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Petycja z formalnego punktu widzenia nie ma mocy prawnej, to znaczy, ¿e nie jest dla pos³ów wi¹¿¹ca. Ale

jeœli uda nam siê zebraæ znacz¹c¹ liczbê podpisów, politycy nie bêd¹ mogli zignorowaæ tego g³osu. Dlatego

warto zaanga¿owaæ siê w to przedsiêwziêcie. Bêdzie to wa¿ny œrodek nacisku na w³adzê, która prêdzej czy

póŸniej musi zacz¹æ s³uchaæ swoich obywateli.

Petycjê z list¹ na podpisy mo¿na pobraæ ze strony www.solidarnosc.org.pl lub w ZR. Listy z podpisami nale¿y

przekazywaæ do Dzia³u Organizacyjnego ZR lub bezpoœrednio do Komisji Krajowej.

ZBIERAMY PODPISY POD WNIOSKIEM O SKRÓCENIE VII KADENCJI SEJMU

19 listopada odesz³a Marianna popie³uszko

Region Wielkopolska Po³udniowa we wspó³pracy z Caritasem apeluje o wspar-

cie dla poszkodowanych w wyniku wybuchu gazu w Jankowie Przygodzkim.

- Jego skutki w ci¹gu zaledwie kilku sekund wyrz¹dzi³y ogromne szkody, zabija-

j¹c dwie osoby i ciê¿ko rani¹c kilka nastêpnych, w tym dzieci. Wiele rodzin

w wyniku wybuchu gazu straci³o dorobek swojego ¿ycia. Zbli¿aj¹ca siê zima potê-

guje ogrom tragedii, jaka dotknê³a mieszkañców Jankowa Przygodzkiego - napisa³

w apelu o pomoc Jan Mosiñsk przewodnicz¹cy ZR Wielkopolska Po³udniowa.

Ze wzglêdu na obowi¹zuj¹ce przepisy o zbiórkach publicznych, wp³at nale¿y

dokonywaæ na konto Caritas Diecezji

Kaliskiej:Ostrowskie Centrum Pomo-

cy CARITAS

ul. Grunwaldzka 72, 64-400 Ostrów
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z dopiskiem: Warto pomagaæ

Uroczystoœci pogrzebowe odby³y sie 23 listopada w koœciele œw. Aposto³ów Piotra i Paw³a w Suchowoli. Matka

b³ogos³awionego ks. Jerzego Popie³uszki - kapelana „Solidarnoœci” - spoczê³a na miejscowym cmentarzu. Oprócz

najbli¿szej rodziny ¿egna³y J¹ tysi¹ce ludzi z ca³ej Polski. Szczególnie licznie przybyli cz³onkowie „Solidarno-

œci”, którzy po mêczeñskiej œmierci ks. Jerzego ca³¹ swoj¹ mi³oœæ przelali na Jego Matkê. Wœród nich by³ tak¿e

przewodnicz¹cy wielkopolskiej „S” Jaros³aw Lange oraz poczet sztandarowy naszego Regionu.

Przewodnicz¹cy „S” Piotr Duda podziêkowa³ Mariannie Popie³uszko za ksiêdza Jerzego i za to, ¿e „przez ca³e

¿ycie kontynuowa³a testament” swego syna, uczestnicz¹c w pielgrzymkach ludzi pracy. - Mamo Marianno, Soli-

darnoœæ ¿yje i ty bêdziesz ¿y³a w sercach Solidarnoœci na zawsze. My o tobie nie zapomnimy - powiedzia³ P. Duda

i doda³, ¿e na kolejnych pielgrzymkach ludzi pracy na Jasn¹ Górê, z myœl¹ o zmar³ej zawsze bêdzie zostawiane

puste krzes³o i bia³e ró¿e, które tak lubi³a.

