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„Przekręt śmigłowcowy z prezydentem w tle”

Marsz Milczenia w Świdniku
„Unieważnić przetarg”, „Nie damy gajowemu odstrzelić
Świdnika”, „Wielki przekręt śmigłowcowy z prezydentem
w tle” – takie i inne transparenty nieśli 6 maja br. uczestnicy
Biało-Czerwonego Marszu Milczenia w Świdniku.
Kilka tysięcy pracowników
WSK PZL Świdnik S.A., mieszkańcy miasta, przedstawiciele

różnych zakładów pracy Lubelszczyzny, a także posłowie, samorządowcy i wszyscy, którym leży
na sercu dobro naszego regionu
przemaszerowali sprzed bramy
świdnickiej fabryki na Plac Konstytucji 3 Maja. Manifestujący
szli w ciszy, niosąc biało-czerwone flagi i symbole narodowe. Na
placu na protestujących czekało
kilkuset mieszkańców Świdnika.
Tam też na taczkach wwieziono postacie prezydenta Bronisława Komorowskiego, premier Ewy
Kopacz i ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka.

Str. 2

Podczas wystąpień burmistrz
Świdnika Waldemar Jakson podkreślał: Protestujemy przeciwko
nieudolności naszego rządu, który nie
potrafi dbać o interesy własnego kraju.
Natomiast radny
sejmiku wojewódzkiego, Artur Soboń przypomniał, że 35 lat temu
to właśnie Świdnik był
pierwszym miastem,
które zbuntowało się
przeciwko
komunistycznej władzy. – My
w Świdniku kochamy
wolność i kochamy samoloty i dziś
też możemy dać iskrę do zmiany
w naszym regionie i w naszym kraju –
mówił Soboń.
Przewodniczący Sekcji
Krajowej Przemysłu
Lotniczego Roman
Jakim podziękował wszystkim, którzy
wzięli udział
w marszu
i zaprosił do
wsparcia piątkowego
protestu w Mielcu. Mówił też,
że wskazanie
w
przetargu
francuskiego
śmigłowca nie
jest „ani decyzją polityczną,
ani ekonomiczną”. – Pieniądze polskiego

podatnika zasilają budżet Francji.
W Polsce mamy dwóch doskonałych producentów śmigłowców.
Gdyby to była decyzja merytoryczna, to każdy typ śmigłowca
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zakłady w Świdniku i w Mielcu dla wojska są w stanie wykonać – przekonywał.
Protesty mają związek z przetargiem na uzbrojenie polskiej armii, którego wyniki ogłoszone zostały
21 kwietnia. 70 śmigłowców Caracal EC725 dostarczy Polsce francuska firma Airbus Helicopters.
Wybór dostawcy jest o tyle kontrowersyjny, że
w trwającej od 2012 r. rywalizacji o kontrakt o wartości ponad 8 mld zł brały udział dwa duże polskie
zakłady: PZL Mielec, należący do amerykańskiego
koncernu Sikorsky i PZL Świdnik, którego właścicielem jest AgustaWestland.
Agnieszka Kosierb
Stanowisko nr 4/XXVII/2015
Prezydium Zarządu Regionu Środkowowschodniego
NSZZ „Solidarność”
z dnia 23 kwietnia 2015 r.
w sprawie decyzji o zakupie śmigłowców dla polskiej armii
Prezydium Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” wyraża swoje oburzenie wobec skandalicznej decyzji polskiego rządu, dotyczącej przetargu na śmigłowce dla polskiej armii.
Do przetargu, ogłoszonego przez Ministerstwo Obrony Narodowej,
stanęły trzy firmy, w tym działająca na terenie Lubelszczyzny WSK PZL
Świdnik S.A. wchodząca w skład grupy AgustaWestland. Kontrakt, o którym mówi się, że jest jednym z największych w historii polskiej armii, dawałby świdnickiej firmie gwarancję produkcji na co najmniej 25 lat. Jednocześnie wspierałby rozwój całego
naszego regionu.
Ogłoszony 21
kwietnia br. wynik
przetargu, dopuszczający do testów produkt francuskoniemiecki, wywołał zrozumiałe oburzenie wśród społeczności naszego regionu. Za pieniądze polskiego podatnika,
rząd kupuje produkt droższy zarówno w procesie wytwarzania i w późniejszej eksploatacji, a jakościowo porównywalny do śmigłowca ze Świdnika.
Ponadto, jak pokazują doświadczenia, firma która
wygrała, nie wywiązała się ze zobowiązań podjętych
przy wcześniejszym przetargu na śmigłowce sanitarne.  Deklarowała utworzenie w Polsce 200 miejsc pracy,
które nigdy nie powstały.
Niedopuszczalne jest, by Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, w trakcie trwania procedury przetargowej,
zdyskredytował swoją wypowiedzią jednego z oferentów, sugerując gorszą jakość jego wyrobów. Wypowiedź ta dotyczyła PZL Świdnik. Jest to tym bardziej
krzywdzące, że świdnicka firma od lat cieszy się uznaniem na rynku lotniczym, a jej tradycje i myśl technologiczna jest znana na całym świecie.
Decyzja polskich władz będzie brzemienna w skutkach dla całego przemysłu lotniczo-zbrojeniowego
w Polsce. Naturalnym wydaje się, że w tak ważnych
dziedzinach, jak obronność, wspiera się rodzimy przemysł z uznaną na świecie marką. Tym bardziej niezrozumiałe i szkodliwe dla Polski są takie decyzje.
Prezydium Zarządu Regionu Środkowowschodniego
NSZZ „Solidarność” stoi na stanowisku, że działania Prezydenta RP i rządu są sprzeczne z polską racją stanu.
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Okiem
związkowca
Chciałbym żyć w kraju,
w którym Państwo nie jest
wrogiem swojego obywatela.
Niestety, Polska takim krajem
nie jest – przykłady można by
mnożyć, począwszy od stanu
służby zdrowia, poprzez prawa pracownicze, a skończywszy na systemie emerytalnym.
Polak musi walczyć z wła-

