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Spotkanie opłatkowe 

W siedzibie Regionu Środko-

wo-Wschodniego NSZZ Solidar-

ność odbyło się spotkanie opłat-

kowe, na którym zgromadzili się 

m.in. Regionalny Duszpasterz 

Ludzi Pracy ks. Zbigniew Kuzia, 

ks. prał. Stanisław Sieczka, związ-

kowcy, przedstawiciele władz woje-

wódzkich i samorządowych oraz 

delegacje Lubelskiego Kurato-

rium Oświaty, IPN Oddział w Lu-

blinie, służb mundurowych i in-

spekcji. 

Gości przywitał gospodarz 

miejsca, przewodniczący Regio-

nu Środkowo-Wschodniego Ma-

rian Król. W przemówieniu nawią-

zał do niedawno zakończonych 

obchodów 36. rocznicy wprowa-

dzenia stanu wojennego w Pol-

sce oraz odniósł się do życzliwej 

współpracy licznych instytucji  

w realizacji wielu szlachetnych 

inicjatyw w regionie. 

– Spotykamy się w miesiącu 

szczególnym w historii naszej Oj-

czyzny, które w najnowszej histo-

rii odcisnęło swoje piętno – stan 

wojenny. Drugie wydarzenie – 

radosne – które nas tutaj groma-

dzi, to oczekiwanie na narodzenie 

się Światła, które nas oświeca, to 

przyjście Zbawiciela na świat -  

podkreślił Król. 

Przewodniczący Regionu oraz 

ks. Zbigniew Kuzia złożyli wszyst-

kim życzenia świąteczne, po 

czym goście łamali się opłatkiem  

i częstowali potrawami  

z wigilijnego stołu. 

Tomasz Kupczyk  
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UCZCILIŚMY PAMIĘĆ  

JÓZEFA GIZY 

17 grudnia upamiętniono tar-

nogrodzkiego górnika – Józefa 

Krzysztofa Gizę - zastrzelonego 

w kopalni Wujek, podczas brutal-

nej pacyfikacji strajkujących prze-

ciwko wprowadzeniu stanu wo-

jennego. 

W uroczystościach poświęco-

nych pamięci Józefa Gizy i innych 

górników, którzy stracili życie  

w 1981 r., udział wzięli m.in: ro-

dzina zmarłego, osoby represjo-

nowane w stanie wojennym, dele-

gacje Solidarności, władz woje-

wódzkich i samorządowych, 

przedstawiciele parlamentu RP, 

służby mundurowe, górnicy  

i mieszkańcy Tarnogrodu.  

Msza św. została odprawiona 

w kościele pw. Przemienienia 

Pańskiego w Tarnogrodzie, ho-

milię wygłosił o. Jerzy Krupa – 

redemptorysta ziemi zamojskiej. 

- Był taki czas w naszej Oj-

czyźnie, kiedy Duch Święty zstą-

pił na szeroki krąg ludzi w Pol-

sce. To On dodał odwagi wal-

czącym o wolność w nierównej 

walce z potęgą totalitarną. Wte-

dy wydawało się, że tylko trzecia 

wojna światowa może zmienić 

sytuację w Europie i świecie, ale 

Duch Święty natchnął naród pol-

ski i choć były ofiary – jak Józef 

Giza – to oblicze ziemi zostało 

odmienione  – podkreślił du-

chowny.  

Z kościoła nastąpił uroczysty 

przemarsz na cmentarz, gdzie 

na grobie śp. Józefa Gizy dele-

gacje złożyły kwiaty. 

- Przychodzimy tutaj, jak co 

roku, aby pokłonić się i podzię-

kować za dar życia śp. Józefa 

Krzysztofa Gizy. Za jego pośred-

nictwem przekazujemy, to co 

zdarzyło się  w najnowszej histo-

rii Polski, to za co oddał życie. 

Walczył o to, abyśmy mogli żyć 

w  niepodległej wolnej Ojczyźnie. 

Walczył o ideały Solidarności, 

które zdefiniował św. Jan Paweł 

II. Dzięki tym ideałom udało nam 

się odzyskać wolność. Dziś po-

winniśmy dużo czynić i starać się 

wolności nie utracić, bowiem jak 

nauczał papież, nie jest ona tylko 

darem, ale i zadaniem – podkre-

ślił przewodniczący Regionu 
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Środkowo-Wschodniego NSZZ 

Solidarność Marian Król. 

