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Posiedzenie Zarządu Regionu 

Od listopada br. podstawowe 

jednostki organizacyjne naszego 

Związku mogą już wybierać swo-

je władze na nową kadencję 

2018-2022. Na posiedzeniu Za-

rządu Regionu Środkowo-

Wschodniego przewodniczący 

Marian Król poinformował związ-

kowców o przygotowywanych 

przez Komisję Krajową zmianach 

w przepisach szczegółowych do-

tyczących wyborów, m.in. głoso-

wania elektronicznego – dostoso-

wujemy się do wymogów obec-

nych czasów.  

Ważną kwestią jest również, 

postulowane przez KK, zniesie-

nie zakazu łączenia funkcji we 

władzach organizacji związkowej 

z funkcją członka rady nadzor-

czej wybranego przez pracowni-

ków – jest to ograniczenie praw 

dla pełniących funkcje związko-

we w zakładzie.  

Dużo mówi się ostatnio 

o ograniczeniu handlu w niedzie-

lę, ale obecnie procedowana 

ustawa nie jest tak do końca 

zgodna z projektem obywatel-

skim złożonym przez Solidar-

ność. Jako związek domagamy 

się wszystkich wolnych niedziel, 

nie tylko dwóch w miesiącu, 

oczywiście z określonymi wyjąt-

kami w okresach szczególnych. 

XXIX Krajowy Zjazd Delegatów – 

wyborczy – odbędzie się w Czę-

stochowie, w dniach 25-

26.10.2018 r. 

Przewodniczący oddziałów 

podzielili się wiadomościami ze 

swego terenu. Informacje doty-

czyły zarówno spraw problemo-

wych, jak i takich o pozytywnym 

wydźwięku. Wielu podkreślało 

zadowolenie związkowców 

z uczestnictwa w dobrze przy-

gotowanych szkoleniach.  

Przewodnicząca Regionalnej 

Sekcji Oświaty i Wychowania, 

Wiesława Stec, przekazała, że 

zaostrzają działania wobec Mi-

nisterstwa Oświaty i Rządu. 

Walka toczy się o obiecane 

podwyżki – dialog z oświatą jest 

tylko pozorny.  

2017 rok był efektywny dla 

Działu Rozwoju, średnio pozy-

skiwano w miesiącu 80-100 de-

klaracji. Zarejestrowano kolejną 

organizację związkową na tere-

nie Tomaszowa. Dosyć szybko 

rozwija się związek w sieci Aldik 

– zapisuje się dużo nowych 

osób, które są chętne do działa-

nia.  

Przyjęto uchwałą korektę bu-

dżetu Regionu na 2017 rok. 

Zmiany, analizowane wcześniej 

na posiedzeniu komisji budżeto-

wej, dotyczyły zarówno wpły-

wów, jak i wydatków.  

Członkowie Zarządu podzieli-

li się również wrażeniami po 

październikowym WZD. Bolącz-

ką jest to, że kolejne Walne za-

kończyło się z powodu braku 

kworum, a nie po omówieniu 

wszystkich punktów porządku 

obrad, dlatego ważny jest wybór 

odpowiednich osób na działaczy 

związkowych. Ci, którzy stano-

wią prawo, powinni być przykła-

dem. Pojawił się głos, aby przy 

okazji przeprowadzanych wybo-
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rów na nową kadencję pytać 

o świadomość związkową kandy-

datów i sprawdzać, na ile anga-

żują się w działania podejmowa-

ne przez Region. Przywołano 

również brak związkowców przy 

okazji organizowanego od lat Bie-

gu Solidarności, który gdyby nie 

pomoc wolontariuszy, młodych 

ludzi w wieku szkolnym, być mo-

że by się nie odbył.  

Smutne jest również to, że 

działacze związkowi nie przyzna-

ją się do Związku w ważnych mo-

mentach – brak liderów w środo-

wisku to brak mobilizacji do dzia-

łania.  

Zwrócono również uwagę, że 

w ustawie o minimalnej płacy 

brak jest dookreślenia jakie 

składniki pensji wliczają się do 

minimalnego wynagrodzenia. 

Często jest tak, że nowy pracow-

nik dostaje minimalną i na takim 

samym poziomie płacowym po-

zostaje pracownik z 20-letnim 

stażem, bo nie dokonuje się prze-

szeregowania. Najniższe wyna-

grodzenie powinno być tożsame 

z wynagrodzeniem zasadniczym 

– bez dodatków.  