snym Państwem po to, żeby
w nim żyć na granicy egzystencji. Najnowszym przykładem jest to, co dzieje się w
naszym Świdniku – chodzi o
kontrakt na śmigłowce. Nie
będę komentował faktu, że
władze 40-milionowego narodu w centrum Europy, posiadającego bogate doświadczenia wojenne, nie widzą
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Zabić
Świdnik
konieczności posiadania własnej technologii produkcji samolotów i śmigłowców – tylko za to powinni trafić przed
Trybunał Stanu. Zakłady
w Świdniku zostały sprzedane,
a dziś rząd polski chce przeprowadzić ich likwidację. Cały
ten proceder jest niesłychanie
podły i perfidny. Dlaczego?
Pomijam podejrzenia o to,
że kontrakt na
śmigłowce dla
Francuzów jest
częścią zapłaty za stanowisko dla Tuska,
choć dla mnie
jest to więcej
niż prawdopodobne. Podłość
i perfidia polega na szczuciu ludzi na siebie.
Media oficjalnego nurtu, czy
jak kto woli ścieku, mówią:
może i zlikwidujemy miejsca
pracy w Świdniku, ale powstaną w Łodzi. No, co za sukces.
A może powinniśmy się cieszyć, że nie wywieźli pracowników ze Świdnika na Sybir!
Szkoda, że nawet nasi lokalni posłowie nie chcą zauwa-

