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40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego
13 grudnia 2021 r. będziemy wspominać 40. rocznicę wprowa-

dzenia stanu wojennego. 
Zapraszamy na wydarzenia przygotowane w ramach obchodów.

13 grudnia br. o godz. 18.00 
w Kościele Farnym w Rzeszowie
odprawiona zostanie Msza św.

w intencji Ojczyzny i ofiar stanu wojennego
z udziałem pocztów sztandarowych „S”

oraz złożeniem wieńców i zniczy
pod Krzyżem Milenijnym

10 grudnia godz. 11.00
przy ul. Matuszczaka 14

odsłonięcie i poświęcenie tablicy 
Znanym i Nieznanym Ludziom Solidarności

w dowód dumy i pamięci
w 41 rocznicę powstania NSZZ „Solidarność”

oraz 40 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego

Grudzień 1981 r. Fot. G. ŻołnierkiewiczRzeszów, 31.08.1982 r. Fot. Archiwum ZR

Rzeszów, 31.08.1982 r. Fot. Archiwum ZR

Działacze „Solidarności” z lat 80-tych 
spotykają się z młodzieżą szkolną, 

wspominając historię stanu wojennego. 
Koordynatorem tych spotkań jest ZR.

Internowani w SW w Rzeszowie, 1982 r. Fot. Archiwum ZR
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22 listopada 2021 r. prezes In-
stytutu Pamięci Narodowej dr 
Karol Nawrocki wręczył Nagro-
dy Honorowe IPN „Świadek Hi-
storii” laureatom IX i X edycji.

Uroczystość odbyła się w Insty-
tucie Muzyki Uniwersytetu Rze-
szowskiego, a wśród nagrodzo-
nych były osoby związane z NSZZ 
„Solidarność”: dr Bernadeta  
Frysztak, Marek Wójcik, Ma-
rek Zalotyński oraz  Regio-
nalna Sekcja Oświaty i Wy-
chowania NSZZ „Solidarność” 
w Rzeszowie. Sylwetki wyróż-
nionych dostępne są na stronie  
https://rzeszow.ipn.gov.pl

Nagroda Honorowa „Świadek 
Historii” jest przyznawana szcze-
gólnie zasłużonym dla upamięt-

niania historii Narodu Polskiego, 
których działalność jest zbieżna 
z ustawową działalnością Insty-
tutu Pamięci Narodowej - Komi-
sji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu, w obsza-
rach edukacyjnym, naukowym 
i wydawniczym. To forma podzię-
kowania za szczególne zasługi 
dla upamiętniania historii naro-
du polskiego w regionie. Tytuły 
„Świadka Historii“ przyznaje ka-
pituła, której przewodniczy pre-
zes IPN. Laureatem może zostać 
osoba fizyczna, instytucja, sto-
warzyszenie lub organizacja, jak 
również osoba niebędąca obywa-
telem polskim. Nagrodę można 
przyznać pośmiertnie.

red.

Nagroda dla Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Soli-
darność” w Rzeszowie. W uzasadnieniu IPN czytamy m.in.:  - Prowadzi 
działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych 
członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych 
i kulturalnych. To organizacja oświatowa, która jest inicjatorem wielu 
przedsięwzięć przekazujących wiedzę historyczną i patriotyczną młode-
mu pokoleniu, a szczególnie uczniom podkarpackich szkół. Cechą Regio-
nalnej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie jest dba-
nie o pamięć o historii. Od lat wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej 
Oddział w Rzeszowie organizuje wiele przedsięwzięć i projektów eduka-
cyjnych, których celem jest popularyzowanie najnowszej historii Polski, 
poznawanie miejsc pamięci związanych z lokalną społecznością oraz 
przekazywanie treści historycznych w nowoczesnych formach. 

Nagrody Świadek Historii

Marek Wójcik - od lat jest aktywnie 
zaangażowany w ochronę histo-
rycznego dziedzictwa miasta Rze-
szowa. Jest inicjatorem licznych 
upamiętnień osób i zdarzeń zwią-
zanych z najnowszą historią Polski 
w wymiarze regionalnym. 

dr Bernadeta Frysztak - jest znaw-
cą dziejów ziemi ropczycko-sędzi-
szowskiej. Zorganizowała bądź 
zainicjowała szereg uroczystości 
poświęconych wydarzeniom hi-
storycznym, promującym postacie, 
miejsca i fakty z lokalnej historii. 

Koncert włoskiego śpiewaka 
Andrei Bocellego na scenie Na-
rodowej Orkiestry Symfonicznej 
Polskiego Radia w Katowicach 
otworzył 28 listopada regional-
ne obchody 40. rocznicy wpro-
wadzenia stanu wojennego  
w Polsce.

Koncert poświęcony był pamię-
ci górników z Wujka, poległych 
16 grudnia 1981 r. oraz  rodza-
jem podziękowania dla uczest-
ników różnych strajków w 1981 
r., a także dla wielu osób zaanga-
żowanych w krzewienie pamięci 
o tych wydarzeniach.

Artysta wystąpił wraz z Chórem  

Polskiego Radia, muzykami Na-
rodowej Orkiestry Symfonicznej 
Polskiego Radia w Katowicach 
oraz z Zespołem Śpiewaków Mia-
sta Katowice „Camerata Silesia”. 
Repertuar Andrei Bocellego był 
dostosowany do okoliczności. Za-
dedykował „z głębi serca” jeden 
z utworów poległym górnikom. 
Kolejnym szczególnym momen-
tem koncertu było wykonanie 
pieśni Leonarda Cohena „Halle-
lujah”, którą Andrea Bocelli za-
śpiewał ze swoją 9-letnią córką 
Virginią, akompaniując jej na 
gitarze.

red.

