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PRZEKAZANIE SZTANDARU

24 listopada br. uroczyście
przekazano nowy sztandar Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa w Zamościu.
W uroczystościach udział
wzięli: prezes PKP LHS z siedzibą w Zamościu Zbigniew Tracichleb, przewodniczący Regionu
Środkowo-Wschodniego NSZZ
Solidarność Marian Król wraz
z pocztem sztandarowym, wiceprzewodniczący Regionu Marek
Wątorski, przewodniczący Oddziału Zamość NSZZ Solidarność
Marek Walewander, Krajowy
Duszpasterz Kolejarzy ks. kanoGłos związkowca 44/2017

nik Eugeniusz Zarębiński, wieloletni rektor kościoła pw. św. Katarzyny w Zamościu ks. prałat
Zdzisław Ciżmiński, Diecezjalny
Duszpasterz Kolejarzy ks. Bogdan Jaworowski, przedstawiciele
Katolickiego
Stowarzyszenia
Kolejarzy w Lublinie i Zamościu,
pracownicy i członkowie związków zawodowych działających
w spółce PKP LHS oraz sympatycy.
Uroczystości zaczęły się od
Mszy św. w kościele pw. św.
Katarzyny w Zamościu w przededniu wspomnienia św. Katarzyny Aleksandryjskiej - patronki
kolejarzy. Eucharystię sprawo-

wali duszpasterze kolejarzy oraz
miejscowi kapłani. Homilię wygłosił ks. Bogdan Jaworowski.
- Sztandar kolejarzy nawiązujący do godła państwa polskiego
i święta Katarzyna Aleksandryjska patronka klejarzy zobowiązują wszystkich, którzy ten
sztandar przyjmują. Przyjmując
go, mówicie nam, że chcecie
dawać świadectwo wierności
i jedności – mówił duchowny.
Liturgię uświetniła oprawa
muzyczna Zespołu Wokalnego
Funkcjonariuszy Służby Więziennej Zakładu Karnego w Zamościu.
Po Mszy św. nastąpiło przekazanie sztandaru organizacji
NSZZ „S” PKP LHS w Zamościu, którego dokonał przewodniczący Regionu Marian Król.
Szef lubelskiej Solidarności oraz
prezes PKP LHS w Zamościu
wbili gwoździe w drzewiec
sztandaru upamiętniające darczyńców.
Poświęcenie
sztandaru
NSZZ PKP LHS nastąpiło 5 listopada br., podczas 34. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Kolejarzy
na Jasną Górę. Dokonał tego
ks. abp Marek Jędraszewski
metropolita krakowski. Uroczystości w Zamościu były kontynuacją wydarzenia.
Tomasz Kupczyk
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28 listopada odbyły się wybory w Organizacji Oddziałowej
NSZZ Solidarność ZUS Oddział w Lublinie. Organizacja
w dniu wyborów liczyła 197 członków. Przewodniczącym KO
został ponownie wybrany Jerzy Jakubowicz. W skład KO weszli również: A. Gozdalska, Ł. Krawczyk, U. Kubicka, B. Skibińska, D. Wójtowicz i R. Skoczylas. Delegatami
na
WZDR zostali wybrani: Jerzy Jakubowicz i Daniel Wójtowicz.
Wybrano również 7 delegatów na Zakładowe Zebranie Delegatów OZ NSZZ Solidarność w ZUS.
Krzysztof Choina, przewodniczący RKW
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Wolne niedziele
Od 1 marca 2018 r. w życie
wchodzi ustawa, stanowiąca
o nowych przepisach w sprawie
niedzieli wolnych od handlu. –
W roku 2018 będzie to pierwsza i ostatnia niedziela handlowa. W roku 2019 będzie to
ostatnia niedziela handlowa,
a w 2020 w tym rytmie przewidzianym w ustawie: dwie niedziele przed Bożym Narodzeniem, jedna niedziela przed
świętami Wielkanocy i poza tym
inne wskazane niedziele. Więc
tak przewidywana jest procedura zakończenia prac ustawy
dotyczącej ograniczenia handlu
w niedzielę. – powiedział poseł
Prawa i Sprawiedliwości, Janusz Śniadek.
Źródło: tysol.pl

Cześć ich pamięci!
22 listopada 2017 r. Narodowy Bank Polski wprowadził do
obiegu srebrną monetę o nominale 10 zł z serii „Wyklęci przez
komunistów żołnierze niezłomni” Feliks Selmanowicz ps.
„Zagończyk”. Rewers monety
przedstawia wizerunki: Feliksa
Selmanowicza „Zagończyka”,
orła
wojskowego,
białoczerwonej flagi z symbolem
Polski Walczącej oraz napis
„Zachowali się jak trzeba”. Na
awersie, wspólnym dla całej
serii, widnieją rozerwane kraty
więzienne oraz stałe elementy
monety: wizerunek orła ustalo-

ny dla godła Rzeczypospolitej
Polskiej, nominał, napis: Rzeczpospolita Polska oraz rok emisji.
Srebrna moneta o nominale 10
zł została wyemitowana w nakładzie do 15 tys. sztuk i można ją
nabyć w cenie 120 zł w Oddziałach Okręgowych NBP i sklepie
internetowym Kolekcjoner. Rewers monety zaprojektowała
Urszula Walerzak, a awers Dobrochna Surajewska. Więcej
informacji na temat monety można znaleźć w folderze emisyjnym oraz materiale filmowym.
Źródło – tysol.pl

Ofiary wojny
Pracownicy Instytutu Pamięci
Narodowej, w trakcie przeszukiwania dawnego obozu NKWD
w Poznaniu, odnaleźli 20 grobowych jam. W dwóch z nich znajdowały się ludzkie szczątki.
Obóz został założony w 1945
roku. Żołnierze Sowieccy przetrzymywali tam między innymi
Niemców i członków AK. Prace
poszukiwawcze potrwają do
końca tygodnia i niewykluczone,
że będą wznowione wiosną
przyszłego roku.
Źródło – pch24.pl

Kłopoty z transportem
Branża transportowa boryka
się z brakami kadrowymi, które
sięgają nawet 100 tys. wakatów
dla zawodowych kierowców.
Eksperci alarmują, że jeśli problem będzie się zaostrzał, może

zahamować rozwój polskich
przedsiębiorstw, które są rosnącą potęgą na unijnym rynku.
Dodatkową trudnością dla branży
są unijne przepisy. Z drugiej
strony pojawiają się nowe rozwiązania, takie jak telematyka,
która może ułatwić pracę kierowców i pomóc przewoźnikom
w dostosowaniu się do nowych
regulacji prawnych.
Mimo że w ubiegłym roku
podwoiła się liczba ukraińskich
i białoruskich pracowników zatrudnionych w polskich firmach
transportowych, problem się
nie zmniejszył – wynika z analiz
PwC i TLP.
Analitycy wyliczyli, że do
2025 roku luka na rynku pracy
może sięgnąć nawet 300 tys.
wakatów dla zawodowych kierowców. Już średnio co piąty
(20 proc.) rozważa odejście
z zawodu.
W tej chwili dwie trzecie (60
proc.) polskich przewoźników
skarży się na okresowe kłopoty
z zaplanowaniem grafiku przewozów.
Źródło – tysol.pl

Stopa bezrobocia - 4,6%
4,6% - tyle w październiku
wg Eurostatu wyniosła stopa
bezrobocia w Polsce. To o 0,1
pkt proc. mniej niż miesiąc
wcześniej. W Unii Europejskiej
stopa bezrobocia w październiku br. wyniosła 7,4%.
Źródło: MRPiPS
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