żyć, że likwidacja miejsc pracy w Świdniku to już ostateczne rzucenie Lubelszczyzny
w przepaść o nazwie: Polska Z.
Rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego zajmuje się
przesuwaniem obszarów biedy po naszym kraju i skłócaniem ludzi. Rządzącym chodzi
o szczucie na siebie pracowników ze Świdnika na tych z Łodzi i odwrotnie, bo skłóconymi
łatwiej się manipuluje. Ja mam
nadzieję i marzenie, że zamiast
kłótni dojdzie do porozumienia i wsadzimy tę antypolską
hołotę tam, gdzie jej miejsce –
do wyboru są: Wronki, Sztum
albo Guantanamo.
Sławomir Kamiński,
Przewodniczący Zarządu
Oddziału Puławy
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„Unieważnić przetarg” – pikieta WSK
Świdnik przed biurami PO w Lublinie
Związkowcy i pracownicy WSK PZL-Świdnik pikietowali przed biurem Platformy Obywatelskiej
w Lublinie domagając się podjęcia działań zmierzających do unieważnienia przetargu na śmigłowce dla polskiej armii. Miejsce protestu wybrano nieprzypadkowo – posłowie z PO, jako jedyni,
nie podpisali się pod protestem Lubelskiego Zespołu Parlamentarnego przeciwko decyzji MON
i w obronie PZL Świdnik.
Związkowcy przekazali parlamentarzystom PO związkowcami, tłumacząc się brakiem czasu – miapetycję, w której napisali, że procedura przetargowa ła umówioną wizytę w radiu. Zaproponowała spoi warunki przetargu „zostały tak ustawione przez MON, tkanie w innym terminie. Związkowcy zareagowali
że aby zapewnić zwycięstwo firmie Airbus Helicop- na to bardzo ostro.
ters, oferta PZL-Świdnik musiała zostać odrzucona
– Tu się ważą losy tysięcy ludzi, pani jest dla nas
przed etapem porównania ofert.(…) Wzywamy Pań- czy dla radia? Przecież to jest pani elektorat! Pani
stwa, dopóki nie jest za późno, do aktywnego włączenia kłamie, to kolejna obiecanka! – krzyczeli związsię w obronę przyszłości PZL Świdnik i Lubelszczyzny kowcy. Ostatecznie stanęło na tym, że związkowcy
oraz podjęcia działań zmierzających do unieważnienia spotkają się z posłanką Muchą w najbliższy ponienieuczciwego przetargu na śmigłowce dla polskiej ar- działek.
mii” - napisali w petycji związkowcy. (pełny tekst petycji
Kolejnym etapem walki o unieważnienie przetardostępny na stronie www.solidarnosc.org.pl/lublin)
gu będzie manifestacja przed pałacem prezydencJako jedyna w biurze obecna była posłanka kim w Warszawie 22 maja br.
Joanna Mucha. Nie chciała jednak rozmawiać ze
Agnieszka Kosierb

Konkurs piosenki Jacka Kaczmarskiego
Każdy z was jest łodzią, w której
Może się z potopem mierzyć
Cało wyjść z burzowej chmury
Musi tylko w to uwierzyć
			
(…)
Stowarzyszenie Solidarni Ziemi Puławskiej, POK
Dom Chemika w Puławach, Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”, Komisja
Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy Zakładach Azotowych Puławy oraz Puławskie Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym są organizatorami I Konkursu Piosenki Jacka
Karczmarskiego.
Jacek Kaczmarski był twórcą wszechstronnym,
ale najbardziej znany jest jako autor i wykonawca piosenek trafnie opisujących otaczającą nas
rzeczywistość. W jego utworach każde pokolenie

może znaleźć odpowiedź na pytanie, co robić, żeby
nie zaprzepaścić daru, jakim jest wolna ojczyzna.
Konkurs piosenki Jacka Kaczmarskiego będzie
okazją do przypomnienia jego twórczości, a jednocześnie szansą na przywołanie ponadczasowych
wartości.
Doceniając wpływ twórczości Jacka Kaczmarskiego na życie Polaków w XX i XXI wieku, w imieniu organizatorów konkursu, zapraszam wszystkich
spełniających wymogi regulaminu do uczestnictwa.
Dla najlepszych przewidziano bardzo atrakcyjne
nagrody.
Sławomir Kamiński
Przewodniczący Zarządu Oddziału Puławy
Regulamin konkursu i karta zgłoszenia dostępne
na stronie www.solidarnosc.org.pl/lublin w komunikatach.
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„Nie rzucim ziemi…” – manifestacja w obronie
polskiej ziemi
Związkowcy z lubelskiej „Solidarności” wzięli
udział w obchodach 34. rocznicy rejestracji NSZZ
RI Solidarność. Niestety, powodów do radości było
niewiele – rolnicy już ponad 80 dni protestują przed
kancelarią premiera.

Zielone miasteczko stanęło w Warszawie 19 lutego br. Od tego czasu rolnicy czekają na możliwość rozmowy z premier polskiego rządu – jak do
tej pory bezskutecznie.