Na kolejną część uroczystości 

uczestnicy udali się do tarno-

grodzkiego Domu Kultury, gdzie 

odbył się spektakl słowno-

muzyczny o stanie wojennym. 

Uroczystości uświetniła swą 

obecnością orkiestra górnicza 

LW Bogdanka S.A. 

Józef Giza był jednym z dzie-

więciu górników zabitych na Ślą-

sku podczas pacyfikacji kopalni. 

Do krwawych starć z milicją do-

szło 16 grudnia 1981 r. Józef 

Giza został najpierw postrzelony 

w rękę. Po opatrzeniu rany wrócił 

na barykadę, wtedy trafiła go 

druga, śmiertelna kula. Miał zale-

dwie 24 lata.  

Organizatorami obchodów 

upamiętniających ofiary stanu 

wojennego byli m.in. biłgorajski 

oddział NSZZ Solidarność oraz 

burmistrz Tarnogrodu. 

 

Tomasz Kupczyk 
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Upamiętnienie ofiar  

stanu wojennego w Puławach 

 

13 grudnia br. w Puławach 

odbyły się obchody upamiętniają-

ce ofiary stanu wojennego. Uro-

czystości miały miejsce pod tabli-

cą upamiętniającą wydarzenia  

z grudnia 1981 roku przy Bramie 

nr 1 Grupy Azoty Puławy S.A. 

Zostały tam złożone wieńce oraz 

wygłoszono okolicznościowe przemó-

wienia.  

Wśród gości byli m.in.: Jan 

Okoń, uczestnik strajku z grudnia 

1981 roku, przedstawiciele sa-

morządu puławskiego, przewod-

niczący Komisji Międzyzakładowej 

NSZZ Solidarność Azoty Puławy 

S.A. Piotr Śliwa, przewodniczący 

oddziału NSZZ Solidarność Puławy, 

Sławomir Kamiński oraz prze-

wodniczący Organizacji Zakła-

dowej w Miejskim Przedsiębior-

stwie Wodociągów i Kanalizacji 

Wodociągi Puławskie Wojciech 

Pochwatka. Zarząd Regionu 

Środkowo-Wschodniego repre-

zentował sekretarz, Krzysztof 

Choina.  

Wieczorem została odpra-

wiona Msza św. ku czci pomor-

dowanych i poszkodowanych  

w stanie wojennym. Na zakoń-

czenie odbył się recital pieśni 

patriotycznej, którego wyko-

nawczyni, Magdalena Opala, 

jest laureatką konkursu piosen-

ki im. Jacka Kaczmarskiego. 

Mateusz Bednarek 
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W 

Nowa organizacja 

związkowa 

W lubelskim porcie lotniczym, 

5 grudnia br., powstała nowa 

organizacja zakładowa NSZZ 

Solidarność. Pracownicy utwo-

rzyli jednostkę związkową, po-

przez którą chcą mieć większy 

wpływ na regulowanie praw pra-

cowniczych. 

Większość członków organi-

zacji jest w przedziale wiekowym 

20-40 lat. Jest to dobry progno-

styk na przyszłość. – Naszym 

celem na najbliższy czas jest 

wybór Komisji Zakładowej i pod-

niesienie uzwiązkowienia  do 

poziomu  30-40% zatrudnionych 

– mówi przewodniczący Tymcza-

sowej Komisji Zakładowej, Piotr 

Jaworski.  

Organizację założyli pracow-

nicy PLL przy ogromniej pomocy 

kolegów z działu rozwoju Regionu 

Środkowo-Wschodniego NSZZ Soli-

darność, Mateusza Lecha  

i Krzysztofa Wodrowskiego. Obaj 

panowie nadzorowali również 

wybór Tymczasowej Komisji 

Zakładowej. 

Założenie związku niesie za 

sobą wiele pozytywnych zmian. 

Osoby zrzeszone w NSZZ Soli-

darność mogą liczyć na wspar-

cie w zakresie obrony swoich 

praw wobec pracodawcy oraz 

pomoc w przypadku pozosta-

wania bez pracy w związku  

z prowadzoną działalnością związ-

kową. Warto również wspomnieć, iż 

członkowie związku mają lep-

szą pozycję, jeśli chodzi o ne-

gocjowanie wszelkich spraw  

z pracodawcą. Organizacja 

związkowa nie jest zakładana  

w opozycji do pracodawcy, 

przeciwnie, związkowcy i wła-

ściciele placówek powinni 

współpracować, aby wszelkie 

prawa były przestrzegane z po-

szanowaniem godności czło-

wieka. 

