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ws.kandydatów na radnych
Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” 

W związku z pojawiającymi się informacjami dotyczącymi 
kandydatów na radnych w najbliższych wyborach samorządowych 
i w nawiązaniu do Uchwały Nr 12/IX Zarządu Regionu Bydgoskiego 
NSZZ „Solidarność” z dnia 1 października 2014r., Prezydium Zarządu 
Regionu przyjęło następujące Stanowisko skierowane do mediów 
podających nieprawdziwe informacje:

„Pan Mirosław Jamroży startujący do Rady Miasta z pierwszego 
miejsca z listy Prawa i Sprawiedliwości w Okręgu nr 5 nie pełni 
żadnych funkcji związkowych, nie jest jej członkiem i reprezentuje 
tylko i wyłącznie partię polityczną. Pan Mirosław Jamroży w 2012 
roku złożył rezygnację z pełnionych funkcji w Związku tj. zastępcy 
przewodniczącego i członka Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ 
„Solidarność”. 

W sierpniu br. została z nim rozwiązana umowa o pracę 
i dziś nie jest już pracownikiem Regionu Bydgoskiego NSZZ 
„Solidarność”, tak więc wymienianie jego przynależności i funkcji 
związkowej, jest nieprawdziwe i nieuprawnione, a nadto sugeruje 
i powoduje wprowadzanie w błąd wyborców.”  +

W obronie pracowników 
i pensjonariuszy 

bydgoskich DPS-ów

30 października w bydgoskim ratuszu odbyło się 

kolejne spotkanie w sprawie Ponadzakładowego 

Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników 

Domów Pomocy Społecznej. 

Związkowców reprezentowali: przewodni-

czący Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” 

Leszek Walczak, jego zastępca Sebastian Ga-

wronek oraz szefowie zakładowych organizacji 

NSZZ „Solidarność” w Domach Pomocy Społecz-

nej. Urząd Miasta reprezentowała zastępca 

prezydenta Elżbieta Rusielewicz w towarzystwie 

dyrektorów bydgoskich DPS-ów. Związkowców 

wspierała także grupa pracowników DPS-ów.

Z wypowiedzi doradców jak i wiceprezydent 

Rusielewicz wynika, że są oni niechętni szybkiemu 

załatwieniu tej sprawy. Można odnieść wrażenie, 

że negocjacje mają trwać długo, byle DPS-y nie do-

stały konkretnego wsparcia finansowego. Rusie-

lewicz twierdzi, że tzw. znaczna kwota na rzecz 

poprawy warunków mieszkańców tych domów, 

jak i wynagrodzeń ich opiekunów, może zrujnować 

miejski budżet…

W listopadzie obie strony znów usiądą do ne-

gocjacji. Oby tym razem strona ratuszowa była 

lepiej i konkretniej przygotowana do rozmów. 0

Wspólnie z Europejskim Cen- Uczestnikami dyskusji byli 
trum Współpracy Młodzieży związkowcy, przedsiębiorcy, lu-
w Toruniu, 28 października zor- dzie biznesu, a także kandydaci 
ganizowaliśmy w hotelu „Sło- na urząd prezydenta Bydgosz-
neczny Młyn” w Bydgoszczy czy.
konferencję „Adaptacyjność – „Organizacja czasu pracy 
skuteczne rozwiązania dla przed- w nowoczesnym przedsiębior-
siębiorstw”. stwie”, „Elastyczne formy za-

trudnienia skutecznym rozwią-
zaniem dla MŚP” (definicja ma-
łego i średniego przedsiębior-
stwa (MŚP), „Podnoszenie kwa-
lifikacji zawodowych – korzyści 
dla pracodawców i pracow-
ników” czy „Godzenie życia za-
wodowego i prywatnego – soli-
darni w zwiększeniu efektyw-
ności przedsiębiorstw”, to były 
najważniejsze tematy dyskusji.  0
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za prawdę, sprawiedliwość, godność Tam drużyny otrzymały pamiątko-
i wiarę żyje w naszej pamięci. Są dzisiaj we medale ufundowane przez Funda-
wśród biegaczy Ci, którzy tamte wy- cję „Światło-Życie” oraz statuetki i dy-
darzenia pamiętają, ale także młodzież, plomy przygotowane przez organiza-
dla której historia brutalnie zamordo- torów. 
wanego przez służby PRL Kapłana jest Tegoroczny Bieg został włączony 
bardzo odległa. Jednak swoją dzisiejszą do programu wojewódzkich obcho-
obecnością dajecie świadectwo słowom dów XXX rocznicy śmierci Błogosła-
Księdza Jerzego, że Prawda zawsze wionego księdza Jerzego Popiełuszki.
ludzi jednoczy i zespala – mówił witając 

