani, że działa-
nia pana wójta są nie-
zgodne z prawem. –	
mówiła	 Teresa	 Misuk		
z	RSOiW	NSZZ	„Solidar-
ność”.		–	Mam nadzieję, 
że pan wójt zmieni swo-
ją postawę, że atmos-
fera w szkole będzie 
lepsza. Niestety, takie 
działania wójtów, którzy 
uzurpują sobie swobodę 

interpretacji prawa, zdarzają się 
coraz częściej. 	 –	 dodaje	 prze-
wodnicząca.

Postawa	 pani	 dyrektor	 do-
wodzi,	 że	mimo	wszystko	warto	
walczyć	o	swoje	prawa,	choć	jak	
widać	jest	to	trudna	i	długa	droga.

Agnieszka Kosierb

W I E Ś C I   Z   Z R            W I E Ś C I  Z  Z R

12 lutego 2014
•	 przyjęto	 rozliczenia	 Funduszy	 Specjalnych	

ZR,
•	 rozpoczyna	się	cykl	spotkań-seminariów	do-

tyczących	rozwoju	związku,
•	 przypomniano	 związkowcom	 o	 obowiązku	

dostarczania	 ankiet	 informacyjnych	 do	 ZR	
(co	pół	roku)	oraz	kopii	informacji	do	praco-
dawcy	(co	kwartał),

•	 trwają	szkolenia	z	podstawowych	praw	i	obo-
wiązków	związkowców	dla	nowo	wybranych	
działaczy,

•	 zasygnalizowano	 chęć	 zlikwidowania	 ukła-
dów	 zbiorowych	 pracy	 na	 wyższych	 uczel-
niach,

•	 kontynuowana	 jest	 akcja	 protestacyjna		
w	 obronie	 zwolnionego	 z	 pracy	 przewodni-
czącego	NSZZ	„Solidarność”	w	PKS,

•	 rozpoczęły	się	przygotowania	do	XXII	Biegu	
Solidarności,	trwają	elektroniczne	zapisy	do	
Półmaratonu,

•	 trwa	 bojkot	 sklepów	Lidl	w	miesiącu	 lutym,	
na	skutek	zwolnienia	z	pracy	przewodniczą-
cej	organizacji	NSZZ	„Solidarność”.

(RL)
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Głównym	przesłaniem	Fundacji	jest	poprawa	warunków	
życia	 oraz	 stwarzanie	możliwości	 rozwoju	 polskim	 rodzi-
nom.	 Funkcjonujemy	 również	 w	 sferze	 kulturalno-histo-
rycznej	i	edukacyjnej,	co	pozwala	na	propagowanie	postaw	
patriotycznych	wśród	 dzieci	 i	młodzieży.	Wszystkie	 dzia-
łania	Fundacji	na	 rzecz	osób	potrzebujących	mają	ścisły	
związek	z	ideą	podstawowej	międzyludzkiej	solidarności.

Podaruj	nam	

podatku	dochodowego	

lub	dowolną	kwotę	pieniędzy	na	konto:

Bank PEKAO SA III O/Lublin 
88 1240 2382 1111 0000 3895 8209

Fundacja „Ruchu Solidarności Rodzin”
20-109 Lublin, ul. Królewska 3

tel. 81/53-208-11 wew. 31 lub 26

www.fundacjaruchusolidarnoscirodzin.pl

fundacja.lublin@solidarnosc.org.pl

Dzięki Wam możemy pomagać potrzebującym

Fundacja 
„Ruch Solidarności Rodzin” 

posiada status 
Organizacji Pożytku 

Publicznego, 
potwierdzony przez 

Sąd Rejonowy w Lublinie, 
nr KRS: 0000088689.

Przewodniczą-
cy	Regionu	Środ-
kowowschodnie-
go	 NSZZ	 „Soli-
darność”,	 Marian	
Król,	 zajął	 3.	
miejsce	w	rankin-
gu	Kuriera	Lubel-
skiego	 na	 Czło-
wieka	Roku	2013.	
Przed	 szefem	 lu-
belskiej	 „Solidar-
ności”	znaleźli	się	tylko	prezydent	Lublina	
Krzysztof	Żuk	oraz	dyrektor	SPSK	4,	Ma-
rian	Przylepa.

