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Wzorowy Związek 

Najbliższe miesiące w Solidar-

ności to czas wzmożonych wybo-

rów w Organizacjach Związko-

wych na kadencję 2018-2022.  

W ostatni piątek stycznia odbyły 

się wybory Organizacji Podzakła-

dowej NSZZ Solidarność Oddział  

w Tarnowie Zakład Gazowniczy 

w Lublinie. 

Licząca blisko 200 członków 

Organizacja Związkowa wybrała 

w Świdniku – na zebraniu delega-

tów – władze na kolejną kaden-

cję. Profesjonalna koordynacja, 

aktywność i wzorowe zaangażo-

wanie członków Solidarności, 

wpłynęły na wysoką frekwencję 

wyborczą, sięgającą 98 procent. 

Delegaci przybyli do Świdnika 

m.in. z: Lublina, Łukowa, Zamo-

ścia, Kraśnika i Końskowoli. Wy-

bory poprzedziła Msza św. w ko-

ściele pw. NMP Matki Kościoła  

w Świdniku. Na wyborach gościł 

również przewodniczący Regionu 

Środkowo-Wschodniego Marian 

Król. 

Przewodniczącym Komisji 

Podzakładowej na kolejną ka-

dencję został ponownie Tadeusz 

Mysłowski. Jest osobą, która in-

spiruje związkowców do aktyw-

nego działania, ma jasno określo-

ne priorytety i konsekwentnie dą-

ży do  realizacji zamierzonych 

celów dla dobra wspólnego. 

W wygłoszonym sprawozdaniu 

z mijającej kadencji, nowy prze-

wodniczący zwrócił uwagę na 

szereg sukcesów, które dzięki 

ciężkiej pracy udało się osiągnąć. 

Była to walka o prawa pracowni-

cze, byt Związku oraz jego roz-

wój.  W ostatnich dwóch latach 

liczba członków Związku podwoi-

ła się.  

- Jako nowo założona Podza-

kładowa Organizacja Związkowa 

wiele się uczyliśmy. Dzięki pomo-

cy kolegów przetrwaliśmy trudne 

czasy. Kiedy stawialiśmy pierw-

sze kroki wszystko było inne, ina-

czej wyglądały realia. Dziś może-

my z dumą powiedzieć, że dali-

śmy radę. Zdobyliśmy doświad-

czenie i osiągnęliśmy taki poziom, 

że jesteśmy silniejsi. W tym cza-

sie udało się wybudować silny 

Związek i za to chciałbym wszyst-

kim podziękować. Myślę, że ra-

zem zrobimy jeszcze wiele dobre-

go. (…) Ze swojej strony deklaru-

ję otwartość oraz gotowość do 

współpracy z każdym, komu na 

sercu leży dobro pracownika i na-

szej organizacji – mówił Mysłow-

ski. 

Na zebraniu wyborczym głos 

zabrał również szef lubelskiej 

„Solidarności” Marian Król. Po-

dziękował Tadeuszowi Mysłow-

skiemu za dotychczasową kon-

struktywną, merytoryczną i po-

myślną współpracę, czego przeja-

wem jest znaczne zwiększenie 

liczby związkowców w trakcie ka-

dencji. – Mam nadzieję, że  

w przeciągu kilku lat spełniliśmy 

wobec was rolę pomocniczą, za-
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pewniając podstawowe prawa 

członków Solidarności. Gwaran-

tujemy i zachęcamy do korzysta-

nia z eksperckich porad działu 

prawnego Regionu Środkowo-

Wschodniego NSZZ Solidarność” 

- mówił Król. 