Andrea Bocelli - pamięci Ofiar
stanu wojennego

W wydarzeniu, które miało charakter zamknięty, udział wzięli 
Roman Jakim i Bogumiła Stec-Świderska

29 listopada 2021 r. członkowie NSZZ „Solidarność” Jan Skrutek 
i Maria Rzeźnikiewicz odebrali od wojewody Złote Krzyże Zasługi 

nadane przez Prezydenta RP. Podczas uroczystości w Urzędzie 
Wojewódzkim towarzyszyli im Andrzej Filipczyk i Marian Irzyk.

Złote Krzyże Zasługi

Fot. IPN O/Rzeszów
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Rzeszowskie obchody Święta 
Niepodległości rozpoczęły się 
w kościele farnym mszą św. w in-
tencji Ojczyzny, której przewod-
niczył ordynariusz diecezji rze-
szowskiej biskup Jan Wątroba.

Homilię wygłosił ks. dr Jakub 
Nagi, dyrektor Rzeszowskiej Pie-
szej Pielgrzymki na Jasną Górę. 
Rozpoczął słowami poety Cypria-
na Kamila Norwida:

- Przez wszystko do mnie prze-
mawiałeś - Panie,

Przez ciemność burzy, grom 
i przez świtanie;

Przez przyjacielską dłoń w zapa-
sach z światem,

Przez czułe oko, gdy je łza ociemi,
Przez całą dobroć Twą, w tym 

jednym oku.
Nadmienił, że tego roku obcho-

dzimy  200 rocznicę urodzin po-
ety, a którego pamięci poświęco-
ny jest 2021 rok. 

- Przez wszystko do mnie prze-
mawiałeś Panie, a dzisiaj prze-
mawiasz przez nasze święto na-
rodowe, święto wolności, święto 
niepodległości, przez patriotyzm, 
przez hymn, przez historię, przez 
bohaterów, przez białoczerwoną.

Przemawiasz, ale czy usłyszymy 
Twój głos? - pytał kaznodzieja, 
kontynuując:

- Daj nam Boże tej mądrości, bo 
ona piękniejsza niż słońce i niż 
wszelki gwiazdozbiór. 

Daj nam dostrzec Twoje króle-
stwo, o którym w , które jest pośród 
nas, królestwo, które razem, jako 
ludzie wiary tworzymy. Królestwo 
które jest tu. 

Cyprian Kamil Norwid w wier-
szu Pielgrzym napisał, że przecież 
i ja ziemi tyle mam, Ile jej stopa ma 
pokrywa. 

Więc popatrzmy na tę naszą zie-
mię, na te pola, zieloność, okopy, 
chaty i kwiaty, i sioła. 

Na tę ziemię, gdzie zakwitły sto-
krotki, fiołki, kaczeńce i maki. 

Na tę ziemię, która tyle razy we 
krwi skąpana. 

Na tę ziemię, którą kocham 
szczerze, i ziemię, która jeszcze nie 
zginęła dopóki kochamy.

Chrześcijanin, katolik, żyje na 
ziemi, ale z perspektywą nieba. Bo 
każdy dzień przybliża nas prze-
cież do nieba, do spotkania Bo-
giem w wieczności, stąd tęsknota 
za wiecznością, pragnienie tego co 
nieskończone, co niezniszczalne. 
Ale też jako ludzie, pielgrzymi na 
ziemi, patrząc na tę ziemską ojczy-
znę, na to co było, co jest i co będzie, 
czy może być; znowu za Norwidem 
chcemy powtarzać Tęskno mi Panie.

Tęskno mi Panie, do tego kraju, 
gdzie człowiek człowiekowi bra-
tem, a nie wilkiem. Gdzie brat nie 
odwraca się od brata, sąsiad od 
sąsiada, gdzie katolik jest tym kim 
być powinien.

Gdzie, ten kto nosi krzyż na pier-
siach, jest chrześcijaninem na-
prawdę i żyje jak Bóg przykazał.

Tęskno mi Panie do tego kraju, 
gdzie św. Jadwiga, Bobola, Popie-
łuszko, Wyszyński, to nie święci 
z obrazka, ale żywi, obecni, dzia-
łający i wciąż wskazujący drogę. 
Gdzie Jan Paweł II, to nie święty 
od kremówek, kajaków i górskich 
wycieczek, ale prorok, nauczyciel, 
którego wciąż mało w myślach, sło-
wach i działaniu.

Tęskno mi Panie do tego kraju, 
gdzie nie będziemy się dzielić na 
zaszczepionych i postępowych, 
na prawych i lewych, na białych, 
czarnych, kolorowych, na tych co 
prawdy szukają i którym jest ona 
niepotrzebna. Gdzie fundamentem 
jest Bóg, a zatem miłość, człowiek, 
a więc dobroć, gdzie jak się modlił 
Skarga warto swoich pożytków 
zapomniawszy, służyć pokornie 
i uczciwie Bogu i Ojczyźnie. 

Tęskno mi Panie do tego kraju, 
gdzie słowo jest wartością, gdzie 
tak jest tak i nie jest nie. Gdzie po-
lityka jest faktycznie roztropną 
troską o dobro wspólne, gdzie od-
powiedzialni za losy narodu ludem 
sobie powierzonym mądrze i spra-
wiedliwie będą kierować. Gdzie 
polityk to nie tylko poseł, senator, 
wójt, burmistrz czy sołtys, ale każ-
dy kto kocha tę ziemię i pozostaje 
jej wierny.

Tęskno mi Panie do tego kra-
ju, gdzie chory, biedny, niepełno-

sprawny i stary czuje się potrzebny, 
kochany, zauważony. Gdzie dziec-
ko już w matczynym łonie może 
czuć się bezpiecznie. Gdzie matka 
jest matką, kobieta kobietą, a oj-
ciec ojcem i mężczyzna mężczyzną. 
Gdzie rodzina jest faktycznie ko-
ściołem domowym. Gdzie spełnia 
się to ważne przesłanie, że kto my-
śli daleko w przyszłość, ten kształ-
tuje dzieci i młodzież. 