12 maja br. do rolników dołączyli przedstawiciele
NSZZ „Solidarność” z całej Polski. Wspólnie modlili
się w intencji pracujących na roli. Następnie delegacja przekazała petycję protestujących pani premier.

Manifestacja zakończyła się przemarszem pod
gmach sejmu, gdzie rolnicy przekazali petycję także
do kancelarii marszałka sejmu.                          A.K.

Str. 6

Postulaty rolników
Wieloletnie zaniechania w polityce rolnej obecnego
rządu oraz większości parlamentarnej (PO-PSL) sprawiły, że obecna sytuacja w rolnictwie jest dramatyczna,
a brak dochodowości produkcji rolniczej może doprowadzić do bankructwa wielu gospodarstw rodzinnych.
W związku z powyższym domagamy się natychmiastowego podjęcia działań, które pomogą ustabilizować
bieżącą sytuację w rolnictwie, a w szczególności:
• szybkiego przygotowania i przyjęcia rozwiązań
prawnych uszczelniających proces obrotu ziemią rolną, która powinna trafić na powiększenie gospodarstw rodzinnych, w tym regulacji
zapobiegających masowej wyprzedaży ziemi
po 2016 roku. Żądamy traktowania dzierżawy
z prawem dziedziczenia, jako pełnoprawnej formy gospodarowania gruntami.
• definitywnego rozwiązania, w porozumieniu z rolnikami – właścicielami gospodarstw rodzinnych
z terenu powiatu pyrzyckiego, problemu obrotu
ziemią rolną. W szczególności wyłączenia gruntów na powiększenie gospodarstw rodzinnych
z gospodarstw rolnych Obojno i Ślazowo. Na terenie powiatu pyrzyckiego ponad połowa gruntów
rolnych o wysokiej jakości jest w posiadaniu spółek z dominującym kapitałem obcym.
• podjęcia odpowiednich działań mających na celu poprawę pozycji rolników w łańcuchu żywnościowym,
w tym przyjęcia ustawy o sprzedaży bezpośredniej.
• wsparcia, w postaci rekompensat, za utracone dochody dla producentów bydła opasowego, głównie tych którzy ucierpieli na skutek załamania eksportu i wprowadzenia embarga na handel z Rosją.
• podjęcia interwencji w celu przywrócenia eksportu
polskiej wieprzowiny na rynki wschodnie, jak również wprowadzenia rekompensat za straty spowodowane wystąpieniem wirusa ASF i wstrzymaniem eksportu w związku z rosyjskim embargiem.
• ochrony rodzimego rynku wieprzowiny przed
dalszą zapaścią i spadkiem pogłowia.
• podjęcia działań blokujących spadek cen mleka
w skupach i odejścia od kar za przekroczenie
kwot mlecznych.
• wsparcia finansowego dla producentów owoców (głównie jabłek) i producentów warzyw,
którzy ponieśli straty w dochodach na skutek
ograniczenia eksportu, głównie do Rosji.
• ochrony polskiego rynku zbóż przed bezcłowym
importem zbóż spoza Unii Europejskiej, głównie
z Ukrainy oraz wsparcia producentów zbóż rekompensatami za utracone dochody. (...)
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Kobiecym głosem o „Solidarności”
W podszczecińskich Policach odbyło się I Forum Kobiet „Solidarności”. Uczestniczki
rozmawiały m.in. o roli kobiet w opozycji i tworzeniu „Związku”, a także aktualnych sprawach dotyczących ich funkcjonowania w społeczeństwie oraz w Związku.  
– W roku, w którym będziemy obchodzić 35-lecie
powstania „Solidarności”, chcemy głośno powiedzieć o kobietach, które tę „Solidarność” tworzyły, a które często pozostawały i nadal pozostają w
cieniu mężczyzn, choć ich zasługi są porównywal-

