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Oddaliśmy hołd ofiarom
stanu wojennego
Za nami kolejna rocznica poświęcona pamięci ofiar stanu wojennego. Obchody zostały zorganizowane w Lublinie i Zamościu.
Przedstawiciele

Regionu

Środkowo-Wschodniego

NSZZ

„Solidarność” brali udział we Mszy Świętej, Koncercie Pieśni Niepokornej oraz w przemarszu pod pomnik bł. ks. Jerzego Popie-

łuszki – patrona „Solidarności”. W Zamościu odbyła się rekonstrukcja historyczna.
Przewodniczący
Regionu
Środkowo-Wschodniego
NSZZ
„Solidarność” Marian Król i wiceprzewodniczący Krzysztof Choina
zapalili znicz pod Lampą Pamięci
Ofiar Komunizmu – w taki sposób
rozpoczęły się obchody 37. rocznicy upamiętnienia ofiar stanu wojennego.
Na Placu Litewskim został ułożony krzyż z biało-czerwonych
zniczy, a wieczorem, w Kościele
Pobrygidkowskim, odbył się Koncert Pieśni Niepokornej, w którym
młodzież z lubelskich szkół i placówek oświatowych oddała hołd
internowanym i represjonowanym
w okresie stanu wojennego. Bezpośrednio po występie młodzieży
odbyła się Eucharystia pod prze-

wodnictwem ks. prał. Tadeusz
Pajurka. Słowo Boże wygłosił ks.

prał. Zbigniew Kuzia, Regionalny
Duszpasterz Ludzi Pracy.
- Kończymy za kilkanaście
dni jubileuszowy czas odzyskania przez naszą ojczyznę niepodległości. Wiele było różnych
spotkań, uroczystości, wiele napisano na temat wydarzeń, które
doprowadziły do tego, że po latach niewoli ojczyzna nasza znalazła się na mapie świata i Europy. Byłoby na pewno wielkim nie-

Ułożenie krzyża ze zniczy na placu Litewskim

„Rekonstrukcja historyczna dotycząca stanu wojennego, jest po to aby pokazać przyszłym pokoleniom
jak nie rozwiązywać problemów wewnętrznych w Ojczyźnie”.
Marian Król, p r zew o d n i c ząc y l u b el s k i ej „ So l i d ar n o ś c i ”
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dopatrzeniem, gdybyśmy nie docenili wpływu Solidarności na
kształt dzisiejszej Polski. Można
powiedzieć, że Solidarność jest
niezwykłym tworem Polski i zarazem darem od Boga dla Polski,
Kościoła, świata. Winniśmy dziękować dziś Bogu i Matce Bożej
Królowej Polski oraz wszystkim,
którzy tę Solidarność tworzyli –
mówił ks. Zbigniew Kuzia.
Lubelskie obchody zwieńczył
przemarsz pod pomnik bł. ks.
Jerzego
Popiełuszki,
gdzie
przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, osoby
internowane oraz członkowie
NSZZ „Solidarność” zapalili pamiątkowe znicze. Ks. prał. Zbigniew Kuzia poprowadził modlitwę w intencji Ojczyzny, a okolicznościowe przemówienie wygłosił wiceprzewodniczący lubelskiej
„Solidarności”
Marek
Wątorski.
Reżim komunistyczny, a tak
naprawdę
funkcjonariusze
PZPR, za pomocą SB i formacji
terroru komunistycznego, zniewolili naród Polski. Na ulicę wysyłano 70.000 żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego, 30.000
funkcjonariuszy MO, tysiące
czołgów, wozów opancerzonych.
Internowano ponad 10.000 osób,
a setki tysięcy rodzin poniosły
konsekwencje tego, że chcieliśmy żyć w wolnym, niepodległym
kraju.
W międzyczasie w Zamościu
odbyła się rekonstrukcja historyczna, odzwierciedlająca wydarzenia z okresu stanu wojennego. Oddziały ZOMO spacyfikowały protestujących przedstawicieli
rolniczej
Solidarności.
W rolę inscenizatorów wcielili się
członkowie bractwa im. księcia
Jeremiego Wiśniowieckiego oraz
młodzież z Lubelskiego Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Po rekonstrukcji przeGłos związkowca 50/2018

maszerowano do kościoła pw.
św. Mikołaja, gdzie została odprawiona uroczysta Msza Święta
w intencji ojczyzny. Po Eucharystii zgromadzeni mieli okazję wysłuchać
koncertu
religijnopatriotycznego
„Abyśmy
byli
jedno”.
Mateusz Bednarek

Zapalenie znicza przy Lampie Pamięci Ofiar Komunizmu przy ul.
Królewskiej.