Mateusz Bednarek 

 

 

W ostatnim czasie odbyły się 

wybory w organizacjach związ-

kowych NSZZ Solidarność  

w następujących zakładach: 

 

 W Organizacji Zakładowej  

NSZZ Solidarność w Przedsię-

biorstwie Produktów Materiałów 

Budowlanych Niemce S.A. Prze-

wodniczącym został pan Leszek 

Rodak. 

 W Organizacji Zakładowej 

NSZZ Solidarność w PKS Sp.  

z o.o. w Zamościu. Przewodni-

czącym został pan Marek Wale-

wander. 

 W KO NSZZ Solidarność  

w Carrefour Market w Lubarto-

wie. Przewodniczącą została 

pani Barbara Leśko.  

 

Serdecznie gratulujemy! 

 

 
 

Sprostowanie 

W 46 numerze Głosu Związkow-

ca podaliśmy wyniki  wyborów  

w Organizacjach Związkowych Ko-

mendy Powiatowej Straży Miejskiej 

w Tomaszowie Lubelskim i Komen-

dy Powiatowej Straży Miejskiej  

w Hrubieszowie. Właściwie powin-

no być: Wybory odbyły się w Or-

ganizacjach Związkowych Komen-

dy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim  

i Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Hrubieszowie. 

Za pomyłkę redakcja przeprasza. 
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POSIEDZENIE ZARZĄDU REGIONU 

18 grudnia br. w siedzibie lu-

belskiej Solidarności odbyło się 

posiedzenie Zarządu Regionu 

Środkowo-Wschodniego NSZZ 

Solidarność.  

Przewodniczący Regionu Ma-

rian Król, zreferował pracę Prezy-

dium w ostatnich tygodniach. 

Wśród wielu kwestii, którymi się 

zajmowano, zostały wymienione 

m.in.: zarejestrowanie nowej or-

ganizacji związkowej w Straży 

Pożarnej oraz w  Porcie Lotni-

czym w Świdniku; przygotowanie 

projektu budżetu na 2018 rok; 

przygotowanie obchodów 36. 

rocznicy wprowadzenia stanu 

wojennego w Polsce; uczestni-

ze struktur spółki, przekazywanie 

wszelkich informacji dotyczących 

zmiany sytuacji pracowników 

oraz odwołanie wiceprezesa 

Krzysztofa Homendy. Dwa 

pierwsze postulaty są uzgadnia-

ne i rozmowy zmierzają w do-

brym kierunku.  

Wiceprzewodniczący Regionu 

Środkowo-Wschodniego Marek 

Wątorski podkreślił prężny roz-

wój Związku w tym roku. Po-

wstało 16 nowych organizacji,  

a w szeregi „Solidarności” wstą-

piło ponad 700 osób. 

Na posiedzeniu Zarządu Re-

gionu przyjęto jednogłośnie uchwałę 

projektu budżetu ZR na 2018 r. 

czenie w uroczystościach upa-

miętniających śp. Józefa Gizę  

w Tarnogrodzie. 

Z poszczególnych oddziałów 

przedstawiono sprawozdanie  

z działalności Związku. Przewod-

nimi wydarzeniami były obchody 

kolejnej rocznicy wprowadzenia 

stanu wojennego oraz wybory 

związkowe.  

Przewodniczący Oddziału So-

lidarności w Puławach Sławomir 

Kamiński odniósł się do sytuacji 

w Grupie Azoty Puławy S.A., 

gdzie trwa spór zbiorowy. Do 

głównych postulatów Solidarno-

ści należą: niedopuszczenie do 

wydzielenia działu handlowego 
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Pamięć Ofiar Grudnia ‘70 
 

17 grudnia br. pod Pomni-

kiem Ofiar Grudnia 1970 w Gdy-

ni, niedaleko stacji Szybkiej Ko-

lei Miejskiej Gdynia-Stocznia, 

gdzie 47 lat temu padły strzały 

do robotników,  rozpoczęły się 

uroczystości upamiętniające 

ofiary. Wzięli w nich udział m.in: 

przewodniczący KK NSZZ Soli-

darność Piotr Duda, metropolita 

gdański arcybiskup Sławoj Le-

szek Głódź, szef BBN Paweł 

Soloch, wojewoda pomorski Da-

riusz Drelich, prezydent Gdyni 

Wojciech Szczurek, minister 

gospodarki morskiej Marek Gró-

barczyk oraz poczty sztandarowe  

i związkowcy z całego kraju.  