ne – tłumaczy Joanna Kruk, przewodnicząca
Krajowej Sekcji Kobiet NSZZ „Solidarność”,
organizatorka konferencji. – Mamy na myśli
na przykład, często bezimienne żony, dziewczyny, matki, koleżanki czy po prostu pracownice zakładów, w których
rodziła się „Solidarność”.
One, tak samo jak mężczyźni, angażowały się
w działalność opozycyjną. Ich praca była wielowymiarowa, ponieważ
z jednej strony wspierały swoich walczących
mężczyzn, dbając o dom
i życie rodzinne czy donosząc prowiant podczas strajków, a z drugiej
same aktywnie działały, na przykład przy produkcji i kolportażu bibuły,
koordynowały wiele przedsięwzięć, brały udział
w strajkach, negocjacjach, itp.
W programie konferencji znalazły się wykłady
poświęcone między innymi pozycji kobiet w różnych
kulturach i religiach, ich roli w historii i polityce oraz
problemom społecznym dotyczącym tej płci. O roli
kobiet w opozycji antysystemowej opowiadała Ewa
Chabros. – To kobiety, po wprowadzeniu stanu wojennego jako pierwsze pospieszyły z pomocą inter-

nowanym i represjonowanym, organizowały pomoc
charytatywną, medyczną i prawną – wyliczała.
– Ukrywały działaczy, pełniły funkcje łączniczek,
prowadziły spotkania. Często przy tym wykorzystywały swoją kobiecość, bo przecież nikt nie spodziewał się, że 80-letnia pani z laseczką jest łączniczką,
a ciężarna młoda kobieta pod sukienką przenosi ulotki. Niestety, pomimo wielu zasług, kiedy dzisiaj spotykam się z tymi kobietami, widzę, że nie maja one
w sobie tzw. ducha kombatanctwa, pytane o tamte
czasy często powtarzają, że robiły jedynie to, co trzeba, ze nie ma o czym mówić. Dlatego są zapomnianymi bohaterkami i nawet ich rodziny często nie mają
pojęcia, czym zajmowały się w czasach komunizmu.
Podsumowaniem pierwszego Forum Kobiet
„Solidarności” była dyskusja z udziałem zasłużonych działaczek: Ewy Zydorek,
Ewy Tomaszewskiej oraz Łucji
Plaugo. – My tego, co robiłyśmy
nie nazywamy bohaterskością,
tylko przyzwoitością. Dla nas to
było naturalne – podsumowała
Ewa Tomaszewska. Podczas
imprezy zaprezentowany został również film dokumentalny
„Solidarność według kobiet”,
po którym odbyło się spotkanie
z jego twórcami. Uczestniczki
mogły też obejrzeć przygotowaną przez IPN wystawę o Annie
Walentynowicz.
W forum wzięła udział delegacja
z Sekcji Kobiet Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”.
www.solidarnosc.org.pl
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Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność”

Nauczyciele dyskutowali z samorządowcami
Przewodniczący Organizacji Zakładowych i Międzyzakładowych oraz Kół NSZZ „Solidarność” z przedszkoli, szkół i placówek oświatowych spotkali się 11 maja br. z przedstawicielami
władz samorządowych naszego miasta.
Stronę samorządową reprezentowali: pani Ewa Dumkiewicz-Sprawka, dyrektor Wydziału
Oświaty i Wychowania Urzędu
Miasta Lublin, pan prof. Mieczysław Ryba, wiceprzewodniczący
Rady Miasta Lublin, pan Mariusz
Banach, przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania Rady
Miasta Lublin oraz pan Piotr Burek, zastępca dyrektora Wydziału
Oświaty i Wychowania Urzędu
Miasta Lublin.

