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RADA DIALOGU SPOŁECZNEGO
ZACZĘŁA DZIAŁAĆ
Jarosław Lange przewodniczący wielkopolskiej
„Solidarności został powołany przez Prezydenta
Andrzeja Dudę do Rady Dialogu Społecznego.
Pierwszym przewodniczącym RDS został szef
„Solidarności” Piotr Duda”.
Pierwsze posiedzenie Prezydium Rady Dialogu
Społecznego odbyło się 5 listopada. Obradom
przewodniczył P. Duda. Uzgodniono kwestie
związane z organizacją nowej Rady, jej Biura,
a Posiedzeniu Plenarnym Rady.
Powołano zespoły merytoryczne, których
pracami kierować będą: Henryk Nakonieczny
(„Solidarność”) – zespół ds. budżetu,
wynagrodzeń i świadczeń socjalnych, Bogdan
Kubiak („Solidarność”) – zespół ds.
międzynarodowych, Jacek Męcina
(Konfederacja Lewiatan) – zespół ds. prawa
pracy, Andrzej Malinowski (Pracodawcy RP) –
zespół ds. polityki gospodarczej i rynku pracy, Jan
Klimek (Związek Rzemiosła Polskiego) – zespół
ds. ubezpieczeń społecznych, Zbigniew Zurek (Business Centre Club) – zespół ds. rozwoju dialogu
społecznego, Zygmunt Mierzejewski (Forum Związków Zawodowych) – zespół ds. funduszy europejskich.
Na następnym posiedzeniu - po powołaniu nowego rządu - będą poruszane sprawy dotyczące zamówień
publicznych oraz refundacji leków. Zdaniem wszystkich stron dialogu są one szczególnie aktualne, istotne
zarówno z punktu widzenia firm, jak i pracowników, w tym zakładów farmaceutycznych, a także pacjentów.

Oświatowa "S" przeciw likwidacji gimnazjów
Oświatowa „Solidarność” Regionu Wielkopolska jest przeciwna likwidacji gimnazjów. Międzyzakładowa
Komisja POiW przyjęła 3 listopada stanowisko, w którym wskazuje konsekwencje organizacyjnofinansowe, wychowawcze i społeczne, jakie wystąpią, gdy wdrożony zostanie pomysł Prawa
i Sprawiedliwości na zmianę systemu edukacyjnego w Polsce. Związkowcy zwracają uwagę, ze koszty
materialne (związane ze zmianą infrasturktury szkolnej, opłaceniem
ekspertów, przygotowaniem nowych podręczników i ich dostosowaniem
do potrzeb uczniów niepełnosprawnych, wreszcie z wymianą legitymacji
szkolnych, tablic, pieczątek, dokumentacji uczniowskiej itp.) będą duże, a
efekty krytykowanej sfery wychowawczej się nie poprawią. Do 8-letniej
podstawówki, jaka była kiedyś, nie ma powrotu, a więc obecne kłopoty
wychowawcze nie zostaną zlikwidowane. Wreszcie bardzo istotny, ze
związkowego punktu widzenia, jest problem utraty pracy przez
pracowników związanych z funkcjonowaniem oświaty - nauczycieli,
obsługę techniczną szkół.

Pomnik z takim przesłaniem
stanął na skwerze im. Anny
Walentynowicz w Lesznie. Jego
odsłonięcie, we wtorek
27 października, było jednym
z punktów programu
uroczystości zorganizowanych
z okazji 35 rocznicy powstania
„Solidarności”. Pomysł postawienia w Lesznie pomnika
dedykowanego działaczom
„Soldarności” powstał na
początku tego roku.
- Chcieliśmy uczcić w ten
sposób tych wszystkich zwykłych członków, którzy tworzyli
„Solidarność” na początku lat
80. ubiegłego wieku - mówił Karol Pabisiak, szef Związku w Lesznie.
W odsłonięciu pomnika uczestniczyli m.in. przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „S” Piotr Duda oraz
Sekretarz KK Ewa Zydorek, Piotr Walentynowicz - wnuk legendy "Solidarności", a także przewodniczący
wielkopolskiej „S” Jarosław Lange i przewodniczący kaliskiej „S” Jan Mosiński, nowo wybrany poseł PiS.
Po części oficjalnej uroczystości przeniosły się do leszczyńskiego Domu Kultury. Przedstawiciele
najaktywniejszych organizacji zakładowych „S” oraz firm wspomagających działania Związku otrzymali
okolicznościowe dyplomy i repliki pomnika „Ludziom Solidarności”, a cztery inne osoby wspomagające
Związek zostały uhonorowane statuetką Przyjaciel Solidarności.

33 Maraton Toruński Sekcja Młodych w akcji
Sekcja Młodych wraz
z Fundacją DKMS
uczestniczyła w akcji
Kibice Siatkówki
Wspólnie Przeciw
Białaczce.
Superpuchar 2015
w piłce siatkowej mężczyzn po raz trzeci
zagościł w poznańskiej
Arenie. Odbyło się
fantastyczne spotkanie
pomiędzy mistrzami
Polski Asseco Resovią
Rzeszów, a zdobywcą krajowego pucharu – LOTOS-em Treflem
Gdańsk. Dzięki gotowości kibiców do niesienia pomocy, baza
Dawców Komórek Macierzystych powiększyła się o kolejnych 50
osób, które wyraziły gotowość oddania cząstki siebie potrzebującym.
Dziękujemy wszystkim, którzy rejestrując się w bazie potencjalnych
dawców dały nadzieję na nowe życie osobom chorym na białaczkę.
Z uwagi na duże zainteresowanie planujemy ponowienie akcji.

W niedzielę wyborczą 25 października
Ryszard Kemnitz z Klubu Biegacza
Oddziału Piła reprezentował pilską
„Solidarność” w Maratonie Toruńskim.
Start biegu, w którym uczestniczyło ok.
500 zawodników nastąpił na Rynku
Staromiejskim w Toruniu. Dalej
Witamy w "Solidarności" nowe
maratończycy biegli przez miejscowości:
organizacje zakładowe, które
Różankowo, Świerczynki, Pigża,
powstały w: Bazie Paliw nr 4
Biskupice, Łubianka, aby po zakreśleniu
w Rejowcu Poznańskim,
p ę t l i z a k o ń c z y ć b i e g p r z y h a l i w Solaris Bus & Coach SA oraz w Muzeum Okręgowym
widowiskowo sportowej „Toruń Arena”.
w Pile.