W niedzielę 26 października 2014 
roku, na blisko 40 kilometrową trasę 
z Bydgoszczy do Górska wyruszyli 
uczestnicy XXII Biegu Sztafetowego uczestników Ryszard Sierdzki. – Po raz 
Szlakiem Męczeńskiej Drogi Błogosła- dwudziesty drugi wyruszą na trasę 
wionego Księdza Jerzego Popiełuszki. Biegu Sztafetowego Szlakiem Męczeń-

Organizatorami Biegu upamiętnia- skiej Drogi Księdza Jerzego Popiełuszki 
jącego 30.rocznicę męczeńskiej śmier- wszyscy Ci, dla których Patron i Kapelan 
ci kapelana „Solidarności” byli: Zarząd „Solidarności” jest, był i pozostanie 
Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidar- wzorem Wielkiego Kapłana, Człowieka 
ność”, Kujawsko-Pomorski Urząd Mar- i Patrioty.
szałkowski  i TKKF „ORZEŁ” Bydgoszcz. Delegacje organizatorów oraz dru-

Udział w sztafecie wzięli członko- żyn uczestniczących w Biegu złożyły 
wie NSZZ „Solidarność”, ognisk TKKF, kwiaty i zapaliły znicze przed obeli-
studenci, uczniowie gimnazjów, skiem upamiętniającym bł.ks.Jerzego.
liceów województwa kujawsko-po- Trasa tegorocznego Biegu była 
morskiego, a także reprezentacje Klu- nieco zmieniona - rozpoczęła się tra-
bów Biegacza i parafialnych stowa- dycyjnie przed kościołem, w którym 
rzyszeń ze: Żnina, Szubina, Słupów, Dziękujemy uczestnikom, oso-bł.ksiądz Jerzy odprawił swoją ostat-
Bydgoszczy, Solca Kujawskiego, Ostro- bom i instytucjom dzięki którym, nią mszę świętą. Następnie kilkunasto-
wa Wielkopolskiego, Chojnic, Ino- w taki sposób mogliśmy upamiętnić osobowe sztafety biegły do krzyża 
wrocławia, Diecezji Kaliskiej, Caritas 30.rocznicę męczeńskiej śmierci w Górsku - miejsca gdzie uprowadzo-
w Przysieku, Słupów i Bytowa. PATRONA „SOLIDARNOŚCI” BŁOGO-no Kapelana „Solidarności, by razem 

Start dorocznego Biegu odbył się SŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO PO-zakończyć Bieg w wyjątkowym miej-
przed kościołem Św.Polskich Braci PIEŁUSZKI.  Szczególne podzię-scu - w Centrum Edukacji Młodzieży 
Męczenników w Bydgoszczy, a po- kowania kierujemy do obsługi karetki im.ks.Jerzego Popiełuszki w Górsku, 
przedziła go uroczysta msza święta. pogotowia i policji za zapewnienie które zostało otwarte tydzień wcze-

Biegaczy powitali: ks.prałat Józef bezpieczeństwa uczestnikom Biegu  0śniej. 
Kubalewski – proboszcz parafii pod 
wezwaniem Św.Polskich Braci Mę-
czenników oraz Ryszard Sieradzki – 
wieloletni koordynator Biegu z ramie-
nia Prezydium Zarządu Regionu Byd-
goskiego NSZZ „Solidarność”. Obecny 
był także przewodniczący Leszek Wal-
czak oraz Poczet Sztandarowy Re-
gionu Bydgoskiego w składzie: Jan 
Kryger, Andrzej Wąsowki i Henryk 
Zinkiewicz.

– Tegoroczny Bieg, odbywający się 
w 30.rocznicę męczeńskiej śmierci 
Księdza Jerzego uświadamia nam 
wszystkim, że Jego ofiara życia złożona 

BIEG PAMIĘCI

zdjęcia Jakub Gaszak
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„Prawda zawsze ludzi jednoczy i zespala”