Grudzień to dobry miesiąc dla 

promocji Związku i budowania 

relacji społecznych. Tradycyjnie 

przygotowywane są uroczystości 

upamiętniające ofiary stanu wo-

jennego. W tym roku rekonstruk-

cja pacyfikacji zakładu pracy bę-

dzie dotyczyła dawnej Fabryki Sa-

mochodów Ciężarowych w Lublinie 

i odbędzie się przed bramą głów-

ną zakładu. Obchody rozpoczną 

się od konferencji przypominają-

cej tamte wydarzenia – będzie to 

niezapomniana lekcja historii dla 

młodych. 13 grudnia zakończy 

się mszą św. o godz. 18:00 

w kościele Powizytkowskim, po-

przedzoną koncertem pieśni pa-

triotycznych. 17 grudnia – jak co 

roku – związkowcy uczczą pa-

mięć górników zamordowanych w 

kopalni Wujek, biorąc udział 

w uroczystościach w Tarnogro-

dzie. 

Na zakończenie zaproszono 

wszystkich na promocję książki 

dr Zenobii Kitówny „Nasz jest ten 

dzień” – 15 listopada br. 

w Trybunale Koronnym, godz. 

14:00. Książka zawiera wspo-

mnienia nauczycieli Lubelszczy-

zny z walki z komunizmem 

w latach 1980-89.  

Renata Lesicka 
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     Narodowe Święto      

Niepodległości  

11 listopada 2017 r. 

Program obchodów 

 

08.30 - złożenie kwiatów pod pomnikiem Marszałka Jó-

zefa Piłsudskiego - Plac Litewski 

09.00 - uroczysta sesja Rady Miasta Lublin z okazji Na-

rodowego Święta Niepodległości - Trybunał Koronny 

10.00 - Msza św. w intencji Ojczyzny - Archikatedra Lu-

belska  

11.30 – przejście kolumną marszową na Plac Zamkowy  

11.45 – uroczysty apel - Plac Zamkowy:                                                         

- złożenie meldunku Dowódcy Garnizonu Lublin przez dowódcę                                            

- uroczystości i powitanie kompanii honorowych  

- odegranie hymnu narodowego  

- uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt  

- wystąpienie Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka  

- wręczenie awansów wojskowych  

- apel pamięci i salwa honorowa  

- koncert orkiestry wojskowej  

- składanie kwiatów pod :  

- tablicami więźniów Zamku Lubelskiego 

  - pomnikiem Zaporczyków  

  - defilada kompanii honorowych  

- defilada jazdy konnej i pojazdów historycznych  

- imprezy towarzyszące, w tym m.in.:  

 - prezentacja grup rekonstrukcyjnych i pojazdów historycznych 

 - wystawa sprzętu służb mundurowych (w tym Wojska Polskiego, Krajowej Administracji Skar

   bowej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Wojewódzkiej Stacji Pogoto 

   wia Ratunkowego)  

 - przewodnicy PTTK poprowadzą wycieczki „Szlakiem odzyskania niepodległości”, zespoły mu

   zyczne poprowadzą „śpiewanki patriotyczne”  

13.30 - złożenie wiązanek kwiatów przy tablicach upamiętniających:  

 Władysława Cholewę, Delegata Rządu RP na województwo lubelskie i Wojewodę Lubelskiego 

w latach 1941-1944  - budynek Sądu Okręgowego przy ul. Krakowskie Przedmieście 43)  

 Jerzego de Tramecourta, Wojewodę Lubelskiego w latach 1937-1939 - budynek Lubelskiego 

Urzędu Wojewódzkiego, ul. Spokojna 4  

13.45 - złożenie kwiatów na mogiłach legionistów  - komunalny cmentarz wojenny przy ul. Białej, 

wejście obok Radia Lublin)  

16.30 - start biegu Mila Niepodległości - gmach Poczty Polskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 50  

 

Zapraszamy !!! 
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Godne wynagrodzenie 
 

Związkowcy z oświatowej 

Solidarności wyruszyli do biur 

posłów i senatorów rządzącej 

partii. Próbują przekonać po-

słów PiS, by poparli ich w spra-

wie podwyżek dla nauczycieli 

i odsunięcia niekorzystnych 

zmian w prawie pracy, czyli 

w Karcie Nauczyciela. Doma-

gają się merytorycznych roz-

mów o kondycji zawodu nau-

czyciela. Pracownicy oświaty 

z „S” żądają, aby podwyżki były 

zagwarantowane od 1 stycznia 

przyszłego roku, a nie jak obie-

cała to wcześniej premier Beata 

Szydło od kwietnia 2018 r. I to 

o 15 procent, a nie w trzech 

ratach do 2021 r. Jednak i data 

kwietniowa stoi pod znakiem 

zapytania. Otóż podwyżki dla 

nauczycieli mają wejść w życie 

najpóźniej 31 maja 2018 r. 

z wyrównaniem od 1 maja 2018 r. 

