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Wspomnienie Patrona NSZZ „Solidarność”
Błogosławiony Jerzy Popie

łuszko został ustanowiony Pa
tronem NSZZ Solidarność na
podstawie dekretu z 25 sierpnia
2014 r. Kongregacji ds. Kultu
Bożego i  Dyscypliny Sakra
mentów z upoważnienia papie
ża Franciszka.
Po powstaniu Solidarności

ks.  Popiełuszko stał się jej du
chowym przywódcą, warszaw
scy hutnicy określili go swoim
kapelanem, był duszpasterzem
krajowym ludzi pracy, a  także
służby zdrowia. Ks. Jerzy swoją
pracę duszpasterską opierał na
przesłaniu: „Nie daj się zwycię
żyć złu, ale zło dobrem zwycię
żaj”. 17 stycznia 1982 r. w  ko
ściele św. Stanisława Kostki od
prawił pierwszą mszę świętą za
Ojczyznę i  tych, którzy dla niej
cierpią. Do świątyni przyjeżdżali
ludzie z całej Polski. Zapłacił ce
nę życia za głoszenie prawdy
i  stawanie w  obronie skrzyw
dzonych i prześladowanych. Ka
pelan „Solidarności” został za
mordowany 19 października
1984 r. przez funkcjonariuszy
Służby Bezpieczeństwa Grzego
rza Piotrowskiego, Leszka Pęka
lę i  Waldemara Chmielewskie
go. Działania „szwadronu
śmierci” inspirował Adam Pie
truszka, pułkownik Służby Bez
pieczeństwa, zastępca dyrektora
Departamentu IV MSW, który
zajmował się walką z  „antypań
stwową” działalnością kościo
łów i związków wyznaniowych.
19 października o  godz. 8.30

przedstawiciele Regionu Rze
szowskiego NSZZ „Solidarność”
złożyli kwiaty pod pomnikiem
bł. Jerzego Popiełuszki przed
kościołem Matki Bożej Saletyń
skiej w  Rzeszowie, ul. Dąbrow
skiego.
W  imieniu Zarządu Regionu

Rzeszowskiego NSZZ „Solidar
ność” kwiaty złożyli Bogumiła
StecŚwiderska i  Andrzej Filip
czyk, a  w  imieniu Stowarzysze
nia Osób Represjonowanych
w  Stanie Wojennym Wojewódz
twa Podkarpackiego  Wanda
MinickaWojturska, Stanisława
Starzak i Marian Irzyk.
Pomnik Błogosławionego autor

stwa Krzysztofa Brzuzana, znanego
rzeszowskiego artystyrzeźbiarza
i  fundatora Edwarda Kota został
odsłonięty w 2010 r. Wybór miejsca
na postawienie pomnika był nie
przypadkowy, ponieważ Matka Bo
ska Saletyńska jest patronką ludzi
pracy, a  świątynia do roku 2014
skupiała rzeszowskie środowisko
NSZZ „Solidarność” w  ramach
duszpasterstwa ludzi pracy.
Wieczorem, o  godz. 18.00

w  parafii bł. ks.  Jerzego Popie
łuszki w  Rzeszowie odbyła się
uroczystość odpustowa. Mszy
Św., z  udziałem związkowców
i  pocztów sztandarowych NSZZ
„Solidarność”, przewodniczył
biskup Kazimierz Górny. Kaza
nie wygłosił ks.  pułkownik
dr  hab.  Stanisław Gulak, który
przywołując nauczanie Jezusa
oraz słowa naszego Patrona,
przypomniał, jak ważne i  ko
nieczne jest w codziennym życiu
właściwe odczytywanie sensu
krzyża i  cierpienia (pełna treść
kazania na stronie internetowej ZR).
Msza zakończyła się uroczy

stym odśpiewaniem „Te Deum”
przed Najświętszym Sakramen
tem, umieszczonym w  prze
pięknej monstrancji wizerunku
Matki Bożej, którą na czas od
pustu do parafii przywieźli Wo
jownicy Maryi.
19 października 2014 r. biskup

rzeszowski Jan Wątroba podpisał
dekret erygowania Parafii pod we
zwaniem bł. Jerzego Popiełuszki
w  Rzeszowie, do której należy Re
gion Rzeszowski NSZZ „Solidar
ność”. Przy kościele działa też
Duszpasterstwo Ludzi Pracy, nad
którymi opiekę sprawuje proboszcz
ks. Robert Mokrzycki.
Od powstania „Solidarność”

wspierana była przez duchow
nych, którzy swojej służby nie
zawężali wyłącznie do posługi
kapłańskiej. Pomimo szykan
bezpieki czynnie pomagali opo
zycji demokratycznej, strajkują
cym i  więzionym. Na terenie
działalności Regionu Rzeszow
skiego takich księży było wielu
i  nie sposób wymienić wszyst
kich. Nieliczni otrzymali tytuł
„Zasłużony dla NSZZ „Solidar
ność”,  m.in.: abp Ignacy Tokar

czuk, bp  Jan Niemiec, o.  Jan
Kanty Bartnik, ks. Stanisław Beł
za, ks.  Eugeniusz Dryniak,
ks.  Stanisław Jurek, ks.  Włady
sław Pasiut MS, ks.  Jan Pępek,
ks.  Stanisław Ryba, ks.  Stani
sław Słowik, ks.  inf. Józef Son
dej, ks. Jan Warchał.

19 października został ustano
wiony dniem pamięci o  kapłanach,
którzy wykazywali się niezłomna
postawą, byli nieprzejednani wobec
zła, ale przede wszystkim byli au
torytetami moralnymi i wzorem dla
kolejnych pokoleń Polaków.

red.
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17 listopada w Warszawie

W MPK podpisano
porozumienie, ale...

11 października doszło do
podpisania porozumienia przez
wszystkie związki zawodowe
działające w Miejskim Przedsię
biorstwie Komunikacyjnym
z  władzami spółki i  miasta
w  sprawie podwyżek płac. Naj
więcej na podwyżkach skorzy
stają pracownicy najmniej zara
biający. Podwyżki zaczną obo
wiązywać od października.
Skorygowany został główny

postulat związkowców – 500 zł
podwyżki. Wzrost wynagrodze
nia kierowców zostanie wyliczo
ny w oparciu o  stawki godzino
we wpisane do wynagrodzenia
zasadniczego plus pochodne,
czyli dodatek stażowy, premie

czy praca w godzinach nocnych
i  niedzielę. Pracownicy admini
stracyjni będą zarabiać więcej
średnio o 8,9 proc.