Przewodniczący Regionu do-

cenił aktywność związkowców 

Zakładu Gazowniczego w Lubli-

nie w akcjach Solidarności. Dzięki 

ciężkiej pracy udało się zrealizo-

wać postulaty Solidarności, do 

których należą m.in. przywróce-

nie poprzedniego wieku emerytal-

nego, rozwiązania prorodzinne -  

urzeczywistnione pod postacią 

500 Plus - wolne niedziele, polity-

ka przemysłowa czy kwestia 

wzrostu minimalnego wynagro-

dzenia za pracę. Marian Król 

wskazał na prężny rozwój Związ-

ku, w szczególności w branży 

handlowej, czego przykładem jest 

założenie Organizacji Związkowej 

w sieci Aldik i Stokrotkach.  

Doskonałą formą budowania 

porozumienia przez Solidarność, 

jest kształtowanie konsensusu 

na dwóch poziomach: krajowym, 

gdzie w ramach Rady Dialogu 

Społecznego, Komisja Krajowa 

prowadzi dialog z rządem oraz 

na poziomie lokalnym, poprzez 

niedawno powstałą Wojewódzką 

Radę Dialogu Społecznego. 

 

Tomasz Kupczyk 
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Prezydent Andrzej Duda podpisał 

ustawę o ograniczeniu handlu  

w niedzielę  

Prezydent Andrzej Duda podpisał 30 stycznia 

2018 roku o godz. 14:00 w Pałacu Prezydenc-

kim  ustawę o ograniczeniu handlu w niedziele  

i święta oraz niektóre inne dni. Jestem bardzo 

wzruszony. To była ciężka droga, mogliśmy mieć 

moment zwątpienia - mówił przewodniczący 

„Solidarności” Piotr Duda.  

Kiedy przed wielu laty byłem jeszcze chłop-

cem, to było w czasach, które określamy jako 

"słusznie minione", była audycja "Teleranek".  

I tam była taka piosenka "Niedziela z tatą, nie-

dziela z mamą to najpiękniejszy w tygodniu 

dzień..." - zaczął przemówienie Andrzej Duda.  

Zachłysnęliśmy się tym wolnym rynkiem, wzro-

stem zamożności, wolnością, suwerennością, 

wszystkim tym, czego przez dziesięciolecia Pol-

ska nie miała. Ale w tym procesie zaszły też takie 

zmiany, które nie były dobre z punktu widzenia 

istotnych wartości, w szczególności związane z ro-

dziną. Powszechny handel w niedzielę, który ozna-

cza dla pracowników konieczność opuszczenia ro-

dziny w ten dzień, który niegdyś był dniem wolnym. 

Parę miesięcy temu, kiedy robiłem zakupy z żoną  

w naszym osiedlowym sklepie, gdzie jesteśmy zna-

nymi klientami, jedna z pań zapytała mnie, czy pod-

piszę ustawę o ograniczeniu handlu. Powiedziałem, 

że oczywiście podpiszę. Podziękowała mi gorąco 

w imieniu swoim i innych pracowników. To moment 

bardzo istotny. Moment pokazania solidarności 

z tymi pracownikami. Dziękuję za tę inicjatywę usta-

wodawczą, dziękuję Solidarności, dziękuję min. Ra-

falskiej. Dziękuję premier Beacie Szydło i Mateuszo-

wi Morawieckiemu za mądre podejście do tej usta-

wy. - mówił prezydent.   

Na tę chwilę czekaliśmy długo. Milion dwieście 

tys. pracujących w handlu czekało na ten moment. 
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Jestem bardzo wzruszony, że w 

tak uroczystej formule złożył 

Pan podpis, Panie Prezydencie. 

Ostatnim tak ważnym dla nas 

podpisem było przywrócenie 

wieku emerytalnego, za co rów-

nież dziękujemy.  

