BIŁGORAJ
HRUBIESZÓW
KRAŚNIK
LUBARTÓW
LUBLIN
PUŁAWY
RADZYŃ PODL.
TOMASZÓW LUB.
ZAMOŚĆ

NSZZ

ISSN 1232-9517

• XIX Bieg Solidarności już za
nami – Agnieszka Kosierb –
str. 2-4.

BIULETYN INFORMACYJNY
REGIONU ŚRODKOWOWSCHODNIEGO
LUBLIN, 20.06.2011

W numerze:

EGZEMPLARZ
BEZPŁATNY

Nr 6 (804)

Będzie
manifestacja
w Warszawie!
30 czerwca
2011 r.
XIX Bieg Solidarności już za
nami
Czytaj na str. 2-4

• „Lublin z rodziną” – Renata Lesicka – str. 5.
• Apel – „Wakacje z Bogiem” –
str. 5.
• Polityka wasza bieda nasza –
Agnieszka Kosierb – str. 6.
• Konferencja oświatowa. Szanse i zagrożenia polskiej edukacji – Mateusz Lech – str. 8.
• Minister Katarzyna Hall na
bruk! – Agnieszka Kosierb –
str. 9.
• NSZZ „Solidarność” i NZS razem – Agnieszka Kosierb –
str. 10.
• Komisja Oddziałowa Straży
Ochrony Kolei – już działa –
Agnieszka Kosierb – str. 10.
• Obowiązki
pracodawców
w czasie upałów – str. 11.
• Będzie manifestacja w Warszawie – Agnieszka Kosierb
– str. 11.
• Program obchodów 31. rocznicy Lubelskiego Lipca 1980
– str. 12.
• Okiem związkowca. Byle na
stołek... – str. 12

Została uruchomiona nowa strona internetowa Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” pod starym adresem www.solidarnosc.org.pl/lublin.
Administratorzy strony gorąco apelują o przekazywanie bieżących informacji dotyczących wydarzeń w Waszych komisjach, oddziałach, zakładach pracy.
Podzielcie się tym, co wam się udało, pokażcie, jak aktywnie działacie i ile dobrego robicie!!!

XIX Bieg Solidarności
już za nami
Tegoroczny bieg Solidarności różnił się nieco od wcześniejszych. Zabrakło w nim biegów młodzieżowych, ale za to padł rekord
frekwencji w Biegu Głównym.
4 czerwca na starcie w Świdniku stanęło
około 150 zawodników. Wśród nich pojawiło
się wielu studentów, a nawet uczniów liceów
i gimnazjów. „Jesteśmy w Świdniku, ponieważ
nie
mogliśmy pobiec
w
biegach
młodzieżowych” – mówili młodzi
biegacze.
–
„Mamy
nadzieję,
że wróci kategoria dla
młodzieży”
–
podkreślali. Nie zabrakło także
tych, którzy
tradycyjnie, co roku,
stają do walki o czołowe miejsca w wyścigu.
Wśród nich pan Stanisław Marzec, który jest
z nami od lat.
Chwilę przed startem zawodnicy oraz przedstawiciele władz miasta Świdnika i Zarządu
Regionu NSZZ „Solidarność” złożyli kwiaty
pod pomnikiem „Świdnickich Spacerów”.
Zawodnicy pokonali dystans ponad 12 kilometrów, na trasie ze Świdnika do Lublina.

Pierwszy na mecie zameldował się Sergiej
Okseniuk, pokonując wyznaczoną odległość
w niecałe 40 minut. Po nim dobiegli Artur
Kern i Sergiej Fiskovicz.
Wśród kobiet najszybsza była Lilia Fiskovicz,
z czasem niewiele ponad 40 minut. Świetne
wyniki osiągnęły także następne w kolejności
Magdalena Karpińska i Anna Pechko.
Z kolei na płycie stadionu w Lublinie ścigali
się najmłodsi. Licznie zgromadzone na starcie przedszkolaki wykazały wiele zapału i de-

terminacji w pokonywaniu dystansów w swoich kategoriach wiekowych. Dzieci walczyły
dzielnie o cenne nagrody, wśród nich między
innymi rowery czy drobny sprzęt sportowy.
Emocje, towarzyszące przedszkolakom,
udzielały się także rodzicom i opiekunom, którzy dopingowali najmłodszych. Nie brakowało
wielu zabawnych sytuacji, ale także zaciekłej
walki o jak najlepsze pozycje na mecie.
XIX Bieg Solidarności Lubelski Lipiec 1980
to już historia. Odliczamy dni do kolejnego, za
rok. I, podobnie jak młodzież szkolna, mamy
nadzieję, że spotkamy się także na starcie
biegów młodzieżowych…
Agnieszka Kosierb
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WYNIKI BIEGU – pierwsze dziesiątki w poszczególnych kategoriach
Bieg Główny – Świdnik Lublin
Klasyfikacja generalna mężczyzn
1. Sergiej Okseniuk
2. Artur Kern
    