– Udało nam się spotkać w nego
cjacjach z miastem w połowie drogi,
cieszymy się, że doszło do tego
kompromisu, ale temat podwyżek
w  spółce nie jest zamknięty. Nie
można też zapomnieć o  ponownym
przeliczeniu stawki wozokilometra,
która obecnie wynosi 8,90 zł. Uwa
żamy, że powinna być przynajmniej
o  2 zł wyższa – powiedział Mi
chał Białogłowski, przewodni
czący „Solidarności” w  MPK
Rzeszów.

red.

Z ministrami o problemach
branży piwowarskiej

Z  inicjatywy przedstawicieli
związków zawodowych repre
zentujących sektor przemysłu
piwowarskiego, 25 października
2022 r., w Warszawie, odbyły się
spotkania z  wiceministrem Sta
nisławem Szwedem w Minister
stwie Rodziny i  Polityki Spo
łecznej oraz z  wiceministrem
Arturem Soboniem w  Minister
stwie Finansów.
W  spotkaniach uczestniczył

Członek Zarządu Regionu Rze
szowskiego NSZZ „Solidarność”
Jan Hałaś (na zdj. pierwszy z pra
wej), który pełni funkcję prze
wodniczącego Krajowej Sekcji
Przemysłu Piwowarskiego i  za
cy przewodniczącego Sekreta
riatu Przemysłu Spożywczego
NSZZ „Solidarność” oraz prze
wodniczącego „S” w  leżajskim

Browarze.
U  ministra Szweda rozmowy

dotyczyły pracy nad ustawami:
o kaucjach za butelki i zasadach
wykupu mieszkań zakłado
wych. Natomiast głównymi te
matami u ministra Sobonia były:
– zawieszenie na okres dwóch

lat podnoszenia akcyzy na pi
wo, w związku z trudną sytuacji
branży piwowarskiej,
– ustawa o kaucji za butelki,
– podatek cukrowy, który ma

być wprowadzony dla bezalko
holowych piw typu lager.
Spotkania pomogły w  wyja

śnieniu wielu wątpliwości, co
zdaniem związkowców daje
szanse na rozwiązanie proble
mów w drodze dialogu społecz
nego.

solidarnoscspozywcow.pl

Przekazanie Orlików

Roman Jakim, przewodniczą
cy Krajowej Sekcji Przemysłu
Lotniczego NSZZ „Solidarność”
i  Bogdan Szozda, przewodni
czący Sekretariatu Metalowców
NSZZ „Solidarność” wzięli
udział w  uroczystym przekaza
niu siłom powietrznym pakietu

zmodernizowanych samolotów
PZL130 Orlik do standardu TC
II MPT. Maszyna proponowana
przez PZL „WarszawaOkęcie”
to wojskowy samolot szkolno
treningowy. Otwarta została
również baza serwisowa dla
tychże samolotów.

Z Johannesem von Thaddenem, prezesem zarządu i dyrektorem zarządza
jącym Airbus Poland S.A.

Region Rzeszowski organizuje
dla członków „Solidarności”
bezpłatny wyjazd na manifesta
cję, która odbędzie się 17 listo
pada 2022 r. w Warszawie.
Prosimy organizacje związko

we, by przekazywały do sekre

tariatu ZR (mail: rzesz@solidar
nosc.org.pl tel. 17 862 17 09) listy
zbiorcze uczestników ze swojej
OZ (imię i nazwisko, nr telefonu
– do kontaktu, data urodzenia –
do ubezpieczenia).

W Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej
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Wspólnie z PIP
Okręgowy Inspektorat Pracy

w Rzeszowie zorganizował kon
ferencję „Człowiek to nie towar,
nie daj się sprzedać – prawne
aspekty zagadnienia handlu
ludźmi”, która odbyła się 5 paź
dziernika br. w  Podkarpackim
Urzędzie Marszałkowskim.
Udział w niej wziął Marek Hojło,
reprezentując Zarząd Regionu.
Konferencja adresowana była

przede wszystkim do pracodaw
ców i  przedsiębiorców różnych
branż, instytucji i  urzędów, ale
również do pracowników
i  uchodźców z  Ukrainy. Celem
było zaznajomienie uczestników
z  praktycznymi i  prawnymi
aspektami zagadnienia handlu
ludźmi oraz zwalczania i  zapo
biegania temu zjawisku w  kon

tekście pracy sezonowej oraz le
galności zatrudnienia.
Zagadnienia dotyczące obo

wiązujących przepisów w  te
macie konferencji, prezentowali
podczas prelekcji i  wykładów
przedstawiciele Państwowej In
spekcji Pracy, Bieszczadzkiego
Oddziału Straży Granicznej,
Podkarpackiego Urzędu Woje
wódzkiego, Powiatowego Urzę
du Pracy w Rzeszowie oraz Za
kładu Ubezpieczeń Społecznych
w Rzeszowie.
Wydarzenie było również

okazją do podsumowania letniej
akcji kontrolnoprewencyjnej
Okręgowego Inspektoratu Pracy
w  Rzeszowie „Sezon na Biesz
czady 2022”.

red.

Akcja informacyjna w PSP
W  całym kraju na budynkach

komend wojewódzkich, miej
skich i  powiatowych Państwo
wej Straży Pożarnej oraz pojaz
dach służbowych zawisły flagi
i  transparenty NSZZ „Solidar
ność”. To efekt uchwały Krajo
wej Sekcji Pożarnictwa NSZZ
„Solidarność”, rozpoczynającej
akcję informacyjną związaną
z  ogólnopolską manifestacją
NSZZ „Solidarność”, która od
będzie się 17 listopada w War
szawie.
Związkowcy domagają się

między innymi waloryzacji od
przyszłego roku uposażeń i wy
nagrodzeń na poziomie 20%.
Postanowili również skierować
petycję do Ministra Spraw We
wnętrznych i  Administracji
z  postulatami z  branży pożar
nictwa dotyczącymi:
• urealnienia budżetów ko

mend w  zakresie wydatków
rzeczowych,
• doetatyzowania służby

w związku z  ciągłym wzrostem
zakresu zadań realizowanych
przez PSP,
• wdrożenia w  życie zmian

rozporządzenia o  pełnieniu
służby przez strażaków
PSP m.in. w zakresie rozliczania

czasu służby strażaków skiero
wanych do szkół i  ośrodków
szkolenia,
• wdrożenia systemowych

rozwiązań w zakresie wynagro
dzeń pracowników cywilnych
PSP,
• urealnienia siatki płac funk

cjonariuszy i  pracowników PSP
w związku z ciągłym jej spłasz
czaniem,
• urealnienia świadczeń so

cjalnych wypłacanych straża
kom,
• zaliczenia do wysługi eme

rytalnej dodatkowej należności
z  tytułu wysługi lat propono
wanej przez MSWiA.
W  Regionie Rzeszowskim

NSZZ „Solidarność” zarejestro
wanych jest 6 organizacji zrze
szonych w  Międzyregionalnej
Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Soli
darność” Województwa Pod
karpackiego, której przewodni
czącym jest Leszek Pelc.

red.