W projekcie budżetu na 2018 r. 

przewidziany jest wzrost kwoty 

bazowej do 2.890,57 co przeło-

ży się na wynagrodzenie. Nau-

czyciele, w zależności od stop-

nia awansu zawodowego, mo-

gą spodziewać się od 100 do 

150 zł wyższej pensji.  

Źródło – Tysol.pl 

Polskie PKB 
 

Wzrost PKB w tym roku ma 

wynieść nawet 4 proc. Jest to 

wskaźnik najczęściej wykorzy-

stywany do porównań sytuacji 

ekonomicznej w poszczegól-

nych krajach, ale w rzeczywi-

stości nie obrazuje poziomu 

życia ich mieszkańców. Pod 

tym względem nadal jesteśmy 

daleko w tyle nie tylko za boga-

tymi krajami zachodniej Euro-

py, ale również za państwami 

naszego regionu. Jednak na-

wet rosnący PKB nie odzwier-

ciedla poziomu życia w danym 

państwie. Więcej na ten temat 

można powiedzieć biorąc pod 

uwagę PKB per capita, czyli 

produkt krajowy brutto na oso-

bę. To nic innego jak PKB da-

nego kraju podzielony przez 

liczbę jego mieszkańców. Po-

równując PKB per capita we-

dług siły nabywczej bierze się 

pod uwagę ceny określonych 

towarów i usług w poszczegól-

nych państwach w tym samym 

czasie. Z danych Banku 

Światowego za 2016 rok wy-

nika, że PKB per capita we-

dług parytetu siły nabywczej 

wynosi w naszym kraju 27,8 

tys. dolarów. Dla porówna-

nia w Norwegii jest to 59,3 

tys. dolarów, w Danii prze-

szło 49 tys. dolarów., a w 

Niemczech blisko 49 tys. 

dolarów. Pod tym względem 

wyprzedzają Polskę nie tylko 

najbogatsze państwa, ale 

także Estonia (29,3 tys. do-

larów), Litwa (29,9 tys. dola-

rów), Słowacja (30,6 tys. do-

larów) oraz Czechy (34,7 

tys. dolarów). 

Źródło – Tysol.pl 

Nie dla komunizmu 
 

Jak podaje serwis radioma-

ryja.pl, prezes Instytutu Pamięci 

Narodowej, dr Jarosław Szarek 

przekonuje, iż groby zasłużo-

nych dla komunistycznego sys-

temu PRL, Bolesława Bieruta 

i Juliana Marchlewskiego, mu-

szą zniknąć z Alei Zasłużo-

nych Cmentarza Powązkow-

skiego. Okazją do takiego 

działania jest zbliżająca się 

100. rocznica odzyskania 

przez Polskę niepodległości. 

Jarosław Szarek mówi, iż 

przeniesienie grobów działa-

czy PRL-u jest istotne również 

ze względu na kolejne uczcze-

nie Cudu nad Wisłą, kiedy to 

na przedpolach Warszawy 

bolszewizm został zatrzymany 

a system i przedstawiciele, 

którzy reprezentowali aparat 

ucisku, nie mogą spoczywać 

w Alei Zasłużonych. 

Nieścisłości prawne 
 

Wprowadzenie niedziel wol-

nych od handlu może się 

opóźnić ze względu na opinie 

prawne przygotowane dla Mi-

nisterstwa Spraw Zagranicz-

nych. Okazuje się, iż, zanim 

rozwiązanie zostanie zastoso-

wane, notyfikację w tej spra-

wie musi wydać Komisja Euro-

pejska. W związku z tym wej-

ście przepisów w życie może 

opóźnić się od 3 do 15 miesię-

cy, bowiem tyle czasu, zgod-

nie z unijnym prawem, mają 

organy odpowiedzialne za no-

tyfikowanie przepisów. W tym 

okresie państwa członkowskie 

mogą zgłaszać swoje uwagi 

do projektu. O sporządzenie 

opinii prawnej, poprosiła sze-

fowa Komisji Polityki Społecz-

nej i Pracy, posłanka Prawa 

i Sprawiedliwości, Beata Ma-

zurek.  

Źródło – pch24.pl 
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