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Program rozwoju dla
Lubelszczyzny

Pierwsze w tym roku Posiedzenie Zarządu Regionu odbyło się

wspólnie z parlamentarzystami i samorządowcami Lubelszczyzny. Tematem spotkania była kwestia rozwoju społecznogospodarczego Polski Wschodniej.
Nastał nowy rok i pojawiły się
kolejne wyzwania, z którymi będą
musieli zmierzyć się związkowcy
oraz reprezentanci władz województwa lubelskiego. Styczniowe
posiedzenie ZR wyróżniało się na
tle innych comiesięcznych spotkań, tak w zakresie składu obra-

dujących, jak i poruszanej
tematyki.
W siedzibie lubelskiej Solidarności z członkami ZR spotkali się
parlamentarzyści,
wojewoda
i wicemarszałek województwa
lubelskiego. Obecni również byli
przewodniczący
organizacji

związkowych instytucji i podmiotów gospodarczych naszego regionu, które były przedmiotem
podjętej dyskusji.
Jak powiedział szef Regionu
Marian Król, istnieje konieczność
przygotowania i wdrożenia kompleksowego programu rozwoju
społeczno-gospodarczego
dla
Lubelszczyzny. Niezadowolenie
budzi polityka prowadzona przez
najwyższe władze państwowe,
które głoszą hasła zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju, ale w praktyce wszystko inaczej wygląda. Premier Mateusz
Morawiecki przeznaczył 40 miliardów złotych w ramach Programu dla Śląska, tymczasem
dla Polski Wschodniej przewidziano niewiele pieniędzy. Okazuje się, że nadal olbrzymie sumy są przeznaczane na bogatsze obszary naszego kraju,
a pomija się potrzeby regionów
niedoinwestowanych i zacofanych gospodarczo.
Oliwy do ognia dolewa fakt
wyprowadzania zysków z Grupy
Azoty Puławy do Tarnowa. Ponadto puławskie Azoty w ostat-

Praca daje okazję odnalezienia samego siebie. Własnej rzeczywistości dla siebie i nikogo innego.
Bolesław Prus, „Lalka”
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nich miesiącach wykazały znacznie niższe wyniki finansowe. Postępuje drenaż bogactwa z i tak
biednego regionu do innych części polski. Związkowcy mają zastrzeżenia do zarządzających puławskimi Azotami, których z kolei
powołuje sprawujący władzę PiS.
Podczas dyskusji podjęto temat niskich zarobków urzędników
Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, którzy za tę samą pracę co
w urzędach bogatszych województw otrzymują mniejsze wynagrodzenie. Dopóki będą dysproporcje w uposażeniu to trudno
mówić o równych szansach
i powstrzymywaniu migracji młodzieży do innych miast Polski.
W odniesieniu do LW Bogdanka wskazano na istotę podtrzymy-

wania,
ciągłości
i rozwoju dobrze
prosperującej kopalni. Poruszono
również
kwestię
WSK PZL Świdnik,
który
powinien
mieć dalekosiężną
strategię rozwoju.
Obradujący podkreślili
konieczność kontynuacji
dobrej zmiany tam, gdzie rzeczywiście ona jest i apelowali o podjęcie działań w obszarach, gdzie
są tylko puste słowa polityków.
Najwięcej pytań Związkowcy
kierowali do wicemarszałka województwa lubelskiego i ubolewali,
że sam marszałek Jarosław Stawiarski nie przybył na spotkanie.
Od momentu przejęcia władzy
przez PiS w Urzędzie Marszałkowskim
nie
doszło do żadnej
poprawy
sytuacji
w
COZL. Były nadzieje, że prof.
Elżbieta Starosławska zostanie przywrócona na stanowi-

sko dyrektora Centrum, a jest
bez zmian.
Marian Król powiedział, że
rząd nie podejmuje konkretnych
działań, które pozwoliłyby powstrzymać degradację województwa lubelskiego. Chodzi
o długofalowy i kompleksowy
program
rozwoju
dla
Lubelszczyzny.
Warto przypomnieć, że XXXI
Walne Zebranie Delegatów Regionu
Środkowo-Wschodniego
NSZZ „Solidarność" przyjęło stanowisko ws. rozwoju gospodarczego Województwa Lubelskiego. Wspomniane stanowisko
oraz stanowiska Zarządu Regionu z dnia 15 lipca 2018 r. i 31
sierpnia 2018 r. wyrażają zaniepokojenie związkowców sytuacją
społeczno-gospodarczą naszego
województwa. Wszystkie zostały