Uroczystości w Suchowoli

23 października 2022 r. w  Su
chowoli upamiętniono 38. rocz
nicę męczeńskiej śmierci kape
lana „Solidarności” bł. ks.  Jerze
go Popiełuszki.
W  uroczystościach, zorgani

zowanych przez Zarząd Regio
nu Podlaskiego NSZZ „Solidar
ność” wspólnie z  suchowolską
parafią św. Apostołów Piotra
i  Pawła i  władzami Suchowoli,
udział wzięli: rodzina ks. Popie

łuszki, działacze związku z róż
nych regionów, władze regio
nalne, lokalne, parlamentarzy
ści, liczne poczty sztandarowe.
Złożono kwiaty przy pomniku

ks.  Popiełuszki w  Suchowoli
oraz na grobie Jego rodziców,
ponieważ uroczystość upamięt
niała również rocznicę ich
śmierci. Okolicznościowa msza
święta zakończyła niedzielne
uroczystości.

Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” reprezentował Roman Jakim,
przewodniczący ZR oraz poczet sztandarowy w składzie: Marek Hojło,

Stanisław Jakim, Tadeusz Kulec.

Okręgowy Inspekto
rat Pracy w  Rzeszowie
po dwuletniej przerwie
spowodowanej pande
mią COVID19, zorga
nizował podsumowanie
działań prewencyjno
promocyjnych, a  także
konkursów organizo
wanych w 2022 r.
Uroczystość, która

odbyła się 9 listopada w  Urzę
dzie Marszałkowskim była tak
że okazją do wręczenia nagród
i  dyplomów laureatom konkur
sów „PracodawcaOrganizator
Pracy Bezpiecznej", „Buduj Bez
piecznie" oraz „Najaktywniejszy
Społeczny Inspektor Pracy",
a  także programu prewencyjne
go „Zdobądź Dyplom Państwo
wej Inspekcji Pracy w  2022".
Muzyka filmowa Wojciecha Ki

lara zaprezentowana przez
Kwartet Zespołu Szkół Muzycz
nych nr 2 w Rzeszowie dodała
„charakteru" uroczystości.
W  wydarzeniu udział wzięła

Bogumiła StecŚwiderska, zaca
przewodniczącego ZR, która
podziękowała OIP za współpra
cę z „S" w działalności prewen
cyjnej i pogratulowała nagro
dzonym w konkursach.

red.

17 października br. ob
radowała Okręgowa Ko
misja Konkursowa tego
rocznej edycji konkursu
„Buduj bezpiecznie”, do
którego zgłoszono 6 bu
dów realizowanych na
terenie województwa
podkarpackiego.
Komisja wyłoniła lau

reatów etapu regionalne
go i po zakończeniu prac posta
nowiła nominować zwycięzcę
do ogólnopolskiego etapu kon
kursu. W  obradach uczestniczył
Marek Hojło.

Konkurs „Buduj bezpiecznie”
ma na celu popularyzację do
brych praktyk w  zakresie bez
piecznych metod prowadzenia
robót budowlanych.

red.

23 listopada 2022 r. w godz. 9.0013.00
w siedzibie Regionu Rzeszowskiego

odbędzie się seminarium
dla Społecznych Inspektorów Pracy
o zagrożeniach i wypadkowości
w przemyśle maszynowym
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Wystarczy informacja płatnika,
by odliczyć od dochodu 500 zł

za składki związkowe
Od 1 stycznia 2022 r. podatnik

możne odliczyć ulgę z  tytułu
składek członkowskich na rzecz
związków zawodowych. Zno
welizowana ustawa o  podatku
dochodowym od osób fizycz
nych zwiększyła limit odlicze
nia zapłaconych składek z 300 zł
do 500 zł.
W  sytuacji gdy składki na

rzecz związku zawodowego po
trącane są przez pracodawcę
z  wynagrodzenia, podatnikowi
do udowodnienia wysokości
poniesionych na ten cel wydat
ków wystarczy jedynie informa
cja płatnika zamieszczona
w PIT11. Przed wprowadzony
mi zmianami potrzebne było
dodatkowo oświadczenie orga
nizacji związkowej.
Wykazana w  PIT11 kwota

składki na rzecz związku zawo
dowego nie może być większa
niż podlegająca odliczeniu

w  roku podatkowym, tj. 500 zł.
Nowy wzór formularza PIT11
wypracowany w związku z po
stanowieniami nowelizacji usta
wy o PIT z 9 czerwca, która jest
nazywana potocznie „Polski
Ład 2.0” (Ministerstwo Finan
sów określa ją „Niskie Podatki”)
obowiązuje od 1 lipca 2022 roku.
Jeżeli pracodawca nie potrąca

składek członkowskich z wyna
grodzenia pracownikapodatni
ka, podatnik ma obowiązek po
siadać dowód (dowody) wpłaty
składek członkowskich na rzecz
związków zawodowych. Do
wód wpłaty musi zawierać co
najmniej: dane identyfikujące
członka związku zawodowego
dokonującego wpłaty, nazwę
organizacji związkowej na rzecz
której dokonano wpłaty, tytuł
i  datę wpłaty oraz kwotę wpła
conych składek.

tysol.pl

Waloryzacja rent i emerytur

Przyjęte przez Sejm przepisy
zakładają waloryzację procento
wokwotową, co oznacza, że
świadczenia emerytalnorento
we będą w przyszłym roku wa
loryzowane o  prognozowany
wskaźnik 113,8 proc., przy zało
żeniu jednak, że podwyżka nie
będzie niższa niż kwota 250 zł.
 Zapewnienie odpowiednich wa

runków życia najstarszym Polakom
to nasza powinność, z której każde
go dnia się wywiązujemy. Dowo
dem na to jest nie tylko przyjęta
przez Sejm historycznie wysoka
waloryzacja świadczeń, ale także
pozostałe – trwale już wpisane
w  politykę senioralną – elementy,
chociażby wypłata trzynastych
i  czternastych emerytur. Tylko na
te trzy narzędzia w  latach 2019
2022 przeznaczyliśmy ponad
116 mld zł – powiedziała Marle
na Maląg, minister rodziny i po
lityki społecznej.