Tęskno mi Panie do kraju, który 
szanuje to co było i wyciąga wnio-
ski. Gdzie pamięta się o bitwach, 
powstaniach i wojnie. Gdzie z sza-
cunkiem się patrzy na ziemię pełną 
polskiej krwi. Gdzie wraca się do 
tego co mówili nauczyciele, wycho-
wawcy, kapłani, dziadkowie, mat-
ka i ojciec.     

Tęskno mi Panie do kraju gdzie 
historia, tradycja i wiara, godło 
i flaga są świętością. Gdzie ewan-
gelia, a więc prawda wybrzmiewa 
nie tylko w kościele, ale w szkole, 
w zakładzie pracy, telewizji, radiu 
i gazecie. Gdzie chleb, gdy upadnie 
każdy pocałuje. Gdzie na pożegna-
nie usłyszę: Jedź z Bogiem. Gdzie 
broni się krzyża od morza po Tatry, 
a to co święte nie będzie deptane.

Tęskno mi Panie do kraju któ-
rego niepodległość, suwerenność, 
autonomia nie będzie podważana. 
Gdzie granice są bezpieczne i gdzie 
nie ma zagrożenia. Do kraju, gdzie 
jak przodkowie bronić będziemy 
ducha, i gdzie twierdzą nam będzie 
każdy próg!

Więc… Boże! Coś Polskę chronił 
przez wieki, nie wypuszczaj nas 

nadal z ręki Twojej Opatrzności. 
Błogosław naszej Ojczyźnie, bło-
gosław naszemu narodowi, w kra-
ju i poza granicami. Błogosław 
prezydentowi, premierowi. Błogo-
sław nasz parlament i nasze wła-
dze lokalne. Błogosław rodzinom, 
młodzieży i dzieciom, daj siłę cho-
rym, pociechę strapionym, podnieś 
słabych i pokrzep zrozpaczonych. 
Tym, którzy służą Ojczyźnie udziel 
mądrości i prowadź ich właściwą 
drogą. Biskupom, kapłanom daj 
odwagę i łaskę wierności powoła-
niu. Błogosław całemu Kościołowi. 
A naszym zmarłym i poległym za 
Ojczyznę daj wieczny pokój. 

Maryjo, co jasnej bronisz Czę-
stochowy, Pani Rzeszowska, Rop-
czycka, Matko Lipińska; królująca 
w Dębowcu, Skalniku i Ostrowach 
wypraszaj nam jedność i zgodę. 

Wstawiaj się za nami… weź pod 
swój szkaplerz… miej w opiece na-
ród cały, bo z dawna Polski Tyś 
Królową. 

Bądź z nami w każdy czas, o ła-
skawa, o litościwa, o słodka Panno 
Maryjo!  Amen.

Po mszy św. uczestnicy przeszli 
na Plac Wolności przed pomnik 
Marszałka Józefa Piłsudskiego, 
gdzie odbyła się dalsza część uro-
czystości.

Przemawiali Wojewoda i Mar-
szałek nawiązując m.in. do sy-
tuacji na granicy z Białorusią. 
O wsparcie dla służb munduro-
wych apelował dowódca Podha-
lańczyków.

red.

Świętowaliśmy 11 listopada

Hołd w imieniu NSZZ „Solidarność” oddał Roman Jakim

Pracownicy samorządów organizują się w NSZZ „Solidarność”!
Pracownicy zatrudnieni na 

szczeblu samorządowym utwo-
rzyli Międzyzakładową Orga-
nizację NSZZ „Solidarność” 
Pracowników Samorządowych 
Powiatu Łańcuckiego. Decyzja 
była pokłosiem nawarstwiają-
cych się od lat problemów. Or-
ganizacja rozpoczęła działal-

ność  22 października 2021 r. 
Związkowcy chcą mieć wpływ na 
poprawę warunków pracy, pła-
cy i świadczeń socjalnych. Chcą 
mieć również możliwość kon-
sultacji oraz uzgodnień z pra-
codawcą  regulaminów pracy 
i  wynagradzania, tym samym 
tworząc sobie prawo do tego, aby 

zdanie pracowników nabrało 
wydźwięku zbiorowego i repre-
zentatywnego. 

Związkowcy apelują do zatrud-
nionych, by dołączyli  do NSZZ 
„Solidarność” Pracowników Sa-
morządowych, ponieważ w ten 
sposób mogą mieć wpływ na 
kształtowanie środowiska pracy, 

wysokości wynagrodzenia i wa-
runków bhp.   

Kontakt poprzez formularz 
kontaktowy https://www.solidar-
nosc.rzeszow.org.pl/dolacz-do-
-nas/formularz-kontaktowy

lub na https://www.facebook.
com/DRZRzeszow
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Na terenie dowództwa 3. Podkar-
packiej Brygady Obrony Terytorial-
nej w Rzeszowie odsłonięty został 
pomnik jej patrona płk. Łukasza 
Cieplińskiego. 

Uroczystość odbyła się 26 listopa-
da 2021 r. w dniu 108 urodzin „Płu-
ga”, a udział w niej wziął Marek Hoj-
ło, reprezentując Region Rzeszowski 
NSZZ „Solidarność”.

Wśród zaproszonych gości byli 
m.in. przedstawiciele władz woje-
wództwa, samorządu i miasta.

Wojewoda podkarpacki Ewa Le-
niart w wystąpieniu podkreślała, że 
pamięć o płk Łukaszu Cieplińskim 
pielęgnowali najpierw jego podko-
mendni, a później działacze antyko-
munistycznej opozycji z Solidarno-
ści. Dodała, że bardzo dobrą decyzją 
było nadanie imienia płk Łukasza 

Cieplińskiego, stworzonej w 2017 
roku, 3. Podkarpackiej Brygadzie 
Obrony Terytorialnej.