3. Sergiej Fiskovicz     
4. Sergiej Marczuk
    
5. Stanisław Marzec     
6. Michał Wojciechowski   
7. Marek Podlipny
    
8. Maciej Falczyński     
9. Wacław Klocek
    
10. Stanisław Terentowicz

SK Kowel Ukraina
       38:36:00
Unia Hrubieszów
       38:42:00
LKB Rudnik
       38:51:00
SK Kowel Ukraina          39:56:00
Agro Natura Nałęczów      41:22:00
Tarnobrzeg
       43:19:00
LW Bogdanka                43:27:00
Agro Natura Nałęczów      43:49:00
Lublin
               44:00:00
Agro Natura Nałęczów

Bieg Główny – Świdnik Lublin
Klasyfikacja generalna kobiet

Krasnal

–

rocznik

2004

1. Martyna Tostanowska  Szkoła Podstawowa nr 50
2. Szymon Łakomy      Przedszkole nr 79 Lublin
3. Piotr Urbański
     P. nr 79 Lublin
4. Zuzia Komor
     P. nr 63 Lublin
5. Miłosz Łopuszyński      P. nr 16 Lublin
6. Rafał Grabias
     P. nr 6 Lublin
7. Jeremiasz Pawłowski  P. nr 9 Lublin
8. Urszula Warda
     P. nr 37 Lublin
9. Karol Nowacki
     SP nr 28 Lublin
10. Jakub Hurba
     P. nr 70 Lublin

1. Lilia Fiskovicz
2. Magdalena Karpińska
3. Anna Pechko
4. Izabela Trzaskalska
5. Tatiana Matviichuk
6. Patrycja Maśloch
7. Kornelia Pielak
8. Katarzyna Krystoszyk
9. Aleksandra Rosowicz
10. Patrycja Serafin

LKB Rudnik
KS Agros Zamość
SK Kowel Ukraina
AZS UMCS Lublin
SK Kowel Ukraina
SKB Kraśnik
AZS UMCS Lublin
KUL Lublin

Skrzat

–

rocznik

2005

1. Paulina Moniakowska    Przedszkole nr 14 Lublin
2. Aleksander Filanowski   P. nr 14 Lublin
3. Marcel Złomańczuk        P. Ziarenko
4. Michał Markowski        P. nr 56 Lublin
5. Rafał Zastawny
       P. nr 33 Lublin
6. Aleksandra Amilkiewicz P. nr 14 Lublin
7. Wojciech Bielecki        P. nr 63 Lublin
8. Antoni Padewski        P. nr 83 Lublin
9. Olivier Lisica
       P. nr 34 Lublin
10. Karol Rola
       P. Bolesławy Lament

Biuletyn Informacyjny Nr 6 (804), 20.06.2011

Str. 3

WYNIKI BIEGU – pierwsze dziesiątki w poszczególnych kategoriach
Śpioch

–

rocznik

2006

1. Adam Zgierski
        Przedszkole nr 31 Lublin
2. Marcelina Szczęśniak   P. nr 33 Lublin
3. Eryk Ćwikła
       P. nr 12 Lublin
4. Krzysztof Wąsik
5. Mateusz Kozieł
       P. nr 14 Lublin
6. Karol Stępniewski        P. nr 5 Lublin
7. Bartosz Olech
       P. nr 77 Lublin
8. Julia Petkowicz
       P. nr 59 Lublin
9. Natalia Jędrzejek        P. nr 77 Lublin
10. Mikołaj Borek
       P. nr 81 Lublin

Bobas

–

rocznik

2007

i

młodsi

1. Przemysław Pietroń    Przedszkole nr 13 Lublin
2. Wiktor Masternak      P. nr 13 Puławy
3. Eliza Łakomy
     P. nr 79 Lublin
4. Kacper Skóra
5. Róża Olech
     P. nr 26 Lublin
6. Kacper Kłapot
     P. św. Józefa
7. Natalia Machul
8. Adam Dybowski
9. Filip Świątek
     P. nr 69 Lublin
10. Adam Chojecki