Wzrost poszczególnych
świadczeń

W  przyszłym roku najniższa
emerytura, renta z  tytułu całko
witej niezdolności do pracy,
renta rodzinna i  socjalna wzro
sną do 1588,44 zł z 1338,44 zł.
Gwarancja kwoty nie niższej

niż 250 zł dotyczyć będzie eme
rytów, którzy mają staż co naj

mniej 20 lat pracy  w przypad
ku kobiet i 25 lat  w przypadku
mężczyzn, uprawniający do
wypłaty emerytury w  wysoko
ści najniższej, gwarantowanej
przez państwo.
Natomiast najniższa renta

z tytułu częściowej niezdolności
do pracy zwiększy się do
1191,33 zł z 1003,83 zł.
Kwota waloryzacji w  przy

padku rent z  tytułu częściowej
niezdolności do pracy i  renty
inwalidzkiej III grupy wyniesie
nie mniej niż 187,50 zł, a  dla
osób, które pobierają częściową
emeryturę, waloryzacja nie bę
dzie mogła być niższa niż 125 zł.
Waloryzacja będzie także do

tyczyć emerytur i  rent rolników
indywidulanych, służb mundu
rowych, emerytur pomostowych,
nauczycielskich świadczeń kom
pensacyjnych i  rodzicielskich
świadczeń uzupełniających.
W  2023 r. na waloryzację

świadczeń emerytalnych i  ren
towych rząd przeznaczy
41,8 mld zł.
Rzeczywisty wskaźnik walo

ryzacji emerytur i  rent znany
będzie w  pierwszej połowie lu
tego, po podaniu przez Główny
Urząd Statystyczny realnych
wartości inflacji i  wzrostu wy
nagrodzeńw 2022 r.

gov.pl

Zmiany w prawie. Więcej
konsultacji ze związkiem

Umowy o  pracę od 2023 roku
ulegną zmianie. Wynika to z za
akceptowania postulatów NSZZ
„Solidarność”, jak również z dy
rektyw unijnych, które mają być
zaimplementowane do prawa
krajowego od 1 stycznia 2023 r.
W  przypadku umów o  pracę

na okres próbny zmieniony bę
dzie czas ich trwania. Zostanie
on uzależniony od rodzaju
umowy, jaką pracodawca ma
zamiar zawrzeć z  pracowni
kiem po zakończeniu okresu
próbnego:
1) Okres próbny nie będzie

mógł trwać dłużej niż miesiąc
jeśli pracodawca po jego zakoń
czeniu zamierza zawrzeć umo
wę o  pracę na czas określony
krótszy niż 6 miesięcy.
2) Dla umowy o pracę na czas

określony między 6 a 12 miesię
cy okres próbny nie będzie mógł
być dłuższy niż 2 miesiące.
W  obu powyższych przypad
kach omawiany termin będzie
mógł być wydłużony o miesiąc,
jeżeli jest to uzasadnione rodza
jem świadczonej pracy.
3) Jeśli pracodawca będzie

chciał zawrzeć umowę na czas
określony dłuższy niż rok lub
na czas nieokreślony, to okres
próbny nie będzie mógł być
dłuższy niż na 3 miesiące.
Ważną nowością będzie też

zrównanie na wielu płaszczy
znach umów zawieranych na
czas określony z  tymi na czas
nieokreślony.
Wprowadzony zostanie obo

wiązek uzasadnienia wypowie
dzenia umowy na czas określo
ny przez pracodawcę. Do tej
pory obowiązek taki występo
wał jedynie w przypadku umów
na czas nieokreślony.
Ponadto pracodawca będzie

musiał zawiadomić organizację
związkową o  zamiarze wypo
wiedzenia pracownikowi umo
wy na czas określony. Niedo
trzymanie któregoś z  wymie
nionych obowiązków będzie
skutkować przywróceniem pra
cownika do pracy.
Nowelizacja przewiduje także

wprowadzenie nowego rodzaju
wniosku dla pracowników. Bę
dą oni mogli zwrócić się do pra
codawcy o  zmianę formy za
trudnienia. Jedynym warun
kiem, który musi spełnić pra
cownik, aby móc złożyć taki
wniosek, jest zatrudnienie po
wyżej 6 miesięcy.
Pracodawca będzie miał obo

wiązek odpowiedzi na każdy
taki wniosek oraz uzasadnić
ewentualną odmowę. Wniosek
o zmianę formy zatrudnienia nie
może też być przyczyną zerwa
nia umowy z pracownikiem.

25 października 2022 r. w Fil
harmonii Podkarpackiej w  Rze
szowie odbył się koncert w 
dziesiątą rocznicę śmierci Prze
mysława Gintrowskiego  wy
bitnego artysty, kompozytora,
pieśniarza i  twórcy muzyki fil
mowej.
Polskie Radio Rzeszów było

organizatorem wydarzenia zło
żonego z  koncertu „ŚLEPCY” –

Mój Gintrowski w  wykonaniu
Norberta „Smoły” Smolińskiego
z  gościnnym udziałem Julii
Gintrowskiej oraz spektaklu
„Przesłuchanie Człowieka –
rzecz o  Przemysławie Gintrow
skim”.
W wydarzeniu udział wzięła

Bogumiła StecŚwiderska, zaca
przewodniczącego ZR.

red.

Rzecz o Gintrowskim
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Bogusława Buda odznaczona

Z  okazji Wojewódzkich Ob
chodów Dnia Edukacji Narodo
wej Wojewoda Podkarpacki
Ewa Leniart wręczyła 13 paź
dziernika odznaczenia pań
stwowe i  resortowe kilkudzie
sięciu nauczycielom z  naszego
regionu, wśród których byli
członkowie oświatowej „Soli
darności”.
Najwyższe odznaczenie, czyli

Złoty Krzyż Zasługi za zasługi
w działalności na rzecz rozwoju
oświaty przyznawane przez
Prezydenta RP Andrzeja Dudę
otrzymała Bogusława Buda –

przewodnicząca Regionalnej
Sekcji Oświaty i  Wychowania
NSZZ „Solidarność” w  Rzeszo
wie. Gratulujemy!

Gaudeamus igitur

Inauguracja roku akademic
kiego Politechniki Rzeszowskiej
odbyła się 7 października w Re
gionalnym Centrum Dydaktycz
noKonferencyjnym, gdzie ślu
bowanie złożyli przedstawiciele
studentów pierwszego roku,
a  uroczystą promocję otrzymali
studenci specjalności „pilotaż”.
Ponadto pracownicy tej naj
większej uczelni technicznej
w  regionie zostali uhonorowani

odznaczeniami państwowymi
i medalami „Zasłużony dla Po
litechniki Rzeszowskiej”.
W  uroczystości udział wzięła

zaca przewodniczącego ZR.
W  Regionie Rzeszowskim za

rejestrowana jest Organizacja
Zakładowa NSZZ "Solidarność"
Politechniki Rzeszowskiej, któ
rej przewodniczącym jest Bog
usław Dołęga.

red.