Odsłonięty monument przedsta-
wia popiersie pośmiertnie awan-
sowanego do stopnia płk. Łukasza 
Cieplińskiego.  Na granitowym co-
kole umieszczone zostały - Krzyż 
Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” 
1945–1954 i symbol 3. Podkarpackiej 
Brygady Obrony Terytorialnej oraz 
tablica memoriałowa ze słowami płk. 
Cieplińskiego:
„Odbiorą mi tylko życie. A to nie naj-
ważniejsze. 
Cieszę się, że będę zamordowany jako 
katolik za wiarę świętą, 
jako Polak za Polskę niepodległą 
i szczęśliwą. 
Jako człowiek za prawdę i sprawiedli-
wość.”                                                       red.

Wśród odsłaniających pomnik była rodzina płk. Cieplińskiego, jego syno-
wa oraz bratanek, a poświęcenia dokonał biskup rzeszowski Jan Wątroba

Pomnik „Pługa” w 3. PBOT

9 listopada 2021 roku w Pod-
karpackim Urzędzie Wojewódz-
kim odbyła się debata  „Warto być 
Polakiem” z udziałem uczniów 
z podkarpackich szkół oraz mło-
dzieży ze Związku Strzeleckiego 
„Strzelec” w Rzeszowie. 

Inicjatorami spotkania byli wo-
jewoda padkarpacki Ewa Leniart 
oraz dyrektor Oddziału Okręgo-
wy NBP w Rzeszowie Jerzy Gu-
niewski.

Uroczystość byłą okazją do pre-
zentacji banknotu i monety ko-
lekcjonerskiej „Lech Kaczyński. 
Warto być Polakiem” a także roz-
mowy z osobami wykonującymi 
różne zawody i wyróżniającymi 
się działalnością społeczną.

O swoich powodach, dla których  

warto być Polakiem, mówili Ra-
fał Wilk Prezes Fundacji  Sport 
jest jeden” trzykrotny mistrz 
olimpijski, Marek Matuła ko-
mendant ZS „Strzelec” w Rze-
szowie, Marek Piechuta prezes 
Stowarzyszenia Dobry Dom, dr 
hab. Nauk Medycznych prof. Uni-
wersytetu Rzeszowskiego Kazi-
mierz Widenka, ks. prałat Irene-
usz Folcik, prof. Kazimierz Ożóg 
Uniwersytet Rzeszowski, siostra 
Elżbieta Ślemp ze Zgromadzenia 
Sióstr Franciszek Rodziny Maryi 
z Sambora oraz Bożena Lauzer 
kustosz Muzeum-Zamek w Łań-
cucie, przewodnicząca Organiza-
cji Zakładowej NSZZ Solidarność.

B. Lauzer

Warto być Polakiem - debata z młodymi

Bożena Lauzer mówiła o szeroko pojętym patriotyźmie 

10 listopada 2021 r. odbyła się 
uroczysta gala z okazji jubile-
uszu XXX-lecia reaktywowania 
Związku Strzeleckiego w Rze-
szowie, połączona z Wieczornicą 
Niepodległości w ramach obcho-
dów Święta Niepodległości.

W trakcie Wieczornicy wrę-
czono okolicznościowe statuetki 
i wyróżnienia osobom i insty-
tucjom zasłużonym dla działal-
ności Związku, a wśród wyróż-

nionych był Region Rzeszowski 
NSZZ „Solidarność”. Statuetkę 
odebrała Bogumiła Stec-Świder-
ska, która wcześniej przekazała 
jubilatom list gratulacyjny od 
przewodniczącego ZR.

Soliści i Reprezentanci Gru-
py Artystycznej Centrum Sztuki 
Wokalnej w Rzeszowie przygo-
towali oprawę muzyczną, która 
uświetniła galę.

red.

Solidarność gratuluje Strzelcom

Fot. rzeszow.uw.gov.pl

PCEK w Ropczycach

ZAPRASZA
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Pracodawca może skontrolo-
wać swojego pracownika, któ-
remu wypłaca: wynagrodzenie 
za okres niezdolności do pracy 
z powodu choroby (na podsta-
wie art. 92 kodeksu pracy), zasi-
łek chorobowy z ubezpieczenia 
chorobowego i wypadkowego, 
zasiłek opiekuńczy, świadcze-
nie rehabilitacyjne z ubezpie-
czenia chorobowego i wypad-
kowego.

Najczęściej kontrolowane są 
osoby, które, korzystają często 
z krótkotrwałych zwolnień le-
karskich, otrzymują kolejne 
zwolnienia lekarskie od róż-
nych lekarzy, korzystają z kolej-
nych okresów zasiłkowych, były 
już pozbawione prawa do wyna-
grodzenia za okres niezdolno-
ści do pracy z powodu związku 
z niewłaściwym wykorzystywa-
niem zwolnień lekarskich od 
pracy, wnioskują naprzemien-
nie, z dużą częstotliwością o za-
siłek chorobowy i zasiłek opie-

kuńczy, wobec których zachodzi 
podejrzenie, że w czasie zwol-
nienia od pracy wykonują pra-
cę zarobkową lub wykorzystują 
zwolnienie lekarskie od pracy 
niezgodnie z jego celem.

Osoba niezdolna do pracy 
z powodu choroby, niezależnie 
od tego, czy lekarz leczący na 
zwolnieniu lekarskim wskazał, 
że „chory powinien leżeć” albo, 
że „chory może chodzić”, powin-
na powstrzymać się od wykony-
wania czynności sprzecznych 
z celem zwolnienia lekarskiego, 
w szczególności takich, które 
mogą przedłużyć okres niezdol-
ności do pracy. Czas zwolnie-
nia powinna wykorzystać na 
rekonwalescencję oraz powrót 
do zdrowia. Osoba niezdolna do 
pracy może jednak wykonywać 
zwykłe czynności życia codzien-
nego oraz czynności związane 
z jej stanem zdrowia, np. może 
udać się do apteki, po codzien-
ne zakupy żywności, na badania 

lub wizytę u lekarza. Szczególnie, 
jeżeli jest osobą samotną i nie 
może liczyć na pomoc ze strony 
innych osób, wykonywanie przez 
nią czynności życia codziennego 
w okresie niezdolności do pracy, 
jest nieuniknione. Nie są to oko-
liczności, które mogą stanowić 
podstawę pozbawienia prawa do 
zasiłku chorobowego.

