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Posiedzenie Zarządu Regionu
4 października br. odbyło się
posiedzenie Zarządu Regionu
Środkowo-Wschodniego NSZZ
„Solidarność”, które poprowadzili:
Przewodniczący Regionu, Marian Król oraz Zastępca Przewodniczącego, Krzysztof Choina.
Specjalnym gościem był doradca
Wojewody Lubelskiego, Tomasz
Pitucha. Pracownik Lubelskiego
Urzędu Wojewódzkiego podziękował przewodniczącemu Królowi za wsparcie akcji Lubelszczyzna dla Syrii. Przedsięwzięcie
pozwoli pomóc chrześcijanom
w Syrii.
W pierwszym punkcie posiedzenia przegłosowano porządek
obrad jednogłośnie, po czym
przystąpiono do dyskusji dotyczącej rozpatrzenia odwołania
Pana Andrzeja Cezarego Zdunka. Następnym punktem zebrania było przyjęcie protokołu
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z ostatniego posiedzenia Zarządu Regionu(6 września) – dokument zatwierdzono jednogłośnie. W kolejnej części spotkania, Przewodniczący Regionu
Środkowo-Wschodniego,
Marian Król, przedstawił sprawozdanie z pracy Prezydium, naświetlając sprawy, którymi zajmowano się na przestrzeni
ostatniego miesiąca. Głos zabrali również przewodniczący
i delegaci oddziałów terenowych
oraz sekcji branżowych, którzy
przedstawili najważniejsze informacje i wydarzenia z ostatniego
okresu działalności swoich jednostek.
W kolejnej części, Sekretarz
Zarządu Regionu ŚrodkowoWschodniego, Krzysztof Choina, poprosił o głosowanie
w sprawie zmian w dwóch
Uchwałach oraz nakreślił najważ-

niejsze kwestie dotyczące nadchodzących wyborów w Związku.
W trakcie dyskusji omówiono
i przyjęto wszystkie propozycje
zmian, które były wyszczególnione w porządku obrad. Następnie
Sekretarz
Zarządu
przedstawił obecną sytuację
związaną z etapem przygotowań do XXX Walnego Zebrania
Delegatów. W tym punkcie
przyjęto sprawozdanie Zarządu
Regionu oraz projekt porządku
obrad. Pod koniec zebrania,
skupiono się na sytuacji związkowców w Domu Dziecka
w Zwierzyńcu, a także dyskutowano o sytuacji w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Ponadto poruszone były sprawy różne, w ramach których zostały
przedstawione tematy spoza
porządku posiedzenia.
Mateusz Bednarek
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26 października br. odbędzie się
XXX Walne Zebranie Delegatów
Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność.

Obrady odbędą się w Centrum Transferu Wiedzy
KUL (sala 408), al. Racławickie 14.
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ZMARŁ BOHATER SOLIDARNOŚCI

Wczoraj w godzinach popołudniowych odszedł do Domu Ojca
bohater Solidarności Zygmunt
Łupina, miał 88 lat. Śp. Zygmunt
Łupina był absolwentem Wydziału
Humanistycznego
UMCS
w Lublinie (1958), zaś w 1973 r.
obronił doktorat.
Od X 1980 r., był aktywnym
działaczem Solidarności; X-XII
1980 r. przewodniczący KZ w II
LO im. J. Zamoyskiego w Lublinie; X 1980 - II 1981 przewodniczący Rady Regionalnej Sekcji
Pracowników Oświaty i Wychowania Solidarności w Lublinie; XI
1980 - IV 1981 członek MKZ Regionu
Środkowo-Wschodniego. IV-V 1981
delegat na I WZD Regionu Środkowo-Wschodniego, IX/X 1981
delegat na I KZD. 19 XI – 2 XII
1981 współorganizator regionalnego strajku nauczycieli Lubelszczyzny.
W stanie wojennym był internowany w Ośrodku Odosobnienia
we Włodawie i Załężu w okresie
od 13 grudnia 1981 do 15 wrzeGłos związkowca 36/2017