Człowieka	 Roku	 wybierano	 już	 po	 raz	
trzeci.	Propozycje	kandydatów,	tradycyjnie,	
zgłaszali	czytelnicy	Kuriera	i	Internauci.	Spo-
śród	tej	grupy	kapituła	Kuriera	Lubelskiego	
wybrała	 finałową	 trzydziestkę.	 Podstawo-
wymi	 kryteriami	 wyboru	 były	 ubiegłorocz-
ne	 osiągnięcia	 kandydatów,	 ale	 oceniano	
wszystkie	aspekty	funkcjonowania.	

Panu	 Przewodniczącemu	 gratulujemy		
i	życzymy	wytrwałości	w	dalszej	działalno-
ści!

Red.

Przewodniczący 
w pierwszej 

trójce!

27	lutego	br.	ruszają	szkolenia	podsta-
wowe	dla	działaczy	związkowych	na	ka-
dencję	2014-2018.	Będą	się	odbywały	co	
czwartek	(z	wyjątkiem	6	marca	br.).	Chęt-
nych	 prosimy	 zgłaszać	 do	Działu	Szko-
leń,	 tel.	 81	532	08	11	wew.	20	 lub	zbp.
lublin@solidarnosc.org.pl.

Związkowców	 z	 oddziałów	 Regio-
nu	 Środkowowschodniego	 NSZZ	 „So-
lidarność”	 zapraszamy	 na	 szkolenia	
podstawowe	 po	 zakończeniu	 wyborów,		
w	poszczególnych	siedzibach	oddziałów.		
O	terminach	poinformujemy	wkrótce.

Red.

Szkolenia 
podstawowe
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Komisja	 Międzyzakładowa	
NSZZ	 „Solidarność”	 działająca	
przy	 dawnym	 zakładzie	 Daewoo	
Motor	 Polska	 skupia	 obecnie	
związkowców	zatrudnionych	w	pię-
ciu	 różnych	 spółkach.	 Negocjacje	
prowadzone	 są	 więc	 z	 pięcioma	
różnymi	pracodawcami.

Ale	 przewodniczący	 organizacji,	
Andrzej	 Chrząstowski,	 nie	 narze-
ka.	–	Korzystając z metod dialogu, 
staramy się tak porozumieć z praco-
dawcą, by w każdej ze spółek funk-
cjonowały zakładowe układy pracy.

I	faktycznie,	w	kolejnych	spółkach	
takie	 układy	 są	 zawierane	 na	 ko-
rzystnych	 dla	 pracowników	 warun-
kach.	W	 ostatnim	 czasie	 udało	 się	
wynegocjować	 wypłatę	 jubileuszy	
czy	obligatoryjne	podwyżki	dla	pra-
cowników	z	30-letnim	stażem	(3%).	
Ponadto	udało	się	utrzymać	dodatki	
ze	względu	na	pracę	w	warunkach	
szkodliwych,	mimo	że	poszczególne	
normy	nie	są	przekraczane.	Praco-
dawca	jednak	uznał	postulaty	związ-
kowców,	którzy	podkreślali,	że	suma	
hałasu,	 temperatury	 czy	wyziewów	

jest	uciążliwa.	Dlatego	pracujący	na	
takiej	hali	otrzymają	dodatkowo	na-
wet	do	11%	pensji.

Ważnym	 elementem	 negocjo-
wanych	 układów	 zbiorowych	 czy	

By płace nadążały 
za rosnącymi kosztami życia…

inflacyjne.	 –	 To u nas normalna 
procedura	–	mówi	Andrzej	Chrzą-
stowski	–	Trzeba zadbać, by pen-
sje pracowników nadążały przy-
najmniej za rosnącymi kosztami 

życia.
N a t om i a s t	

po	okresie	urlo-
powym	 zwykle	
w	 spółkach	 są	
rozmowy	 o	 in-
nych	 możliwo-
ściach	 poprawy	
sytuacji	 płaco-
wej	 pracowni-
ków.