Kontrola prawidłowości wyko-
rzystywania zwolnień lekarskich 
od pracy z powodu konieczności 
osobistego sprawowania opieki 
nad dzieckiem lub innym cho-
rym członkiem rodziny pole-
ga na ustaleniu, czy pracownik 
w okresie orzeczonej niezdolno-
ści do pracy:

• nie wykonuje pracy za-
robkowej - czy nie wykorzystuje 
zwolnienia od pracy w sposób 
niezgodny z jego celem,

• czy poza pracownikiem 
są inni domownicy, którzy mogą 
zapewnić opiekę dziecku lub 
choremu członkowi rodziny (nie 

dotyczy to opieki nad chorym 
dzieckiem w wieku do 2 lat).

Osoba kontrolująca nie może 
wymagać od osoby kontrolowa-
nej podania informacji o stanie 
zdrowia lub przyczynie, która 
spowodowała niezdolność do 
pracy.

Wątpliwości pracodawcy, czy 
pracownik wykorzystywał zwol-
nienie lekarskie zgodnie z jego 
celem, czy w związku z tym ma 
prawo do zasiłku, rozstrzyga 
oddział ZUS na wniosek praco-
dawcy. Jeżeli jest taka potrzeba, 
oddział ZUS zasięga opinii le-
karza orzecznika ZUS. Decyzje 
w sprawie uprawnień do zasił-
ku wydaje ZUS. Jeżeli kontro-
lę przeprowadzał pracodawca, 
ZUS wydaje decyzję na jego 
wniosek. Od decyzji przysługuje 
odwołanie do sądu. 

Monika Wojak

Kontrola zwolnień lekarskichPrawnik
informuje

4 listopada 2021 r. w Warsza-
wie pod Ministerstwem Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi odbyła się 
pikieta zorganizowana przez 
NSZZ „Solidarność” Pracowni-
ków ARiMR oraz NSZZ „Solidar-
ność” w KRUS. 

Około 600 pracowników 
ARiMR i KRUS okazało swoją 
determinację i niezadowolenie 
z niskich zarobków w tych insty-
tucjach.

Do protestujących wyszedł Szy-
mon Giżyński, Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Roz-
woju Wsi i zaprosił przedstawi-
cieli obu instytucji na rozmowę. 
Na spotkanie udali się: Dariusz 
Łącki - Przewodniczący Krajo-
wego Sekretariatu Rolnictwa 
NSZZ „Solidarność”, Robert Gi-
bała - Przewodniczący NSZZ „So-
lidarność” Pracowników ARiMR, 
Agnieszka Beger - Zastępca 
Przewodniczącego NSZZ „Soli-
darność” Pracowników ARiMR, 
Maciej Drabio - Przewodniczący 
Związku Zawodowego Pracow-
ników Administracji Rolnictwa 
„AgroSłużba” oraz Jolanta Ko-
łodziej - Przewodnicząca NSZZ 
„Solidarność” w KRUS.

Podczas godzinnego spotkania 
z Wicepremierem, Ministrem 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henry-
kiem Kowalczykiem związkowcy 
przedłożyli petycję, zawierającą 
postulaty protestujących o treści:

1. Podwyżki wynagrodzeń w wy-
sokości 1500 zł brutto wynagro-
dzenia zasadniczego dla wszyst-
kich pracowników ARiMR i KRUS.

2. Wprowadzenie dla pracow-
ników ARiMR i KRUS premii re-
gulaminowej w wysokości 1500 zł 
brutto na kwartał, uzależnionej od 
jasnych kryteriów.

3. Zminimalizowanie róż-
nic w wynagrodzeniach na tych 
samych stanowiskach pracy 
w ARiMR i KRUS.

Wieloletnie zaniedbania w poli-
tyce płacowej w obu instytucjach 
doprowadziły do znacznego spad-
ku realnej wartości wynagrodzeń. 
Podwyżki w poprzednich latach 
nie nadążały za inflacją. Obecnie 
połowa pracowników obu instytu-
cji ma wynagrodzenia zasadnicze 
w okolicach płacy minimalnej. Pro-
blem ten dotyczy przede wszyst-
kim doświadczonych pracowni-
ków z wieloletnim stażem w tych 
instytucjach. W przypadku KRUS 
pracownicy podejmowali pracę 
z najniższym wynagrodzeniem 
i odchodzą na emeryturę po kil-
kudziesięciu latach pracy również 
z najniższym wynagrodzeniem. 
Podkreślamy, że doprowadzono 
do sytuacji, gdzie wieloletnie do-
świadczenie, wykształcenie i wie-
dza tracą wartość, co skutkuje 
utratą cennej kadry, której z uwagi 
na specyfikę pracy nie sposób za-
stąpić z dnia na dzień.

Poza tym dostrzegamy rażące 
naruszenie zasady równego trak-
towania w zatrudnieniu.

W naszej ocenie instytucje finan-
sowane z budżetu mają jednego 
pracodawcę, którym jest Państwo 
Polskie. Podnoszenie wynagro-
dzeń pracownikom zatrudnionym 
w innych instytucjach jednocze-
śnie nie zapewniając odpowiednio 
wysokich środków na uposażenia 
pracownikom ARiMR i KRUS, 
świadczy o dokonaniu podziału 
na ,,lepszych i gorszych”. Na takie 
traktowanie w zatrudnieniu nie ma 
naszej zgody.

