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Nowa organizacja związkowa w Regionie
Na początku października br. została zarejestrowana nowa
organizacja związkowa NSZZ „Solidarność” Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu. Przewodniczącym został Piotr Redeł - koncertmistrz orkiestry.

- Wiele zakładów pracy ma
związki zawodowe, u nas jeszcze
nie było. Chcemy zadbać o sprawy pracowników i to jest najlepszy sposób. Ludzie chętnie przystępowali do związku i wiadomo,
że naszym celem nie jest występowanie przeciwko komuś, lecz
w obronie interesów załogi – zaznaczył Redeł.
Jak powiedział przewodniczący, w tworzeniu związku pomocny
okazał
się
oddział
NSZZ
„Solidarność” w Zamościu, z Markiem Walewandrem na czele.
Organizacja liczy na razie 23 osoby, ale są już kolejni zainteresowani przystąpieniem do związku.

- W najbliższych dniach odbędzie się pierwsze spotkanie organizacji związkowej i najprawdopodobniej zostaną nakreślone
ogólne ramy działania i oczekiwania pracowników – powiedział
przewodniczący.
Piotr Redeł nie był wcześniej
działaczem związkowym, ale jest
zdeterminowany do podejmowania trudnych wyzwań i wie, że
wspólnym wysiłkiem można osiągnąć wiele dobra.
Wiceprzewodniczący Regionu
Środkowo-Wschodniego NSZZ
„Solidarność” Marek Wątorski,
który jest odpowiedzialny za rozwój związku, podkreślił, że po-

wstanie nowej organizacji w Zamościu to sukces, który może
zachęcić innych do wstępowania
w szeregi „Solidarności”.
- Od dawna mamy świadomość, że w oddziale zamojskim
jest dużo pracowników, którzy
w perspektywie czasu mogą zorganizować się w związek zawodowy NSZZ „Solidarność”. Cieszy mnie fakt, że z naszej dobrej oferty skorzystają pracownicy ośrodka kultury. Mam nadzieję, że za ich przykładem przyłączą się do nas inne pracownicze
grupy – zaznaczył Wątorski.
Przewodniczący
Oddziału
w Zamościu powiedział, że nie
było żadnych trudności podczas
zakładania organizacji.
- Podczas prowadzonych wcześniej rozmów załoga wyraziła wolę
przystąpienia do związku zawodowego. Organizację zarejestrowano
i w najbliższym czasie dojdzie do
wyboru władz – mówił Walewander.
Powstawanie nowych organizacji związkowych to jedno
z priorytetowych zadań, które
stoją
przed
lubelską
„Solidarnością”. Region oferuje
związkowcom m.in. bezpłatne
porady prawne, szkolenia i pomoc w realizacji postulatów pracowniczych.
Tomasz Kupczyk

Jeśli chcesz znaleźć źródło musisz iść w góry, pod prąd. Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj (…).
Św. Jan Paweł II
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Kilkakrotnie czy kilkukrotnie
Serdeczne wyrazy
współczucia i głębokiego żalu
Rodzinie
ŚP. BEATY
PRZELASKOWSKIEJ-GIL
składają
Koleżanki i Koledzy
z Organizacji Międzyzakładowej
NSZZ „Solidarność”
Pracowników Oświaty
i Wychowania nr 2
w Lublinie

Nowe wydania słowników uwzględniają obie
formy (w starszych można było odnaleźć tylko kilkakrotnie). Obie
formy są poprawne. Funkcjonują jako synonimy. Możemy używać
ich wymiennie bez zmiany znaczenia wypowiedzi.

Kartka
z kalendarza
8 października 1982 r. Sejm uchwalił „Ustawę o związkach zawodowych i organizacjach rolników”. W świetle tej ustawy wszystkie
związki zawodowe istniejące przed 13 grudnia 1981 r., w tym
„Solidarność”, zostały rozwiązane, a rolnikom indywidualnym
w ogóle nie przyznano prawa do zrzeszania się w związki zawodowe, majątek przekazano nowo powstałym związkom reżimowym.

„Wojenne dziewczyny”
w Lublinie

W dniach od 8-19 października
br. w Lublinie będą trwały zdjęcia
do trzeciego sezonu hitu TVP
„Wojenne Dziewczyny”. W trakcie
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zdjęć Lublin pełni rolę Warszawy z czasów II Wojny Światowej. Nagrania realizowane są
w centrum Lublina m.in. na ulicy

Niecałej i starówce. Serial opowiada o losach 3 dziewczyn,
którym przyszło żyć w bardzo
trudnych czasach. W role głównych
bohaterek
wcieliły
się:
Marta
Mazurek,
Aleksandra Pisula oraz
Vanessa
Aleksander.
W celu pełnego odzwierciedlenia realiów II Wojny
Światowej do Lublina
sprowadzono liczne pojazdy, stroje historyczne
itp. Sceny kręcone w Lublinie będą zawierały
w wątki osobiste bohaterek, a także szpiegowskie. Oprócz Lublina akcja trzeciego sezonu będzie
grana
również
w Łodzi, Piasecznie, Żyrardowie,
Milanówku
i Łęczycy. Trzeci sezon
serialu ukaże się w marcu przyszłego roku i będzie liczył 13
odcinków.
Dariusz Jóźwiak
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Z życia Komisji Krajowej