Sponsorzy
biegu
Krajowe Stowarzyszenie
Kultury Zdrowotnej i Sportu
NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, Urząd Marszałkowski
Województwa Lubelskiego w Lublinie, Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A., PZU S.A., PZU Życie S.A.,
SKOK im. Z. Chmielewskiego, PZL   Świdnik S.A.,
LPEC  Sp. z o.o., PKO  BP S.A., Burmistrz Miasta Świdnik, BGŻ S.A, Totalizator Sportowy, SKOK Świdnik,
Remondis Świdnik Sp. z o.o., PGE Dystrybucja S.A.,
Przedsiębiorstwo Komunalne PEGIMEK sp. z o.o.,
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Świdnik, Bank
Polska Kasa Opieki S.A., Lubelski Rynek Hurtowy
S.A., MPK Lublin Sp. z o.o., Kurier Lubelski, Telewizja
Polska S.A. Oddział w Lublinie, Radio Lublin S.A., E.
LECLERC,
Kuratorium
Oświaty
w Lublinie,
Starosta
Lubelski,
Starosta
Świdnicki,
Prezydent
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Miasta Lublina, FS-Holding, KSG Sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie, Invest
Bank, MKS Start Lublin, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego, Fabryka
Cukierków “Pszczółka” Sp. z o.o., Tygodnik Solidarność, Dominik Tarczyński Solidarni 2010 r., HERBAPOL LUBLIN S.A.
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„LUBLIN Z RODZINĄ”
W ostatnią niedzielę maja miłośnicy rowerów spotkali się na I Rodzinnym Rajdzie Rowerowym. Trasa wiodła z placu Litewskiego

ne już wcześniej policyjne maskotki-miśki –
sierżant Poli i sierżant Alicja. Dużym zainteresowaniem cieszyło się przedstawienie „Goplana zakochana”, prezentujące nowatorskie
podejście do sztuki. Uczestnicy festynu mieli
także okazję spróbowania słodkich wyrobów
miejscowych firm cukierniczych
Wielu zdecydowało się na wzięcie udziału
w organizowanych konkursach, wśród nich
w sprawdzającym wiedzę o wydarzeniach
„Lubelskiego Lipca ‘80”.
Przyjazna atmosfera towarzysząca rajdowi
i później festynowi pozwala przypuszczać, że
chętni do wzięcia udziału w takiej formie aktywnego odpoczynku znajdą się również za
rok.
Renata Lesicka

do ośrodka „Słoneczny Wrotków” nad Zalewem Zemborzyckim. Pogoda, choć początkowo nie była zachęcająca, nie odstraszyła niezłomnych rowerzystów, którzy całymi rodzinami i w pojedynkę postanowili wziąć udział
w imprezie.
Nad Zalewem przygotowany był festyn rodzinny, w trakcie którego można było oznakować swoje pojazdy, podziwiać występy
artystów oraz zobaczyć pokazy sztuk walki
i tresurę psa policyjnego.
Dla dzieci przygotowane były dodatkowe
atrakcje. Wśród nich przechadzały się zna-

APEL
W przyszłym roku (2012) minie 30. rocznica rozpoczęcia w stanie wojennym, w naszym
regionie, pomocy dla dzieci z rodzin internowanych i aresztowanych działaczy NSZZ „Solidarność”, zwana jako „Wakacje z Bogiem”. Akcja ta trwała od 1982 do 1989 roku i objęła
pomocą ok. 5 tysięcy dzieci i młodzieży.
Dawni wychowawcy i organizatorzy tej akcji chcieliby się spotkać z tej okazji z dziećmi
i młodzieżą z tamtych wakacyjnych turnusów i obozów.
Jest okazja, żeby przypomnieć, że w trudnych czasach stanu wojennego podziemna
„Solidarność” potrafiła zdobyć się na spontaniczne działanie, aby zapewnić miejsca wypoczynku, wyżywienia i opiekę dla dzieci z rodzin szykanowanych przez komunistyczne służby
PRL.
INFORMACJA i ZGŁOSZENIA
Józef Kaczor, Regionalna Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność”
tel. kom. 607-260-803 , praca 81-537-59-49
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POLITYKA WASZA –
BIEDA NASZA
Ponad 2 tys. związkowców i mieszkańców
Lubelszczyzny przeszło ulicami miasta w manifestacji.