Bezpośrednią przyczyną 

gwałtownych protestów robotni-

czych, do których doszło na Wy-

brzeżu w grudniu 1970 roku, 

była gwałtowna podwyżka cen. 

Jako pierwsza zastrajkowała 

stocznia w Gdańsku. Komuni-

styczne władze zdecydowały się 

posłać przeciwko protestującym 

milicję i wojsko. Według danych 

IPN w czasie tzw. wydarzeń gru-

dniowych na ulicach Gdańska, Gdy-

ni, Szczecina i Elbląga zginęło  

w sumie 45 osób, a 1165 zostało 

rannych. 

 Premier Mateusz Morawiec-

ki, podczas gdyńskich obcho-

dów Grudnia '70, został uhono-

rowany Pierścieniem Inki, wrę-

czanym za postawę patriotycz-

ną i krzewienie idei pamięci  

o Żołnierzach Wyklętych. Pier-

ścień wręczył mu  metropolita 

gdański arcybiskup Sławoj Le-

szek Głódź. 

Źródło: tysol.pl 

 

Czcigodny Sługa Boży 
 

Kardynał Stefan Wyszyński 

został „Czcigodnym Sługą Bo-

żym”. Papież Franciszek podpi-

sał dekret o heroiczności cnót 

wielkiego Polaka, przez co ka-

płanowi przysługuje ww. tytuł. 

Aby kard. Wyszyński mógł zo-

stać ogłoszony świętym, po-

trzebny jest udokumentowany 

cud za jego wstawiennictwem.  

Źródło: pch24.pl 

Bez opóźnień 
 

Ustawa o niedzielach wol-

nych od handlu wejdzie w życie 

bez opóźnień. Doprecyzowanie 

przepisów, zaproponowane przez 

Senatorów, nie wpłynie na wej-

ście w życie nowych przepisów. 

Od marca 2018 roku będą obo-

wiązywały tylko dwie niedziele 

handlowe. 

Poprawki, które postulują 

Senatorowie, mają na celu 

uszczelnienie przepisów, aby 

wielkie sieci handlowe nie miały 

możliwości obejścia obostrzeń 

dotyczących ograniczenia han-

dlu w niedziele. 

Ustawa, wraz z naniesionymi 

poprawkami, trafi do Sejmu  

w nowym roku, a następnie na 

biurko Prezydenta, Andrzeja 

Dudy. Doprecyzowanie przepi-

sów dotyczy umożliwienia 

sprzedaży ryb w portach mor-

skich oraz reguluje zapisy okre-

ślające sprzedaż wyrobów cu-

kierniczych i pieczywa. 

Źródło: pch24.pl 

Powstanie terminal  

cukrowy 
 

Kontrolowana przez Skarb 

Państwa Krajowa Spółka Cu-

krowa (właściciel marki Polski 

Cukier) wybuduje nowy termi-

nal przeładunkowo-wysyłkowy 

na terenie Portu Gdańsk. Inwe-

stycja umożliwi obsługę maso-

wego transportu cukru. Będzie 

to pierwszy w Polsce terminal 

tego rodzaju. Koszt budowy 

wyniesie ok. 80 mln zł. 

Umowa pomiędzy Zarządem 

Morskiego Portu Gdańsk i Kra-

jową Spółką Cukrową została 

podpisana 15 listopada br. Na 

jej podstawie państwowe 

przedsiębiorstwo cukrowe wy-

dzierżawi od Portu Gdańsk 

działkę o powierzchni ok. 3 ha  

i wybuduje na niej terminal 

wraz z infrastrukturą niezbędną 

do obsługi transportu cukru. 

Działka położna jest w Porcie 

Wewnętrznym, przy Nabrzeżu 

Wiślanym. Taka lokalizacja 

umożliwi wpływanie do termina-

la statków o dużej ładowności. 

Ma tam powstać silos o pojem-

ności 50 tys. ton, pakownia cu-

kru oraz magazyn logistyczny 

na 10 tys. ton. Budowa ma ru-

szyć jeszcze w tym roku. 

Źródło: tysol.pl 