To w przeciągu 28 lat trzeci 

projekt obywatelski, który prze-

szedł całą procedurę do podpi-

su prezydenta. I we wszystkich 

3 projektach uczestniczyła Soli-

darność. 2005 rok - emerytury 

górnicze. 2010 rok - święto 

Trzech Króli. I ta ostatnia inicja-

tywa. To wielki krok do przodu 

w kierunku cywilizacji, jeśli cho-

dzi o podmiotowe, a nie przed-

miotowe traktowanie pracowni-

ków. Jestem bardzo wzruszony, 

bo jak przypomnę sobie ciężką 

drogę, którą przeszliśmy od 

zbierania podpisów, po podpis 

Pana Prezydenta to mogliśmy 

mieć moment zwątpienia. Ale 

prowadziliśmy dialog - z rzą-

dem, na komisjach sejmowych. 

Bardzo dziękuję za ten kompro-

mis, bo były trudne momenty. 

Dziękuję, że na żadnym etapie 

procedowania tej ustawy, Pan 

Prezydent nigdy nie miał wątpli-

wości, że trzeba ograniczyć han-

del w niedzielę. Pani minister, 

dziękuję pani za ciężką pracę i 

wkład w tę ustawę. Dziękuję, że 

idziemy w pozytywnym kierunku. 

Dziękuję klubowi PiS za popar-

cie tego projektu. A tym, którzy 

głosowali przeciw - opozycji - 

podziękują pracownicy.  

Chciałbym się zwrócić do 

przedsiębiorców, którzy będą 

usiłowali omijać te przepisy. Ra-

dzę im skupić się na poprawie 

warunków pracy w handlu, bo 

wspólnie z Inspekcją Pracy bę-

dziemy pilnować, aby przepisy 

były respektowane. Teraz bę-

dziemy się starać, aby kolejne 

grupy zawodowe mogły spędzać 

niedziele ze swymi rodzinami. 

Niedziela to wspaniały dzień dla 

rodziny. I ta ustawa, dziś podpi-

sana, to dopełnienie programu 

500+. Bardzo za to dziękujemy. - 

powiedział przewodniczący 

NSZZ „S” Piotr Duda.  

W czasie uroczystości głos 

zabrała również Minister Rodzi-

ny, Pracy i Polityki Społecznej 

Elżbieta Rafalska.- Niedziela 

została przywrócona rodzinie, 

w trakcie prac nad ustawą wy-

pracowaliśmy kompromisowe 

rozwiązanie - powiedziała. 

- Na ten moment przez wiele 

miesięcy czekały polskie rodzi-

ny i pracownicy. Chcemy w ten 

sposób przywrócić niedziele 

rodzinie, żeby niedziela przybra-

ła swój pierwotny sens i można 

było ją należycie świętować - 

dodała. 

 Zauważyła, że wolny czas 

przeznaczony dla rodziny jest 

towarem deficytowym. Tym bar-

dziej ważne jest, ażeby niedzie-

la była wolna od handlu. Mini-

ster podkreśliła, że dzięki temu 

rodziny wspólnie będą mogły 

uczestniczyć w wydarzeniach 

kulturalnych, uprawić sport i tu-

rystykę. Minister podkreśliła, że 

Fot: pixabay 
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Do podpisanej ustawy odniósł się 

również przewodniczący Regionu 

Środkowo-Wschodniego NSZZ Soli-

darność Marian Król. 

- Z naszego, solidarnościowego 

punktu widzenia jest to poważne zwy-

cięstwo, ponieważ od 25 lat walczyli-

śmy, aby przywrócić wolne niedziele 

ludziom pracy. Nie chodzi tylko o ludzi 

pracujących w handlu, chociaż oni prze-

de wszystkim są objęci protekcją. Lu-

dzie będą mogli prowadzić normalne 

życie rodzinne, poświęcać czas wycho-

waniu dzieci oraz wspólnie odpoczywać 

czy pójść do kościoła i to jest ten głów-

ny cel.  

Jest to również regulacja pracy 

i handlu w niedzielę, które istnieją we 

wszystkich cywilizowanych krajach 

i tych najbardziej rozwiniętych w Unii 

Europejskiej - mówił szef lubelskiej Soli-

darności. 

ustawa jest kompromisowym 

rozwiązaniem wypracowanym 

podczas twardych negocjacji. 

