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Spotkanie z posłem PiS Piotrem Królem 
15 kwietnia, na zaproszenie Prezydium ZR, gościem posiedzenia 
Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” był poseł PiS 
Piotr Król. Celem spotkania było przedstawienie bieżących spraw, 
którymi zajmuje się bydgoski poseł, ale także zacieśnienie 
współpracy ze Związkiem.

Piotr Król przez 16 lat był radnym jest właśnie poseł Król. Zadaniem 
miasta Bydgoszczy. Po ostatnich wy- Korpusu jest przygotowanie swoich 
borach poseł Kosma Złotowski (PiS) członków Komisji Wyborczych oraz 
został eurodeputowanym, a Piotr mężów zaufania, którzy będą obecni 
Król - mając kolejny najwyższy wynik podczas całego dnia głosowania, 
na liście - został posłem naszego re- pilnując przestrzegania wszelkich 
gionu. Pracuje w Komisji Infrastruk- określonych prawem procedur.
tury, która mając bardzo duży obszar – Nie możemy dać się oszukać, stąd 
działania zajmuje się m.in.: sprawami nasza determinacja, żeby tych wybo-
drogowymi, kolei i spółek działają- rów przypilnować. Potrzeba nam Pre-
cych na jej terenie oraz portów lot- zydenta, który będzie pracował dla 
niczych.  nas wszystkich – zaapelował poseł 

- Dla nas najważniejsza jest współ- PiS. 
praca, która trwa już dość długo, bo od - Stawka w zbliżających się wybo-
czasów samorządu i mam nadzieję, rach prezydenckich jest bardzo duża. 
że będzie kontynuowana także teraz - PO była przekonana, że ich kandydat 
w sejmie - powiedział witając gościa zwycięży już w I turze. Po wystawieniu 
Przewodniczący Regionu Leszek kandydatury  Andrzeja Dudy okazało 
Walczak. się, że jego wynik w sondażach ciągle 

- To wy jesteście blisko wielu spraw rośnie więc zaczęły pojawiać się jakieś 
i jeżeli uznacie, że jest potrzebna po- śmieszne zarzuty pod jego adresem. 
moc np. w zakresie złożenia interpe- Naszym pierwszym celem jest dopro-
lacji poselskich, czy interwencji w waż- wadzenie do drugiej tury, bo to będzie 
nych sprawach, to jestem do dyspozycji już zupełnie inne głosowanie – tu bę-
deklarując pomoc i wsparcie w Komisji dzie do wyboru A albo B. I oczywiście 
– stwierdził poseł Król. - W najbliż- gra będzie się toczyła o te głosy, które 
szym czasie prześlę  pisma do waszych padły na innych kandydatów - stwier-
Oddziałów i Biur Terenowych, aby na- dził Piotr Król. - Dlaczego pan Ko-
sza współpraca była także w terenie - morowski unika debaty? Bo wie, że 
w gminach i powiatach. wszystkie sprawy społeczne, choćby 

Podczas spotkania poruszona zo- podwyższenie wieku emerytalnego 
stała także kwestia zbliżających się przegrał. Miał wszystkie instrumenty 
wyborów prezydenckich. – mógł chociaż skierować projekt 

PiS powołał tzw. Korpus Ochrony do Trybunału Konstytucyjnego, ale te-
Wyborów, którego koordynatorem go nie zrobił.  

- Jesteśmy w takim momencie, że nam potrzeba 

Prezydenta, który nie będzie spał tylko będzie coś 

robił - powiedział poseł apelując po raz kolejny 

o poparcie dla kandydata PiS Andrzeja Dudy. 

Podczas spotkania Piotr Król przedstawił infor-

macje z prac Komisji Infrastruktury. Mówił między 

innymi o sytuacji w PKP Energetyka oraz o zwołaniu 

nadzwyczajnego posiedzenia w sprawie planów 

prywatyzacji spółki PKP Telekom. – Nie ma takiego 

drugiego kraju na świecie, który straciłby kontrolę 

nad infrastrukturą jeśli chodzi o przekazywanie 

informacji przez światłowody itd. Natomiast PKP 

Energetyka to jest jedyna ze spółek PKP, która nie 

przynosi strat. I nikt nie wie, dlaczego PO decyduje się 

ją sprzedać pomimo negatywnej opinii Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumenta z 2010 roku, która 

wprost mówi, że ta spółka nie powinna być prywa-

tyzowana  - stwierdził .

