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Uczczono pamięć
96 ofiar
Katastrofy Smoleńskiej

Na placu Litewskim w Lublinie odbyły się obchody ostatniej,
96. miesięcznicy Katastrofy Smoleńskiej. 10 kwietnia br. o godz.
16:30 rozpoczęły się uroczystości ku czci ofiar, które zginęły,
lecąc samolotem Tu-154M. Hołd tragicznie zmarłym oddali
przedstawiciele władz wojewódzkich, na czele z Wojewodą Lubelskim Przemysławem Czarnkiem, władze miasta Lublin, reprezentowane przez Prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka oraz licznie zgromadzeni przedstawiciele sił zbrojnych, nauki, organizacji
społecznych, a także mieszkańcy Lublina. NSZZ Solidarność reprezentowali: przewodniczący Regionu Środkowo-Wschodniego
Marian Król wraz z wiceprzewodniczącymi Krzysztofem Choiną
oraz Markiem Wątorskim.

Obchody rozpoczęły się od
złożenia meldunku przez Dowódcę Garnizonu Lublin, mjr.
Dariusza Millera, generałowi
Zenonowi Brzuszko. Następnie
odśpiewano hymn Polski oraz
odczytano
okolicznościową
odezwę Społecznego Komitetu
Obchodów 8. rocznicy Katastrofy Smoleńskiej, czego dokonała
Przewodnicząca Komitetu, Kurator Oświaty Teresa Misiuk.
- (…)W sobotni poranek, 8
lat temu, z niewyjaśnionych dotąd przyczyn, oddali swe życie.
Oddali je, wypełniając, jak się
okazało, swą ostatnią misję.
Misją to było oddanie hołdu
tym, którzy mieli być zapomniani. Tym, o których nie wolno
było przez lata zniewolenia mówić, o których nie wolno było
wspominać, o których należało
milczeć.(…) – mówiła Teresa
Misiuk.
Dalszą część uroczystości
uświetnił
występ
Orkiestry
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola
Lipińskiego w Lublinie, pod dyrekcją Pani Teresy Krasowskiej.
Apel pamięci poprowadził
w tym roku por. Jacek Zarzeczny. Jeden z członków Dowództwa Garnizonu Lublin odczytał
nazwiska 96. Ofiar Katastrofy
Tu 154M. Po każdej wyczytanej
osobie harcerze ZHP, ZHR Za-

„Wczoraj do ciebie nie należy. Jutro niepewne... Tylko dziś jest twoje”.
św. Jan Paweł II
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i zapalono znicze pod tablicą
upamiętniającą Ofiary Katastrofy Smoleńskiej na placu przy
kościele MB Królowej Polski,
a także odegrano na trąbce melodię „Cisza”.
Tragedia narodowa, która
wydarzyła się 10 kwietnia 2010r,
o godz. 8:41, była największą
katastrofą pod względem liczby
ofiar w dziejach Polskich Sił Powietrznych. Śmierć poniosło

wiszaków oraz uczniowie klas
mundurowych lubelskich szkół
stawiali zapalony znicz.
Społeczny Komitet Obchodów 8. rocznicy Katastrofy
Smoleńskiej upamiętnił ofiary,
składając wieniec pod tablicą
na budynku klasztoru oo. Kapucynów przy ul. Krakowskie
Przedmieście 42, po czym
wszyscy udali się na Mszę
Świętą w intencji ofiar Katastrofy, pod przewodnictwem
Arcybiskupa Stanisława Budzika, w kościele pw. Matki Bożej
Królowej Polski, przy ul. Gospodarczej 7. Po uroczystej
Eucharystii złożono kwiaty

w niej 96 osób, w tym m.in.:
prezydent Lech Kaczyński
z małżonką, prezydent RP na
uchodźstwie w latach 19891990 Ryszarda Kaczorowskiego, pracownicy Kancelarii Prezydenta, przedstawiciele władz
państwowych, ministerialnych,
organizacji
kombatanckich
i społecznych oraz duchowieństwo.
Mateusz Bednarek

DYLEMATY
JĘZYKOWE
Poszedłem czy poszłem?
(…) tylko forma poszedłem jest poprawna. Poszłem to błąd,
do tego stopnia rażący, że nawet komputerowy edytor tekstów
Word buntuje się przeciwko niemu i automatycznie zamienia go
na właściwą formę – poszedłem.