Głównym tematem rozmowy
były postulaty przedłożone przez
NSZZ „Solidarność” w sporze
zbiorowym z pracodawcami, tj.:
• dokonanie 9% waloryzacji
wynagrodzenia nauczycieli
w ten sposób, że stawki ich
osobistego zaszeregowania
zostaną podwyższone z wyrównaniem od dnia 1 stycznia 2015 roku,
• dokonania 15% waloryzacji
dla pracowników administracji i obsługi od poziomu ich
osobistego zaszeregowania,
• poprawy warunków pracy
poprzez zmniejszenie liczebności uczniów w oddziałach,
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z zachowaniem podziału na
grupy,
• równego traktowania w przydzielaniu godzin ponadwymiarowych i zastępstw,
• przyznawania dodatku motywacyjnego zgodnie z regulaminem,
• poprawy warunków BHP.
Reprezentująca
prezydenta
miasta, pani Ewa DumkiewiczSprawka, przedstawiając konkretne wyliczenia, poinformowała, że
oczywiście prawo –
Karta Nauczyciela,
pozwala organom
prowadzącym na
zwiększenie stawek
wynagrodzeń zasadniczych ze środków własnych, ale
w obecnej sytuacji
budżetowej nie jest
możliwe spełnienie
postulatów Związku bez środków
z budżetu państwa.
Podobnie jak nie jest możliwe,
w bieżącym roku, dokonanie kolejnej podwyżki dla pracowników
administracji i obsługi.
Przewodniczący Mariusz Banach zwrócił się
o doprecyzowanie, które
z dodatków do
wynagrodzeń,
ustalane w regulaminie, mają dla
Związku charakter priorytetowy.
Pan
przewodniczący Mieczysław
Ryba
zasugerował,

aby Rada Miasta z większą wnikliwością podchodziła do zagadnienia zwiększania wydatków na
różne przedsięwzięcia kulturalne,
o zróżnicowanej jakości i wartości. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze mogłyby trafić do
placówek oświatowych.
W trakcie spotkania omówiono wiele bieżących problemów
związanych głównie z organizacją kolejnego roku szkolnego.
Teresa Misiuk, przewodnicząca RSOiW NSZZ „Solidarność”,
kolejny raz podkreślała otwartość
i gotowość Związku do uzgodnień w kwestii poprawy warunków
płacy i pracy pracowników lubelskich przedszkoli, szkół i placówek
oświatowych. Przypomniała podjęte w tej sprawie działania, zarówno
na szczeblu centralnym, jak i regionalnym, których efektem jest m.in.:
wzrost wynagrodzeń pracowników
administracji i obsługi – o 100 zł
od 1 września 2014 i o 100 zł od
1 stycznia 2015 r. Wyrażamy głębokie przekonanie, że dzięki zdecydowanym działaniom podjętym
przez NSZZ „Solidarność”, uda
się doprowadzić do korzystnych
zmian w regulaminie dodatków do
wynagrodzeń, szczególnie dodatku motywacyjnego.
Teresa Misiuk,
przewodnicząca RSOiW
NSZZ „S”
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Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność”
„Nie dialog, tylko szantaż”

Nauczyciele manifestowali pod kancelarią premiera
Ponad 10 tys. związkowców z Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” manifestowało 28 kwietnia br.
pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Nauczyciele domagają
się podwyżek i poprawy warunków pracy.
Pod kancelarią zebrało się tysiące nauczycieli i pracowników oświaty z całej Polski. Do manifestujących
wyszła minister edukacji narodowej
Joanna Kluzik-Rostkowska, która
tłumaczyła, że nie ma środków na
żądane podwyżki.
Obecny na manifestacji przewodniczący KK NSZZ „Solidarność” Piotr Duda wytknął minister, że inne miała poglądy, kiedy

była w opozycji do obecnego rządu. – Pamiętamy, kiedy była pani
w sztabie wyborczym Jarosława Kaczyńskiego, mówiła pani
zupełnie co innego. Tak to jest
w polityce, że punkt widzenia, zależy od punktu siedzenia – mówił.
– Jak pani tłumaczy, że najpierw zlikwiduje Kartę Nauczyciela, a potem porozmawiamy
o podwyżkach, to jest to szantaż,
a nie dialog.
Bo z tym rządem dialogu po
prostu nie ma
– mówił przewodniczący.
Protest zakończył
się
około godziny
15.00
przed
Sejmem
RP.
Tam też nauczycielska pe-

