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33 ROCZNICA
SOLIDARNOŚĆ PAMIĘTA
W tym roku mija 33 rocznica
wprowadzenia
przez
generała
Jaruzelskiego stanu wojennego i
pacyfikacji kopalni ,,Wujek” oraz 44
rocznica wydarzeń grudnia 1970 r. na
wybrzeżu.
W dniu 16 grudnia 2014 roku delegacja NSZZ ,,Solidarność” Koksowni
Przyjaźń
wraz
z
pocztem
sztandarowym oddała hołd pomordowanym górnikom z kopalni
,,Wujek”.

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
życzenia świąteczne, wielu
łask Bożych, ciepła i radości
oraz pomyślności i spełnienia
marzeń w nadchodzącym
2015 roku
dla wszystkich pracowników
Koksowni Przyjaźń
i Spółek ,,córek”
oraz ich Rodzin
składa
Międzyzakładowa
Organizacja Związkowa
NSZZ ,,Solidarność” Koksowni Przyjaźń
w Dąbrowie Górniczej
Ostatnia Droga Kazimierza Świtonia

Zapomogi do końca roku !!!
Przypominamy wszystkim członkom MOZ NSZZ ,,Solidarność”
Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o., że
do dnia 24 grudnia 2014 roku
można składać w siedzibie
związku
budynek PROMYK
wnioski o zapomogi inne niż losowe, które wprowadzone zostały
przez nasz związek zamiast realizowanych do tej pory świadczeń
rzeczowych.
Przypominamy również, że powyższe zapomogi będą wypłacane
tylko i wyłącznie do końca grudnia 2014 roku.
Więcej na str. 3 >>>>>>>

8 grudnia odbyły się uroczystości pogrzebowe Kazimierza Świtonia, działacza
opozycyjnego, twórcy pierwszych wolnych związków zawodowych i zasłużonego
działacza Solidarności. Kazimierz Świtoń został pochowany na cmentarzu parafialnym
w Katowicach-Bogucicach.
Kazimierz Świtoń urodził się 4 sierpnia 1931 roku. W działalność opozycyjną
zaangażował się w 1977 roku. Był współtwórcą Ruchu Obrony Praw Człowieka i
Obywatela na Śląsku. 23 lutego 1978 roku wziął udział w powołaniu pierwszego w
Polsce komitetu Wolnych Związków Zawodowych. We wrześniu 1980 roku przystąpił
do powstającej Solidarności. Był sekretarzem zarządu Międzyzakładowego Komitetu
Założycielskiego NSZZ Solidarność i członkiem zarządu Regionu ŚląskoDąbrowskiego związku. W czasie stanu wojennego internowany. W 1983 roku został
na krótko aresztowany podczas próby wmurowania tablicy upamiętniającej poległych
w trakcie pacyfikacji kopalni Wujek. Pod koniec lat 80-tych ponownie włączył się w
działalność związkową, wchodząc w skład władz śląsko-dąbrowskiej Solidarności. Nie
dostał się do Sejmu kontraktowego. W wyborach w 1991 roku uzyskał mandat posła na
Sejm I kadencji.
W 1990 roku został odznaczony przez prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda
Kaczorowskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Zmarł 4 grudnia w Katowicach.

