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e-Tygodnik Regionu  

Środkowo-Wschodniego  

Niezależnego Samorządnego 

Związku Zawodowego G łos związkowca 
Numer 3/2018  

    19.01.2018 

W Gdańsku, od 17 do 19 

stycznia 2018 r. odbywa się cy-

kliczne spotkanie międzynarodo-

wej grupy roboczej Platformy 

Edukacyjnej EZA. Spotkanie po-

święcone jest polityce migracyj-

nej w krajach UE, ze szczegól-

nym uwzględnieniem wyzwań 

edukacyjnych. 

Celem spotkania grupy robo-

czej EZA jest wymiana doświad-

czeń w zakresie polityki migracyj-

nej w krajach UE, ze szczegól-

nym uwzględnieniem aspektu 

edukacyjnego oraz zdefiniowanie 

wyzwań stojących przed partne-

rami społecznymi w tym zakresie, 

a także określenie działań mo-

gących złagodzić skutki kryzysu 

migracyjnego. 

Uczestników przywitał Tade-

usz Majchrowicz, Zastępca 

Przewodniczącego KK NSZZ S, 

który opowiedział pokrótce o 

polityce migracyjnej Polski, po-

dając jako przykład bardzo du-

żą liczbę obywateli Ukrainy  

i Białorusi, którzy  

w ostatnich latach przybyli do 

Polski i bardzo dobrze asymilu-

ją się w naszym kraju. 

Następnie uczestnicy przy-

stąpili do prezentacji doświad-

czeń i problemów migracyjnych 

z perspektywy takich krajów, jak 

Holandia, Bułgaria, Niemcy, 

Polska i Portugalia. 

Europejskie Centrum ds. 

Problemów Pracowniczych 

(EZA) to sieć 73 organizacji pra-

cowniczych z 30 różnych krajów 

europejskich, które podkreślają 

znaczenie wartości chrześcijań-

skich. Członkami EZA są związ-

ki zawodowe i społeczno-

kulturowe organizacje pracowni-

ków, a także ośrodki badawcze  

się  problemami pracowniczymi.  

 

Źródło: tysol.pl  

Foto: tysol.pl 

Platforma Edukacyjna EZA 
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W ostatnim czasie odbyły 

się wybory w organizacjach 

związkowych NSZZ Solidar-

ność w następujących zakła-

dach: 

 

- Organizacja Podzakładowa 

NSZZ „S” Pracowników Izby Ad-

ministracji Skarbowej w Lublinie, 

Urząd Skarbowy w Zamościu 

Przewodniczącym został pan 

Paweł Oseła. 

- Organizacja Podzakładowa 

NSZZ „S” Pracowników Izby Ad-

ministracji Skarbowej w Lublinie, 

Urząd Skarbowy w Tomaszowie 

Lubelskim. Przewodniczącym 

został pan Stanisław Sadłocha. 

- Organizacja Zakładowa 

NSZZ „S” w Lubelskiej Wytwórni 

Dźwigów Osobowych LIFT SE-

RVICE S.A. Przewodniczącym 

został pan Konrad Lewandow-

ski. 

 

Zwycięzcom gratulujemy! 

 

Zapraszamy na obchody 155. rocznicy  

wybuchu Powstania Styczniowego, 

które odbędą się 22 stycznia (poniedziałek) 

2018 r. w Lublinie. 

 

 

 Program 

 

· godz. 10.00 -  Msza św. w kościele cywilno-wojskowym pw. 

Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, przy Ale-

jach Racławickich 20 w Lublinie, 

 

· godz. 11.00 - przemarsz do Pomnika Powstańców Stycznio-

wych przy ul. gen. Mariana Langiewicza, 

 

· godz. 11.15 - złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod Pomnika 

Powstańców Styczniowych, 

· godz. 11.45 - złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod Grobow-

cem Powstańców Styczniowych, na cmentarzu przy ul. Lipo-

wej, 

 

· 11.45 - złożenie kwiatów i zapalenie zniczy, przez uczniów 

Szkoły Podstawowej nr 6, pod krzyżem i pomnikiem powstań-

czym w Lasku Traugutta przy SP nr 6.  
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Mamy bardzo dobry,  

bezpieczny i prospołeczny 

budżet 

  

Uchwalony przez Sejm bu-

dżet jest bardzo dobry i bez-

pieczny. Powstał w korzystnej 

sytuacji, związanej ze wzro-

stem gospodarczym. Gwaran-

tuje realizację wszystkich na-

szych działań, w tym programu 

„Rodzina 500 plus”, programu 

„Za życiem” czy środowisko-

wych domów samopomocy – 

mówi Elżbieta Rafalska, mini-

ster rodziny, pracy i polityki 

społecznej. 