Podwyżki w Poczcie Polskiej
W Poczcie Polskiej 9 października zawarto porozumienie
dotyczące podwyżek. Poniżej
jego treść.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracowników. Pocztowa
Solidarność, w dniu dzisiejszym
zawarła porozumienie z Zarządem Poczty Polskiej SA następującej treści:
1. Pracownikom Poczty Polskiej, pozostającym w zatrudnieniu na dzień 31 października
2018 roku, których wynagrodzenie zasadnicze na dzień 31 października 2018 roku jest niższe
niż 2.500 PLN (dwa tysiące pięćset złotych) brutto w przeliczeniu
na pełen etat, podwyższa się wynagrodzenie zasadnicze do kwoty

2.500 PLN brutto w przeliczeniu
na pełen etat.
2. Wzrost wynagrodzeń w zakresie wskazanym w ust. 1 następuje ze skutkiem od dnia
1 listopada 2018 roku i obejmuje
wyłącznie pracowników objętych
Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Pracowników Poczty Polskiej S.A.
3. Podwyższenie wynagrodzeń zasadniczych, w stosunku
do pracowników przebywających
w dniu 1 listopada 2018 roku na
urlopie bezpłatnym, wychowawczym, macierzyńskim, rodzicielskim albo pobierających świadczenia rehabilitacyjne, zostanie
dokonane ze skutkiem od dni ich
powrotu do
miejsca pracy.
Jeżeli, według oceny Pracodawcy, możliwości ekonomiczno-

Apel o modlitwę
W siedzibie lubelskiej „Solidarności”, 9 października br., odbyła się konferencja prasowa, poświęcona akcji modlitewnej,
w dniu Marszu Równości w Lublinie.
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finansowe Poczty Polskiej, na to
pozwolą, strona Pracodawcy
deklaruje, że po dniu 20 listopada 2018 r. uruchomi jednorazową wypłatę dla pracowników
Poczty Polskiej, w porozumieniu
z Partnerami Społecznymi.
Źródło: www.tysol.pl
Wzięli w niej udział m.in.
przewodniczący Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność Marian Król i prezes
Towarzystwa Gimnastycznego
SOKÓŁ w Lublinie Tomasz
Stańko.
Na spotkaniu z mediami apelowano o modlitwę w dniu 13
października br., w związku
z „Marszem Równości” w Lublinie, zorganizowanym przez środowiska LGBT.
Ratusz nie wyraził zgody na
przemarsz środowiska LGBT
i kontrmanifestację. Sąd Apelacyjny uchylił jednak wydany
przez prezydenta Lublina zakaz.
Marsz zaczął się na Placu
Zamkowym, a zakończył się na
placu Teatralnym. Nie obeszło się
bez zamieszek i interwencji policji.
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Nowy akt oskarżenia trafił do
sądu w sprawie tzw. afery reprywatyzacyjnej. Akt oskarżenia
obejmuje 9 osób. m.in. b. wicedyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami w stołecznym
magistracie Jakuba R. Największa łapówka w historii Polski –
50 mln złotych.

6,3 %
O tyle spadło ubóstwo wśród
dzieci w 2017 r., w porównaniu
z 2016 r., i wynosi najmniej w
historii naszego kraju.

Dobry wskaźnik
Polska zajęła 30. miejsce
wśród 157 państw w pierwszym
Indeksie Kapitału Ludzkiego
opracowanym przez Bank Światowy - poinformował 11 października BŚ. Podkreślono, że to wynik lepszy niż regionalna średnia.
Źródło: PAP

Uśmiechnij się!
Anestezjolog do pacjenta leżącego na stole operacyjnym
przed
podaniem
narkozy:
– Pan tę operację to ma prywatnie czy przez kasę chorych?
–
Kasa
chorych.
– Aaaa, kotki dwa, szarobure…
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34. rocznica męczeńskiej śmierci
bł. ks. Jerzego Popiełuszki
Wszystkich
związkowców,

poczty sztandarowe
oraz sympatyków
zapraszamy
na uroczystą
Mszę św.
w intencji Ojczyzny
oraz o kanonizację
bł. ks. Jerzego.

Odbędzie się ona 19 października br.
o godz. 18:00 w kościele św. Piotra Apostoła
w Lublinie, przy ul Królewskiej 9.
Po Mszy św. nastąpi krótka modlitwa

i złożenie kwiatów pod pomnikiem
bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
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Zapraszamy na Królewską 3 po odbiór!
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