Przewodniczący ZR Leszek Walczak nawiązał 

do projektu ustawy o nowej instytucji dialogu spo-

łecznego. - Chciałbym zaapelować do Klubu Parla-

mentarnego PiS, aby głosowanie nad projektem usta-

wy o instytucji dialogu społecznego, nad którym pra-

ce zostały zakończone odbyło się jak najszybciej. Za-

leży nam, aby stało się to jeszcze przed wakacjami. 

Liczymy także, że projekt wypracowany przez wszy-

stkie strony dialogu, bez poprawek w Komisji, Sejmie 

czy Senacie, jako ustawa zostanie jak najszybciej 

przyjęty – stwierdził szef Regionu. 

Leszek Walczak zwrócił się także z inicjatywą 

dotyczącą wspólnego organizowania wszelkiego 

typu akcji - zarówno przez partie, jak i stowarzysze-

nia oraz organizacje pozarządowe, w taki sposób, 

aby wzajemnie się nie wykluczać a współpracować. 

Podczas krótkiej dyskusji i wymiany opinii 

członkowie Zarządu Regionu Bydgoskiego sygna-

lizowali posłowi pewne nieprawidłowości dotyczą-

ce współpracy z PiS na szczeblu Oddziałów i Biur 

Terenowych Regionu. Zwracali również uwagę 

na konieczność zadbania o „wizerunek partii” także 

w tzw. „terenie”

Na zakończenie spotkania Marek Napierała 

zaproponował, aby spotkania parlamentarzysty 

ze związkowcami odbywały się cyklicznie. – Chodzi 

o to, żeby te trudne sprawy, dotyczące nie tylko Byd-

goszczy ale także powiatów były omawiane na bie-

żąco. Osobiście cieszę się, że dojdzie wreszcie do tej 

bliższej współpracy. Jako szef  Komisji w MZK zawsze 

mogłem liczyć na pomoc ówczesnego radnego a obec-

nie posła Króla w sprawach dotyczących naszego 

zakładu – powiedział wiceprzewodniczący Zarządu 

Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” .  0
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W dniu 10.04.2015 r. uległ spaleniu dom naszego kolegi prze-
wodniczącego Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” przy 
Szpitalu Wojewódzkim w Świeciu Tomasza Grzeli.  Kolega Tomek wraz 
z rodziną potrzebują w chwili obecnej każdego możliwego wsparcia 
zarówno rzeczowego jak i finansowego.

Rada Oddziału w Świeciu oraz Prezydium i Zarząd Regionu 
Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” zwracają się z gorącym apelem 
i prośbą wszystkich, którzy chcą i mają możliwość przyjścia z pomocą 
poszkodowanym, aby nie pozostali obojętni na los ludzi dotkniętych 
nieszczęściem. Pieniądze można wpłacać na konto: 
Bank Millenium  95 1160 2202 0000 0000 2844 1628 
z dopiskiem  „Pomoc dla rodziny Tomka” 

/-/ Marek Witomski
Przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” 

przy Mondi Świecie S.A.

APEL O POMOC DLA NASZEGO ZWIĄZKOWCA 
I JEGO RODZINY 

N I E B Ą D Ź M Y O B O J Ę T N I ! P O M Ó Ż M Y ! 

Koleżanki i Koledzy,
Polska oświata znalazła się, niestety, nie po raz 

pierwszy, w trudnej sytuacji. Niewybredne uwagi 
polityków, ataki mediów na nauczycieli, na ja-
kość, a jeszcze bardziej czas pracy (stąd to 
oficjalne przemilczanie chociażby wyników 
badań IBE – ważnej placówki edukacyjnej, 
mówiących, że nauczyciel średnio w tygodniu 
pracuje przez 46 godz. i 40 min.) O niewygodnych 
dla władz faktach się nie mówi. Pojawiła się 
swoista moda na krytykę szkoły. To droga, która 
prowadzi nie tylko edukację, ale Polskę donikąd. 
Bo światły, dobrze wychowany młody Polak, 
to największy skarb, największa narodowa inwe-
stycja w przyszłość.

Będziemy upominać się o godny status 
polskiego nauczyciela, o niekłamany szacunek 
dla wysiłku pracowników oświaty. Tylko, gdy 
szkoły otacza odpowiedni klimat, jest możliwe 
właściwe edukowanie i wychowywanie młodego 
pokolenia.