O sytuacji w oświacie w Świdniku
Warunki pracy nauczycieli i pracowników oświaty, reprezentowanie
ich interesów przez NSZZ „Solidarność”, zaostrzenie akcji protestacyjnej – wejście w spory zbiorowe
z pracodawcami oraz bieżące problemy polskiej oświaty – to główne
tematy, które zdominowały dyskusję
w Świdniku. Inicjatorem spotkania
była Organizacja Międzyzakładowa
NSZZ „Solidarność” Pracowników
Oświaty w Świdniku, a wzięli w niej
udział – Teresa Misiuk, przewodniczącą RSOiW NSZZ „Solidarność”
i nauczyciele oraz pracownicy świdnickich przedszkoli, szkół i pla-

cówek oświatowych. W spotkaniu
uczestniczyli także Tomasz Szydło,
zastępca burmistrza Świdnika oraz
Wiesława Stec, wiceprzewodnicząca
RSOiW NSZZ „Solidarność”.
Przewodnicząca Sekcji w swoim
wystąpieniu podkreślała, że wobec
braku pozytywnej reakcji rządu na postulaty Związku, mimo różnych form
protestu, Krajowa Sekcja Oświaty
i Wychowania zdecydowała się na wykorzystanie ustawy o rozwiązywaniu
sporów zbiorowych w przekonaniu,
że dzięki temu możliwe będzie osiągnięcie porozumienia satysfakcjonującego pracowników oświaty. Podkre-
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tycja została dostarczona klubom
parlamentarnym.
Nauczyciele domagają się
9 proc. waloryzacji wynagrodzeń
nauczycieli i innych pracowników
oświaty, zaprzestania likwidacji szkół i zwolnień nauczycieli,
poprawy warunków pracy oraz
przywrócenia
wcześniejszych
emerytur dla nauczycieli.
Komisje Zakładowe i Międzyzakładowe NSZZ ”Solidarność”,
obejmujące swoim działaniem
przedszkola, szkoły i placówki
oświatowe, weszły w spór zbiorowy z pracodawcami w drugiej
połowie kwietnia.
www.solidarnosc.org.pl
zdj. Monika Smolak
ślała także, że ta akcja to działanie dla
dobra dzieci i młodzieży. Bowiem od
tego, w jakich warunkach pracują nauczyciele zależy, w jakich warunkach
uczą się dzieci. W dobie niżu demograficznego są sprzyjające okoliczności do zmniejszenia liczby uczniów
w oddziałach, co pozwala na znacznie
efektywniejszą pracę. Podkreślała, że
tylko zintegrowane i zorganizowane
środowisko pracowników jest w stanie skutecznie bronić godnych warunków pracy. Poinformowała zebranych
o różnorodnych przedsięwzięciach realizowanych przez Związek. Uczestnicy spotkania podzielili się swoimi
uwagami i oczekiwaniami.
Teresa Misiuk, przewodnicząca
RSOiW NSZZ „S”
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Razem z rodziną – V Rodzinny
Rajd Rowerowy
Dzieci, rodzice, babcie i dziadkowie – podobnie jak
w ubiegłych latach nie zawiedli. Mimo niepewnej auro około stu rowerzystów wyruszyło 17 maja br. na trasę Rodzinnego Rajdu Rowerowego.
Już po raz piąty lubelska „Solidarność” zorganizowała imprezę,
której zadaniem jest promowanie

więzi rodzinnych i wspólny, aktywny wypoczynek. Na rowerzystów czekały trzy trasy o zróżnicowanym poziomie trudności. Najmłodszych rodzice
i opiekunowie zabrali na najkrótszą przejażdżkę i już po
niespełna godzinie dotarli
nad Zalew Zemborzycki.
Uczestnicy najbardziej wymagającej trasy pojawili się
po dwóch godzinach zmę-

czeni, ubłoceni, ale zadowoleni.
Na mecie cykliści mogli podziwiać występy uzdolnionej
młodzieży ze szkół i palcówek
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oświatowych naszego miasta. Poza tym organizatorzy
przygotowali zabawy ruchowe dla najmłodszych,
był pokaz
pierwszej
pomocy po wypadku w wykonaniu pracowników firmy Live
Service.
Nie zabrakło
także
żandarmerii wojskowej
z
alkogoglami
i symulatorem
jazdy. Na chętnych czekały gorące grille, a uczniowie z Zespołu
Szkół nr 5 w Lublinie częstowali

własnoręcznie wykonanymi ciasteczkami.
Wśród uczestników rozlosowano
pamiątkowe koszulki i plecaki. Organizatorzy przygotowali także niespodzianki dla najmłodszego rowerzysty,
który miał nieco ponad roczek.
Tata wiózł go w foteliku na rowerze. Specjalne wyróżnienie otrzymała również rodzina państwa Ma-

zurów, która w 5-osobowym
składzie okazała się być najliczniejszą.
Mamy
nadzieję,
że
w przyszłym roku aura okaże się łaskawsza, ale bez
względu na pogodę już dziś
zapraszamy do udziału w kolejnym rajdzie rowerowym.
Agnieszka Kosierb
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Peregrynacja relikwi bł. ks. Jerzego Popiełuszki