Kartka
z kalendarza


Głos związkowca 2/2019

13 I 1981 r. I sekretarz KC PZPR Stanisław Kania, premier
Józef Pińkowski i minister obrony narodowej gen. Wojciech
Jaruzelski spotykają się w Warszawie z naczelnym dowódcą
Zjednoczonych Sił Zbrojnych Państw Stron Układu Warszawskiego marsz. Wiktorem Kulikowem i szefem sztabu gen.
Anatolijem Gribkowem. W czasie spotkania z kierownictwem
MON marsz. W. Kulikow przekazuje opinię przywódców sowieckich, którzy uważają, że problemy Polski powinny być
rozwiązane przez polskie władze. Na koniec wznosi toast za
gen. W. Jaruzelskiego i apeluje do polskich generałów o lojalność wobec swego dowódcy.
str. 2

przekazane Prezesowi Rady Ministrów. Wobec braku konkretnych działań Zarząd Regionu
uznał, że należy ponownie zwrócić się do Pana Premiera o podjęcie konkretnych decyzji i stosownych działań.
Na spotkaniu uzgodniono, że
przygotowane dokumenty z konkretną propozycją strategii rozwoju Lubelszczyzny. Pisma zostaną

Dość
wyzysku!

Od 14 do 18 stycznia br.
w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbędzie się akcja manifestująca niezadowolenie pracowników LUW z wysokości wynagrodzeń. Akcja będzie polegać na
noszeniu kamizelek odblaskowych z
hasłami „dość jałmużny” , „dość wyzysku”.
Jak powiedziała szefowa Solidarności w lubelskim urzędzie,
pracownicy sami się zwalniają
z pracy z powodu niskich zarobków. Pojawiają się kolejne oferty
pracy, ale mało kto spełnia kryteria naboru.
Jeśli akcja nie przyniesie żadnych efektów, to związkowcy nie
wykluczają podjęcia innych czynności
w
celu
realizacji
postulatów.
Całe przedsięwzięcie jest organizowane przez Międzyzakładową
Organizację
NSZZ
„Solidarność” przy LUW.
TK
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przekazane za pośrednictwem
parlamentarzystów do Prezesa
Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.
Po dyskusji z parlamentarzystami członkowie ZR rozmawiali o bieżących sprawach
związkowych, zgodnie z porządkiem obrad.
Tomasz Kupczyk

Iskrzy na Uniwersytecie
Medycznym
Godnej płacy domagają się
pracownicy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Żądają
opracowania regulaminu wynagrodzenia, aby pensje były przyznawane na jasnych i przejrzystych zasadach. Na uczelni pracuje 2,3 tys. osób. Związkowcy domagają się wyższych wynagrodzeń za wykonywaną pracę. Jeśli
władze uczelni nie przychylą się
do oczekiwań Solidarności to doj-

dzie do zaostrzenia sporu zbiorowego, który trwa od września
2018 roku.
TK
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Dla niepodległej

W Lublinie świętowaliśmy wydarzenia, które decydująco wpłynęły na kształt granic niepodległego państwa polskiego oraz uczciliśmy pamięć Ojców Niepodległości.
W uroczystościach 8 stycznia
uczestniczyły m.in. delegacje władz
parlamentarnych,
wojewódzkich
i samorządowych, stowarzyszenia
patriotyczne i mieszkańcy Lublina.
Region Środkowo-Wschodni NSZZ