Środki na wynagrodzenia prze-
widziane w projekcie budżetu na 
rok 2022 nie wystarczają na po-
krycie strat inflacyjnych z roku 
2020 i 2021, nie mówiąc już o la-

tach poprzednich.
Dlatego wnosimy do Pana Mi-

nistra o zwiększenie budżetu obu 
instytucji z przeznaczeniem na 
wzrost wynagrodzeń pracowników. 

Wicepremier Kowalczyk 
stwierdził, że postulaty są zasad-
ne. Obiecał, że w najbliższych 
dniach przeanalizuję środki oraz 
budżet i zaprosi NSZZ „Solidar-
ność” na rozmowy o konkret-
nych propozycjach zwiększenia 
budżetów obu instytucji w ostat-
nim tygodniu listopada. Pod-
kreślił również, że determinacja 
pracowników ARiMR i KRUS 
wyrażona na manifestacji będzie 
przydatnym argumentem w roz-
mowach z Premierem Rządu.

R. Gibała

Pracownicy ARiMR i KRUS niezadowoleni z zarobków

Spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Henrykiem Kowalczykiem 
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Joannie KAWIE
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Taty

 w imieniu koleżanek i kolegów z „Solidarności” składa
Bogusława Buda, przewodnicząca Oświaty i Wychowania w Rzeszowie

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmier-
ci Wiesława Marcińca, długoletniego działacza związ-
kowego rzeszowskiego Instalu i Członka Zarządu Re-
gionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”.

Łącząc się w żałobie i smutku po śmierci 
Naszego Kolegi Wiesława MARCIŃCA

szczere wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim 
w imieniu Członków Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”

składa Roman Jakim, 
Przewodniczący Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”

Stowarzyszenie Osób Represjo-
nowanych w Stanie Wojennym 
Województwa Podkarpackiego 
w piśmie skierowanym do Mini-
stra Jana Józefa Kasprzyka, Szefa 
Urząd do Spraw Kombatantów  
i Osób Represjonowanych po-
dziękowało za decyzję o nadaniu 
charakteru państwowego Mar-
szowi Niepodległości:

 Godna pożałowania próba za-
kazu tej wspaniałej patriotycz-
nej manifestacji o utrwalonej już 
tradycji podjęta przez prezyden-
ta Warszawy spotkała się z po-
wszechnym sprzeciwem środowi-
ska działaczy NSZZ „Solidarność” 
i innych organizacji, którzy w cza-
sach komunizmu walczyli o wol-
ność zgromadzeń. Wyroki sądów, 
które na podstawie kruczków 
prawnych zdelegalizowały Marsz 
Niepodległości w tym roku, przejdą 
do historii jako przykład łamania 

podstawowych wolności gwaran-
towanych przez Konstytucję RP 
i praw człowieka.

Decyzja Pana Ministra przywra-
ca normalność i poczucie, że w Pol-
sce prawo do wyrażania swoich 
poglądów i uczuć patriotycznych 
jest i będzie respektowane. Solida-
ryzujemy się z uczestnikami Mar-
szu Niepodległości w dniu święta 
narodowego 11 listopada. Demon-
strują oni dumę z polskiej historii, 
wyrażają wolę kontynuowania 
najlepszych narodowych tradycji 
i dalszej budowy naszej Ojczyzny 
jako demokratycznej i sprawiedli-
wej wspólnoty wszystkich obywa-
teli.

Zdaniem Stowarzyszenia 
Marsz Niepodległości buduje po-
czucie godności Polaków i utrwa-
la swobody demokratyczne w na-
szym kraju.

red. 

14 listopada przeżywaliśmy  
V Światowy Dzień Ubogich, 
ustanowiony z inicjatywy papie-
ża Franciszka.

Z tej okazji przedstawicie-
le NSZZ “Solidarność dołączyli 
13 listopada do wolontariuszy 
Caritas Diecezji Rzeszowskiej 
i pomogli przygotować pacz-
ki  z żywnością dla najbardziej 
potrzebujących mieszkańców. 
Większość z tych paczek trafiła 
do ubogich osób, które przyszły 
do centrali rzeszowskiej Cari-
tas i prosiły o pomoc. Natomiast 
do ubogich osób starszych, sa-
motnych i chorych – paczki do-
starczyli wolontariusze Caritas, 
wśród których były dzieci człon-
ków „S”, m.in. z Nowej Sarzyny.

Nikt nie jest tak biedny, żeby 
nie mógł dać czegoś drugiemu

Organizacja Międzyzakładowa 
NSZZ ,,Solidarność” Organika-
Sarzyna w Święto Niepodległości 
zorganizowała na Ujęciu San Za-
wody Wędkarskie (spinningowe) 

dla członków Związku o Puchar 
Przewodniczącego Zarządu Re-
gionu Rzeszowskiego NSZZ ,,So-
lidarność”.

Spinning w 11 listopada

Uczestnikom zawodów dopisała pogoda i humory, a zwycięzcom 
puchary wręczał Roman Jakim, przewodniczący ZR

Represjonowani dziękują

Januszowi TRYBUSOWI
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Mamy  

w imieniu koleżanek i kolegów składają
Roman Jakim, Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”
oraz Mieczysław Liber, Prezes Stowarzyszenia Osób Represjonowanych

 w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego

Annie MAZURKIEWICZ
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Mamy
 w imieniu koleżanek i kolegów z „Solidarności” składa

Bogusława Buda, przewodnicząca Oświaty i Wychowania w Rzeszowie

Konradowi WARCHAŁOWSKIEMU
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Mamy
 w imieniu koleżanek i kolegów z „Solidarności” składa

Bogusława Buda, przewodnicząca Oświaty i Wychowania w Rzeszowie

30 listopada 2021 r. w Belwe-
derze odbyło się kolejne robo-
cze spotkanie strony rządowej 
z oświatową „Solidarnością” 
w sprawie systemu wynagradza-
nia nauczycieli. 