O historycznej roli „Solidarno
ści Oświaty i  Wychowania”
w  naprawie polskiej szkoły
i  kształtowaniu jej przyszłości
rozmawiali uczestnicy debaty
odbywającej się w  ramach pro

jektu „Nauczyciele w  służbie
Niepodległej”. Pasjonująca roz
mowa świadków historii
i uczniów szkół średnich odbyła
się 26 listopada w  Filharmonii
Podkarpackiej w Rzeszowie.

Nauczyciele w służbie

W wydarzeniu zorganizowanym przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
w roli panelistów udział wzięli m.in. przestawiciecle oświatowej "Solidar

ności" Stanisław Alot, Katarzyna MilcarekMróz.

27 października 2022 r.
w  Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Podkarpackiego
odbyła się konferencja „Nigdy
nie było dobrej wojny i  złego
pokoju”, nawiązującego do słów
Benjamina Franklina, amery
kańskiego polityka, uczonego fi
lozofa (17061790). Wydarzenie
było podsumowaniem projektu
Pedagogicznej Biblioteki Woje
wódzkiej przy PZPW w Rzeszo
wie "Czytanie dla pokoju" w ra
mach Międzynarodowego Mie
siąca Bibliotek Szkolnych. Ce
lem akcji, która trwała przez ca
ły październik, było m.in. przy

bliżenie literatury pokazującej
grozę i  tragizm wojny oraz
kształtowanie empatii dla ofiar
konfliktów zbrojnych.
W  trakcie konferencji swoje

wykłady przedstawili  m.in.
Małgorzata Rauch, Podkarpacki
Kurator Oświaty i  Beata Micha
łuszko, wicedyrektor ds. Peda
gogicznej Biblioteki Wojewódz
kiej w  Rzeszowie przy PZPW
i prof. dr hab. Aleksander Bobko.
W  wydarzeniu uczestniczyła

Bogumiła StecŚwiderska, re
prezentując Region Rzeszowski
NSZZ „Solidarność".

red.

W konferencji naukowej ETOS
NAUCZYCIELA, która odbyła
się 8 listopada na Uniwersytecie
Rzeszowskim udział wzięły
członkinie ZR: Bogumiła Stec
Świderska, Bogusława Buda
i Anna Dziadek.
W ramach wydarzenia odbyły

się wykłady prof.  dr.  hab.  Ro
mana Pelczara „Etos nauczycie
la w  Niepodległej  rys histo

ryczny" i  dr.  hab.  Krzysztofa
Bochenka, prof.  UR „Etos na
uczyciela w  kontekście współ
czesności" oraz panel dyskusyj
ny „Etos nauczyciela dzisiaj 
wyzwania epoki". Konferencja
jest podsumowaniem działań
w  ramach przedsięwzięcia Na
uczyciele w  służbie Niepodle
głej wpisującym się w  projekt
Niepodległa 20182022.

Czytanie dla pokoju

W  obchodach 60le
cia Zespołu Szkół
Kształcenia Ustawicz
nego w  Rzeszowie,
który odbyły się 13
października 2022 r.,
udział wzięła zaca
przewodniczącego ZR.
Uroczystość rozpo

częła się mszą św.
w  kościele pw. Pod
wyższenia Krzyża
Świętego. Następnie na budyn
ku szkoły odsłonięto tablicę
upamiętniającą jubileusz. Część
artystyczną zatytułowaną „Są

miejsca i  ludzie, których się nie
zapomina” wykonali uczniowie.
Autorzy promowali książkę

i film o historii szkoły.
red.

To już 60 lat ZSKU
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Przy grobiePatrona

78 października 2022 r. Orga
nizacja Zakładowa NSZZ „Soli
darność” Pracowników Urzędu
Marszałkowskiego Wojewódz
twa Podkarpackiego, po raz
pierwszy, pełniła służbę przy
grobie błogosławionego ks.Jerze
go Popiełuszki w Warszawie.
Większość z siedmiu członków

NSZZ „S”, którzy pracują w róż
nych budynkach i  departamen
tach Urzędu, była przy grobie
Męczennika po raz pierwszy.
Z  wielkim wzruszeniem

uczestniczyliśmy w  mszach
świetych w  kościele, w  którym
posługiwał ksiądz Jerzy,
a  w  muzeum Jego imienia,
mieszczącym się w  podzie
miach kościoła św. Stanisława
Kostki, oglądaliśmy eksponaty
i zdjęcia oraz słuchaliśmy archi
walnych nagrań. Służba przy
grobie ks.  Jerzego była dla nas
ważnym wydarzeniem ducho
wym i  wspólnotowym. Wspól
na modlitwa i  wykonywane

prace porządkowe oraz całodo
bowe czuwanie przy grobie, by
ły szansą na różnego rodzaju
przemyślenia i  lepsze poznanie
siebie nawzajem.
Dopisała pogoda, wspaniała

polska jesień zachwyciła nas
kolorami, a życzliwość osób, od
lat stale koordynujących i  po
sługujących przy grobie Mę
czennika oraz wielu innych mo
dlących przy grobie, dodawała
nam sił. Czuliśmy się wyróżnie
ni mogąc sprawować tę posługę!
Wszyscy wróciliśmy uboga

ceni czasem spędzonym przy
grobie Patrona NSZZ „Solidar
ność” oraz z planami na kolejną
taką posługę.
Dziękujemy wszystkim, któ

rzy pomogli zorganizować tę
posługę, a  szczególnie naszemu
Pracodawcy i  Regionowi Rze
szowskiemu NSZZ „Solidar
ność”.