25 maja „Solidarność” wyszła na ulice,
by zamanifestować niezadowolenie z pogarszającej się sytuacji w naszym kraju. Protestujący wyruszyli sprzed siedziby Zarządu
Regionu Środkowowschodniego, by Krakowskim Przedmieściem dotrzeć pod Urząd Wojewódzki. Podczas przemarszu manifestujący
zachęcali mieszkańców Lublina, aby przyłączyli się do pikiety. Padały
hasła: „chcemy godnie żyć
i
pracować”,
„te problemy
dotyczą także
Ciebie”.
Pod urzędem
wojewódzkim głos
zabrał
przewodniczący
ZR
Marian
Król,
który
przypomniał główne postulaty manifestujących, dotyczące czasowego obniżenia podatku akcyzowego na paliwo, skierowania dodatkowych środków na walkę z bezrobociem,
podwyższenia wysokości dochodu, upoważniającego do ubiegania się o świadczenia
z pomocy społecznej oraz ich wzrostu, a także podwyższenia płacy minimalnej do 50 %
średniej krajowej. Podkreślał również, jak
ważne jest bezpieczeństwo ekonomiczne dla
polskich rodzin.

Str. 6

O problemach dotyczących Regionu mówili przedstawiciele poszczególnych branż,
zrzeszonych w NSZZ „Solidarność”. Wśród
protestujących byli także przedstawiciele Regionu Chełmskiego. Przybyli do Lublina jako
mieszkańcy naszego województwa, by upomnieć się o swoje prawa. Głos zabrał także
przedstawiciel Niezależnego Zrzeszenie Studentów UMCS i KUL, który odczytał petycję
z postulatami młodych.
Manifestacja miała charakter pokojowy,
ale protestujący zapowiedzieli, że jeśli rząd

nie podejmie działań, wyruszą 30 czerwca
do Warszawy. Nie można bowiem lekceważyć
głosu tych, którzy dali rządzącym prawo do
sprawowania władzy.
Niestety, nikt z władz województwa nie wyszedł do manifestujących, dlatego przewodniczący Marian Król złożył petycję na ręce dyrektora generalnego Jarosława Szymczyka.
Agnieszka Kosierb
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Lublin, 25. 05. 2011 r.
Pan Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów
Rzeczypospolitej Polskiej
Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ
„Solidarność”, obserwując pogarszanie się sytuacji
materialnej większości rodzin i zwiększające się
rozwarstwienie w dochodach, oczekuje od Rządu
RP wstrzymania działań wywołujących te procesy.
Stanowczo domagamy się realizacji postulatów
NSZZ „Solidarność”, a w szczególności podjęcia
natychmiastowych działań, prowadzących do poprawy warunków życia Polaków. Żądamy:
• czasowego obniżenia podatku akcyzowego na
paliwo,
• skierowania dodatkowych środków na walkę
z bezrobociem,
• podwyższenia wysokości dochodu, upoważniającego do ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej oraz ich wzrostu,
• podwyższenia płacy minimalnej do wartości 50%
średniej krajowej.
Uważamy, iż spełnienie naszych postulatów daje
szansę na zahamowanie pogłębiającej się biedy
i rozwarstwienia społecznego.

Brak działań ze strony
rządu będzie
dla nas jasnym
sygnałem, że
Ci, którym daliśmy władzę
w
wolnych
wyborach zapomnieli,
że
rządzić znaczy
przede
wszystkim służyć. Zwracamy uwagę władzom naszego
kraju, iż ich
podstawowym
obowiązkiem jest troszczyć się o dobro obywateli. Z tego powodu oczekujemy natychmiastowego
działania, świadczącego o tym, że rządzący w Polsce wiedzą, jakie są ich podstawowe obowiązki
i zadania.
Przewodniczący Zarządu Regionu
Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”
Marian Król