Wskaźniki przewidują wzrost 

PKB (ze 103,6% do 103,8%), 

wzrost przeciętnego wynagro-

dzenia brutto  gospodarce na-

rodowej (z 4243 zł do 4443 zł), 

a także wzrost przeciętnego 

zatrudnienia w gospodarce na-

rodowej  (z 10 mln 374 tys. eta-

tów do 10 mln 457 tys. etatów). 

Jednocześnie spodziewany 

jest spadek liczby osób bezro-

botnych z 1 mln 155 tys. osób 

do 1 mln 27 tys. osób oraz spa-

dek bezrobocia rejestrowanego 

z 7,2% (przewidywane wykona-

nie w 2017 roku na koniec 

okresu) do 6,4%. 

Źródło: MRPiPS 

Krok do budowy bloku  

węglowego w Grupie Azoty  

Puławy 

 

Ministerstwo Rozwoju poinfor-

mowało, że jeszcze w styczniu 

ogłoszony zostanie przetarg na 

budowę nowego bloku węglo-

wego dla puławskiej elektrocie-

płowni Zakładów Azotowych. 

Jego przewidywana moc to 100 

MWe. 

Jak wynika z informacji prze-

kazanej przez resort rozwoju, 

budowę nowego bloku węglo-

wego w Puławach pozytywnie 

zaopiniował i zarekomendował 

Komitet Rozwoju Grupy Azoty. 

Jeszcze w tym miesiącu ukaże 

się ogłoszenie o przetargu na 

jego projekt i wykonanie. Zgodnie 

z przyjętym harmonogramem,  

w sierpniu zostanie wydana  

decyzja środowiskowa,  

a w listopadzie pozwolenie na 

budowę. W  grudniu zaplano-

wano podpisanie umowy 

z generalnym projektantem 

i wykonawcą bloku węglowego. 

Budowa ma ruszyć na początku 

2019 roku. Według danych mi-

nisterstwa, pierwszy rozruch 

Bezpłatne porady prawne  

w Zamościu 

 

Mieszkańcy Zamościa przez 

najbliższe trzy miesiące będą 

mogli skorzystać z bezpłatnych 

porad i konsultacji prawnych. 

– Pomoc skierowana jest dla 

mieszkańców miasta, którzy 

Polonia Semper Fidelis 

 

Kościół to nie tylko hierar-

chia, struktury życia konsekro-

wanego i duchowni, ale także 

wszyscy wierni. Świeccy katoli-

cy, w oczekiwaniu na decyzję 

Episkopatu Polski dotyczącą 

adhortacji apostolskiej Amoris 

Laetita, postanowili zacząć 

działać i zwrócili się do paste-

rzy Kościoła Polskiego. Chodzi 

o prośbę dotyczącą potwierdze-

nia tradycyjnego nauczania Ko-

ścioła w sprawie nierozerwalno-

ści małżeństwa. Akcja, pod ha-

słem Polonia Semper Fidelis – 

Polska zawsze wierna, została 

zorganizowana przez Instytut 

Księdza Piotra Skargi. Głosy 

wiernych zostaną przekazane 

do przewodniczącego KEP, ks. 

abpa Stanisława Gądeckiego.  

Źródło: Pch24.pl 

 

mają różnego rodzaju problemy 

związane z prawem, a nie stać 

ich na profesjonalną, płatną po-

moc prawną – mówi Marta Pfai-

fer, radna miejska i inspiratorka 

przedsięwzięcia. 

Porady będą udzielane 

w Kancelarii Radcy Prawnego 

Konrada Jaeschke (ul. Prymasa 

Stefana Wyszyńskiego 39b) 

w soboty: 27 stycznia, 10 lute-

go, 24 lutego, 10 marca i 24 

marca w godzinach 10-15. 

Źródło: dziennikwschodni.pl 

nowej części elektrociepłowni 

to druga połowa, a oddanie do 

użytku - koniec 2021 roku. 

Przypominamy, że decyzja 

o budowie bloku węglowego 

o niewielkiej mocy zapadła 

w 2017 r. i była związana 

z rezygnacją z elektrowni gazo-

wej. Zdaniem władz spółki, to 

właśnie mniejszy blok, oparty 

na węglu, który będzie produ-

kował nie tylko energię elek-

tryczną, ale również znaczne 

ilości pary (ciepła), lepiej za-

spokoi bieżące potrzeby przed-

siębiorstwa. Jednym z jego 

atutów, będzie okalizacja - tuż 

przy pozostałych blokach starej 

elektrociepłowni, na terenie 

Zakładów Azotowych.  

Źródło: dziennikwschodni.pl 
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