- Adresuję prośbę do wszyst-

kich, by ten kompromis szano-

wać, cenić, że mieliśmy sporo 

czasu, żeby się oswoić, mówię 

także do tych, którzy byli przy-

zwyczajeni do niedzielnych za-

kupów, żeby zaakceptować to 

rozwiązanie, które jest społecz-

nie oczekiwanym, solidarnościo-

wym rozwiązaniem, z którego 

będziemy zadowoleni - powie-

działa Rafalska 

 Od 1 marca 2018 roku 

w każdym miesiącu będą dwie 

niedziele handlowe – pierwsza 

i ostatnia. Od 1 stycznia 2019 

roku będzie to tylko jedna nie-

dziela w miesiącu – ostatnia. Z 

kolei od 1 stycznia 2020 roku 

będzie obowiązywał zakaz han-

dlu we wszystkie niedziele z 

wyjątkiem siedmiu w roku. Wy-

jątkiem będą dwie niedziele 

handlowe przed świętami Boże-

go Narodzenia, jedna przed 

Wielkanocą i cztery ostatnie nie-

dziele: stycznia, kwietnia, 

czerwca oraz sierpnia.  

Ograniczenie handlu w nie-

dziele ma objąć placówki han-

dlowe. Jak napisano w ustawie, 

należy przez to rozumieć 

„wszelkie obiekty, w których pro-

wadzona jest sprzedaż towarów 

i wyrobów w zakresie hurtowym 

i detalicznym, w tym sprzedaż 

towarów i wyrobów kupionych 

w celu ich odsprzedaży w formie 

sklepów, stoisk, straganów, hur-

towni, składów węgla, składów 

materiałów budowlanych, do-

mów towarowych, domów wy-

syłkowych, biur zbytu oraz w 

formie sklepów internetowych”.  

W ustawie przewidziano ka-

talog włączeń placówek, w któ-

rych będzie można prowadzić 

handel w niedziele. Dozwolony 

on będzie między innymi: w pie-

karniach, cukierniach, na sta-

cjach paliw płynnych, w kwia-

ciarniach, w sklepach z pamiąt-

kami, w sklepach z prasą, bile-

tami komunikacji miejskiej, wy-

robami tytoniowymi, placówkach 

pocztowych, w hotelach, pla-

cówkach kulturalnych i prowa-

dzących działalność sportową 

W niedziele zrobimy zakupy 

między innymi w placówkach 

handlowych na dworcach, 

w portach lotniczych, w strefach 

wolnocłowych, w środkach ko-

munikacji miejskiej. Właściciel 

sklepu będzie mógł otworzyć go 

w niedzielę, gdy sprzedaż bę-

dzie prowadził osobiście, „we 

własnym imieniu i na własny 

rachunek”. 

 

Źródło: tysol.pl 
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Ojczyzna Naszą Matką 

Tradycyjnie 19 stycznia   

w Kościele Rektoralnym pw. św. 

Piotra i Pawła w Lublinie, odpra-

wiona była Msza św. w intencji bł. 

ks. Jerzego Popiełuszki i naszej 

Ojczyzny. Eucharystii przewodni-

czyli ks. Bogusław Suszyło oraz 

Regionalny Duszpasterz Ludzi 

Pracy ks. Zbigniew Kuzia, który 

również wygłosił homilię. 

Ks. Kuzia podkreślił istotny 

wpływ św. Jana Pawła II, pryma-

sa Wyszyńskiego i ks. Jerzego, 

na kształt najnowszej historii Pol-

ski. To oni byli przewodnikami 

duchowymi, a naszym obowiąz-

kiem jest przekazywanie młode-

mu pokoleniu wartości, które od 

nich otrzymaliśmy.   