Małgorzata Franczyk
zca przewodniczącego KZ „S”

Rodzinie i bliskim śp. Teresy LEW
wyrazy szczerego współczucia

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

 Dziękuję organizatorom za możliwość uczestnictwa w warcie przy grobie
bł. ks. Popiełuszki w Warszawie. Był to dla mnie czas refleksji i zadumy
nad życiem, działalnością na rzecz Solidarności i męczeńską śmiercią tego
wyjątkowego księdza. Idea wyjazdu, wspólne czuwanie w modlitwie nad
grobem księdza Jerzego, wszechobecna pamięć o nim były dla mnie wyjąt
kowym przeżyciem. Jako nowy członek Związku dziękuję grupie za ciepłe

przyjęcie, poczucie wspólnoty i modlitwę. Iwona

Przewodniczącemu Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”
PPKiUG Kruszgeo SA Rzeszów

Bogusławowi PLĘSOWI
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierciMamy
w imieniu Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”

składa Roman Jakim, przewodniczący ZR

Zmarł Bogdan Duchań

Bogdan Duchań urodził się w 1952 r. w Jarosławiu. Stu
diował na Politechnice Rzeszowskiej. Pracował jako elek
tryk i  elektromonter w  Wojewódzkiej Usługowej Spół
dzielni Pracy, potem w Wojewódzkim Związku Rolniczych
Spółdzielni Produkcyjnych w  Rzeszowie. W  ówczesnym
Wojewódzkim Ośrodku Postępu Rolniczego w Boguchwa
le (obecnie Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego) pracował jako
jako instruktor jeździectwa. Już 1975 r. był współorganizatorem rzeszow
skiej konnej Straży Ochrony Przyrody. Od września 1980 r. zaangażowa
ny „Solidarności”, w tym także „Solidarności Wiejskiej”. Od stycznia 1981
r. pracownik działu informacji Międzyzakładowej Komisji Związko
wej/Międzyzakładowego Komitetu Robotniczy „Solidarności” w Rzeszo
wie, odpowiedzialny za redagowanie serwisu informacyjnego i przygoto
wywanie wydawnictw,  m.in. „Solidarności Rzeszowskiej”. W  styczniu
i  lutym 1981 r. uczestnik okupacyjnego strajku chłopskiego w  siedzibie
byłej Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych, redaktor techniczny
i drukarz strajkowego pisma „Trwamy”, a także innych strajkowych wy
dawnictw. Następnie sekretarz Komisji ds. Realizacji Porozumień Rze
szowskoUstrzyckich (porozumienia zakończyły strajki w  Rzeszowie
i Ustrzykach Dolnych). Członek Regionalnego Komitety Obrony Więzio
nych za Przekonania w Rzeszowie i Klubu Rzeczypospolitej Samorządnej
WolnośćSprawiedliwośćNiepodległość. 13 grudnia 1981 r. internowany,
osadzony w  Załężu koło Rzeszowa, zwolniony 29 kwietnia 1982 r. Na
wolności włączył się w działania opozycji. W październiku 1982 r. wyemi
grował do Stanów Zjednoczonych, skąd wspierał finansowo działalność
RKW w Rzeszowie. 25 października 2019 r. odznaczony został Krzyżem
Wolności i Solidarności za działalność antykomunistyczną.
źródło: IPN Oddział Rzeszów

Rodzinie i Bliskim śp. Bogdana DUCHANIA
wyrazy szczerego współczucia

w imieniu
Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”

składa Roman Jakim, przewodniczący ZR

4 listopada 2021 r. w  kościele
św. Stanisława BM w  Dobrze
chowie, działacze i  członkowie
„Solidarności” wraz z  parafia

nami uczestniczyli w  „Zadusz
kach z bp. Janem Niemcem”.
Pomysłodawcą i  organizato

rem wydarzenia są Anna Dzia
dek, przewodnicząca Oddziału
ZR NSZZ „Solidarność”
w  Strzyżowie oraz Zarząd Re
gionu Rzeszowskiego NSZZ
„Solidarność”. Z  ramienia ZR
we mszy św. udział wziął An
drzej Filipczyk.
Ubiegłego roku poświęcona

została tablica pamięci bp. Jana
Niemca, która widnieje
w przedsionku kościoła.

red.

Dobrzechowskie Zaduszki
w rocznicę śmierci bp. Jana

Organizację Zakładową NSZZ „S” Pracowników UMWP reprezentowali:
Małgorzata Franczyk, Dorota Jamrozy, Zofia Kasperek, Iwona Kochan

Warowna, Antoni Piekłowski, Karol Tworz, Józef Warzybok.

Marian Irzyk w Szufnarowej

16 października
w  całym kraju obcho
dzony był XXII Dzień
Papieski pod hasłem
"Blask Prawdy".
W  uroczystościach
w Szkole Podstawowej
im. Jana Pawła II
w  Szufnarowej oraz
kościele parafialnym
im. MB Ostrobramskiej
w  Szufnarowej udział
wziął Marian Irzyk. Złożył
kwiaty pod tablicą na budynku
Szkoły noszącej imię Błogosła

wionego oraz przekazał 40to
mową Encykopedię o  JPII spo
łeczności szkolnej.
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Kapitał początkowy to odtwo
rzona kwota składek na ubezpie
czenie emerytalne sprzed 1 stycz
nia 1999 r. Wcześniej ZUS nie był
zobowiązany, by prowadzić in
dywidualne konta ubezpieczo
nych, więc ZUS nie może spraw
dzić, ile pieniędzy faktycznie
wpłacono. Dlatego jeśli urodziłeś
się po 1948 r., obliczamy Twój
wkład do systemu emerytalnego
na podstawie Twojego stażu pra
cy i Twoich zarobków w tamtym
okresie. To istotne, ponieważ wy
sokość kapitału początkowego
ma wpływ na wysokość Twojej
emerytury.
Jeżeli jeszcze nie złożyłeś wnio

sku o  naliczenie kapitału począt
kowego, zrób to jak najszybciej.
Wiele zakładów pracy, które
funkcjonowały do końca 1998 r.,
może już nie istnieć i  możesz
mieć trudności ze znalezieniem
dokumentów niezbędnych do
ustalenia kapitału początkowego
(szczególnie potwierdzających
zarobki).
Jeżeli złożyłeś wniosek o  eme

ryturę, nie musisz dodatkowo
składać wniosku w sprawie kapi
tału początkowego, ZUS obliczy
kapitał z urzędu.

Komu ZUS ustala kapitał po
czątkowy

Jeżeli urodziłeś się po 1948 r.
i byłeś zatrudniony lub sam opła
całeś składki na ubezpieczenie
społeczne przed 1999 r.;
Jeżeli urodziłeś się przed 1949

r. i  spełniasz łącznie cztery po
niższe warunki:
• osiągnąłeś powszechny wiek

emerytalny po 31 grudnia 1998 r.,
• złożyłeś po raz pierwszy

wniosek o  emeryturę z  tytułu
ukończenia powszechnego wieku
emerytalnego po 31 grudnia 2008
r. i  wystąpiłeś o  obliczenie eme
rytury według nowych, zrefor
mowanych zasad,
• masz staż ubezpieczeniowy

(okresy składkowe i  nieskładko
we), który wynosi co najmniej 20
lat (kobieta) lub co najmniej 25 lat
(mężczyzna); przy wyliczaniu
kapitału okresy nieskładkowe
możemy wziąć pod uwagę tylko
w  wymiarze, który nie przekra
cza 1/3 okresów składkowych),
• po tym, jak osiągnąłeś po

wszechny wiek emerytalny, kon
tynuowałeś pracę i  miałeś opła
cane składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe.