Postulaty poszczególnych branż
Regionalna
Sekcja Służby
Zdrowia w Lublinie domaga
się:
Finansowania działalności
szpitali
województwa
lubelskiego na
poziomie finansowania w bogatszych regionach Polski;
Wypłacenia
zaległości szpitalom Lubelszczyzny za nadwykonania świadczeń zdrowotnych od II połowy 2008 roku.
Sekcja Oświaty i Wychowania Regionu
Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”
stanowczo żąda:
Zgłoszenia veta wobec ustawy o systemie
informacji oświatowej, w myśl której powstanie
ogromna baza jednostkowych danych uczniów
i nauczycieli, także o charakterze wrażliwym.
Wycofania rządowego projektu nowelizacji
ustawy o systemie oświaty.
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Odwołania Pani Katarzyny Hall z funkcji ministra edukacji narodowej.
Zaprzestania działań pogarszających warunki pracy i płacy nauczycieli oraz pracowników
oświaty.
Realnego wzrostu nakładów na oświatę, co
najmniej do 5% PKB.
Zmniejszania liczby uczniów w oddziałach, co
pozwoli na indywidualizację procesu nauczania.
Zabezpieczenia odpowiedniej liczby miejsc
dla dzieci w żłobkach i przedszkolach.
Zabezpieczenia środków na wdrożenie
w szkołach rozporządzenia MEN w sprawie
pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla
uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Wypracowania rozwiązań zapobiegających
likwidacji miejsc pracy w szkołach i placówkach
oświatowych.
Międzyzakładowa Organizacja Związkowa
NSZZ „S” w Lubelskim Zakładzie Przewozów
Regionalnych w Lublinie domaga się:
Przejęcia przez Skarb   Państwa udziałów
spółki „Przewozy Regionalne” spółka z o.o.
celem powołania przewoźnika narodowego,
realizującego publiczne kolejowe przewozy pasażerskie.
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Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność”
Konferencja oświatowa

Szanse i zagrożenia polskiej edukacji
31 maja w auli Studium Medycznego w Lublinie
odbyła się konferencja pt. „Szanse i zagrożenia
polskiej edukacji w kontekście projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty”. Jej organizatorem
była przewodnicząca Sekcji Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” Teresa Misiuk.
Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się prof.
Lech Sprawka
z PiS, od wielu
lat zaangażowany w tematykę
oświatową, Iwona
Majewska, dyrektor Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci
i
Młodzieży
w Lublinie oraz
Marian Klimczak, dyrektor
Zespołu Szkół
nr 5 w Lublinie.
Uczestnicy konferencji – przedstawiciele lubelskiej
oświaty –  środowisk oświatowych, wyrazili krytyczne
stanowisko wobec planowanych zmian w przepisach
Ustawy o systemie oświaty oraz zmianie innych ustaw
mających istotny wpływ na kształt polskiego systemu
edukacji. Dostrzegli w nim znacznie więcej zagrożeń niż szans, których efektem będzie destabilizacja
obecnego systemu i możliwe znaczne obniżenie efektów kształcenia.
Szczególne zaniepokojenie budziło oparcie
nadzoru pedagogicznego na ewaluacji i kontroli, przesunięcie wielu zadań obecnego nadzoru
pedagogicznego do organów prowadzących i
nowych podmiotów, a także tworzenie centrów
informacyjno-edukacyjnych o bardzo szerokim
i różnorodnym zakresie działania. Kolejnymi
kontrowersyjnymi kwestiami poruszanymi wśród
uczestników konferencji, były: ułatwianie procedury likwidacji szkół, zagrożenie dla funkcjonowania szkół specjalnych, tworzenie grup szkół,
ułatwienia w przekazywaniu placówek podmiotom
niepublicznym, wzmacnianie edukacji niepublicznej kosztem publicznej, zmiany w kształceniu zawodowym prowadzące do degradacji szkolnictwa
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zawodowego, a także zbieranie szeroko pojętej
informacji (rozbudowanie SIO).
Po dyskusji na temat ww. zmian większość uczestników podpisało wspólne stanowisko o treści: „Wprowadzenie tak radykalnych zmian strukturalnych
w oświacie pociąga za sobą wielkie koszty  społeczne
i materialne niewspółmierne do zakładanych efektów.
Zaproponowane zmiany mają często charakter
zmian organizacyjnych, które w wielu samorządach,
ze względu na trudną sytuację finansową, ograniczy się do zmiany nazwy działających dziś instytucji np. poradni psychologiczno-pedagogicznych,
bibliotek pedagogicznych i ośrodków doskonalenia
nauczycieli, a nie rzetelnych głębokich przeobrażeń
w ich funkcjonowaniu.
Nowelizacja ustawy mocno uderza w pracowników
zatrudnionych w systemie edukacji. Kontrowersyjne
są kwestie dotyczące  zmian w procedurach awansu
zawodowego, nawiązywania stosunku pracy, wymaganych kwalifikacji, niekorzystnych   zmian dotyczących finansowania doskonalenia zawodowego w tym
odbieranie partnerom społecznym możliwości opiniowania podziału środków na doskonalenie.
Tak szeroki zakres zmian w systemie edukacji winien być poprzedzony wnikliwą oceną stanu obecnego a projektowane zmiany poprzedzone analizą
przewidywanych skutków i merytoryczną debatą,
w której znaczący głos będą mieli reprezentanci
środowiska oświatowego.

