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Prawie trzy godziny trwało być przez nowego właściciela prze-
posiedzenie Zarządu Regionu Byd- strzegane i realizowane. Na to mia-
goskiego NSZZ „Solidarność” sto się nie zgadza, a wręcz prze-
i Przewodniczących zakładowych ciwnie „uznaje Porozumienie za już 
i międzyzakładowych  organizacji nieobowiązujące”. 
związkowych z Bydgoszczy po- Leszek Walczak - Przewodni-
święcone sprawom społeczno-go- czący Regionu Bydgoskiego przy-
spodarczym w naszym mieście oraz toczył obietnice Rafała Bruskiego 
sytuacji w spółkach miejskich: złożone podczas jedynego, jak do 
KPEC, Spółce Wodnej Kapuściska tej pory, spotkania ze związkow-
oraz MZK. cami. Było to przed wyborami sa-

Gościem spotkania miał być morządowymi i w tej chwili jasne 
prezydent miasta Rafał Bruski, jest,  jak stwierdził szef Regionu, 
który niestety nie mógł przybyć „że były to słowa bez pokrycia”. 
bowiem negocjował w tym czasie – Będziemy bezwzględnie doma-
w Warszawie ZIT dla Bydgoszczy 

gać się realizacji zapisów Porozu-
(rozumiemy). W jego zastępstwie 

mienia ws.KPEC-u. Pomijanie nas, 
pojawił się pan Wiktor Jakubowski 

jako partnerów społecznych w ta-
– pełnomocnik prezydenta ds.nad-

kich sprawach, jest nie do przyjęcia 
zoru Spółek Komunalnych. Przed-

i może zagrozić sytuacji mieszkań-
stawił swoje (a właściwie prezy-

ców miasta – powiedział Leszek denta) stanowisko ws. prywaty-
Walczak. Przewodniczący wyraził zacji KPEC-u, zaprezentował opinię 
nadzieję, że w niedługim czasie prawną w tej sprawie przygoto-
prezydent miasta będzie miał czas, waną na prośbę Rafała Bruskiego 
aby spotkać się ze związkowcami. i tak właściwie niewiele więcej 
W przeciwnym razie „Związek zmu-usłyszeli od niego związkowcy. 
szony będzie do podjęcia wszelkich Przypomnijmy, że problem nie do-
działań prawnych i statutowych tyczy samej prywatyzacji tej spółki, 
w obronie praw pracowników ale zignorowania przez władze 
i mieszkańców miasta” – stwierdził.miasta Porozumienia wynegocjo-

Jednogłośnie przyjęto wspólne wanego w 2008 roku przez związ-
Stanowisko Zarządu Regionu i Prze-kowców KPEC-u. Są w nim zawarte 
wodniczących organizacji związko-gwarancje pracownicze, które 

w momencie kupna spółki muszą wych w tej sprawie.  1

Wspólne posiedzenie Zarządu 
i Przewodniczących ZOZ

14 marca, w programie Anny Raczyńskiej 
„Gorąca godzina” w radiu PiK, odbyła się 
dyskusja o gospodarczym potencjale naszego 
regionu. Uczestniczyli w niej: Leszek Walczak - 
przewodniczący Regionu Bydgoskiego NSZZ 
„Solidarność”, Roman Rogalski – Prezes Nadwi-
ślańskiego Związku Pracodawców „LEWIATAN”, 
Jacek Kuźniewicz - zastępca prezydenta Wło-
cławka i Jan Rulewski - senator PO.

Jeden z wątków rozmowy dotyczył „za-
sług”, jakie dla „rozwoju” naszego regionu ma 
były minister finansów, obecnie „jedynka” 
na listach PO do Parlamentu Europejskiego, 
Jacek Rostowski. Zdaniem Leszka Walczaka 
„Zachem” można było uratować, gdyby nie pa-
zerność byłego ministra finansów Jacka Rostow-
skiego. 

- Wystąpiliśmy do wszystkich parlamenta-
rzystów, żeby rząd zaprzestał pobierania akcyzy 
od przedsiębiorstw energochłonnych, narusza-
jąc dyrektywę unijną. 50 mln rocznie płacił „Za-
chem. Był to 2011 rok, kiedy jeszcze ta firma 
miała szansę na utrzymanie się. (...) Do naszego 
planu udało się przekonać Ministerstwo Skarbu, 
poparła nas pani Wojewoda i ministerstwo 
pracy. Jednak pan minister finansów Rostowski, 
który jest liderem listy w naszym województwie, 
przekreślił to mówiąc: „spadajcie, nam są po-
trzebne pieniądze”. (...) Minister finansów nie 
umorzył wówczas także zaledwie 2,5-miliono-
wego zadłużenia wobec skarbu państwa FFM 
„Formet”. Fatalna polityka Jacka Rostowskiego 
doprowadziła do katastrofy dwóch bydgoskich 
firm, które przed laty były symbolami naszego 
przemysłu - stwierdził przewodniczący bydgo-
skiej „Solidarności”.