- (…) Wkroczyliśmy w jubileu-

szowy rok setnej rocznicy odzy-

skania przez Polskę niepodle-

głości. W ten rok wpisuje się tak-

że 40-lecie wyboru na Stolicę 

Piotrową największego z rodu 

Polaków, św. Jana Pawła II. Nie 

zapomnę jako kapłan, pierwsze-

go spotkania z papieżem na Pla-

cu Zwycięstwa w 1979 r., kiedy 

wołał o zstąpienie Ducha Św. Ta 

prośba była tak przejmująca, że 

do dzisiaj te słowa brzmią mi  

w uszach: „Niech zstąpi Duch 

Twój i odmieni oblicze ziemi, tej 

ziemi!”. Ten rok jest dziękczynie-

niem za tych, których Boża 

Opatrzność posłała do nas, za 

naszych wielkich rodaków. (…) 

Tyle darów otrzymamy od Boga 

jako naród, ile wyprosimy. Dlate-



Serdeczne wyrazy  

współczucia i głębokiego 

żalu 

Rodzinie 

z powodu śmierci  

 

Franciszka Bujaka 

założyciela Solidarności 

w IMPiHW, długoletniego 

pracownika KUL 

 
składa 

przewodniczący  

Regionu  

Środkowo-Wschodniego 

NSZZ „Solidarność”  

wraz  

z pracownikami  
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go tak ważne są pamięć, modli-

twa i troska o te wartości, w które 

wierzymy, które są już w tysiąc-

letniej historii sprawdzone - mówił 

duchowny.  

Na modlitwie zgromadzili się 

przedstawiciele władz lokalnych, 

wiceprzewodniczący Regionu 

Środkowo-Wschodniego NSZZ 

Solidarność Marek Wątorski wraz 

z pocztem sztandarowym, para-

fianie oraz goście.  

Na zakończenie uroczystości 

wybrzmiała podniosła pieśń Boże 

coś Polskę…, a wierni ucałowali 

relikwie ks. Jerzego. 

Styczniowa Msza św. była też 

doskonałą okazją do złożenia 

sobie życzeń noworocznych, 

uczestnicy kolędowali, przełamali 

się opłatkiem i częstowali potrawami. 

19 października 1984 r. został 

uprowadzony i bestialsko zamor-

dowany kapelan Solidarności ks. 

Jerzy, który organizował Msze 

św. za prześladowaną i uciemię-

żoną przez władzę komunistycz-

ną Polskę. Ks. Popiełuszko głosił 

patriotyczne kazania, których 

głównym przesłaniem były mi-

łość, prawda i obrona ludzkiej 

godności. Kapłan apelował, aby 

w życiu postępować w myśl 

ewangelicznej zasady „Nie daj 

się zwyciężyć złu, ale zło do-

brem zwyciężaj”. Choć ks. Po-

piełuszko złożył na ołtarzu wol-

nej Ojczyzny najwyższą ofiarę, 

jego śmierć przyniosła obfity 

plon. Naród polski jednoczył się 

wokół modlitwy, będąc jednego 

ducha. Solidarność i zbiorowy 

wysiłek we wspólnej sprawie ob-

nażyły kłamstwo systemu komu-

nistycznego i otworzyły Polsce 

wrota do wolności. 

W 2010 r. ks. Jerzy został 

ogłoszony błogosławionym,  

a mocą dekretu Stolicy Apostol-

skiej z 2014 r. obrany patronem 

Solidarności. Obecnie trwa pro-

ces kanonizacyjny. 

Kolejna Msza św. za Ojczy-

znę, organizowana przez Wspól-

notę bł. ks. Jerzego, będzie 

sprawowana 19 lutego. Zapra-

szamy, aby wspólnie pielęgno-

wać tę szlachetną ideę, a wtedy 

Polska będzie piękniejsza.  