Jakie dokumenty powinieneś
złożyć

Wypełnione druki:
• Wniosek w  sprawie kapitału

początkowego (druk EKP),
• Informację o  okresach skład

kowych i  nieskładkowych (druk
ERP6),
• Informację dotyczącą prze

biegu ubezpieczenia osoby ubez
pieczonej (druk E 207 PL) – tylko
jeśli mieszkałeś lub byłeś ubez
pieczony w  państwach człon
kowskich Unii Europejskiej albo
Europejskiego Porozumienia
o  Wolnym Handlu (EFTA) lub
w  państwach, z  którymi Polska
zawarła umowy dwustronne
o zabezpieczeniu społecznym.

Dokumenty, które potwierdzają
Twój staż ubezpieczeniowy
sprzed 1 stycznia 1999 r., np.:
• świadectwa pracy,
• zaświadczenia pracodawców

lub legitymacje ubezpieczeniowe
(gdy jest w nich wpis o okresach
zatrudnienia),
• umowy o pracę,
• legitymacje służbowe,
• pisma kierowane do Ciebie

przez pracodawcę (np. o powoła
niu, mianowaniu, zmianie anga
żu, udzieleniu urlopu, zwolnie
niu),
• uwierzytelnione kopie doku

mentów lub ich odpisy wydane
przez archiwum lub jednostkę,
która przechowuje dokumentację
zlikwidowanych zakładów pracy
• zeznania świadków, najlepiej

byłych współpracowników, na
druku ZUS Rp8 i Twoje oświad
czenie w  sprawie braku doku
mentów – druk: ZU S Rp9 (jeśli
nie masz innych dokumentów
potwierdzających dany okres za
trudnienia,
• zaświadczenie, że byłeś zare

jestrowany w Urzędzie Pracy lub
pobierałeś zasiłki dla bezrobot
nych (jeśli byłeśw takiej sytuacji),
• zaświadczenie z Ośrodka Po

mocy Społecznej (jeśli pobierałeś
stałe zasiłki z  opieki społecznej,
od których miałeś opłacane
składki na ubezpieczenie spo
łeczne),
• książeczkę wojskową (jeśli

chcesz potwierdzić zasadniczą
służbę wojskową, zastępcze for
my tej służby, nadterminową za
sadniczą służbę wojskową lub
odbywanie ćwiczeń wojsko
wych),
• zaświadczenie z  instytucji,

w  której pełniłeś służbę zawodo
wą (jeśli ją pełniłeś),
• odpis aktu urodzenia dziecka

(jeżeli z powodu opieki nad nim
nie wykonywałeś pracy),
• zaświadczenie z  uczelni lub

dyplom, w którym jest informacja
o  ukończeniu studiów oraz pro
gramowym czasie trwania nauki.
Ważne! W  kapitale początko

wym ZUS nie uwzględnia okre
sów prowadzenia gospodarstwa
rolnego lub pracy w  tym gospo
darstwie.

Kapitał początkowy Dokumenty, które potwierdzą
wysokość Twojego wynagrodze
nia przed 1 stycznia 1999 r.:
• zaświadczenie o zatrudnieniu

i  wynagrodzeniu, wydane przez
pracodawcę, który opłacał za Cie
bie składki na ubezpieczenie spo
łeczne (druk Rp7), lub następcę
pracodawcy albo legitymację
ubezpieczeniową z wpisami o za
trudnieniu i wynagrodzeniu,
• dowody zastępcze (np. ksero

kopie dokumentów wydane
przez archiwa lub inne jednostki,
które przechowują dokumenty
zlikwidowanych zakładów pra
cy).
Ważne! Jeżeli nie złożysz doku

mentów, które potwierdzą wyso
kość Twojego wynagrodzenia, to
za ten okres przyjmiemy wyna
grodzenie minimalne – propor
cjonalnie do okresu i  wymiaru
czasu pracy.

Gdzie powinieneś złożyć do
kumenty

Wniosek o  ustalenie kapitału
początkowego wraz z  pozostały
mi koniecznymi dokumentami
możesz złożyć w każdej placówce
ZUS. Rozpatrzy go ta jednostka,
która jest właściwa ze względu na
Twoje stałe miejsce zameldowa
nia.
Ważne! Złóż oryginały doku

mentów. Zwrócimy Ci je z  decy
zją o ustaleniu kapitału początko
wego (poza dokumentami po
twierdzającymi Twoje wynagro
dzenie). Jeśli chcesz dostarczyć
nam kopie, musi je poświadczyć
notariusz.

Kiedy możesz złożyć wniosek
o ponowne ustalenie kapitału

początkowego

• gdy masz dokumenty po
twierdzające Twój staż lub zarob
ki, których dotychczas u  nas nie
złożyłeś,
• gdy zmienią się przepisy

o  sposobie obliczania wcześniej
ustalonego kapitału początkowe
go.
Możesz to zrobić w  dowolnym

momencie. Wyjątkiem jest przeli
czenie z  uwzględnieniem okresu
studiów w wymiarze nieprzekra
czającym 1/3 okresów składko
wych udowodnionych przed
dniem złożenia wniosku o  eme
ryturę. Jak wynika z  przepisów,
takie przeliczenie jest możliwe
dopiero po złożeniu wniosku
o emeryturę.
Jeżeli nie złożysz wniosku

o  przeliczenie kapitału początko
wego, to ZUS ponownie ustali
wysokość Twojego kapitału przy
obliczaniu emerytury, gdy będzie
to dla Ciebie korzystniejsze.
Jeśli masz już przyznaną eme

ryturę na nowych zasadach przed
opisanymi wyżej zmianami prze
pisów, to na Twój wniosek ZUS
ponownie ustali kapitał począt

kowy i  przeliczy emeryturę
z uwzględnieniem jego przeliczo
nej wartości. Emeryturę w  nowej
wysokości ZUS wypłaci nie
wcześniej niż od miesiąca, w któ
rym złożysz wniosek.