Uczestnicy konferencji oczekują, że projekt
ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
o zmianie innych ustaw z dnia 9 marca 2011 roku
nie trafi pod obrady Sejmu”.
Mateusz Lech
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Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność”

Minister Katarzyna Hall na bruk!
Przedstawiciele Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wręczyli dyscyplinarne zwolnienie minister Hall.
Przewodnicząca Sekcji, Teresa Misiuk, 7
czerwca przekazała na ręce dyrektora generalnego Urzędu Wojewódzkiego pismo,
dotyczące zwolnienia Minister Edukacji Narodowej. W uzasadnieniu czytamy, że Katarzyna Hall dopuściła się ciężkiego naruszenia
podstawowych obowiązków pracowniczych.
Obiecywała, w złożonej w obecności prezydenta RP przysiędze, dochować wierności
postanowieniom Konstytucji i innym prawom
Rzeczypospolitej Polskiej, a dobro Ojczyzny
oraz pomyślność obywateli traktować zawsze
jako najwyższy nakaz.

Podobne
pisma
przekazali
przedstawiciele solidarnościowej
oświaty w urzędach wojewódzkich w całej Polsce. „Dyscyplinarka” trafiła także bezpośrednio do
Ministerstwa Edukacji Narodowej
w Warszawie.
NSZZ „Solidarność” zwrócił się
wcześniej do Premiera RP z petycją o odwołanie minister Hall
popartą podpisami 150 tys. osób
niezadowolonych z
pracy MEN.
Brak reakcji i odpowiedzi Premiera
na petycję to lekceważenie 150
tys. Polaków.
W związku z powyższym od 7
czerwca br. obywatele naszego
kraju będą wyrażali swoje niezadowolenie z pracy obecnego MEN
wysyłając indywidualne listy drogą elektroniczną lub pocztową do
Ministerstwa Edukacji Narodowej
i Prezesa Rady Ministrów.
Agnieszka Kosierb
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NSZZ „Solidarność” i NZS razem
Przewodniczący Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”, Marian Król oraz
przewodniczący
Niezależnego Zrzeszenia Studentów
KUL i UMCS, Kamil
Włosek i Anna Kamińska, podpisali 2 czerwca 2011
r. porozumienie o
wzajemnej współpracy.
Zarówno przedstawiciele młodzieży studenckiej, jak
i przewodniczący
„Solidarności”, zapewniali o chęci
wspólnych działań. Młodzi mają nadzieję, że
związek pomoże im uzyskać doświadczenie
zawodowe i pozwoli skutecznie odnaleźć się
na rynku pracy.

Komisja Oddziałowa
Straży Ochrony Kolei –
już działa
Po 18 latach została reaktywowana Komisja Oddziałowa Straży Ochrony Kolei w Lublinie. Na jej czele stanął Artur Pawłowski.
W skład komisji weszli także Piotr Nurzyński,
Paweł Łakota oraz Robert Winnicki.
Jednostka będzie funkcjonowała jako pododdział komisji lubelsko-kieleckiej, ponieważ
wcześniej lubelscy strażnicy należeli do oddziału kieleckiego.
Związkowcy mają jasno wytyczone cele
swojej działalności. Chcą przede wszystkim
bronić miejsc pracy. Istnieje bowiem ogromne ryzyko, że Straż Ochrony Kolei zostanie
zlikwidowana. Byłoby to działanie bardzo
niekorzystne, szczególnie dla pasażerów.
Strażnicy, jako jedyni, mają prawo dbać
o bezpieczeństwo podróżujących w pociągach. Poza tym troszczą się o zapewnienie
bezpieczeństwa ruchu kolejowego i przestrzegania przepisów.
Szczegółowe informacje na temat działalności komisji można znaleźć na stronie internetowej: www.sok.pl lub www.kgsok.pl.
Agnieszka Kosierb
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Z kolei „Solidarność” liczy na pomoc
w analizie społeczno-ekonomicznej sytuacji
w naszym kraju.
Poza tym przewodniczący ZR, Marian
Król, obiecał, że związek rozważy kwestie
dotyczącą możliwości
ufundowania stypendiów dla zdolnych studentów. „My za to dostarczymy kapitał ludzki” – mówiła przewodnicząca NSZ UMCS,
Anna Kamińska.
Podpisane porozumienie ma być jednym ze sposobów na
zatrzymanie młodych, wykształconych ludzi
w naszym kraju, aby Polska nie stała się krajem ludzi starych”.
Agnieszka Kosierb

