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Sekcja Młodych:

Z WIELKOPOLSKIEJ SOLIDARNOŚCI DO KRAJÓWKI
Na spotkaniu 29 stycznia młodzi związkowcy dokonali wyboru
władz krajowych Sekcji. Przewodniczącym został Marcin
Gallo – szef Komisji Oddziałowej Pracowników Poczty
Polskiej w Komornikach k. Poznania. Konrad Dominiak
z „S” w Zarządzie Transportu Miejskiego w Poznaniu wszedł
w skład Rady Sekcji, a Sabrija El Gadi - Krajewska z OM
w Kompanii Piwowarskiej została członkiem Komisji
Rewizyjnej.
Jako pierwsze zadanie nowy przewodniczący postawił sobie
objazd kraju, aby integrować te sekcje, które już powstały
oraz wspierać powstawanie nowych. Zapowiada powołanie
pięciu zespołów roboczych zajmujących się: akcjami
Marcin Gallo
Konrad Dominiak
społecznymi, współpracą z Radą Dialogu Społecznego, BHP,
kontaktów z uczniami i studentami oraz współpracą z innymi związkami zawodowymi, w tym z zagranicy.

Kontrole PIP bez zapowiedzi

Solidarność według kobiet

Inspektorzy PIP
b ę d ą m o g l i
przeprowadzać
kontrole bez
zapowiedzi nie tylko
w przemyśle
i handlu, ale
również w ﬁrmach
usługowych.
„Solidarność” podkreśla, że zdecydowanie
zwiększy to skuteczność działań inspekcji
pracy. Zmianie uległa dotychczasowa
interpretacja przepisów obowiązująca
w Państwowej Inspekcji Pracy. Obowiązek
uprzedzania o kontroli wprowadzony był
ustawą o swobodzie działalności
gospodarczej. Eksperci podkreślają, że ta
decyzja to powrót do normalności
i obowiązujących w całej Europie
standardów. W całej Europie inspektorzy
pracy wchodzą na kontrole do ﬁrm bez
uprzedzenia.

Pełnometrażowy ﬁlm dokumentalny
opowiada historię kilkunastu
odważnych Polek, których mądrość,
determinacja i zaangażowanie
w opozycję lat 80. wpłynęły na
zmianę realiów politycznych
w Polsce. Jedną z bohaterek ﬁlmu
jest Ewa Zydorek, przez wiele lat
Sekretarz ZR Wielkopolska,
a obecnie Sekretarza Komisji
Krajowej. Tym, co spaja dwie
płaszczyzny ﬁlmu – historyczną
i współczesną, jest postać współreżyserki (wraz z Piotrem
Śliwowskim) i narratorki - Marty Dzido, urodzonej w 1981 r.
symbolicznej córki „Solidarności”.
Film można nabyć przez stronę internetową
www.solidarnoscwedługkobiet.com
Cena - 29,99 zł brutto za płytę.
- przy zamówieniu od 10 do 100 sztuk = 21,99 zł,
- od 100 – 500 sztuk = 19,99 zł,
- powyżej 500 sztuk = 17,99 zł .
Film jest sprzedawany w wersjach: polskiej, niemieckiej
i angielskiej z napisami lub lektorką.

Przemysław Rzepecki, członek Prezydium Zarządu Regionu
Wielkopolska, przewodniczący Sekcji Branży Metalowców naszego
Regionu i członek Sekretariatu Krajowego tej branży będzie
reprezentował „Solidarność” jako delegat w CCMI tj. Komisji
Konsultacyjnej ds. Przemian w Przemyśle z ramienia IndustriAll
European Trade Union, gdzie jest członkiem Komitetu Polityki
Przemysłowej IPC.
IndustriAll European Trade Union zrzesza niezależne i demokratyczne
związki zawodowe reprezentujące pracowników ﬁzycznych
i umysłowych w przemyśle metalowym, chemicznym, energetycznym,
górniczym tekstylnym, odzieżowym i obuwniczym oraz związane z tymi
sektorami i działaniami.
- W ramach IPC IndustriAll jestem w grupie roboczej, która będzie przygotowywać wnioski dotyczące m.in.
cyfryzacji i digitalizacji przemysłu oraz nanotechnologii. Udział w pracach europejskich struktur jest ważny,
bo daje nam bezpośredni dostęp do dokumentów już na poziomie ich tworzenia oraz umożliwia wpływ na
podejmowane decyzje – mówi P. Rzepecki.

Turniej Powstańczy w Lesznie

Możemy pomóc

W niedzielę 24 stycznia br. w Hali Trapez w Lesznie
rozegrano II Turniej Powstańczy Koszykówki.
Organizatorami zawodów dla uczczenia
zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918 byli:
NSZZ „Solidarność” Wielkopolska Oddział Leszno
i Klub Sportowy Polonia 1912 Leszno. Cztery drużyny
koszykarzy: z Wielichowa, Wschowy, Śremu i Leszna
rywalizowały o puchary i nagrody ufundowane przez
NSZZ „Solidarność” i Powiat Leszczyński oraz
licznych sponsorów, których nazwy umieszczono na
plakatach informujących o zawodach. Na hali zawisł
ogromny baner powstańczy z napisem „Cześć
i chwała bohaterom”, pod którym uczestnikom
Turnieju wykonano pamiątkowe fotograﬁe.
W II Turnieju powstańczym zwyciężyła drużyna
z Leszna, która wygrała wszystkie mecze, drugie
miejsce zajęli zawodnicy ze Śremu, a trzecie zespół
ze Wschowy. Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymali
z rąk Przewodniczącego Oddziału Leszno NSZZ
„Solidarność” Karola Pabisiaka koszulki
o patriotycznym charakterze.

Jeśli zechcesz wspomóc
Amelkę, Emilkę, Oleńkę,
Marysię lub Patrycję - zajrzyj na
www.solidarnosc.poznan.pl
Nie trzeba nic wpłacać ani wypełniać żadnych
dodatkowych formularzy. Wystarczy tylko
zdecydować, gdzie ma trafić 1% Twojego
podatku i wpisać to w rozliczeniu PIT. Jeżeli
tego nie zrobisz o Twoich pieniądzach będą
decydować inni.