Rekompensata z tytułu pracy
w szczególnych warunkach lub
w szczególnym charakterze

Rekompensata nie jest samoist
nym świadczeniem pieniężnym.
Stanowi ona dodatek do kapitału
początkowego i  łącznie z tym ka
pitałem podlega waloryzacjom,
a  w  efekcie powiększa podstawę
obliczenia emerytury.

Jakie warunki musisz spełnić

• przed 1 stycznia 2009 r. pra
cowałeś w  szczególnych warun
kach lub w  szczególnym charak
terze stale i w  pełnym wymiarze
czasu pracy przez co najmniej 15
lat,
• nie masz ustalonego prawa

do wcześniejszej emerytury, np.
z  Karty Nauczyciela, nauczyciel
skiego świadczenia kompensa
cyjnego ani emerytury pomosto
wej,
• wystąpisz z  wnioskiem

o  emeryturę w  powszechnym
wieku emerytalnym (60 lat dla
kobiet, 65 lat dla mężczyzn),
• dołączysz do tego wniosku

świadectwo pracy lub zaświad
czenie, które potwierdza, że wy
konywałeś pracę w  szczególnych
warunkach lub w  szczególnym
charakterze.
Ważne! ZUS nie obliczy re

kompensaty, jeśli wnioskujesz
o wcześniejszą emeryturę.

Od czego zależy wysokość re
kompensaty

• od Twojego stażu ubezpie
czeniowego (okresów składko
wych i  nieskładkowych sprzed 1
stycznia 2009 r.),
• od czasu, przez jaki wykony

wałeś pracę w  szczególnych wa
runkach lub w  szczególnym cha
rakterze, przed 1 stycznia 2009 r.,
• od obniżonego wieku emery

talnego określonego dla danego
rodzaju pracy,
• od wieku, który osiągnąłeś 31

grudnia 2008 r.
Kwotę rekompensaty ZUS doda

do wartości Twojego kapitału po
czątkowego. Obie te kwoty są
waloryzowane przy obliczaniu
Twojej emerytury.
Ważne! Rekompensatę za pracę

w  szczególnych warunkach ZUS
dolicza do kapitału początkowe
go, który dla osób z  dużym sta
żem pracy przed 1999 r. jest istot
nym elementem podstawy obli
czenia emerytury powszechnej.
Tym samym rekompensata ma
znaczący wpływ na wysokość tej
emerytury.

opr. Grażyna Mierzwa
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Szkolenie wyborcze

26 października 2022 r. w  sie
dzibie Regionu Rzeszowskiego
NSZZ „Solidarność” w  Rzeszo
wie odbyło się szkolenie dla
członków Regionalnej Komisji
Wyborczej w  temacie zbliżają

cych się wyborów władz związ
kowych na nową kadencję 2023
2028. Szkolenie przeprowadził
Waldemar Dubińsk, przedsta
wiciel Krajowej Komisji
Wyborczej NSZZ „Solidarność”.

Skład Regionalnej Komisji Wyborczej
Regionu Rzeszowskiego NSZZ "Solidarność"

Andrzej Filipczyk – przewodniczący RKW
tel: 608 588 625, mail: cprez.rzesz@solidarnosc.org.pl
Marek Hojło – zaca przewodniczącego RKW
Robert Bąk – zaca przewodniczącego, sekretarz RKW

Członkowie RKW:
Andrzej Czochara; Anna Dziadek; Marian Kokoszka; Jan Skowroń
ski; Bogumiła StecŚwiderska; Artur Stefański; Marek Uberman

oraz prawnicy zatrudnieni w Regionie Rzeszowskim, mający pełno
mocnictwo stałe do nadzorowania wyborów związkowych jedno
stek organizacyjnych Związku:
Barbara Staszczak; Monika Wojak; Rafał Rzepecki.

Wyższe upusty na Lotosie
W systemie LOTOS Biznes wprowadzono zmianę standardowych

warunków rabatowych, podwyższając upusty.

Jednocześnie nastąpiły zmiany w  funkcjonowaniu programu
rabatowego po podziale spółki LOTOS Paliwa. Z programu LOTOS
Biznes i LOTOS Navigator zostały wyłączone stacje, które trafiły do
PKN Orlen. Natomiast program będzie kontynuowany bez zmian
na stacjach LOTOS, które trafią do koncernu MOL.
Przypominamy, że na stacjach PKN Orlen również działa system

rabatowy dla członków NSZZ "Solidarniość w  ramach karty
lojalnościowej Orlen BiznesTank.

Pamiętajcie, że Organizacje Związkowe zarejestrowa
ne w Regionie Rzeszowskim NSZZ „Solidarność”

MAJĄOBOWIĄZEK:

• zgłoszenia w Regionalnej Komisji Wyborczej termi
nu mających się odbyć zebrań wyborczych nie póź
niej niż 14 dni przed ich rozpoczęciem,

• dostarczenia protokołów z przeprowadzonych wy
borów na kadencję 20232028 do Regionalnej Komisji
Wyborczej RRz nie później niż w 14tym dniu od ich
zakończenia.

Jednocześnie przypominamy o  obowiązku poinfor
mowania wszystkich uprawionych do głosowania
o  terminie wyborów w  Organizacji Związkowej co
najmniej 14 dni przed datąwyborów.

W szkoleniu wzięli udział również przedstawiciele Regionalnych
Komisji Wyborczych z Regionu Ziemia Przemyska

oraz Regionu Ziemia Sandomierska.

Audycji można odsłuchaćw dowolnym momencie
z naszej strony internetowej, a ostatnimi jej gośćmi byli:

Roman Jakim  przewodniczący ZR „S”;
Stanisław Alot  „S” Emerytów i Renicstów;

Stanisław Hulek  „S” Zakłady Magnezytowe Ropczyce;
Anna Leśniewska  „S” Radio Rzeszów.

Emisja audycji

Zorganizowani mają lepiej

w Radio Via 103,8 FM

we wtorki o godz. 19.15

oraz piątki o godz. 21.30

Podczas VII Forum Kobiet
Podkarpacia im. dr Grażyny Gę
sickiej, które odbyło się 3 listo
pada w  Sędziszowie Małopol
skim, symbolicznie odsłonięto
odświeżony nagrobek hrabiego
Franciszka Ksawerego Preka
(18011863) na cmentarzu ko
munalnym w Sędziszowie Młp.

Zaś w  podziemiach sędzi
szowskiego ratusza wspomina
no postaćWielkiego Polaka, jego
matki oraz przybliżono twór
czość tego artysty, malarza i  li
terata.
W  wydarzeniu udział wzięła

zaca przewodniczącego ZR.
red.

Forum Kobiet Podkarpacia

Nasza członkini Bernadeta Frysztak z Danutą Bielecką