Mimo,	że	Ko-
misja	Międzyza-
kładowa	 nego-

cjuje	 z	 przedstawicielami	 różnych	
narodowości	 –	 Koreańczykami,	
Francuzami	 czy	 Włochami,	 to	 jej	
działacze	 potrafią	 być	 skuteczni.	
Jak	podkreślają,	 z	każdym	z	sze-
fów	 rozmawia	 się	 trochę	 inaczej,	
ale	najważniejsze,	by	dbać	o	dobro	
pracowników.

Agnieszka Kosierb

Rozwój Związku

regulaminów	jest	zapis,	że	zmiany	
wprowadzone	 w	 Kodeksie	 pracy	
nie	 mogą	 obowiązywać	 bez	 kon-
sultacji	ze	związkami	zawodowymi.	
W	przypadku	braku	porozumienia	
obowiązują	zapisy	regulaminowe.

W	 chwili	 obecnej	 przewodni-
czący,	 wraz	 z	 Komisją	Międzyza-
kładową,	negocjują	podwyżki	 tzw.	

Rozwój związku to jedno z najważniejszych zadań, 
jakie realizuje nasz region. Tylko wówczas będziemy 
skuteczni, jeśli będziemy dobrze zorganizowani.

Pracownicy regionalnego działu rozwoju współpra-
cowali przez ostatnie miesiące z kolegami z Komisji 
Krajowej. Efektem tych działań jest powstanie kilku no-
wych organizacji związkowych. W piątek, 21 lutego br., 
podsumowano współpracę i wytyczono nowe cele.

Obecność organizatorów związkowych z KK stała się 
okazją do spotkania z przedstawicielami dużych komisji 
zakładowych i oddziałów naszego regionu. Prowadzący – 
Janusz Zabiega z Działu Szkoleń KK i Kacper Stachowski, 
kierownik Działu Rozwoju KK – podkreślali, jak ważne jest 
pozyskiwanie nowych członków naszego związków. Tym 
bardziej, że niestety uzwiązkowienie z roku na rok spada. 
Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele, niemniej jednak, 
by być poważnym partnerem do rozmów, musimy być liczni.

Zebrani dyskutowali nad metodami rozmowy z poten-
cjalnymi kandydatami, dzielili się też bardzo konkretnymi 
wnioskami. Między innymi zwracali uwagę na koniecz-
ność aktywizacji organizacji związkowych, planowanie 
rozwoju na poziomie regionów czy też zabezpieczenie 
odpowiednich środków budżetowych na ten cel.

Spotkanie jest początkiem szerszej akcji szkolenio-
wo-informacyjnej dla członków komisji zakładowych.

Agnieszka Kosierb

Trzeba zmian, by się 
rozwijać
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Rozwój Związku

Związek	 zawodowy	wśród	pracowników	ochrony	
funkcjonuje	od	2001	r.	Początkowo	związkowcy	dzia-
łali	oddzielnie	w	ośmiu	największych	firmach	ochro-
niarskich.	Jednak	okazało	się,	że	skuteczniej	będzie	
działać	w	połączeniu	i	kilka	lat	temu	powstała	jedna	
wspólna	organizacja	pracowników	ochrony,	która	re-
prezentuje	interesy	swoich	członków.

Nasz	Regionalny	Dział	Rozwoju	zaprosił	20	lute-
go	br.	przewodniczącego	Międzyzakładowej	Orga-
nizacji	Związkowej	Pracowników	Ochrony,	Michała	
Kulczyckiego,	na	spotkanie	z	pracownikami	ochro-
ny	firmy	Konsalnet	w	Lublinie.

Pracownicy	 tej	 firmy,	zaniepokojeni	działaniami	
kierownictwa,	 postanowili	 powiedzieć	 znaczące	
STOP	łamaniu	praw	pracowniczych.

Tym,	co	przelało	czarę	goryczy	i	niezadowolenia	
z	warunków	pracy	i	płacy,	było	proponowanie	pra-
cownikom,	aby	wypowiadali	umowy	o	pracę	i	prze-
chodzili	na	umowę	zlecenie,	co	nie	gwarantuje	 im	
żadnej	stabilności	finansowej.

Borykają	się	oni	z	wieloma	innymi	problemami,	
takimi	 jak:	 niezapewnianie	 odpowiedniej	 odzieży,	
niedostarczanie	 wody	 pracownikom	 na	 obiekty,	
które	tego	wymagają,	czy	też	niedopłacanie	do	po-
ziomu,	podniesionej	w	tym	roku,	płacy	minimalnej.