Tomasz Kupczyk 

Do kraju przyleciało 58  

repatriantów z Kazachstanu 

We wtorek, 30 stycznia, do Polski powróciła kolejna grupa repa-

triantów. Tym razem nasi rodacy przybyli do Ojczyzny z Kazachstanu, 

który w wyniku różnych zawiłości dziejowych stał się ich domem. 

MSWiA informuje, że w roku 2017 sprowadzono do Polski ponad 

500 repatriantów. Niestety mimo pozytywnych zmian w temacie po-

wrotów do kraju przodków ze Wschodu, liczba ta jest nieznaczna  

w porównaniu z tysiącami naszych rodaków żyjących w dawnych 

azjatyckich republikach sowieckich. 

Grupa 58 repatriantów z Kazachstanu najbliższe miesiące spędzi 

w ośrodku „Dom Polski”  Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Pułtu-

sku. Następne powroty zaplanowane są na pierwszą połowę lutego -  

gdy w kilku mniejszych grupach przyleci około 30 osób. Z kolei w dru-

giej połowie lutego do Polski przybędzie 65 Polaków z Kazachstanu – 

informuje na swojej stronie resort spraw wewnętrznych. 

„W latach 2001-2017 osiedliły się w Polsce, w ramach repatriacji, 

6054 osoby, w tym w 2017 r. aż 525 osób” – donosi MSWiA dodając, 

że ciągle trwają prace mające na celu poprawę procedur umożliwiają-

cych powrót do Ojczyzny naszych rodaków rozsianych po świecie, 

głównie na terenach byłego ZSRR. 

Jak wyjaśnia ministerstwo, istnieją dwie drogi powrotu do Polski  

w ramach repatriacji. „Pierwszą możliwością jest skorzystanie  

z ośrodka adaptacyjnego na zaproszenie Pełnomocnika Rządu do 

Spraw Repatriacji”, zaś „drugą możliwością przyjazdu do Polski jest 

skorzystanie z zaproszenia wystosowanego przez gminę”. 

Źródło: mswia.gov.pl  
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W ostatnim czasie odbyły 

się wybory w organizacjach 

związkowych NSZZ Solidar-

ność w następujących za-

kładach: 

 

-  Organizacja Zakładowa 

NSZZ „Solidarność” w PKP 

CARGO S.A. Wschodni Za-

kład Spółki w Lublinie. Prze-

wodniczącym został Pan Miro-

sław Oleszczuk. 

- Organizacja Oddziałowa 

NSZZ „S” w Castorama Pol-

ska Sp. z o.o. Przewodniczą-

cym został Pan Zbigniew 

Twardeusz. 

- Organizacja Zakładowa 

NSZZ „S” w Domu Pomocy 

Społecznej w Matczynie. 

Przewodniczącą została Pani 

Agnieszka Kaźmierczyk. 

 

 

Zwycięzcom gratulujemy! 

Z życia Komisji Krajowej 

Sejm uchwalił najważniejszą 

ustawę na ten rok, czyli budżet 

na 2018 r. z deficytem nieprze-

kraczającym 41,5 mld zł. Na 

cele społeczne rząd planuje 

wydać 75 mld zł zebrane z po-

datków. Ustawa przewiduje do-

chody w wysokości 355,7 mld zł 

i wydatki w kwocie 397,2 mld zł. 

– NSZZ „S” zauważa wiele 

pozytywnych zmian w sytuacji 

gospodarczej kraju, a przede 

wszystkim bardzo dobrą sytua-

cję na rynku pracy. W związku 

z tym nie do zaakceptowania 

jest kontynuacja polityki rządu 

dotycząca zamrażania wyna-

grodzeń w państwowej sferze 

budżetowej pomimo poprawy 

sytuacji budżetu państwa – czy-

tamy w opinii Prezydium KK „S” 

o projekcie ustawy budżetowej 

na rok 2018. 