Uwaga !!!
20 kwietnia br. mija termin rejestracji protokołów (Regionalnej Komisji Wyborczej) z wyboru delegatów na WZD Regionu ŚrodkowoWschodniego NSZZ Solidarność. Warunkiem zarejestrowania delegata jest odprowadzanie składek przez jego macierzystą organizację
związkową oraz złożenie ankiety osobowej.
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Kartka
z kalendarza


W ostatnim czasie odbyły się wybory w organizacjach związkowych
NSZZ Solidarność m.in. w następujących zakładach:
















Urząd Miasta w Świdniku - Jan
Rutkowski.
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawła II - Andrzej Januszewski.
Uniwersytet Przyrodniczy - Roman Lalak.
„Łęczyńska Energetyka” Sp.
z.o.o.– Marian Baryła.
Lubelski Węgiel „Bogdanka”
S.A. - Antoni Pasieczny.
OM NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty w Świdniku
- Ewa Szalecka-Gronek.
Zamojskie Zakłady Zbożowe
w Zamościu - Kazimierz Ściseł.
Zakład Gospodarki Lokalowej
w Zamościu - Grzegorz Machałek.
Państwowy Instytut Weterynaryjny - PJB w Puławach - Wojciech Kozdruń.
Instytut Nowy Syntez Chemicznych w Puławach - Halina Jarząbek.

Zwycięzcom gratulujemy!
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17 kwietnia 1989 r. Sąd Wojewódzki w Warszawie
(po ponad siedmiu latach od delegalizacji) ponownie zalegalizował NSZZ „Solidarność”.
15 kwietnia 1981 r. w Toruniu zebrał się ogólnopolski zjazd przedstawicieli tzw. struktur poziomych
PZPR z 12 ośrodków (204 podstawowe organizacje partyjne) z udziałem I sekretarza toruńskiego
KW PZPR Zygmunta Najdowskiego i Jana Łabęckiego z Gdańska. Zjazd zażądał pełnego informowania o działaniach partii także jej szeregowych
członków, zaniechania blokowania informacji na
temat oddolnych inicjatyw podstawowych organizacji partyjnych i struktur poziomych, usunięcia
z władz centralnych partii osób, które nikogo w tej
chwili nie reprezentują, uchwalenia dokumentu adresowanego do bratnich partii komunistycznych
i robotniczych, przedstawiającego prawdziwy obraz
sytuacji w PZPR i państwie.

ZAPISZ SIĘ NA
BIEG
BIZNESU!
W związku z tym, iż bieganie jest dla każdego, zachęcamy do udziału w Biegu Biznesu. Do pokonania dystans 3000m ulicami Lublina. Może w nim wziąć udział
każdy, kto dokona opłaty startowej w wysokości 50 zł.
Całkowity dochód przeznaczony zostanie na stypendia
dla zdolnych dzieci z rodzin wielodzietnych.
Wszystkich, którzy chcieliby spróbować swoich sił
i przekonać się, że bieganie to faktycznie sport dla każdego, zapraszamy co środę o godz. 19:00 na stadion
lekkoatletyczny w Lublinie, przy ul. Piłsudskiego 22.
Po ukończeniu biegu, zawodnik otrzyma pamiątkowy
medal, jako nagrodę za trud włożony w treningi. Trenuj
razem z nami i osiągaj sukcesy!
Jak mawiał legendarny czeski biegacz długodystansowy, Emil Zatopek: „Jeśli chcesz biegać – przebiegnij
kilometr. Jeśli chcesz zmienić swoje życie – przebiegnij
maraton”. Pierwsza okazja do zmiany już w najbliższą
środę.
Do zobaczenia!
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Z życia Komisji Krajowej

Stocznia Gdańsk
wraca w polskie ręce

„Dziękujemy Premierom Jarosławowi Kaczyńskiemu i Mateuszowi Morawieckiemu za dotrzymanie zobowiązań wyborczych.
Przystępujemy do drugiego etapu
– budowania nowoczesnej stoczni” - NSZZ Solidarność Stoczni
Gdańskiej
Pierwszy, najważniejszy etap
negocjacji, dotyczących zakupu
przez ARP należącej do ukraińskiego inwestora Stoczni Gdańsk
i spółki GSG Towers, zakończył
się. 28 marca br. strony podpisały
porozumienie (tzw. term sheet),
dotyczące głównych warunków
finalnej transakcji.
Jest to rezultat trwających kilka
tygodni intensywnych negocjacji,
które rozpoczęły się w styczniu
br., po złożeniu przez ARP oferty
zakupu Stoczni Gdańsk i Spółki
GSG Towers, producenta wież
dla elektrowni wiatrowych. Term
sheet jest efektem konstruktywnej
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współpracy obu stron. Stronom
zależy na wypracowaniu jak najlepszych warunków, które zagwarantują wykorzystanie potencjału zarówno Stoczni Gdańsk
jak i GSG Towers. Podpisanie
porozumienia „term sheet” oznacza, że obie strony ustaliły kluczowe warunki transakcji i harmonogram dojścia do przekazania ARP kontroli nad spółkami.
Złożona przez ARP oferta zakupu ma charakter rynkowy. Sfi-

