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Organizatorami pielgrzymki była Komisja
Krajowa i Zarząd Regionu Konińskiego
NSZZ „Solidarność”.
Emerytury

W dniu 24.04.2016 roku odbyła się już XVII
Pielgrzymka Ludzi Pracy do Lichenia pod
hasłem: „Miłosierdzie przyszło przez Maryję”.

Liczna rzesza wiernych była obecna na
uroczystej Mszy Świętej z udziałem
pocztów sztandarowych, reprezentujących
różne struktury NSZZ „Solidarność” oraz
członków Komisji Krajowej, polecając
naszą Ojczyznę, Solidarność i nas samych
wstawiennictwu MB Licheńskiej Królowej
Polski.
Po zakończeniu nabożeństwa delegacje
złożyły kwiaty przed pomnikami: św. Jana
Pawła II, bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz
Powstania NSZZ „Solidarność”.

NSZZ „Solidarność” podtrzymała swoje
stanowisko
ws.
obniżenia
wieku
emerytalnego: 60 lat dla kobiet i 65 dla
mężczyzn.
Domagamy się też możliwości przejścia
na emeryturę po 35 latach stażu pracy dla
kobiet i 40 dla mężczyzn. Takie stanowisko
przyjęła obradująca w Krośnie Komisja
Krajowa związku. Stanowisko przyjęto bez
głosu sprzeciwu. Członkowie Komisji
Krajowej podtrzymali też gotowość do
podjęcia konstruktywnych i merytorycznych
rozmów z rządem w tej sprawie. Poseł
Janusz Śniadek były przewodniczący NSZZ
Solidarność mówi, że potrzebne są rozmowy
z rządem ws. kwestii stażu pracy.
– Mam wiedzę, że w tej sprawie jest pewien
problem. Jest to sygnalizowane rządowi,
trwają nad tym parce i jak na razie nie ma
jeszcze deklaracji przyjęcia tego postulatu,
chociaż wiem, że jest bardzo poważny
namysł i analizy. Tak więc to jest tym
pewnym punktem, który musi być
przedmiotem debaty, dyskusji i ewentualnie
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szukania porozumienia – poseł Janusz
Śniadek.
Przypomnę - Komisja Krajowa
„Solidarności” jest najwyższą władzą w
związku między zjazdami. Prace nad prezydenckim projektem obniżenia wieku emerytalnego są w Sejmie na etapie podkomisji.
Projekt zakłada obniżenie wieku emerytalnego do 60 i 65 lat, nie zawiera możliwości
przejścia na emeryturę ze względu na staż
pracy.
Zawody wędkarskie
W dniu 14.05.2016 roku Komisja Zakładowa NSZZ „S” zorganizowała na łowisku
„Dunaj” w Lubrańcu V „Indywidualne
spławikowe zawody wędkarskie" o puchar
KZ. Zawody odbyły się przy pięknej
pogodzie. W zawodach udział wzięło 23
zawodników.
Po zaciętej rywalizacji złowiono około 29
kg ryb
I miejsce - zdobył KUJAWSKI ŁUKASZ z
A-21 z wynikiem 3.66 kg
II miejsce -LEWANDOWSKI ADAM z
A-31-3.10 kg
III miejsce -SZCZEPAŃSKI MARIAN
emeryt 3.03 kg
IV miejsce -ULATOWSKI ADAM z
A-21-2.71 kg
V miejsce - OCH BARTŁOMIEJ z
P-1- 2.32 kg
Największą rybę złowił LEWANDOWSKI
MARIUSZ z P-31 był to KARP o wadze
0.82 kg
Spotkanie zakończono smacznym posiłkiem. Do zobaczenia za rok.

Aktualności
W dniu 3 czerwca 2016 o godz. 17.00 roku
KZ „Solidarność” organizuje już VI
„Spotkanie Integracyjne” dla swoich
członków w Restauracji „Gościniec”, na
które serdecznie zaprasza. Koszt 15 zł od
osoby.
HUMOR
Wchodzi blondynka do swojego mieszkania
i słyszy odgłosy z sypialni. Odgłosy są
jednoznaczne. Ale dla potwierdzenia
otwiera drzwi i widzi swojego męża z obcą
babą. Wybiega z sypialni, otwiera schowek
męża, wyjmuje pistolet, przeładowuje,
przykłada sobie do skroni i w tym
momencie mąż krzyczy:
- Ależ kochanie, nie rób tego, ja Ci wszystko
wytłumaczę!
Blondynka, patrząc na niego groźnie,
krzyczy:
- Zamknij się! Ty będziesz następny!
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