Czy wiecie, że ...
W czasie burzy nie wolno w ogóle chować
się pod drzewa, a zwłaszcza pod dęby. Dlaczego
akurat pod dęby nie wolno chować się podczas
burzy?
Piorun, który uderzy w dąb, rozszczepia go momentalnie, dlatego osoba, która schroniła się pod
dębem, może zginąć. Na przykład buki są mniej
narażone na zniszczenie w wyniku uderzenia przez
piorun.
Jak bardzo drzewo ucierpi od pioruna, zależy od
tego, czy wcześniej długo padało. Jeśli drzewo jest
całkiem mokre, piorun trafia w górne gałęzie i mknie
ku ziemi po cienkiej warstewce wody pokrywającej
pień. Jeżeli drzewo nie jest całkowicie mokre, piorun powoduje poważne uszkodzenie. Gdy w drodze
z gałęzi ku ziemi napotka na pniu suche miejsce, to
z kory przenika do znajdujących się wewnątrz pnia
kanalików, w których płyną soki drzewa.
Ponieważ piorun ma temperaturę kilkudziesięciu stopni Celsjusza, soki w kanalikach w ułamku
sekundy wyparowują. Para w cienkich kanalikach
rozpręża się i rozsadza pień.
Dęby, w przeciwieństwie do buków, mają dość
chropowaty pień. Musi długo padać, żeby na pniu
utworzyła się jednolita warstwa wody. Dlatego właśnie dęby są bardziej narażone na zniszczenie
przez piorun niż buki.
czywiesz.pl
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Obowiązki pracodawców w czasie upałów
Jest upał – pracodawco, pamiętaj o pracownikach! Zimne napoje, przerwy w pracy
czy skrócenie czasu pracy mogą przynieść
ulgę, gdy przychodzi wysoka temperatura.
– Zapewnienie pracownikom bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy to jeden
z podstawowych obowiązków pracodawców.
Dotyczy to również dni, gdy temperatura
idzie mocno w górę – mówi Iwona Pawlaczyk,
ekspert NSZZ „Solidarność”.
Obowiązki pracodawców w tym zakresie
w dużym stopniu zależą od procesów technologicznych, które zachodzą przy wykonywaniu określonej pracy. – W innej sytuacji jest
hutnik, narażony na wysokie temperatury
czy pracownik budowy, a w innej pracownik
zatrudniony w biurze – dodaje Pawlaczyk.
Zgodnie z kodeksem pracy oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z 1996 r. w sprawie
profilaktycznych posiłków i napojów, jeżeli
temperatura powietrza przekracza 28 stopni
C, pracodawca powinien nieodpłatnie zapewnić pracownikom zatrudnionym w pomieszczeniach zimne napoje. Osobom pracującym
na otwartej przestrzeni napoje przysługują
przy temperaturze 25 stopni C.

Warto pamiętać, że napoje powinny być
odpowiednio zimne lub gorące, w zależności
od warunków wykonywanej pracy, wzbogacone w sole mineralne i witaminy (w przypadku
wykonywania pracy w warunkach gorącego
mikroklimatu oraz dostępne dla pracowników
w ciągu całej zmiany roboczej i w ilości zaspokajającej ich potrzeby).
– Przy pracach fizycznych, gdy nie ma
stałego dostępu do bieżącej wody, niezależnie od wody zdatnej do picia lub innych
napojów, pracodawca zobowiązany jest do
zapewniania pracownikowi co najmniej 90
litrów wody dziennie, aby mógł się umyć.
Ma również obowiązek dbania o utrzymanie sprawności urządzeń wentylacyjnych lub
klimatyzacyjnych na terenie zakładu. Musi
też zainstalować rolety lub żaluzje, które
pozwolą zasłonić okna – przypomina Iwona
Pawlaczyk.
Trzeba również pamiętać o zakazie pracy pracowników młodocianych w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza
przekracza 30 stopni, a wilgotność powietrza
65 proc.
SIS 22