śnia 1982. W trakcie osadzenia zorganizował Wszechnicę Internowanych. Po
zwolnieniu działał w podziemiu, kontynuując nauczanie w ramach Wszechnicy Związkowej.
W latach 1983-1989 był
członkiem podziemnego
Tymczasowego Zarządu
Regionu. Angażował się w
duszpasterstwo środowisk
akademickich i pracowniczych.
W 1989 został posłem na
Sejm X kadencji (tzw. Sejm
k o n t r ak t o wy) z o k r ę gu Kraśnik z ramienia Komitetu Obywatelskiego. W Sejmie był
członkiem OKP. Pod koniec lat 90. należał do Ruchu
Społecznego AWS. Zaangażował się również w działalność
organizacji katolickich.
W 1976 otrzymał Złoty Krzyż
Zasługi. W 2013, za wybitne zasługi dla przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia
w działalności państwowej i publicznej, odznaczony Krzyżem
Oficerskim Orderu Odrodzenia
Polski.
Do 2004 r. pracował jako nauczyciel historii w lubelskich szkołach średnich. W nauczaniu historii nie opierał się jedynie na
programie i oficjalnych podręcznikach, bo jego zasadniczym celem było przekazywanie młodzieży prawdy, odfałszowanie historii
i wypełnienie jej białych plam.
Współpracował z Zarządem
Regionu
Środkowo-Wschodniego
NSZZ Solidarność jako historyk
i dokumentalista.
Autor książek m.in. Strajk nauczycieli Lubelszczyzny 19 XI –
3 XII 1981, współautor zbiorowe-

go opracowania Stąd ruszyła
lawina. Region Środkowowschodni NSZZ Solidarność 1980
-1989 (Lublin 2006), autor opracowania Solidarność Nauczycielska Regionu Środkowowschodniego 1980-1989 (Lublin
2009).
Odszedł od nas człowiek prawy i wielkiego serca, wspaniały
wychowawca młodzieży i patriota,
któremu losy Ojczyzny nie były
obojętne. Przekazywał historię z
pasją, tym samym wzbudzając
zainteresowanie młodego pokolenia. Wszystkim nam będzie
Go brakowało.
Pogrzeb śp. Zygmunta Łupiny odbędzie we wtorek 10
października, o godz. 14.00,
w Parafii Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka na
Poczekajce. Ciało zostanie
złożone na cmentarzu przy
ulicy Lipowej w Lublinie.
Oprac. Tomasz Kupczyk

Serdeczne wyrazy
współczucia
Rodzinie zmarłego

ZYGMUNTA ŁUPINY
składają
Przewodniczący, Zarząd
i pracownicy
NSZZ „Solidarność”

Regionu
Środkowo-Wschodniego
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SZKOLENIA W KRAŚNIKU
2 września w Kraśniku odbyło
się szkolenie dotyczące mobbingu w miejscu pracy. Wykład poprowadziła Anna Kucharska, referent ds. psychologii z Państwowej Inspekcji Pracy w Lublinie.

Tego samego dnia wiceprzewodniczący Regionu ŚrodkowoWschodniego NSZZ Solidarność,
Krzysztof Choina przeprowadził
szkolenie z ordynacji wyborczej
NSZZ Solidarność, w związku

z przygotowaniami do wyborów
władz podstawowych jednostek
organizacyjnych Związku i władz
regionalnych na kadencję 20182022.
Tomasz Kupczyk