Sprawę kandydowania Jacka Rostowskiego 
do PE z naszego województwa, Przewodniczący 
Regionu skomentował także w rozmowie z por-
talem bydgoszcz24.pl  – Że też ten człowiek 
ośmiela się kandydować z naszego regionu. 
Odpowiada przecież za likwidację około tysiąca 
miejsc pracy. Jest współodpowiedzialny za upa-
dek „Zachemu” i Formetu.  1

Przewodniczący 
w „Gorącej godzinie”
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dla  
najuboższych

Zarząd Regionu Byd-
goskiego NSZZ „Soli-
darność” od wielu lat 
wspiera rożne środo-
wiska społeczne zaj-
mujące się pomocą 

osobom najuboższym, szczególnie w okresie 
świątecznym.

Jak co roku apelujemy do organizacji 
związkowych z Regionu o finansowe wsparcie 
akcji „ŚNIADANIE WIELKANOCNE”, organizo-
wanej przez Siostry ze Zgromadzenia Alber-
tynek przy ul. Koronowskiej w Bydgoszczy, 
które prowadzą stołówkę dla ubogich.

Środki na wyżej wymieniony cel można 
przekazywać na konto Zarządu Regionu Byd-
goskiego NSZZ „Solidarność” PKO BP 
I O/Bydgoszcz 87 1020 1462 0000 7502 0019 
1569 z dopiskiem „Śniadanie Wielkanocne”. 

WIELKANOC

Służba przy grobie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, 
przy kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie, trwa nieprzerwanie 
od 1984 roku, kiedy to zamordowano kapelana „Solidarności”. 
Tę zaszczytną służbę pełnią członkowie „Solidarności” z całej Polski. 

- Tak jak ksiądz Jerzy Popiełuszko przyciągał ludzi do siebie za życia, 
tak samo przyciąga nas i po swojej śmierci - mówią ci, którzy bez względu 
na pogodę i porę roku czuwają przy grobie błogosławionego. 
Ich czuwanie jest znakiem wiernej pamięci i przyjaźni. 

24 godzinna bydgoska Służba przy grobie kapelana „Solidarności” 
odbyła się w dniach 7-8 marca. Od piątkowego południa do soboty przy 
grobie bł.ks.Jerzego czuwali: Jan Kryger, Henryk Zinkiewicz, 
Mieczysław Podwolski, Leszek Kaszubski, Marek Sobociński, Marian 
Włazik, Jan Monarcha i Andrzej Wąsowski.   1

Zaszczytna Służba przy grobie 
kapelana „Solidarności”

Sejm odrzucił w pierwszym telski zwrócił uwagę na to, że 
czytaniu dwa projekty ustaw ustawowe gwarancje otrzymy-
dotyczące zakazu handlu wania za pracę w niedzielę innego 
w niedzielę - obywatelski dnia wolnego, nie zapewniają pra-
i poselski. cownikom zatrudnionym w han-

Oba zakładały zmianę przepi- dlu możliwości integracji z rodzi-
sów Kodeksu pracy, który prze- ną. Poza tym nie można uzasad-
widuje obecnie, że praca w pla- niać działalności placówek han-
cówkach handlowych jest za- dlowych w niedzielę potrzebą za-
kazana jedynie w święta. spokajania codziennych potrzeb 

Przedstawiając projekt poselski ludności.
Robert Telus podkreślił, że nie-
dziela powinna być przeznaczona Z naszego Regionu za odrzu-
na odpoczynek i życie rodzinne. ceniem projektów głosowało 
W podobnym tonie wypowiadał 8. posłów:  7-PO i 1-PSL, przeciwko 
się pełnomocnik Komitetu „Wol- głosowało 3. posłów z PiS, nato-
na Niedziela” Krzysztof Steckie- miast poseł z TR nie głosował 
wicz. Prezentując projekt obywa- w ogóle.  1

Odrzucono projekty ustaw 
ws. zakazu handlu w niedzielę

źródło: www.solidarnosc.org.pl

W dniach 23-25 kwietnia 2014 r. planowane 
jest szkolenie SOD-1 Mediacje - Negocjacje. 
Szkolenie odbędzie się w ośrodku Szkole-
niowo-Wypoczynkowym Regionu Bydgoskie-
go NSZZ „Solidarność” w Wielonku. Zajęcia 
prowadzić będą między innymi profesjonalni 
mediatorzy z Polskiego Centrum Mediacji. 

Szkolenie skierowane jest przede wszy-
stkim dla osób, które rozpoczynają swoją 
działalność we władzach wykonawczych 
Związku. Ilość miejsc ograniczona, decyduje 
kolejność zgłoszeń, które przyjmujemy w se-
kretariacie Regionu: 
telefon (52) 376-70-10,  fax. (52) 376-70-11, 
e-mail: sekretariat2@region.bydgoszcz.pl

Zapraszamy na szkolenie

DARY DLA UKRAINY
Komunikat Pełnomocnika Prezydium Zarządu 
Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność" 
ds. pomocy humanitarnej dla Ukrainy 
Kielce, 31 marca 2014 r.

Na Ukrainę wyruszył już po raz trzeci konwój 
z pomocą dla poszkodowanych. Tym razem 
do szpitali lwowskich, w których są leczeni ranni 
dostarczamy pomoc rzeczową (opatrunki, narzę-
dzia medyczne) o wartości 33 tysięcy złotych.

Nadal apelujemy o darowizny finansowe 
na konto: Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Soli-
darność" 34 1020 2629 0000 9102 0009 1546 
„UKRAINA" oraz dary rzeczowe.

/-/ Paweł Krzeszowski