„Solidarność”
reprezentowali
przewodniczący Marian Król
oraz zastępca Krzysztof Choina
wraz z pocztem sztandarowym.
Obchody rozpoczęły się od
złożenia kwiatów pod tablicą
upamiętniającą
Romana Dmowskiego i Ignacego
Paderewskiego,
w kościele pw.
Matki Bożej Królowej Polski. Następnie na Placu
Litewskim odbył
się
uroczysty
apel
pamięci
oraz
złożono

kwiaty przed Pomnikiem Nieznanego Żołnierza.
Z kolei w Trybunale Koronnym
wysłuchano wykładów historycznych prof. Mieczysława Ryby, dra
Roberta Derewendy i redaktora
Wojciecha Kempy.
Prelegenci podkreślili ideę porozumienia ponad podziałami polityków z różniących się formacji
- we wspólnej sprawie, którą była
Niepodległa Polska. Umiejętności
dyplomatyczne, determinacja, zaangażowanie wojska oraz upór
mieszkańców
zadecydowały
o zwycięstwie Polski.
Świetną lekcję historii przedstawiła młodzież z IX LO im. Mikołaja
Kopernika w Lublinie, w spektaklu
pt. „Czym Ojczyzna Jest”.
Uroczystości zwieńczyła Msza
św. w Archikatedrze Lubelskiej za
dusze
Ojców
Niepodległości
i wszystkich walczących, którzy
zasłużyli się dla wolnej Ojczyzny.
Eucharystii przewodniczył i homilię
wygłosił bp Mieczysław Cisło.
Uroczystości zostały zorganizowane przez Społeczny Komitet
Obchodów 80. Rocznicy śmierci
Romana Dmowskiego, 100. Rocznicy sformowania Błękitnej Armii
we Francji i Włoszech oraz jej
przemieszczenia do Polski, 100.
rocznicy Powstania Wielkopolskiego i Traktatu Wersalskiego.
Tomasz Kupczyk

DYLEMATY JĘZYKOWE

Imienia czy imieniem?
Chodzisz do szkoły imienia,
a nie imieniem jej patrona.
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Były życzenia i kolędowanie
W siedzibie lubelskiej Solidarności

odbyło

opłatkowe

się

Sekcji

spotkanie
Emerytów

i Rencistów NSZZ Solidarność.
Związkowcy złożyli sobie życzenia, po czym przystąpili do kolędowania. Spotkanie, które odby-

ło się 9 stycznia, poprzedziła
Msza św. w Kościele Rektoralnym Św. Piotra Apostoła w Lublinie. Wśród zaproszonych gości byli ks. Bogusław Suszyło
oraz wiceprzewodniczący Regionu Krzysztof Choina.
TK

Uśmiechnij
się!
W Zabrzu na budowie majster krzyczy do pracownika
„gorola”
– Te synek skocz no po halba
– Ale panie majster co to jest
halba?
– Te masz recht, weź dwie.
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Mur kością niezgody
Prezydent Donald Trump jest
zdeterminowany, aby powstał
mur na granicy z Meksykiem.
Inicjatywa spotkała się oporem
Demokratów, a konflikt stał się
źródłem częściowego zawieszenia
działalności
rządu
federalnego.

6,6%
Tyle wyniósł wzrost cen lokali
mieszkalnych r/r w III kwartale
2018 r.
Źródło: GUS

08.01.2019 r. funkcjonariusze
CBA zatrzymali kolejna osobę
podejrzaną o przestępstwa podatkowe.
Ustalenia wskazują, że poprzez szereg powiązanych ze
sobą podmiotów i tzw. karuzelę
podatkową usiłowano wyłudzić
z budżetu państwa co najmniej
900 milionów zł nienależnego
zwrotu podatku od towarów
i usług (podatku VAT). Grupa
przestępcza miała działać od
września 2015 roku do maja
2016 roku. Trwają dalsze szacunki, kwota ta może być znacznie wyższa.
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