Szczególnie ważnym i równocześnie trud-
nym staje się obszar wychowania. Ta ciężka praca 
nauczycielska musi przynosić satysfakcję, a jej 
owoce osobistą radość i społeczne uznanie. 

Niestety, ten brak wizji edukacyjnej uderza 
także rykoszetem w organy prowadzące szkoły. 
Mnożąc nowe zadania, zamiast dodatkowych 
finansów, samorządom terytorialnym oferuje się 
w zamian oddanie uprawnień w stosunku 
do dyrektorów, nauczycieli a także szkół, których 
proces likwidacji, niejasnych przekształceń 
własnościowych, budzi coraz głębszy sprzeciw. 
To przypomina targowisko, nie zaś odpowie-
dzialne działania na rzecz zachowania elemen-
tarnej równowagi w oświacie, na rzecz trak-
towania edukacji jako wartości narodowej. Stąd 
nasz sprzeciw, stąd obecna akcja protestacyjna. 

Manifestacja pracowników oświaty odbędzie 
się 28 kwietnia w Warszawie. Rozpocznie się 
o godzinie 12:00 przed Kancelarią Premiera, 
a zakończy się około godziny 15:00 przed Sej-
mem RP. 

Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wycho-
wania NSZZ „Solidarność” wystosowało także 
oświadczenie, w którym czytamy: W związku  
z doniesieniami medialnymi  zawierającymi fał-
szywe informacje o tym, że oświatowa „Solidar-
ność” jest za likwidacją Karty Nauczyciela 
oświadczamy, że tylko Rada i Prezydium Krajowej 
Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 
są uprawnione do wypowiadania się w imieniu 
wszystkich pracowników oświaty zrzeszonych 
w naszej organizacji. KSOiW w stanowiskach i pe-
tycjach kierowanych do MEN, rządu RP, parla-
mentu wielokrotnie, jednoznacznie wypowiadała 
się w obronie Karty Nauczyciela. Obrona godności 
i statusu zawodowego nauczycieli i pracowników 
oświaty jest naszym głównym zadaniem.

Ryszard Proksa
przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”
więcej na www.solidarnosc.org.pl/oswiata

List 
do pracowników 
oświaty 

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność” 

Rok później pomysł podchwycili lat, 28 kwietnia przed Krzyżem 
amerykańscy związkowcy, a w 1991 i tablicami usytuowanymi przed ZCh 
roku „Solidarność” wyszła z inicjaty- „Zachem” w Bydgoszczy upamiętnia-
wą, aby 28 kwietnia był obchodzony jącymi ofiary wypadków przy pracy, 
również w Polsce. odbywały się doroczne uroczystości. 

W 2003 roku Międzynarodowa Była wspólna modlitwa, złożenie 
Organizacja Pracy we współpracy kwiatów, zapalenie zniczy, okoliczno-
ze Światową Organizacją Zdrowia ściowe wystąpienia gości, m.in. przed-
oraz Międzynarodową Konfederacją stawicieli Państwowej Inspekcji Pracy, 
Związków Zawodowych proklamo- Pracodawców i związkowców. W uro-
wały 28 kwietnia na Dzień Bezpie- czystościach brali udział pracownicy 
czeństwa i Ochrony Pracy. i związkowcy wielu bydgoskich przed-

W Polsce, w 2007 roku zrobił to siębiorstw oraz Rodziny ofiar. 
Sejm RP. Obecnie Dzień Pamięci jest „Zachemu” już nie ma - pozostały 
już obchodzony w ponad 70 krajach. jeszcze tablice i Krzyż, przed którym 
Symbolem tego święta stała się zapa- kolejny rok pochylają się dwa sztan-
lona świeczka - znak pamięci o zmar- dary: Regionu Bydgoskiego i byłej 
łych pracownikach. organizacji związkowej ZCh „Zachem”.  

W naszym Regionie przez wiele To znak naszej pamięci...  0

28 kwietnia

WYPADKÓW PRZY PRACY

Zwyczaj upamiętniania ofiar wypadków przy pracy narodził się w Kanadzie, 
gdzie na początku zeszłego wieku doszło do tragicznej katastrofy w kopalni, 
w której zginęło wielu górników. Między innymi te ofiary uczcił w 1986 roku 
Kanadyjski Kongres Związków Zawodowych, który przyjął datę 28 kwietnia jako 
Dzień Pamięci Pracowników. 

ŚWIATOWY DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR


