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30. rocznica
wyborów czerwcowych
W 30. rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów, wicewojewoda Aneta Niestrawska
wręczyła medale imienia Witolda Celichowskiego wielkopolskim działaczom
niepodległościowym. Uhonorowane osoby 30 lat temu walczyły i pracowały na zwycięski
wynik wyborczy. Prowadziły działania na rzecz odzyskania niepodległości i suwerenności
państwa. Medale pamiątkowe przyznane przez wojewodę Zbigniewa Hoffmanna odebrali:
Olgierd Baehr i Henryk Krzyżanowski.
- Dziś w tym gronie świętujemy
30. rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów parlamentarnych
w
Polsce.
Wybory, które były wynikiem
porozumienia między przedstawicielami władzy komunistycznej a przedstawicielami
opozycji podczas obrad Okrągłego Stołu - powiedziała wicewojewoda.
Odniosła się także do zmian,
które w konsekwencji umożliwiły wejście ludziom PZPR do
rządu i parlamentu, mimo wyraźnego sprzeciwu społeczeństwa. - Kiedy odkrywane
zostają kolejne karty wydarzeń
z 1989 roku możemy zaobserwować, iż wybory, które miały
przywrócić w Polsce pełną wolność, stały się narzędziem komunistycznego
aparatu
partyjnego, który mimo klęski
w pierwszej turze wyborów
wymusił na opozycji zmiany
ordynacji wyborczej.
Wicewojewoda podkreśliła
także, że zarówno Okrągły Stół
wybory z 1989 roku to wynik
działań i poświęcenia, często
własnego życia, działaczy Niezależnego
Samorządnego
Związku Zawodowego „Solidarność”, który jako pierwszy, w tak
mocny i zdecydowany sposób

W ubiegłym tygodniu minister
Bożena Borys-Szopa (MRPiPS)
poinformowała, że stopa bezrobocia w maju wyniosła
5,4 proc. i była o 0,7 proc. niższa niż przed rokiem. Ostatni
raz bezrobocie na tym poziomie (5 proc.) zarejestrowano
we wrześniu 1990 r.
Z danych ministerstwa wynika, że liczba bezrobotnych
w końcu maja 2019 r. wyniosła
907,1 tys. osób i w porównaniu
do końca kwietnia br. spadła
o 31,2 tys. W porównaniu
z majem 2018 r. liczba bezrobotnych była niższa o 95 tys.
Spadek dotyczy wszystkich
województw, jednak największy
nastąpił w województwach:
warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim, podlaskim
oraz śląskim.
Spadek bezrobocia w ostatnim okresie związany jest głów-

nie z pracami sezonowymi
w budownictwie, rolnictwie,
leśnictwie i ogrodnictwie.
Spada również odsetek młodych osób pozostających bez
pracy – absolwenci latami stanowili najliczniejszą grupę bezrobotnych. Jeszcze nie tak
dawno bezrobocie wśród młodych utrzymywało się na poziomie 25 proc., teraz to jest 11 proc.
Wśród miast najniższe bezrobocie w Polsce było w Poznaniu
- 1,3 proc., w Warszawa wyniosło 1,4 proc. Najwyższe stopy
bezrobocia zaobserwowano
w powiecie szydłowieckim 23,2 proc. oraz braniewskim 20,4 proc.
Według podziału na płeć
nadal wśród ogółu pracujących
przeważają
mężczyźni
w I kwartale 2019 r. ich udział
wyniósł 55,3 proc.
AD

Szanuję siebie – zatrudniam
legalnie

Rozmowy, wspomnienia i refleksje o przygotowaniach, przebiegu i efektach wyborów czerwcowych
były kontynuowane podczas spotkania towarzyskiego, na które do hotelu „Ikar” zaprosiła
wielkopolska „Solidarność”.

zaczął wołać o podstawowe
ludzkie prawo, jakim jest wolność.
Podczas spotkania, Maciej
Musiał, ówczesny szef sztabu
wyborczego Komitetu Obywa-

telskiego w Poznaniu, przekazał
uczestnikom uroczystości zapisy archiwalnych nagrań
sprzed 30 lat, dokumentujące
wypowiedzi działaczy opozycji.
Uroczystość uświetnił wykład

o wyborach czerwcowych
w Wielkopolsce i sytuacji geopolitycznej, wygłoszony przez
profesora Konrada Białeckiego.
poznan.uw.gov.pl
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Rok 1989 oczami młodego pokolenia
Konferencję pod takim hasłem - w przeddzień 30. rocznicy wyborów czerwcowych
– zorganizowali poznański
oddział Instytutu Pamięci
Narodowej oraz Prywatne Liceum KOSSAKA w Poznaniu.
Prelegentami byli przedstawiciele młodego pokolenia –
uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Mogli prezentować
zgłoszone prace w czterech panelach tematycznych: Okrągły
Stół, Wybory 4 czerwca 1989,
Wspomnienie tamtych dni,
Mój bohater tamtych dni.
Oficjalnego otwarcia konferencji dokonali: wicekurator
Aleksandra Kuź, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Na-

Najniższe bezrobocie
od trzech dekad

rodowej w Poznaniu Marta
Szczesiak-Ślusarek oraz dyrektor Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego
KOSSAKA

w Poznaniu Sławomir Cichy.
Następnie dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu dr hab. Rafał

Reczek wprowadził wszystkich
uczestników w tematykę konferencji.
Swoje prace multimedialne,
prelekcje, a także wiersz zaprezentowali uczniowie z Zespołu
Szkół Zawodowych nr 1 im.
rtm. Witolda Pileckiego w Poznaniu, Akademickiego Gimnazjum Milenium w Gnieźnie,
Szkoły Podstawowej nr 2 z Głogowa oraz Prywatnego Liceum
Ogólnokształcącego „KOSSAKA” w Poznaniu.
Uczestnicy konferencji mieli
możliwość porozmawiania ze
świadkami tamtych dni: Barbarą Napieralską oraz Arkadiuszem Małyszką.
ipn.gov.pl

W mediach rozpoczęła się
kampania promująca ogólnopolski program informacyjnoedukacyjny
Państwowej
Inspekcji Pracy z obszaru legalności zatrudnienia. Projekt został zapoczątkowany w 2017 r.,
a jego zadaniem jest podniesienie świadomości pracodawców i pracowników
z zakresu zasad zatrudniania
zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa pracy. Kampania kierowana jest do pracodawców i pracowników – ze
szczególnym uwzględnieniem
pracowników z Ukrainy.
Celem kampanii „Zatrudniam legalnie” jest walka z szarą
strefą. To uświadomienie pracodawcom i pracownikom tego, że
to nie możliwość, tylko obowiązek zatrudniania pracowników
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy.
Potrzebę realizacji kampanii
edukacyjno-informacyjnej uzasadniają doświadczenia z działalności kontrolno-nadzorczej
PIP dotyczącej legalności zatrudnienia. Wpisują się one
w ogólny kontekst działań służb
publicznych, ukierunkowanych
na zwalczanie zjawisk i procesów ekonomicznych, które
określa się mianem szarej strefy
gospodarki. Wyniki kontroli PIP

prowadzonych w tym obszarze
zagadnień wskazują, że wykonywanie pracy bez potwierdzenia na piśmie warunków
umowy o pracę i bez zgłoszenia
do ubezpieczenia społecznego
to nadal jedne z najistotniejszych (obok niewypłaconych
wynagrodzeń i wypadków związanych z pracą) problemów polskiego rynku pracy.
Nie istnieją oficjalne statystyki
wskazujące, ile osób pracuje bez
podpisanej umowy. Szacuje się
natomiast, że nawet w co piątym
przedsiębiorstwie ludzie pracują
na czarno. 17 proc. nie ma opłacanych składek przez pracodawcę do ZUS. Są jednak inne
statystyki, które pokazują, że
nawet co trzeci pracownik nie
posiada umowy. Jeszcze inne podają, że w kontrolowanych przez
PIP zakładach pracy co ósma
osoba nie miała umowy oraz
ubezpieczenia.
Przez tę kampanię PIP z jednej strony deklaruje pomoc
prawną i informacyjną tym, którzy chcą zatrudniać pracowników, a nie wiedzą jak to zrobić,
z drugiej strony propaguje
postawę, w której legalne zatrudnienie jest standardem na
wolnym rynku - zatrudniając legalnie jestem profesjonalistą
i mam czyste sumienie. AD
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Wspólnie budowali
piękniejszy świat

Na realizację programu
„Opieka wytchnieniowa” zarezerwowano w tym roku
w ramach Funduszu Solidarnościowego 110 mln zł. Wyjaśniamy, w jaki sposób można
skorzystać z programu.
Program dotyczy członków
rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
a dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze
wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub
pomocy innej osoby w związku
ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego
współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
a osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub ze
wskazaniem konieczności stałej
lub długotrwałej pomocy innej
osoby w związku ze znacznie
ograniczoną możliwością egzystencji.
Opieka wytchnieniowa może
odciążyć opiekunów m.in. przez
zapewnienie im wsparcia w wykonywaniu dodatkowych obowiązków lub zapewnienie
zastępstwa, dzięki któremu opiekunowie zyskają czas dla siebie.
Wsparcie może być realizowane poprzez:
1. świadczenie usługi opieki
wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej lub w ośrodku wsparcia, domu opieki społecznej;
2. świadczenie usługi opieki
wytchnieniowej jako rozszerzenie usług opiekuńczych w ramach pobytu całodobowego,
3. świadczenie specjalistycznego poradnictwa.

Jak skorzystać z opieki
wytchnieniowej?
W celu oceny stanu dzieci
z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o których mowa powyżej,
oraz osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności lekarz specjalista –
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Opieka wytchnieniowa

zgodnie z symbolem przyczyny
niepełnosprawności znajdującej
się na orzeczeniu, powinien
uzupełnić Kartę oceny stanu pacjenta wg zmodyfikowanej skali
Barthel. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 0 do 40
punktów, wówczas opieka wytchnieniowa w pierwszej kolejności powinna trafić do takiego
pacjenta – członka rodziny lub
opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą.
Opiekun będzie musiał wystąpić do gminy o przyznanie
opieki wytchnieniowej w formie
pobytu dziennego lub całodobowego. Gmina wyda decyzję
administracyjną i będzie miała
obowiązek poinformować opiekuna o prawach i obowiązkach
wynikających z przyznania
opieki wytchnieniowej.
Program będzie realizowany
od dnia podpisania umów przez
Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej z gminami/powiatami do 31 grudnia
2019 r., i to tam należy po
31 maja br. zasięgać informacji,
kiedy będzie można wnioskować o usługi opiekuńcze.
W 2019 r. usługa opieki opiekuńczej w formie pobytu całodobowego może być udzielona
maksymalnie na 14 dni. Dla
usługi wytchnieniowej w ramach
pobytu dziennego oraz wsparcie
poprzez specjalistyczne porad-

nictwo limit wynosi 240 godzin.
Jest to suma wsparcia w ramach
opieki wytchnieniowej dla opiekuna 1 dziecka lub osoby dorosłej z niepełnosprawnością,
uprawnionych do tego rodzaju
wsparcia. Co ważne, podopieczni
uprawnieni do otrzymania opieki
wytchnieniowej nie ponoszą żadnych kosztów za usługę
w powyższych wymiarach.
Jeśli opiekun wykorzysta powyższe możliwości, a będzie
chciał skorzystać jeszcze z opieki
wytchnieniowej, trzeba będzie
spełnić warunek: dochód podopiecznego nie może przekroczyć 350% obowiązującego od
1 października 2018 r. kryterium
dochodowego
określonego
w art. 8 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej.
Spełniając ten warunek, opiekun może skorzystać jeszcze
z 240 godzin opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego
i specjalistycznego poradnictwa,
opłacając 50% kosztów tych
usług.
Na podobnej zasadzie może
on skorzystać przez kolejne
14 dni z opieki wytchnieniowej
w ramach pobytu całodobowego w ośrodkach wsparcia
i mieszkaniach chronionych
(opłata 50% wartości tych usług).
Krzysztof Rowiński
Tygodnik Solidarność
nr 23/7 czerwca 2019 r.

W piątek 7 czerwca br. wolontariusze Fundacji Enea budowali ogród terapeutyczny dla
uczniów Ośrodka SzkolnoWychowawczego dla Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnej
im. Z. Tylewicza w Poznaniu.
Mimo upału, w ciągu kilku
godzin pracownicy spółek Enea
posadzili dziesiątki roślin, wytyczyli ścieżki, postawili pergole,
a z palet i bębnów po kablach
energetycznych stworzyli meble
ogrodowe. Setki kilogramów
przeniesionych i misternie ułożonych kamieni, ziemi i drewna.
- Wśród nas są osoby na kierowniczych stanowiskach, pracownicy biurowi, koledzy
pracujący fizycznie – mówiła
jedna z uczestniczek akcji. –
Tutaj wszyscy jesteśmy równi równo się brudzimy i w równym
stopniu pot spływa nam po
czole z wysiłku.
Niektórzy przyprowadzili też
swoje dzieci, by wspólnie popracować społecznie. - Kilka godzin
pracy i żyjemy w piękniejszym
świecie – podsumowała Agata
Goor z Fundacji Enea. - Dzieci,
nauczyciele i rodzice nie poznają
swojego ogrodu, kiedy przyjadą
do ośrodka w poniedziałek. Nasi
wolontariusze są super!