Będzie manifestacja w Warszawie!
30 czerwca odbędzie się
ogólnopolska
manifestacja
w Warszawie. Jest to kontynuacja protestów, które miały
miejsce 25 maja we wszystkich
miastach wojewódzkich Polski.
W czasie obrad Komisji Krajowej podjęto pierwsze ustalenia
dotyczące
przebiegu
manifestacji
“Solidarności”.
Związkowcy będą gromadzić
się na placu Piłsudskiego już
od godz. 10.00. Stanie tam
scena, na której zagra jeden
z czołowych polskich zespołów
rockowych. Zbierane będą podpisy pod obywatelskim projektem ustawy o podniesieniu
płacy minimalnej. Do udziału w manifestacji
zostaną zaproszone też inne centrale związkowe. O 12.30 rozpocznie się przemarsz
w kierunku Sejmu i Kancelarii Premiera Rady
Ministrów. Akcja potrwa do godziny 17.00.
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Jak mówił podczas obrad Piotr
Duda, termin protestu – przeddzień objęcia przez Polskę unijnej
prezydencji - został wybrany nieprzypadkowo. – Rządzący chcą
przed lipcem wszystkie brzydkie
sprawy zamieść pod dywan. Dlatego naszym protestem chcemy
pokazać, że Polska jest krajem
z wieloma, wciąż nierozwiązanymi, problemami społecznymi –
podkreślał przewodniczący.
Każdy, kto uważa, że sytuacja
w naszym kraju jest coraz gorsza, powinien być w Warszawie
i wyrazić głośno swoje niezadowolenie.
Szczegółowe informacje dotyczące wyjazdu można uzyskać w Zarządzie Regionu
Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”
w Lublinie, ul. Królewska 3 lub pod nr telefonu 81 5320811 wew. 20.
Agnieszka Kosierb
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Program obchodów 31. rocznicy Lubelskiego Lipca '80
10 lipca 2011 r. w Świdniku
• 12:00 – msza św. w kościele pw. NMP Matki Kościoła
• ok. 13:00 - poświęcenie dzwonnicy Dzwonu Wolności oraz złożenie kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym Świdnickie Spacery
• 15:00 – występy Lubelskiej Federacji Bardów i zespołu „Lwowska Fala”

Okiem
związkowca
Wybory już niedługo, więc na rynku politycznym
wrze. Muszę przyznać, że już nie mogę patrzeć, jak
ludzie łatwo się sprzedają, byle tylko dostać się na
stołek.
Patrząc na ostatnie „transfery” dochodzę do
wniosku, że nie jest ważne czy się jest z lewa, czy
z prawa, grunt, że na stołku…
Przeraża mnie fakt, iż nasi politycy w ogóle nie
biorą odpowiedzialności za swoje słowa. Mówią
jedno, robią drugie. Mam na myśli oczywiście panią
Kluzik-Rostkowską. Bardzo szanowałam tę panią
jako polityka, rozumiałam jej odejście z PIS-u, ale
to, co zrobiła w miniony weekend, to woła o pomstę
do nieba. Kilka dni wcześniej sama zarzekała się,
że PO to nie dla niej, a potem mówi z „Wami mi
po drodze”. Jasne, bo tak najłatwiej dostać się do
władzy.
Wstyd i hańba. Mam wrażenie, że my, wyborcy,
w ogóle się nie liczymy. Traktuje się nas, jak bezmyślne stadko, które nic nie widzi i nie rozumie.
dr Józefowi Kaczorowi
przewodniczącemu Komisji Zakładowej
NSZZ „Solidarność” UMCS w Lublinie
serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci
MATKI
składają koleżanki i koledzy
z NSZZ „Solidarność” UMCS

Byle na stołek…
Bardzo to przykre. Jestem dość młodą osobą,
bardzo się cieszę, że mam szansę żyć w wolnym,
demokratycznym kraju. Ale boli mnie to, co widzę
wśród naszej elity politycznej. Ja rozumiem, że
w polityce nie ma sentymentów, ale myślę, że jakiejś podstawowej uczciwości możemy jednak wymagać. Żeby, idąc na głosowanie, móc z czystym
sumieniem wybierać. Bo dziś to nie wiem, czy głosując na kogokolwiek, robię dobrze. Nie mam przecież pewności, że oddając głos na partię X, nie poprę w rezultacie partii Y…
Mam ogromną nadzieję, że mimo wszystko nasza demokracja w końcu dorośnie, a z nią my, wyborcy i politycy, których będziemy popierać…
~wyborca

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia
Koledze Józefowi Kaczorowi
z powodu śmierci
MATKI
składa
Zarząd Regionu Środkowowschodniego
NSZZ „Solidarność”
Serdeczne wyrazy współczucia
Koledze Józefowi Kaczorowi
z powodu śmierci
MATKI
składa
Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność”
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