Pomagamy ofiarom po¿aru w Jankowie

Wielu z nas wstaje rano, w³¹cza japoñ-

skie radio, zak³ada amerykañskie

spodnie, wietnamski podkoszulek

i chiñskie buty, siada przed koreañskim

komputerem i w amerykañskim banku

zleca przelewy za internetowe zakupy

w Anglii, po czym wsiada do czeskie-

go samochodu i jedzie do francuskiego

hipermarketu na zakupy. Po uzupe³nie-

niu holenderskiej lodówki w hiszpañ-

skie owoce, belgijski ser i greckie wino

wraca do domu. Gotuje obiad na rosyj-

skim gazie. Na koniec siada na w³oskiej

kanapie, pij¹c kolumbijsk¹ kawê s³odzo

n¹ ukraiñskim cukrem i... szuka pracy

w niemieckiej gazecie. Znowu nie ma!

Ta anegdota, zapo¿yczona od zaprzy-

jaŸnionej redakcji „Portowca”, celnie

komentuje polski problem z patrioty-

zmem ekonomicznym.

Za: Magazyn „Solidarnoœci” ZR Gdañsk

Patriotyzm ekonomiczny
- co to jest?

P r e z e n t y
pod choinkê

Pe³na oferta: www.profit-club.pl

KUPUJ Z KART¥ PROFIT CLUBU

Je¿eli jeszcze jej nie masz - zg³oœ siê do

swojego przewodniczego Kartê mo¿e

otrzymaæ ka¿dy cz³onek „Solidarnoœci”.

Jej posiadacz korzysta z preferencji ce-

nowych w ponad 250 placówkach han-

dlowych i us³ugowych ró¿nych bran¿,

które proponuj¹ rabaty od kilku do kil-

kudziesiêciu procent wartoœci produktu

lub us³ugi.

Oszczêdzajmy z kart¹
rabatow¹”Profit Clubu”

Marek Wiza, cz³o-

nek Prezydium Za-

rz¹du Regionu

Wi e l k o p o l s k a

NSZZ „Solidar-

noœæ' zosta³ odzna-

czony Nagrod¹ im.

Haliny Krahelskiej.

Nagroda,  ustano-

wiona w 1989 r.

przez G³ównego

Inspektora Pracy,

jest przyznawana

za wybitne osi¹-

gniêcia w dziedzi-

nie prewencji zagro¿eñ zawodowych, nadzoru i kontroli przestrzegania prawa

pracy, a tak¿e popularyzacji prawa pracy i ochrony zdrowia oraz bezpieczeñ-

stwa pracy.

M. Wiza od wielu lat zajmuje siê w nszym Regionie popularyzacj¹ wiedzy

z zakresu prawa pracy, bezpieczeñstwa i higieny pracy oraz spo³ecznej in-

spekcji pracy. Jest organizatorem licznych szkoleñ, seminariów i konferencji

dla dzia³aczy regionalnych i zak³adowych struktur Zwi¹zku. Z jego inspiracji

i przy jego zaanga¿owaniu powsta³ prê¿nie dzia³aj¹cy Klub SIP zrzeszaj¹cy

spo³ecznych inspektorów pracy z Regionu Wielkopolska. Spotkania cz³onków

Klubu odbywaj¹ siê cyklicznie, a grono zainteresowanych ca³y czas siê posze-

rza. M. Wiza wspó³dzia³a z Okrêgowym Inspektorem Pracy oraz wy¿szymi

uczelniami Poznania - Politechnik¹ Poznañsk¹, Uniwersytetem Medycznym,

Uniwersytetem Ekonomicznym, Akademi¹ Wychowania Fizycznego. We wspó³-

pracy z ww. instytucjami zorganizowa³ wiele konferencji, seminariów, szkoleñ

i warsztatów. W 2010 r. za swoj¹ dzia³alnoœæ zosta³ przez G³ównego Inspektora

Pracy wyró¿niony Odznak¹ Honorow¹ za zas³ugi dla ochrony pracy.

W wielu organizacjach zak³adowych NSZZ „Solidarnoœæ” odbywaj¹ siê ju¿ wybory w³adz

tych organizacji. Materia³y niezbêdne do przeprowadzenia wyborów:, tj. ordynacja wyborcza,

kalendarz wyborczy, druki wyborcze i karty do g³osowañ oraz wzory sprawozdañ komisji

zak³adowej i komisji rewizyjnej znajduj¹ siê na stronie www.solidarnosc.poznan.pl

Marek Wiza laureatem Nagrody im. H. Krahelskiej