26 kwietnia-3 maja 2015
kościół pw. św. Michała Archanioła
w Lublinie

19-26 kwietnia 2015
kościół pw. bł. bp Władysława Gorala w Lublinie

zdj. Agnieszka Kosierb,
Marcin Paluch

3-10 maja 2015
kościół pw. św. Stanisława BM w Lublinie

10-17 maja 2015
kościół pw. Miłosierdzia Bożego w Lublinie
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Rusza Kino w bramie –
Królewska 3

Wybory
ławników
W 2015 roku zostaną przeprowadzone wybory
ławników kadencji 2016-2019. Wybory te przygotowują i przeprowadzają rady gmin, których obszar
jest objęty właściwością sądu, najpóźniej w październiku 2015 roku.
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
• posiada obywatelstwo polskie i korzysta
z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
• jest nieskazitelnego charakteru,
• ukończył 30 lat,
• jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
• nie przekroczył 70 lat,
• jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do
pełnienia obowiązków ławnika,
• posiada co najmniej wykształcenie średnie.
Ławnikami nie mogą być:
• osoby zatrudnione w sądach powszechnych
i innych sądach oraz w prokuraturze,
• osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania
sprawy na drogę postępowania sądowego,
• funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem
przestępstw i wykroczeń,
• adwokaci i aplikanci adwokaccy,
• radcy prawni i aplikanci radcowscy,
• duchowni,
• żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
• funkcjonariusze Służby Więziennej,
• radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej
niż jednym sądzie.
Kandydatów na ławników bezpośrednio właściwym radom gmin mogą zgłaszać – w terminie do
dnia 30 czerwca 2015 roku:
• prezesi sądów
• stowarzyszenia
• organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa,
z wyłączeniem partii politycznych
• grupy co najmniej 50   obywateli mających
czynne prawo wyborcze, zamieszkujących
stale na danym terenie.
Źródło: lublin-wschod.sr.gov.pl

Ciekawe filmy dokumentalne i fabularne, interesujące prelekcje oraz loterie z atrakcyjnymi
upominkami czekają na widzów kina plenerowego, organizowanego przez Fundację Ruchu
Solidarności Rodzin oraz Region Środkowowschodni NSZZ ,,Solidarność”.
Kino usytuowane
w ,,podwórzu” przy
ul. Królewskiej 3
w Lublinie, funkcjonować
będzie
w okresie wakacyjnym – w piątki
i soboty, od godz.
20.30. Pierwszy seans odbędzie się 12
czerwca. Repertuar
kina to stare filmy
komediowe,
nakręcone w l. 30 XX
wieku oraz współczesne filmy fabularnych i dokumentalne, o tematyce historycznej. Widzowie będą mogli zobaczyć
gwiazdy polskiego kina przedwojennego, m.in. Eugeniusza Bodo, Aleksandra Żabczyńskiego, Lodę
Niemirzankę, a także poznać interesujące historie,
dotyczące m.in. ,,Żołnierzy Wyklętych”. Ponadto
czekają na nich patriotyczne koszulki, książki oraz
wygodne fotele. Szczegółowe informacje oraz repertuar kina dostępne są na stronach internetowych organizatorów oraz na Facebook – ,,Kino
w bramie – Królewska 3”. Serdecznie zapraszamy.
Wstęp jest oczywiście bezpłatny.
Monika Smolak

Wyrazy głębokiego współczucia
Marianowi i Małgorzacie Klimczakom
z powodu śmierci
MATKI I TEŚCIOWEJ
składa
Regionalna Sekcja
Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
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