W budżecie zmniejszono 

środki Państwowej Inspekcji 

Pracy (trwa procedowanie 

w Senacie) oraz ponownie za-

mrożono Fundusz Świadczeń 

Socjalnych. 

Rząd, przygotowując projekt 

budżetu, założył wzrost gospo-

darczy PKB na poziomie 3,8 

proc. i średnioroczną inflację w 

wysokości 2,3 proc. oraz deficyt 

sektora finansów publicznych 

na 2018 r. w wysokości 2,7 

proc. PKB. 

Przewidziany jest wzrost 

przeciętnego rocznego fundu-

szu wynagrodzeń w gospodar-

ce narodowej oraz wzrost eme-

rytur i rent w wysokości 6,3 

proc., wzrost spożycia prywat-

nego w ujęciu nominalnym 

o 5,9 proc. 

Dochody w pozycji środków 

europejskich wyniosą 64,8 mld 

zł, wydatki 80,2 mld zł, a deficyt 

15,5 mld zł. 

Rząd PiS i koalicjantów tak 

zaplanował rekordowe wydatki 

– niemal 400 mld zł - że prawie 

25 mld zł pójdzie na program 

500 plus. 9 mld zł pójdzie na 

obniżenie wieku emerytalnego  

do 60/65. A 6 mld zł zostanie 

przeznaczone na sfinansowa-

nie bezpłatnych leków dla se-

niorów. 4 mld zł przekazane 

będzie na zwiększenie finanso-

wania obronności. W sumie 

wydatki całego sektora finan-

sów publicznych – czyli także 

wydatki samorządów terytorial-

nych – przekroczą 800 mld zł. 

To oznacza, że resort finan-

sów musi więc wraz z Krajową 

Administracją Skarbową pogo-

nić mafie vatowskie i więcej 

zebrać z podatków, szczegól-

nie dzięki uszczelnieniu przy-

chodów z VAT. Ministerstwo 

Finansów zaplanowało, że 

z podatku od towarów i usług 

do budżetu wpłynie 166 mld zł. 

Czas więc także na odmro-

żenie funduszu płac w budże-

tówce oraz Zakładowego Fun-

duszu Świadczeń Socjalnych, 

w którym nastąpił pewien pro-

gres w ub.r., ale był on założo-

ny na rok 2017. 

 

Pełna informacja na stronie: 

solidarnosc.org.pl 
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Odznaczenie IPN 
 

„Kustosz Pamięci Narodo-

wej" to odznaczenie przyzna-

wane przez IPN za wkład w pa-

mięć o historii Polski w latach 

1939-1989 oraz za działanie 

zgodnie z ustawowymi celami 

instytutu Pamięci Narodowej. 

25 lutego br. mija termin skła-

dania wniosków, które mogą 

zgłaszać osoby fizyczne oraz 

instytucje i organizacje społecz-

ne. Można samemu kandydo-

wać lub nadesłać zgłoszenie 

osoby zmarłej. By własna kan-

dydatura była brana pod uwa-

gę, należy mieć przynajmniej 

jedną rekomendację – osoby 

fizycznej, organizacji lub insty-

tucji społecznej. W przypadku 

zgłoszenia pośmiertnego, nale-

ży dołączyć zgodę rodziny. Na-

groda jest przyznawana od 

2002 roku. Spośród wszystkich 

nadesłanych zgłoszeń kapituła 

IPN wraz z prezesem wybierze 

pięciu laureatów, którzy zosta-

ną odznaczeni w maju na Zam-

ku Królewskim w Warszawie. 

Wśród odznaczonych znajduje 

się między innymi śp. Lech Ka-

czyński. 

Źródło: radiomaryja.pl 

Kino patriotyczne 
 

W drugie piątki miesiąca In-

stytut Pamięci Narodowej wraz 

z TVP 3 Lublin organizuje po-

kazy filmowe lubelskiej telewizji 

publicznej z cyklu „Wyklęci-

Niepokonani Lubelszczyzny”. 