nalizowanie transakcji, tzw. closing, wymaga jeszcze uzgodnienia szeregu warunków przez
obie strony. Będzie to wymagać
m.in.
zgód
korporacyjnych,
a także pozytywnej decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dotyczącej
warunków koncentracji.
ARP przejmując spółki Stocznia Gdańsk i GSG Towers, chce
właściwie wykorzystać potencjał
obu firm i doświadczenie pracowników. Priorytetem biznesowym jest ustabilizowanie sytuacji
i docelowo zapewnienie obu
spółkom stabilnego, długoterminowego rozwoju na konkurencyjnym rynku stoczniowym oraz
w obszarze morskiej energetyki
wiatrowej.
Aktualnie ok. 81,05 procent
akcji Stoczni Gdańsk S.A. należy do Gdańsk Shipyard Group,
która jest kontrolowana przez
ukraińskiego inwestora. Pozostałe 18,95 procent akcji posiada
ARP. W spółce GSG Towers Sp.
z o.o., ARP i GSG mają po 50
procent udziałów. W obu spółkach kontrola operacyjna należy
do
ukraińskiego
inwestora.
W Stoczni Gdańsk zatrudnionych jest obecnie ok.140 osób,
a w GSG Towers ok. 430 osób.

Cytat tygodnia…
"Strona rządowa buduje ofertę polityki rodzinnej, która pokazuje,
że polskie rodziny, które zdecydują się na większą liczbę dzieci,
warto wspierać. Rząd Prawa i Sprawiedliwości udowodnił, że zasada subsydiarności państwa jest dobrze realizowana na poziomie
polityki społecznej, a polityki rodzinnej w szczególności, bo z tych
działań właśnie polityka rodzinna została wybrana jako ten pierwszy
kierunek".
Minister Elżbieta Rafalska 09.04.2018 r.
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Niepokojący obraz
Skala pracowników objętych
układami zbiorowymi pracy
w poszczególnych państwach
UE jest bardzo zróżnicowana.
W Polsce rokowania odbywają
się wyłącznie na poziomie zakładowym a w ostatnich latach
wskaźnik układów zbiorowych
sukcesywnie spadał. W 2016 r.
wyniósł 15%. Jest to trzeci najniższy procent w UE.
- (…)Pracodawcy nie chcą
zawierać układów zbiorowych,
a dla kolejnych rządów jest to
kwestia całkowicie obojętna.
Problem tkwi w tym, że nie ma
skutecznych
mechanizmów
prawnych egzekwowania od
pracodawców by ci podejmowali rokowania – mówi Sławomir Adamczyk, szef Działu Branżowo-Konsultacyjnego KK.
Źródło: tysol.pl

6,6
Tyle wyniosła stopa
bezrobocia w marcu br.

Jak podaje CBOS 56%
osób pozytywnie ocenia warunki materialne swoich gospodarstw domowych.

10 kwietnia br. odbyła się
ostatnia, 96. miesięcznica Katastrofy Smoleńskiej.
Prezydent RP Andrzej Duda złożył kondolencje prezydentowi Algierii w związku z
katastrofą lotniczą wojskowego samolotu. Przyczyna wypadku nie jest na razie znana.

CBA, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Krakowie, prowadzi śledztwo dotyczące m.in. najmu lub kupna
mieszkań i lokali użytkowych
usytuowanych w atrakcyjnych
częściach Krakowa, nieopodal
rynku czy wzgórza wawelskiego
Zatrzymany - Adam K. usłyszał w prokuraturze zarzut
dotyczący działania w porozumieniu z innymi osobami
i udzielenia Małgorzacie P. i Robertowi F. korzyści majątkowej
w wysokości 120 tys. zł.

O 1,3% r/r wzrosły ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2018 r.
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