Koncert Pieśni Niepokornej

Przemarsz z Kościoła Pobrygidkowskiego
pod pomnik ks. Popiełuszki
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Kartka
z kalendarza
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17 grudnia 1970 r. w Gdyni wojsko otworzyło ogień do robotników idących do pracy. W wyniku tego wydarzenia zginęło
45 osób, a 1165 odniosło rany.
16 grudnia 1980 r. odsłonięty został Pomnik Poległych Stoczniowców. Pomnik składa się z trzech 42-metrowych krzyży.
13 grudnia 1981 r. został aresztowany przewodniczący KZ
NSZZ „Solidarność” KWK „Wujek” Jan Ludwiczak.
13 grudnia 1981 r. ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego z Wojciechem Jaruzelskim na czele, która
wprowadziła w Polsce stan wojenny.
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Odwołać minister Zalewską
Związkowcy domagają się odwołania Anny Zalewskiej z funkcji
ministra edukacji. Z udziałem przewodniczącej Regionalnej Sekcji
Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność" Regionu ŚrodkowoWschodniego Wiesławy Stec oraz zastępcy przewodniczącej Anny Chadam i członka prezydium Waldemara Jakubowskiego, odbyła się konferencja prasowa.

Oświatowa Solidarność straciła zaufanie do szefowej resortu
edukacji i zarzuca jej, że prowadzi pozorowany dialog. Związkowcy domagają się godnych
podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli, tak jak było to zapowiadane podczas kampanii wyborczej. Niezadowolenie budzi również brak zmian w systemie finansowania zadań oświatowych
i
system
wynagradzania. Solidarność sprzeciwia się
także wydłużeniu ścieżki awansu
zawodowego i żąda zlikwidowania godzin karcianych. Rządy
minister Zalewskiej doprowadziły
do biurokratyzacji pracy nauczycieli.

Jeśli nie nastąpią zmiany
w pozytywnym kierunku i postulaty związkowców będą nadal bagatelizowane, to zostaną podjęte
wszelkie możliwe i dozwolone

Wyróżnienie
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Szef lubelskiej
„Solidarności” Marian Król oraz przewodniczący zamojskiej „Solidarności”
Marek Walewander, wręczyli przewodniczącej organizacji związkowej
Pracowników
Poczty Polskiej w
Zamościu Agnieszce Zumskiej, sygnet za działalność
na rzecz związku
zawodowego.
Gratulujemy!

prawem czynności, aby wpłynąć
na Ministerstwo Edukacji Narodowej.
15 października br. Związkowcy z Solidarności pikietowali
przed
budynkiem
MEN
w Warszawie. 10 grudnia w miastach wojewódzkich, oświatowa Solidarność zorganizowała
spotkanie z mediami pod hasłem
„Związkowe votum nieufności dla
minister Zalewskiej”.
Tomasz Kupczyk

Uśmiechnij
się!
Podsłuchana rozmowa
dwóch pracodawców:
– Ty swoim pracownikom
wypłacasz pensję?
– Nie
– Ja też nie. A oni i tak przychodzą do pracy?
– No przychodzą.
– U mnie też. Słuchaj, a może by tak pobierać opłaty za
wejście?
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Z życia Komisji Krajowej

Solidarność szykuje się do protestów
Powiększające się dysproporcje wynagrodzeń w budżetówce,
brak realizacji obietnic wyborczych w zakresie wysokości kwoty
wolnej od podatku, waloryzacji kosztów uzyskania przychodu
i kwot progów podatkowych, osłabienie dialogu społecznego
i pomijanie związków zawodowych w procesie konsultacji, a dodatkowo niepewność co do przyszłych cen energii i niejasne deklaracje wprowadzenia rekompensat dla odbiorców indywidualnych, to główne powody planowanych przez Solidarność protestów, o ile rząd nie przystąpi do konstruktywnego dialogu – czytamy w stanowisku, które późnym wieczorem przyjęła obradująca dzisiaj w Gdańsku Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”.

Stanowisko, zwraca uwagę, że
mamy obecnie do czynienia
z dyskryminacją całych grup zatrudnionych w sferze finansów
publicznych.
- Kolejny raz mamy do czynienia
z przekazywaniem środków budżetowych na wzrost wynagrodzeń tylko nielicznym grupom zatrudnionych urzędników czy też
funkcjonariuszy – czytamy w stanowisku. Odbywa się to niestety
kosztem pozostałych. Pomijanie
we wzroście wynagrodzeń grup
najmniej zarabiających, czy też
nierównomierny wzrost płac, tworzy
dysproporcje.
Komisja Krajowa zwraca też
uwagę na brak realizacji deklarowanych obietnic w kampanii wyborczej 2015: roku podniesienia
kwoty wolnej od podatku, waloryzacji wysokości kosztów uzyskania przychodu osób fizycznych,
waloryzacji kwot progów podatkowych, pełnego odmrożenia kwot
odpisu na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych, uchylenia
wygaszania emerytur pomostowych czy przyjęcia ustawy
o
Służbie
Ochrony
Kolei.
W stanowisku Solidarność nieGłos związkowca 50/2018

zwykle krytycznie ocenia też dialog społeczny. - Następuje osłabienie dialogu społecznego poprzez pomijanie związków zawodowych w procesie konsultacji
ważnych dla pracowników i obywateli projektów rządowych, na-

gminne łamanie ustawowych
terminów przez organa państwa
w zakresie oczekiwania na opinię partnerów społecznych oraz
brak zagwarantowanej w przepisach reakcji strony rządowej na
zgłaszane uwagi w procesie legislacyjnym – czytamy w stanowisku.
Członkowie Komisji Krajowej
sformułowali kilkanaście postulatów i wezwali rząd do rzeczowego i konstruktywnego dialogu.
Jeśli rząd nie podejmie rozmów we wskazanych obszarach
to NSZZ „Solidarność” odwoła
się do działań protestacyjnych.
Źródło: solidarnosc.org.pl

DYLEMATY JĘZYKOWE
E-mail, mail czy mejl?
Każda z powyższych pisowni jest oczywiście poprawna, choć email ma charakter oficjalny, podczas gdy mail, a zwłaszcza spolszczony mejl – potoczny. Niepoprawne są, przynajmniej na razie, inne
zapisy, typu email (często spotykany błąd!), imejl czy i-mejl.
str. 5

1,5%

O tyle nastąpił spadek r/r liczby poszkodowanych w wypadkach przy
pracy w okresie I-III kw. 2018 r.

Rzeszowskie CBA zatrzymało 5 biznesmenów zajmujących
się głównie przestępczością gospodarczą m.in. wyłudzeniami
podatku VAT, wprowadzaniem
do obrotu dokumentów księgowych poświadczających nieprawdę – tzw. „pustych faktur”.
12.12.2018 r.

Wrócą CPN i Petrochemia

Lubelskie Lego

PKN ORLEN uruchomi stacje
paliw pod szyldem CPN i Petrochemia Płock – na warszawskiej
Pradze i w Bodzanowie koło
Płocka. W tym roku przypada
20. rocznica połączenia obydwu
koncernów.

Lubelski pomysł na zestaw Lego ma szansę trafić na półki sklepów na całym świecie. Autorem koncepcji jest Paweł Koniak, który
wymyślił zestaw bazując na scenach z książki C.S. Lewisa – Lew,
czarownica i stara szafa. Projekt przedstawia szafę, w której mieści
się zimowy las oraz figurki. Projekt jest oceniany przez internautów –
jeżeli uzyska 10.000 głosów, zostanie zakwalifikowany do fazy,
w której Lego podejmie decyzję o ewentualnej sprzedaży.

Źródło: dziennikwschodni.pl

Źródło: dziennikwschodni.pl

Wyższe renty i emerytury
Projekt waloryzacji emerytur
i rent trafił 11 grudnia pod obrady Sejmu. Najniższe świadczenia emerytalne mają wzrosnąć
z 1029,80 do 1100 zł, natomiast
najniższa renta ma wynosić 825
zł (wcześniej 772,35zł). Zmiany
wejdą w życie od marca 2019 r.
Projekt powstał w Ministerstwie
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Źródło: radiomaryja.pl
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84%
Gospodarstw
domowych
posiadało dostęp do internetu w 2018 roku. (wzrost
o 2,3 p. proc. r/r).

Czy wiesz, że…
Lublin jest jednym z trzech
miast, w którym jeżdżą trolejbusy. Jeżdżą także w Tychach
i Gdyni.
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