W lutym, film zostanie wyświe-

tlony 9 dnia miesiąca, o godzi-

nie 17:00, w siedzibie IPN, przy 

ulicy Wodopojnej 2. Tytuł pro-

dukcji to „Sanitariuszka Ania”.  

Źródło: lublin.ipn.gov.pl 

Przeciwdziałanie 

 alkoholizmowi 
 

Prezydent RP Andrzej Duda 

podpisał ustawę o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziała-

niu alkoholizmowi oraz  

o bezpieczeństwie imprez 

masowych. Przedstawiciel na-

szego kraju złożył podpis pod 

dokumentem 30 stycznia, nato-

miast przepisy wejdą w życie 

miesiąc od ich ogłoszenia. 

Ustawa daje nowe instrumenty 

władzom samorządowym. Od-

tąd istnieje możliwość regulacji 

m.in. ograniczenia nocnej 

sprzedaży alkoholu oraz spre-

cyzowanie zakazu spożywania 

alkoholu w miejscach publicz-

nych. 

Źródło: pch24.pl 

Podwyżki płac 
 

Województwo Podlaskie jest 

liderem wzrostu wynagrodzenia 

w sektorze przedsiębiorstw – 

płace wzrosły tam o blisko 8%. 

Dla porównania, w skali całego 

kraju, taki przyrost to około 

5,9%. Na Lubelszczyźnie w wy-

żej wymienionym sektorze za-

rabiano średnio 4377,70 zł brut-

to (stan na grudzień 2017) – 

przyrost płac w tym sektorze 

wyniósł 5,9%. Stopa bezrobocia 

w grudniu wynosiła 8,8% i była 

niższa o 1,5% niż w zeszłym 

roku. 

Źródło: lublin.stat.gov 

Oświadczenie IPN 

 

Instytut Pamięci Narodowej 

wydał oświadczenie w sprawie 

apelu Ambasador Izraela, który 

został wygłoszony w 73. roczni-

cę wyzwolenia niemieckiego 

obozu Auschwitz i dotyczył 

zmiany ustawy o IPN. W związ-

ku z tym, Instytut wydał również 

specjalny biuletyn, pt. „Niemcy 

ludziom zgotowali ten los”, trak-

tujący o niemieckich zbrodniach 

w obozach koncentracyjnych. 

Pełen tekst oświadczenia moż-

na znaleźć na stronie interneto-

wej IPN. 

 

Źródło: ipn.gov.pl 

Napływ cudzoziemców 

 

W 2017 roku 202 tys. osób 

złożyło wnioski o legalizację 

pobytu na terenie Polski. Prze-

ważały prośby na pobyty cza-

sowy – do 3 lat. Takie wnioski 

stanowiły 88% wszystkich zgło-

szeń. Jeśli idzie o narodowości, 

to największą grupą byli obywa-

tele Ukrainy (62%). Mieszkańcy 

Unii Europejskiej stanowili 10% 

wszystkich zgłaszających się. 

Najwięcej wniosków napłynęło 

od Niemców - 2,3 tys., 1,1 tys. 

od Włochów oraz 0,8 tys. od 

Bułgarów. Wzrost zaintereso-

wania osiedleniem się na tere-

nie RP odnotowano także 

wśród mieszkańców Indii i Bia-

łorusi, którzy złożyli odpowied-

nio 95 i 98% więcej wniosków 

niż w 2016 roku. Warto wspo-

mnieć, że blisko 65% wszyst-

kich wniosków, stanowiły zgło-

szenia ludzi w przedziale wie-

kowym 20-39 lat. Decyzje  

w sprawie pozwolenia na pobyt 

wydają Urzędy Wojewódzkie. 

Najwięcej wniosków wpłynęło 

do województw: Mazowieckie-

go, Dolnośląskiego, Małopol-

skiego oraz Wielkopolskiego. 

Źródło: pch24.pl 
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