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Sztandar
Oddziału Kraśnik
poświęcony!
Związkowcy
z
NSZZ
„Solidarność” Oddziału Kraśnik
Regionu Środkowo-Wschodniego
uczestniczyli w niedzielę (23 października br.) w podniosłej uroczystości poświęcenia sztandaru,
której dokonał dziekan ks. Jerzy
Zamorski.
Poświęcenie sztandaru to wyjątkowe i bardzo ważne wydarzenie. Jest symbolem jedności,
wspólnoty myśli i działań. Jak
mówił Kardynał Stefan Wyszyński: „Sztandar to symbol, świę-
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tość. Jego miejsce tkwi
gdzieś między hymnem
narodowym, a przysięgą
wojskową”. Dla społeczności, którą wokół siebie
gromadzi, powinien stać
się przedmiotem dumy,
wzbudzać szacunek i powagę.
W uroczystości uczestniczyli,
oprócz związkowców z oddziału
Kraśnik,
wiceprzewodniczący
Regionu Środkowo-Wschodniego
NSZZ Solidarność Marek Wątor-

ski oraz władze miejskie i samorządowe Kraśnika. Wszyscy modlili się podczas Mszy św. za Ojczyznę, a następnie wzięli udział
w okolicznościowym spotkaniu.
Agnieszka Kosierb
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Poświęcenie sztandaru Oddziału Kraśnik
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Jubileusz 5-lecia NSZZ
„Solidarność”
w
Zakładzie Gazowniczym
Lublin
Jubileusz 5-lecia działalności
Organizacji Związkowej NSZZ
„Solidarność” w Zakładzie Gazowniczym w Lublinie był okazją do spotkania i świętowania.
Najbardziej zaangażowani zostali wyróżnieni, a wszyscy mieli okazję do dyskusji nad bieżącymi sprawami oraz nad planami na przyszłość.
„Solidarność” w zakładzie
Gazowniczym powstała 5 lat
temu. Na samym początku liczyła zaledwie 10 osób. – To
był bardzo trudny czas – wspo-
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mina Tadeusz Mysłowski, przewodniczący. Ale panowie się
nie poddawali, pomimo szykan
i zastraszania ze strony pracodawcy. Dziś jest ich ponad stu.
– I tylko płci pięknej jakoś u nas
brak – żartują związkowcy.
W minioną sobotę (22 października br.) spotkali się, by
świętować to, co udało się do
tej pory wywalczyć. A dokonania są spore – podwyżki, uregulowanie ZFŚS, premie. Jak
wszystkie organizacje związkowe, nie uniknęli także porażek,

ale z nadzieją patrzą w przyszłość. Zdają sobie sprawę, że
dużo pracy jeszcze przed nimi,
ale zmiana dyrekcji daje szansę
na nowe otwarcie i lepsze zrozumienie na linii pracodawcazwiązki zawodowe.
W jubileuszowym spotkaniu,
oprócz związkowców z lubelskiego zakładu gazowniczego,
wzięli udział także Marek Wątorski, zastępca przewodniczącego
Regionu
ŚrodkowoWschodniego NSZZ Solidarność
Artur
Soboń – poseł oraz przewodniczący
z zaprzyjaźnionych organizacji związkowych NSZZ
Solidarność.
W imieniu
Regionu
ŚrodkowoWschodniego
NSZZ
Solidarność medal Józefowi
Kowalczykowi
wręczył Marek Wątorski.
Agnieszka
Kosierb
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32. rocznica męczeństwa
bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Puławach
Uroczystości, związane z liturgicznym wspomnieniem bł. ks. Jerzego Popiełuszki, mieszkańcy
Ziemi Puławskiej obchodzili tradycyjnie w parafii p.w. Miłosierdzia
Bożego w Puławach. Po Mszy
św. w intencji Ojczyzny zgromadzeni wierni procesjonalnie, wraz
z relikwiami kapelana NSZZ Solidarność, udali się pod figurę ks.
Jerzego. Tam, po wspólnej modlitwie, poprowadzonej przez ks..
prob. Krzysztofa Krakowiaka, zostały złożone wiązanki kwiatów.

W uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe
NSZZ Solidarność oraz I LO
im. Ks. A. J. Czartoryskiego.
Wśród zaproszonych gości
obecny był Zastępca Przewodniczącego Regionu Środkowo-Wschodniego Krzysztof
Choina, Przewodniczący Zarządu Regionu ŚrodkowoWschodniego NSZZ Solidarność Oddział w Puławach –
Sławomir Kamiński, Przewodniczący Komisji Międzyzakła-

dowej NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty Ziemi Puławskiej Dariusz Tuszyński i Poseł Ziemi Puławskiej, prof. Krzysztof Szulowski.
Gospodarzem uroczystości był
Zarząd
Regionu
ŚrodkowoWschodniego NSZZ Solidarność
Oddział w Puławach oraz Komisja
Międzyzakładowa NSZZ Solidarność
Pracowników Oświaty Ziemi Puławskiej.
Tomasz Kraszewski

Od 17 października do 5 grudnia br. w Lublinie, przy ul. Królewskiej 15 potrwa zbiórka darów w ramach akcji Polacy-Rodakom. Zebrane produkty zostaną przekazane w paczkach noworocznych naszym
rodakom zza wschodniej granicy.
Zbierane będą: produkty spożywcze o długim okresie przechowywania tj. słodycze, kakao, konserwy,
makaron, cukier, kasza, ryż itp.; książki z polską literaturą piękną i książki dla dzieci; zabawki.
Akcji patronuje Stanisław Gogacz Senator Rzeczypospolitej Polskiej.
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