W spotkaniu uczestniczyli mi-
nister edukacji i nauki Przemy-
sław Czarnek, wiceminister MEN 
Dariusz Piontkowski, eksperci 
z ministerstwa oraz przedsta-
wiciele Krajowej Sekcji Oświaty 
i Wychowania NSZZ „Solidar-
ność” z przewodniczącym Ry-
szardem Proksą. Obecny był 
również Bogdan Kubiak – wice-
przewodniczący KK.

Obrady prowadziła minister 
Bogna Janke jako przedstawiciel 
Prezydenta RP.

Spotkania stron mają na celu 
wypracowanie kompromisu ws. 
realizacji pkt. VI Porozumienia 

z 2019 r. za-
wartego mię-
dzy rządem 
a oświatową 
„Solidarno-
ścią”, która 
oczekuje od 
m i n i s t e r -
stwa przed-
łożenia kon-
kretnej propozycji powiązania 
płacy nauczycieli z przeciętnym 
wynagrodzeniem w gospodarce 
narodowej. 

Prośbę o mediację w tej spra-
wie do Prezydenta RP Andrzeja 
Dudy wystosował przewodniczą-
cy KK NSZZ „Solidarność” Piotr 
Duda. Prezydent przyjął strony 
w Pałacu Prezydenckim 22 paź-
dziernika 2021 r. W spotkaniu 
uczestniczył także premier Ma-
teusz Morawiecki. Dialog trwa.

W Oświacie trwają negocjacje
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Stowarzyszenie „TAK ŻYCIU” 22 
listopada 2021 r. na uroczystości 
w Pałacu Prezydenckim odebrało 
od Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Andrzeja Dudy nagrodę 
„Dla Dobra Wspólnego”.

Na przełomie 1991 i 1992 roku 
wśród członków NSZZ „Solidarność” 
z Rzeszowa, Strzyżowa i Krosna po-
wstała inicjatywa założenia stowa-
rzyszenia, którego celem będzie  po-
moc samotnym matkom,  dzieciom 
niepełnosprawnym, rodzinom wie-
lodzietnym, a także rodzinom z pro-
blemami alkoholowymi. 

Komitet założycielski na czele 
z Poseł RP Barbarą Frączek, Urszulą 
Gorczycą, Marią Adamską, Joanną 
Krzaklewską, ks. dr Janem Kocem, 
Krzysztofem Sterkowcem, Andrze-
jem Żyburą  opracował statut i złożył 
wniosek do sądu, po czym  z dniem 
30 grudnia 1992 r. Stowarzyszenie 
TAK ŻYCIU  zostało zarejestrowane 
i rozpoczęło swoją działalność.   Przy 
opracowaniu statutu korzystaliśmy 
z pomocy inż. Antoniego Zięby z Kra-
kowa, Józefa Knurka, Bronisławy 
Lipy, Katarzyny Paszek.  Stowarzy-

szenie zostało zarejestrowane przy 
Zarządzie Regionu NSZZ „Solidar-
ność” w Rzeszowie w lokalu biura 
poselskiego Pani Poseł RP Barbary 
Frączek.

Najważniejsze cele statutowe Sto-
warzyszenia to działania na rzecz 
zdrowia i szczęścia osób niepełno-
sprawnych, rodziny, ochrony życia 
dzieci poczętych a także na rzecz 
dzieci z rodzin wielodzietnych i z ro-
dzin z problemami alkoholowymi.

Pierwszym dużym projektem pod-
jętym przez Stowarzyszenie było 
utworzenie w Strzyżowie sali rehabi-
litacyjnej dla dzieci niepełnospraw-
nych w lokalu przy Strzyżowskiej 
Fabryce Mebli, z której korzystały 
również dzieci ze Lwowa. Dzięki 
zakupionemu mikrobusowi zorga-
nizowano dowóz dzieci niepełno-
sprawnych do Ośrodka Szkolno Wy-
chowawczego we Frysztaku. 

Kolejne lata działalności stowa-
rzyszenia koncentrowały się wokół 
Domu Matki i Dziecka w Bonarów-
ce. Odbywały się tam spotkania in-
tegracyjne rodzin, rekolekcje, letni 
wypoczynek dzieci. W ośrodku wy-

poczywały również dzieci z   parafii 
Biłochiria na Ukrainie. 

Od początku działalności stowa-
rzyszenie było współorganizatorem 
obchodów Narodowego Dnia Życia, 
Marszu za Życiem, budowy symbo-
licznego nagrobka dzieci nienaro-
dzonych, pielgrzymek propagują-
cych obronę życia oraz wielu akcji 
charytatywnych na rzecz potrzebu-
jących z terenu Podkarpacia.

W ramach swoich działań statuto-
wych organizacja prowadzi terapię 
zajęciową i logopedyczną dla dzieci 
i dorosłych osób niepełnospraw-
nych, dowozi busem chore dzieci na 
rehabilitację i terapię zajęciową do 
własnego ośrodka w Tułkowicach, 
udziela wsparcia finansowego rodzi-
nom w trudnej sytuacji materialnej 
i finansowej (np. na zakup leków, 
sprzętu rehabilitacyjnego). 

W prowadzonym punkcie charyta-
tywnym „Pomocna Dłoń” gromadzi 
odzież, meble, sprzęt AGD, który za 
pośrednictwem Ośrodków Pomocy 
Społecznej trafia do osób potrzebu-
jących. 

Stowarzyszenie wraz z samorząda-
mi lokalnymi (przy udziale licznego 
grona sponsorów) jest współorgani-
zatorem licznych akcji  dobroczyn-
nych, w tym  bali i festynów chary-
tatywnych na rzecz chorych dzieci. 
W ciągu roku organizowane są spo-
tkania integracyjne z różnych okazji 
z udziałem organizacji lokalnych, 
a są to: KSM, Koła Gospodyń Wiej-
skich, Młodzieżowe Kluby Sporto-
we. I tu dziękujemy przede wszyst-
kim Samorządowi Wojewódzkiemu 
w Rzeszowie, Starostwu Powiatowe-
mu  w Strzyżowie, Gminom Wiśnio-
wa i Strzyżów.