W	PPHU	WOFAM	w	Biłgoraju,	firmie	należącej	
do	grupy	Black	Red	White	powstała	nowa	organi-
zacja	NSZZ	 „Solidarność”.	To	 rezultat	współpracy	
Działu	Rozwoju	Związku	Komisji	Krajowej	z	zespo-
łem	 ds.	 rozwoju	 Regionu	 Środkowowschodniego	
oraz	oczywiście	zaangażowania	samych	pracowni-
ków.	Związek	liczy	obecnie	ponad	50	osób	i	z	każ-
dym	tygodniem	przybywa	nowych	członków.

„Solidarność” 
w największej polskiej 

grupie meblarskiej

Rozwój Związku

–	Wiele spraw dotyczących naszych problemów 
będziemy mogli rozwiązać podczas rozmów z pra-
codawcą	–	mówi	Marek	Blicharz,	przewodniczący	
Tymczasowej	Komisji	Zakładowej.	–	Przystąpiliśmy 
do „S” dlatego, że jej przedstawiciele nas zainspiro-
wali i pomogli nam się zorganizować.

–	 Kilku organizatorów związkowych dzień 
w dzień wytrwale działało na rzecz zorganizowania 
pracowników w Związek. Odbyliśmy mnóstwo spo-
tkań indywidualnych i grupowych z pracownikami	–	
podkreśla	Ireneusz	Pszczoła	z	DRZ	KK.	–	Aż udało 
się znaleźć odpowiednie osoby, gotowe pokierować 
związkiem.

To	 kolejna	 organizacja	 „Solidarności”	 w	 grupie	
BRW.	NSZZ	„S”	działa	już	w	dwóch	zakładach	BRW	
SOFA	w	Bartoszycach	w	Regionie	Warmińsko-Ma-
zurskim.

PPHU	Wofam	w	Biłgoraju	zatrudnia	blisko	500	
osób.	W	sumie	na	rzecz	Black	Red	White,	w	spół-
kach	zależnych	i	współpracujących	z	grupą,	pracuje	
11	tys.	pracowników	w	21	zakładach	produkcyjnych‚	
w	Polsce	 i	 za	 granicą.	BRW	 to	 największa	 grupa	
meblarska	w	Polsce.	Ocenia	 się,	 że	ma	 ok.	 20%	
udziału	w	rynku.	

Dział Rozwoju Związku KK

Związek w ochronie

Przewodniczący	Michał	Kulczycki	w	najbliższym	
czasie	 będzie	 zasiadał	 do	 rozmów	 z	 szefostwem	
Konsalnetu,	 będzie	 to	okazja	do	poruszenia	 kwe-
stii,	z	którymi	borykają	się	pracownicy	firmy	również	
z	naszego	Regionu.

Nasz	 Dział	 Rozwoju,	 wraz	 z	 inicjatywną	 grupą	
pracowników,	 apeluje	 do	 wszystkich	 organizacji	
związkowych	w	naszym	Regionie,	aby	jeśli	u	nich	na	
zakładzie	 jest	ochrona	opisanej	 firmy	przekazywali	
nam	informację,	tak	aby	powstała	silna	grupa,	która	
będzie	mówiła	jednym	głosem	i	nie	będzie	bała	prze-
ciwstawić	się	złym	praktykom	swojego	kierownictwa.

Warto	wspomnieć	również	przy	tej	okazji,	że	MOZ	
Ochrony	zrzesza	w	swoich	strukturach	pracowników	
takich	firm	jak:	Solid,	Juventus,	Ecotrade,	Impel.

Edyta Bąk, Michał Kulczycki
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24 stycznia w Sejmie przegłosowa-
no projekt nowelizacji ustawy o La-
sach Państwowych. Za jej przyjęciem 
głosowało 230 posłów, 207 było prze-
ciwnych, a dwóch wstrzymało się od 
głosu. Projekt został przeforsowany  
w iście sprinterskim tempie. Praktycz-
nie cała droga ustawodawcza  sprowa-
dziła się do tygodnia. Projekt wprowa-
dza wiele zasadniczych zmian, które 
dotyczą przede wszystkim wykorzy-
stania budżetu. W wyniku noweliza-
cji, Lasy Państwowe, w latach  2014-
2015, przekażą do budżetu państwa 
łącznie kwotę 1,6 mld zł (po 800 mln zł 
rocznie).  Od 2016 r. dodatkowo będą 
przekazywać do budżetu państwa 2 
proc. wartości zysków od sprzedane-
go drewna. Pieniądze wpłacane przez 
Lasy Państwowe mają być rzekomo 
przeznaczone na budowę i remont 
dróg lokalnych.  Lasy będą zatem fi-
nansowały budowę dróg, a samorządy 
w tej sprawie będą aplikowały o środki 
do wojewodów.   

Nowelizacja ustawy o Lasach 
Państwowych została przeforsowa-
na mimo protestów opozycji.  Nie 
uwzględniono także poprawek wno-
szonych przez posłów SLD i Twojego 
Ruchu. Po głosowaniu premier Do-
nald Tusk zaznaczył, że w związku  
z nowym projektem ustawy o Lasach 
Państwowych  pozostała jeszcze do 
przeforsowania  poprawka do konsty-
tucji dotycząca Lasów Państwowych, 
ale jak podkreślił zostanie ona rów-
nież uchwalona w szybkim trybie. 

Kolejny smakowity kąsek
Pierwszym finansowym kąskiem 

były pieniądze zgromadzone przez 
Polaków w OFE, do „połknięcia” któ-
rych rząd Donalda Tuska przygotowy-
wał się od wielu miesięcy, rozpoczy-
nając w mediach negatywną kampanię 
wokół funduszy. Ostatecznie udało się 

przeforsować rządowy projekt ustawy 
o zmianach w systemie emerytalnym, 
który 27  grudnia 2013 r. został podpi-
sany przez Prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego. 

Nowa ustawa  przewiduje prze-
kazanie do ZUS-u obligacji skar-
bowych posiadanych przez OFE,  
a następnie ich umorzenie. Dotyczy 
to około 51,5 % kapitałów zgroma-
dzonych w OFE. Ubezpieczeni będą 
mogli do czerwca 2014 r. dokonać 
wyboru, czy chcą pozostawić środ-
ki w OFE, czy przenieść je do ZUS.  
W razie braku decyzji zostaną one 
przeniesione do ZUS. 

Po przeforsowaniu ustawy  
w sprawie OFE rząd postanowił 
szybko sfinalizować projekt ustawy 
dotyczący Lasów Państwowych. 
Prace nad nim trwały już od paź-
dziernika ub.r. Rozważano różne 
warianty danin finansowych Lasów 
Państwowych. Posłowie PO wysu-
wali m.in. projekty obciążenia ich 
podatkiem dochodowym, procentem 
z zysku, a nawet pewną formą jed-
norazowej wpłaty do budżetu. Lasy 
Państwowe pod koniec 2012 r. miały 
na rachunkach bankowych około 3 
mld zł, a  w 2013 r. osiągnęły około 
250 mln nadwyżki. Właśnie to miało 
zasadniczy wpływ na przyspieszenie 
prac nad projektem zmian. Przygo-
towany projekt połączono z propa-
gandowym hasłem, że pozyskane 
w ten sposób pieniądze to „nowe 
inwestycje i nowe miejsca pracy”. 
Pozostała jeszcze kwestia konstytu-
cyjności ustawy. Jednak po doświad-
czeniach z OFE można przyjąć, że  
i tym razem prezydent podpisze 
nową ustawę. Późniejsze ewentualne 
skierowanie nowej ustawy do Trybu-
nału Konstytucyjnego, już po pod-
pisaniu, nie będzie miało żadnego 
znaczenia. Projektodawcy założyli, 

że Trybunał Konstytucyjny wyda 
orzeczenie po wielu miesiącach  
i zapewne będzie ono kwestiono-
wało kilka drobnych zapisów. Gdy 
tak się stanie to problem spadnie na 
głowę rządu wybranego w wyborach 
parlamentarnych w 2015 r. 

Droga do nikąd
Ustawa przeforsowana 24 stycz-

nia br. przez rząd Donalda Tuska 
może być jedynie początkiem dłuż-
szego i bardziej skomplikowanego 
procesu. Jego zasadniczym celem 
będzie etapowa prywatyzacja La-
sów Państwowych. Zacznie się ona 
wówczas, gdy okaże się, że kondy-
cja finansowa Lasów Państwowych 
znacznie się pogorszyła i jedyną dro-
ga do jej poprawienia będzie właśnie 
prywatyzacja. Aby odeprzeć zarzuty, 
jakie pojawią się wówczas ze stro-
ny opozycji, rząd zapewni, że Skarb 
Państwa będzie miał nadal pakiet 
kontrolny w Lasach Państwowych. 
Wcześniej czy później jednak firma 
zamieni się w kilka spółek wyod-
rębnionych w trakcie kolejnych eta-
pów prywatyzacji. Proces może być 
podobny do prywatyzacji polskich 
kolei, tyle, że na pewnym etapie 
nabierze większego przyspieszenia. 
Raz uruchomionego procesu „prze-
obrażania” Lasów Państwowych nie 
da się już zatrzymać. 

Ustawa została już znowelizo-
wana i niebawem wejdzie w życie. 
Rząd Donalda Tuska nie myśli dziś 
o konsekwencjach, jakie może przy-
nieść nowelizacja ustawy o Lasach 
Państwowych. Dzisiaj potrzebne są 
pieniądze do budżetu państwa i to jak 
najszybciej. Klarownie wyjaśnił to 
poseł PO Marcin Święcicki broniący 
w Sejmie nowelizacji ustawy o La-
sach Państwowych, który stwierdził, 
że „korzystanie z dochodów Lasów 
Państwowych nie jest niczym nad-
zwyczajnym, zwłaszcza, że przedsię-
biorstwo należy do Skarbu Państwa”. 
W takiej filozofii nie ma jednak, żad-
nej wizji funkcjonowania naszej go-
spodarki, ani troski o dobro państwa!

Leszek Pietrzak

Skok na lasy!
Po udanym skoku na pieniądze zgromadzone przez Polaków w OFE, 

rząd Donalda Tuska postanowił sięgnąć po środki, jakimi dysponują Lasy 
Państwowe. Taka polityka jest zwyczajną grabieżą, a nie drogą do stymu-
lowania gospodarczego rozwoju. Pewne jest jedno: rząd szuka kolejnych 
pieniędzy, aby „reperować” budżet. Szuka miejsc, w których znajduje się 
jeszcze „kasa” i organizuje kolejny skok, aby ją zgarnąć. 
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Wyrazy	żalu	i	współczucia	

Błażejowi Winnickiemu
przewodniczącemu	Komisji	Rewizyjnej	
NSZZ	„Solidarność”	Oddziału	Zamość

z	powodu	śmierci

OJCA
składają	Koleżanki	i	Koledzy	

z	NSZZ	„Solidarność”	Oddziału	Zamość

Zbigniew	Romaszewski,	polski	polityk,	działacz	
opozycji	 w	 okresie	PRL,	 zasłużony	 członek	 „Soli-
darności”,	wieloletni	senator	nie	żyje.	Miał	74	lata.

W	weekend	 córka	 polityka	 zamieściła	 informa-
cję,	 że	 przebywa	 on	 w	 stanie	 ciężkim	 w	 szpitalu		
w	 wyniku	 zachłystowego	 zapalenia	 płuc.	 Roma-
szewski	był	utrzymywany	w	stanie	śpiączki	farma-

kologicznej.
Legenda	 opo-

zycji	 w	 czasach	
PRL.	 Od	 1980	
w	 „Solidarno-
ści”,	 szef	 Komi-
sji	 Interwencji		
i	 Praworządności	
MKZ,	 następnie	
Regionu	 Ma-
zowsze;	 wiosną	
1981r.	 reprezen-
tant	strony	związ-

kowej	w	rozmowach	z	rządem	ws.	rehabilitacji	osób	
represjonowanych	 po	 Czerwcu	 ’76	 w	 Radomiu;		
w	VI	1981	delegat	na	I	WZD	Regionu	Mazowsze,	
członek	Prezydium	ZR,	delegat	KK.W	stanie	wojen-
nym	w	ukryciu,	następnie	aresztowany	 i	 skazany.	
Od	1988	członek	KKW	i	KO	przy	przewodniczącym	
„Solidarności”	Lechu	Wałęsie,	w	1991	w	Prezydium	
Komitetu.	W	1989	podczas	obrad	Okrągłego	Stołu	
ekspert	w	podzespole	ds.	 reformy	prawa	 i	sądów.	
Od	4	 lipca	1989	do	7	 listopada	2011	nieprzerwa-
nie	zasiadał	w	Senacie	RP,	był	wybierany	kolejno	
z	 ramienia	 jako	 kandydat	 bezpartyjny	 z	 Komitetu	
Obywatelskiego	 (1989),	 jako	 kandydat	 niezależny	
(1991),	z	NSZZ	„Solidarność”	(1993),	Ruchu	Odbu-
dowy	Polski	(1997),	Bloku	Senat	2001	(2001)	oraz	
w	2005	i	w	2007	z	ramienia	Prawa	i	Sprawiedliwo-
ści.	Od	2011	roku	członek	Trybunału	Stanu.

W	 1987	 wraz	 z	 żoną	 otrzymał	 Nagrodę	 Praw	
Człowieka	 Fundacji	 Aurora	 przy	 Uniwersytecie	
Stanforda	 w	 Kalifornii.	 W	 2008	 został	 odznaczo-
ny	Krzyżem	Komandorskim	Orderu	Za	Zasługi	dla	
Litwy,	a	w	2008	otrzymał	portugalski	Krzyż	Wielki	
Orderu	Zasługi.	W	2011	odznaczony	Orderem	Orła	
Białego.	 Ponadto	 wyróżniany	 odznaczeniami	 pry-
watnymi	(m.in.	Krzyżem	Solidarności	Walczącej).

źródło: www.solidarnosc.org.pl

Zmarł 
Zbigniew Romaszewski 

„Służba ma naprzod ustawiczna, doskonała, prze-
zprzestanna, panno ma najmilejsza!” – tak zaczyna 
się, pochodzący z XV wieku, najstarszy zachowa-
ny list miłosny pisany po polsku. Choć sam doku-
ment jest wielką zagadką i wiemy o nim niewiele, 
to jedno można powiedzieć na pewno – jego au-
tor doskonale wiedział, jak to jest być zakochanym. 
Jak każda historia miłosna, dzieje tego listu pełne są 
tajemnic. Kiedy powstał? Dokładnie nie wiadomo. 
Znalazł się w pisanym w latach 1428-1429 zbiorze 
z wzorami dokumentów i listów opracowanym przez 
notariusza z Wielkopolski, Marcina z Międzyrzecza. 
Niektórzy badacze twierdzą, że to tylko zręcznie spre-
parowany wzór do naśladowania. Dla innych jest to 
odpis autentycznego listu. Kto i do kogo mógł go pi-
sać? Tego nie wiadomo. Nie znamy ani imion zako-
chanych, ani żadnych bliższych szczegółów dotyczą-
cych tego, kim byli. 

„Wiedz, moja najmilejsza panno, iże aczkoliciem ja 
od ciebie daleko, a wszakoż wżgim nie była ani będzie 
nad ciebie jina miła, jedno ty sama, panno milejsza ma” 
– pisze autor listu. O jego rozstaniu z ukochaną wie-
my tylko, że było nagłe. Dokąd pojechał? Po co? Kiedy 
wróci? Tego nie pisze. „Z Tobą się rozstając, serce me 
jęło barzo płakać. (...) ślubuję twej miłości nie zapomi-
nać, ale wszędzie cześć a lubość czynić” – zapewnia. 

Niestety, nie wiemy jaka była historia tego listu. 
Czy  w ogóle dotarł do adresatki? Czy odpisała, a po-
tem „żyli długo i szczęśliwie”? Możemy się tylko do-
myślać, z jakich powodów Marcin z Międzyrzecza do-
łączył go do swojej retoryki. Jeśli chciał w ten sposób 
unieśmiertelnić własne uczucie i sprawić niezwykły 
prezent swojej ukochanej to trzeba jasno powiedzieć 
– udało mu się.

www.rmf24.pl

 Czy wiecie, że ...