Pomnik „Macierzyństwo
– Rodzina” stanął w Pile

Konkurs na murale rozstrzygnięty
12 marca br. został ogłoszony
konkurs na murale poświęcone historii „Solidarności”.
Pisaliśmy o tym na solidarnosc.poznan.pl.
Kapituła konkursu wybrała
projekt składający się z 9 wielkoformatowych murali, które
zostaną namalowane na ścianach szczytowych bloków nr 25 oraz 17-21 na os. Wichrowe
Wzgórze w Poznaniu. Tematyka
murali miała być inspirowana
historią NSZZ „Solidarność”,
a zwłaszcza datami, których
okrągłe rocznice będą obchodzone w najbliższych latach
(okrągły stół, wybory czerwcowe, powstanie „Solidarności”, strajk w Stoczni Gdańskiej,
Porozumienia Sierpniowe itp.).
Kapituła konkursu, na której
czele stał b. przewodniczący
wielkopolskiej „Solidarności”

Janusz Pałubicki przyznała
pierwsze miejsce i nagrodę finansowa w wysokości 12 tys. zł
projektowi Grupy Murall, w
skład której wchodzą: Monika
Rygielska, Agnieszka Skowrońska i Dominik Dziedzina.
Pierwszy mural powstanie
jeszcze w tym roku. Kolejne
będą pojawiać się na budynkach

cyklicznie, aż do 2024 roku.
Pierwszym budynkiem, który
zostanie ozdobiony muralem,
będzie wieżowiec na os. Wichrowe Wzgórze 3.
Konkurs powstał we współpracy Spółdzielni Mieszkaniowej
Poznań-Winogrady
i Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”.

W Dniu Matki odsłonięto w
Pile pomnik autorstwa rzeźbiarza Marka Brose-Kwasigrocha
„Macierzyństwo
Rodzina”. Współorganizatorami tego wydarzenia było
Stowarzyszenie
EFFATA,
NSZZ „Solidarność” Oddział
Piła oraz Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w
pilskim Szpitalu Powiatowym.
Od roku trwały prace i starania o przygotowanie miejsca,
planów technicznych i zezwoleń. Odsłonięty 26 maja pomnik
stanął przed wejściem do Szpitala Powiatowego.
- Oddaliśmy szacunek
wszystkim Matkom, ich Miłości
i Macierzyństwu. Dziękujemy
Panu Markowi za przekazanie
swojej bardzo osobistej pracy,
dziękujemy Darczyńcom, dzięki

którym Pomnik stoi przed pilskim szpitalem. Rzeźba jest
darem autora dla naszej społeczności. Pomnik i jego otoczenie, może w przyszłości z
ławeczką, będzie miejscem skupienia, refleksji rodziców, pacjentów i odwiedzających nasz
pilski szpital – czytamy na stronie Stowarzyszenia.
Co zainspirowało rzeźbiarza
do stworzenia pomnika oddającego hołd macierzyństwu i rodzinie?
„Któregoś dnia, kiedy robiłem
porządki na działce, mój szpadel
nagle zablokował się na czymś
twardym w ziemi. Nie przypuszczałem, że ukryty tam duży kamień podpowie mi temat mojej
przyszłej pracy. Pomysł przypieczętował mój pobyt w pilskim
szpitalu, gdzie zobaczyłem

Pismo Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność, 60-118 Poznań, ul. Metalowa 7, tel 61 853-08-60, fax 61-853-08-66
e-mail:barbara.napieralska@solidarnosc.poznan.pl, www.solidarnosc.poznan.pl
Redakcja SW: redaktor prowadzący: Barbara Napieralska.

ogrom ciężkiej, odpowiedzialnej
pracy skupionej wokół ludzkiego cierpienia – walki o zdrowie i życie człowieka, często o
rozpaczliwe wydarcie go z objęć
śmiertelnej choroby. Kamień,
który odpowiedział na uderzenie mojego szpadla, spoczywał
na głębokości jednego metra.
Wydobyłem go, osuszyłem i
umyłem, odkrywając w pełnej
krasie jego naturalny kolor i granulację. Pasował idealnie do
stworzenia rzeźby rodziny, w
której rodzice otaczają czułym
uściskiem dwójkę swoich dzieci.
Ten „skamieniały” gest ukazuje
potęgę rodzicielskiej miłości,
głębię macierzyńskich uczuć
oraz rodzinę, która jest tego
wszystkiego opoką” - wyznaje
Marek Brose-Kwasigroch.
Źródło: effata.of.pl