Spotkania i zabawy odbywają się 
w obiektach udostępnianych przez 
samorządy są to: domy kultury, re-
mizy, boiska sportowe oraz w ośrod-
ku w Tułkowicach. Organizowana też 
była nauka pływania i zajęcia rekre-
acyjne na basenie.  Dużym powodze-
niem cieszą się organizowane przez 
Stowarzyszenie wyjazdy turystycz-
no-wypoczynkowe, które pozwalają 
niepełnosprawnym poznać nasz kraj 
i miło spędzić czas.

Stowarzyszenie nie prowadzi dzia-
łalności gospodarczej,  utrzymuje się 
wyłącznie ze składek członkowskich, 
darowizn życzliwych ludzi, środków 
PEFRON, PCPR i ZR NSZZ „Solidar-
ność” w Rzeszowie, dotacji samo-
rządów lokalnych oraz 1 % podatku. 
Stowarzyszenie TAK ŻYCIU jest Or-
ganizacją Pożytku Publicznego o nr 
KRS; 0000033178. 

Obecnie, po Pani Barbarze Frą-
czek, prezesem stowarzyszenia jest 
Pani Bronisława Lipa.

We wrześniu 2014 r. za aprobatą 
ks. bp. Jana Wątroby stowarzyszenie 
otrzymało imię św. Jana Pawła II.  

Podopieczny stowarzyszenia Ma-
teusz (lat 23) po zajęciach na basenie 
powiedział: - To był najszczęśliwszy 
dzień mojego życia.  

Inny z podopiecznych,  Marcin mó-
wił: - Inicjatywy Stowarzyszenia „TAK 
ŻYCIU” miały ogromny wpływ na jego 
dziecięce i młodzieńcze lata, kształto-
wały jego światopogląd. Dzięki nim 
poznał wiele pięknych miejsc, mimo 
tego, że jest ograniczony ruchowo. Dały 
poczucie, że dla kogoś jest ważny, nie 
tylko dla najbliższych. W stowarzysze-
niu poznał życzliwych ludzi z wielkim 
sercem, pomocnymi dłońmi, szczerym 
uśmiechem i optymistycznym słowem. 
Poznał również wielu młodych ludzi, 
a niektóre znajomości przerodziły się 
w przyjaźnie i trwają do dziś. Myślę, że 
takie korzyści płynące z działalności 
organizacji charytatywnych są bez-
cenne! Dlatego powiedzmy „tak życiu” 
dla osób niepełnosprawnych, potrze-
bujących, pokrzywdzonych!

Nagroda „Dla Dobra Wspólnego”, 
którą Stowarzyszenie otrzymało 22 
października 2021 r. w Warszawie 
pokazuje, że jako ludzie „Solidarno-
ści” dążymy do dobra wspólnego, po-
magając jedni drugim w duchu wza-
jemnej solidarności. 

Całemu Zarządowi Regionu Rze-
szowskiego NSZZ „Solidarność”,  
członkom „Solidarności” i wszystkim 
przekazującym dla Stowarzyszenia  
1 % podatku dziękujemy za wielolet-
nią życzliwość i pomoc. 

W imieniu zarządu stowarzyszenia
Andrzej Żybura

Solidarni z osobami  potrzebującymi

Prezydent RP z laureatami

Wieczorem, 5 listopada 2021 
r. w kościele p.w. Św. Stanisława 
BM w Dobrzechowie, działacze 
i członkowie NSZZ „Solidarność” 
wraz z parafianami uczestniczy-
li w „Zaduszkach z bp. Janem 
Niemcem”, przyjacielem naszego 
Związku.

We mszy św., którą odprawił 
biskup rzeszowski Jan Wątro-
ba, udział wzięły liczne poczty 
sztandarowe, wystawione przez 
lokalną społeczność oraz poczet 
Regionu Rzeszowskiego NSZZ 
„Solidarność”.

Dary ołtarza składali członko-
wie NSZZ „Solidarność”: strażacy 
z PSP Kolbuszowa Waldemar Ka-
miński i Przemysław Świder oraz 
przyjaciel biskupa Marian Irzyk 
i przewodnicząca Oddziału ZR 

NSZZ „Solidarność” w Strzyżowie 
Anna Dziadek.

Po nabożeństwie poświęcona 
została tablica pamięci bp. Jana 
Niemca umieszczona w przed-
sionku kościoła, a jej fundatora-
mi byli parafianie, Zarząd Regio-
nu Rzeszowskiego i członkowie 
NSZZ „Solidarność”.

Pomysłodawcą i organizato-
rem wydarzenia „Zaduszki z bp. 
Janem Niemcem” byli Anna Dzia-
dek, przewodnicząca strzyżow-
skiej „Solidarności”, Zarząd Re-
gionu Rzeszowskiego. 

W uroczystości włączyła się 
również Fundacja „Troska”, na 
siedzibę której swój rodzinny 
dom przekazał bp Jan Niemiec.

red.

Zaduszki z bp. Janem Niemcem
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Jesteś fanem zimy? Narciarstwo, snowboarding, kuligi, łyżwiarstwo, wyścigi psich 

zaprzęgów, wszystko to czeka na Ciebie na Podkarpaciu. W Ustrzykach Dolnych - zimowej 

stolicy Bieszczadów znajdują się trasy z homologacją FIS. W całym regionie znajduje się 

blisko 30 wyciągów narciarskich oraz kilkadziesiąt tras biegowych i ski-tourowych. 

Tu zyskasz równowagę między sobą a światem, by mieć siłę do radzenia sobie z kolejnymi 

wyzwaniami. 

Podkarpackie zimą - moc wrażeń

podkarpackie.eu