UWAGA !!!
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Statystyki z 500 +
Jak Podaje Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, wsparciem z rządowego
programu
„Rodzina
500+”
w sierpniu 2017 roku objęto już
ponad 3,996 mln dzieci do 18
lat. Od początku 2017 roku do
rodzin trafiło ponad 15,9 mld
złotych. W całej Polsce programem "Rodzina 500+" jest objętych prawie 57,3 proc. wszystkich dzieci do 18 lat. Wsparcie
w ramach świadczenia wychowawczego trafia do 2,62 mln
rodzin, w tym ok. 384 tys. to
rodziny wielodzietne. Od początku trwania programu do
rodzin trafiło ponad 33,2 mld zł,
w tym w ramach świadczenia
wychowawczego 32,8 mld zł,
a w ramach 500+ w pieczy zastępczej – 402 mln zł.
TK
Projekt budżetu na 2018 r.
W projekcie budżetu państwa polskiego na 2018 r. zaplanowano: dochody budżetu
państwa na 355,7 mld zł; wydatki budżetu państwa na
397,2; deficyt budżetu państwa
na kwotę nie większą niż 41,5
mld zł; deficyt sektora finansów
publicznych (według metodologii UE) na poziomie 2,7 PKB.
Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne zaplanowano: wzrost
PKB (w ujęciu realnym o 3,8 proc.);
średnioroczny wzrost cen towarów
i usług konsumpcyjnych (2,3 proc.);
wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń
w gospodarce narodowej oraz
emerytur i rent (w ujęciu nominalnym o 6,3 proc.); wzrost
spożycia prywatnego (w ujęciu
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nominalnym o 5,9 proc.). Projekt budżetu na 2018 r. spełnia
kryteria stabilizującej reguły wydatkowej oraz deficytu sektora
finansów według metodyki unijnej niższego niż 3 proc. PKB.
Źródło: portal www.tysol.pl
TK
Nowelizacja Prawa Pracy
Nadchodzi nowelizacja Kodeksu Pracy. Zmiany obejmą
wiele obszarów, jednak najważniejszymi są: regulacja ilości dni
urlopowych oraz ograniczenie
premii uznaniowych.
Mimo, iż do zakończenia
prac Komisja Kodyfikacyjna ma
jeszcze pół roku, już teraz zdradza pewne rozwiązania. Jeśli
idzie o kwestię urlopu, to ma
zostać wprowadzony przymus
wykorzystania wszystkich dni
urlopowych w danym roku. Nie
będzie możliwości korzystania
z wolnego w roku następnym,
aby np. wyjechać na dłuższy
odpoczynek w wakacje. Zdaniem przedstawicieli rządu, takie rozwiązanie, ma pozwolić
na faktyczną regenerację sił
każdego roku. Warto wspomnieć również o wprowadzeniu
elastyczności ilości dni wolnych
od pracy. Taka liczba może wynieść nawet 30, jeśli szef i załoga wyrażą na to zgodę.
W przypadku premii uznaniowych, nowy kodeks zakłada procentowy udział części wynagrodzenia,
które zależą od decyzji przełożonego . Miejmy nadzieję, że założenia dotyczące nowelizacji kodeksu pracy ucieszą zarówno
pracodawców jak i pracowników.
Źródło: Money.pl
MB

PKP Energetyka
zainwestuje
PKP Energetyka zainwestuje 3,3 mld zł. Spółka wyda na
inwestycje w ciągu najbliższych czterech lat 1,65 mld zł.
Do 2025 roku wartość wkładu
ma być ponad dwukrotnie
wyższa. Najwięcej pieniędzy
pochłonie modernizacja układów zasilania.
Po dwóch latach od prywatyzacji PKP Energetyka – jak
twierdzi kierownictwo spółki –
ma być zupełną inną firmą.
Udało się ją zintegrować,
a w ten sposób usunąć jedną
z głównych przyczyn niskiej
jakości działań.
W tym roku w pełni wdrożony został zintegrowany system
zapewnienia sprawności sieci
trakcyjnej, czego efektem jest
znaczące zmniejszenie liczby
awarii związanych z jej utrzymaniem.
Zmiany w PKP Energetyka
i realizacja nowych przedsięwzięć następują po przeprowadzonej prywatyzacji firmy,
której
właścicielem
został
w 2015 roku fundusz inwestycyjny CVC Capital Partners.
Zapłacił za Energetykę ponad
1,4 mld zł. W założeniu inwestor miał dać spółce stabilne
źródło finansowania, szansę
na rozwój i unowocześnienie,
a także doświadczenie z innych rynków. W ubiegłym roku
władze PKP SA złożyły do sądu wniosek o unieważnienie
prywatyzacji PKP Energetyka.
Według zarządu PKP transakcja miała zostać dokonana
z naruszeniem prawa.
Źródło: portal www.rp.pl
TK
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