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BEZPIECZNA PRACA SIĘ OPŁACA
Pod tym hasłem 24 listopada 2015 r.
odbyła się uroczystość wręczenia nagród
i wyróżnień laureatom regionalnego
etapu
konkursu o tytuł
„Najaktywniejszego zakładowego
społecznego inspektora pracy”
organizowanego przez Okręgowy
Inspektorat Pracy w Poznaniu przy
współpracy z NSZZ "Solidarność"
Region Wielkopolska, w ramach
programu Wielkopolskiej Strategii
Ograniczania Zagrożeń Zawodowych
2013-2020.
W gronie 4 laureatów konkursu znaleźli
się również działacze NSZZ
"Solidarność".
Na zdjęciu od prawej Sylwester Miszczak - ZSIP Zespół Elektrowni PAK Konin, Izabela Wiczyńska - ZSIP
USI Poznań, Paweł Marciniak - ZSIP Bridgestone Poznań, Wiesław Kwiatkowski - ZSIP KWB Konin oraz
Stanisława Ziółkowska, Okręgowy Inspektor Pracy.

Zieleniecki i Szwed wiceministrami pracy
Dr hab. Marcin Zieleniecki będzie odpowiadał za
departament ubezpieczeń społecznych
i koordynację systemów zabezpieczenia
społecznego, w randze podsekretarza stanu.
Pracuje w KK NSZZ „Solidarność” od 1997 roku.
Reprezentował Związek i wygrał przed Trybunałem
Konstytucyjnym w 2012 r. w sprawie święta Trzech
Króli.

Stanisław Szwed był posłem III, V, VI i VII kadencji
sejmu. W dotychczasowej karierze parlamentarnej
specjalizował się w sprawach społecznych, pracy
i rodziny.
Stanisław Szwed zawsze podkreślał, że jest nie
tylko parlamentarzystą, ale także związkowcem.
Nigdy nie zapomniał o swych korzeniach. Do dziś
jest członkiem „Solidarności” w Fabryce Pił
i Narzędzi w Wapienicy.

Koniec wysokich odpraw
w spółkach skarbu państwa
70 proc. wyniesienie podatek dla
członków zarządów spółek
z większościowym udziałem
Skarbu Państwa – ustawę w tej
sprawie uchwalił Sejm 25
listopada. Za głosowali posłowie
PiS, Kukiz'15 i PSL, wiekszość
z PO i Nowoczesnej wstrzymała
się od głosu, a część była przeciw.
Podatek ten dotyczy odpraw po
odejściu ze stanowiska oraz
odszkodowania z tytułu zakazu
pracy u konkurencji.
Nowy podatek obejmie menedżerów tylko z tych spółek,
w których Skarb Państwa lub
jednostki samorządu terytorialnego posiadają większościowe udziały.

W mijającym roku 35-lecie naszej „Solidarności” świętowaliśmy
z dumą i radością. Ale koniec roku, jak zawsze, mrozi nas
wspomnieniem tamtego grudnia, tej zasypanej śniegiem, zimnej,
przerażającej niedzieli 13 grudnia 1981 roku i tego, co po niej
nastąpiło. Winni tej tragedii – wielu śmierci, dramatów wielu rodzin,
uwięzień, straconych lat – nie ponieśli kary. O tej smutnej rocznicy
musimy pamiętać. Zapraszamy na obchody.

POZNAŃ
12 grudnia godz. 15.00-21.00 - w hali sportowej Zespołu Szkół
z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 przy ul. Żonkilowej 34 zostanie
rozegrany rocznicowy IV Turniej Piłkarski. Imprezie patronuje
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości.
13 grudnia
godz. 12.00 złożenie kwiatów przy pomniku ks. Jerzego
Popiełuszki,tablicy Wojtka Cieślewicza, głazach o. Honoriusz
i Piotra Majchrzaka,
godz. 14.30 - Msza św. w intencji Ofiar stanu wojennego w kościele
oo. Dominikanów, po której nastąpi przemarsz Pod pomnik
Poznańskiego Czerwca 1956 r., gdzie zostaną złożone kwiaty
i zapalone znicze.

PIŁA
12/13 grudnia – maraton pisania listów Amnesty International (Klub
Muzyczny Scena)
13 grudnia
godz. 12.00 – złożenie kwiatów i zniczy na Rondzie „Solidarności”
oraz spotkanie w siedzibie Oddziału
godz. 17.00 – otwarcie wystawy plenerowej „586 dni stanu
wojennego” - Parafia Świętej Rodziny, ul. Św. Jana Bosko
godz. 18.00 - Msza św. w intencji Ofiar stanu wojennego
godz. 19.00 – zapalenie Światełka Wolności przy wystawie
godz. 19.15 – promocja książki „Pilskie drogi do wolności” oraz
wręczenie pamiątkowych Krzyży 30-lecia Federacji Młodzieży
Walczącej – salka parafialna
LESZNO
13 grudnia
godz. 16.00 Msza św. w Kościele pw. Św. Antoniego w Lesznie,
godz. 17.00 przejście pod nowo wybudowane Rondo im. Danuty
Siedzikówny
ps. INKA,
odsłonięcie tablicy informacyjnej
o Sanitariuszce – Żołnierzu Niezłomnym wspólnie z Leszczyńskimi
Patriotami i z rodziną śp. Danuty Siedzikówny.
godz. 17.20 przejście pod Pomnik „LUDZIOM SOLIDARNOŚCI”
i odsłonięcie tablicy informacyjnej o Annie Walentynowicz na
Skwerze Jej imienia, zapalenie zniczy.
godz. 18.00 Centrum Kultury i Sztuki, Leszno, ul. Narutowicza 69,
Koncert Pawła Piekarczyka.

WRZEŚNIA
12 grudnia
godz. 16.00 - Msza św. w kościele Farnym przy ul. Kościelnej
godz. 18.00 - spotkanie rocznicowe w Domu Kultury przy
ul. Kościuszki. W programie: wyróżnienie zasłużonych działaczy
„Solidarności” odznaczeniami wojewódzkimi oraz występy uczniów
Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza we Wrześni oraz
zespołu Jana Pietrzaka.

GNIEZNO
13 grudnia godz. 10.30 – Msza św. w kościele oo. Franciszkanów.
TRZCIANKA
13 grudnia godz. 11.00 Msza św. w Kościele pw. Jana Chrzciciela.

Święto Kolejarskiej Braci
25 listopada przedstawiciele Oddziału Piła
uczestniczyli w uroczystościach zorganizowanych przez Koła Emerytów PKP i ZNTK
NSZZ „S” z okazji Dnia Kolejarza. Złożono
wiązanki i zapalono znicze przy figurze św.
Katarzyny Patronki Kolejarzy przy dworcu
kolejowym w Pile. W kościele pw. św.
Stanisława Kostki Duszpasterz Kolejarzy ks.
dr Władysław Nowicki odprawił mszę w intencji
Braci Kolejarskiej. Wspólny obiad i kawa
w rodzinnej atmosferze zakończyły obchody
Dnia Kolejarza. Na spotkaniu dokonano
wyboru Przewodniczącego Koła Emerytów
i Rencistów PKP w Pile. W miejsce zmarłego
14 października Jerzego Michalskiego
jednogłośnie został wybrany Michał Kończak.

