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POSIEDZENIE ZARZĄDU REGIONU 

Na pierwszym posiedzeniu 

Zarządu Regionu w 2018 roku 

ustalono termin Walnego Zebra-

nia Delegatów Regionu Środko-

wo-Wschodniego NSZZ Solidar-

ność. Sprawozdawczo wybor-

cze WZDR odbędzie się  

w dniach 15-16 maja br.  

w Lachówce w Świdniku. 

Przewodniczący Oddziałów 

podzielili się wiadomościami ze 

swojego terenu. W Tsubaki 

Hoover w Kraśniku trwa spór 

zbiorowy. Pomimo wypracowa-

nego dużego zysku pracodawca 

nie chce się zgodzić na wyso-

kość podwyżek zaproponowa-

nych przez związek. W ramach 

upamiętnienia strajku w WSK na 

terenie Tomaszowa zostanie po-

stawiona kolumna pamięci, przy 

której będą odbywały się regio-

nalne uroczystości Lubelskiego 

Lipca 1980. Związkowcy z ZA 

Puławy wybierają się do Tarno-

wa, aby przekonać zarząd m.in. 

do pozostawienia pionu handlo-

wego w zakładzie w Puławach. 

Wszyscy przewodniczący wspie-

rają swoje organizacje przy prze-

prowadzaniu wyborów władz 

związkowych na nową kadencję. 

Przypomniano przy tej okazji  

o konieczności dokładnego uzu-

pełniania protokołów i odpowied-

nich formularzy. Podanie nr tele-

fonów do działaczy i kontaktowe-

go adresu e-mail jest niezbędne 

do szybszego przepływu informa-

cji.  

Przy omawianiu sytuacji w za-

kładach pracy zwrócono uwagę, 

że pielęgniarki pracujące w DPS 

mają od wielu lat niedookreślony 

status. Nie są rozliczane  

z pracy w święta i niedziele jak 

pracujące w szpitalach, bo są 

zatrudnione jako zwykli pracow-

nicy. Stając się pracownikiem 

socjalnym utraciłyby swoje 

uprawnienia. Pojawia się para-

doks – DPS zatrudnia osobę nie 

mającą statusu pielęgniarki do 

wykonywania czynności pielę-

gniarskich.  

Rozmawiano też na temat 

zbliżających się wyborów samo-

rządowych – w jakiej formie So-

lidarność ma wziąć w nich 

udział.  

Na koniec zaapelowano  

o przekazywanie danych związ-

kowców, niezbędnych do przy-

gotowania dla nich legitymacji 

związkowych oraz o podzielenie 

się materiałami archiwalnymi, 

dotyczącymi działalności związ-

ku, znajdującymi się w prywat-

nych rękach. Dokumenty po ze-

skanowaniu będą oddane wła-

ścicielom.  

Renata Lesicka 
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OPŁATEK W OŚWIACIE 

8 stycznia br., w siedzibie lu-

belskiej Solidarności odbyło się 

spotkanie opłatkowe pracowni-

ków oświaty w którym uczestni-

czyli m.in.: przedstawiciele władz 

parlamentarnych, wojewódzkich  

i samorządowych, duchowień-

stwo, Prezydium Zarządu Regio-

nu Środkowo-Wschodniego 

NSZZ Solidarność, dyrektorzy 

szkół, przedszkoli i placówek 

oświatowych, Lubelski Kurator 

Oświaty i działacze Solidarności. 

Spotkanie otworzyła przewod-

nicząca Regionalnej Sekcji 

Oświaty i Wychowania Wiesława 

Stec.  

- Chcemy w chwili refleksji 

wspomnieć narodzenie Jezusa 

Chrystusa. Jest to czas, w którym 

chcielibyśmy spotkać się ze 

wszystkimi tymi, z którymi współ-

pracujemy w ciągu całego roku – 

mówiła Wiesława Stec.  

- W imieniu Prezydium Regio-

nalnej Sekcji chciałabym złożyć 

najserdeczniejsze życzenia dla 

środowiska oświatowego. Aby był 

to rok dobrej współpracy, wza-

jemnego szacunku oraz abyśmy 

własną pracą mogli odbudować 

nasz nadszarpnięty autorytet. 

Abyśmy na co dzień byli praw-

dziwymi, praktycznymi  autoryte-

tami dla naszych uczniów i wzo-

rami dobrego postępowania – 

życzyła przewodnicząca Regio-

nalnej Sekcji.  

Spośród zaproszonych gości, 

głos zabrał poseł na Sejm RP 

Lech Sprawka. Składając nowo-

roczne życzenia odniósł się do 

przeprowadzonej w zeszłym ro-

ku reformy oświaty i wyraził jed-

nocześnie chęć podjęcia mery-

torycznej dyskusji na temat 

edukacji.   

- Pragnę zadeklarować chęć 

spotkania się w najbliższym 

czasie z Radą Sekcji, żebyśmy 

wymienili swoje doświadczenia 

i uwagi z tego co się wydarzyło 

w oświacie w minionym roku  

i tym co może wydarzyć się  

w bieżącym roku. (…) Cieszę 

się, że na terenie miasta Lubli-

na i w obszarze działania Re-

gionu Środkowo-Wschodniego, 

reforma oświaty przebiegła  

w miarę spokojnie. Udało się 

uniknąć zwolnień, a nawet za-

trudnienie wzrosło – powiedział 

Lech Sprawka. 

- Chciałbym życzyć Pań-

stwu, aby atmosfera świąt  

i wzniosłe uczucia, które im to-

warzyszą trwały w Was przez 

cały 2018 rok. Abyście w ocze-

kiwaniu na kolejne przyjście 

Chrystusa, nie stracili tej na-

dziei, która owocuje pogodą 

ducha – życzył Poseł na Sejm RP. 

Lubelski Kurator Oświaty 
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podkreśliła istotę wspólnoty  

i Solidarności w realizacji misji 

oświaty.  

- Życzę, abyśmy mogli wspól-

notę i ciągłość, z którą mamy do 

czynienia dziś na spotkaniu - po-

przez wzajemną życzliwość  

i szacunek -  mogli kształtować 

we wszystkich miejscach, gdzie 

jesteśmy jako przedstawiciele 

Solidarności. (…) Życzę Państwu, 

aby to był rok dobry, spokojny, w 

którym poczujecie satysfakcję z 

tego co robicie, rok  

w którym będziecie mogli cie-

szyć się dobrem w swoim życiu 

osobistym i rodzinnym – życzy-

ła Teresa Misiuk. 

Przewodniczący Regionu 

Środkowo-Wschodniego pod-

kreślił znaczenie mądrego 

kształcenia młodzieży. 

- Na kolejne miesiące roku 

życzę pracownikom oświaty 

dużo energii i wytrwałości  

w kształtowaniu właściwych 

postaw młodego pokolenia,  

a tym samym dobrej przyszło-

ści – życzył Marian Król. 

Podobnie apelował Regional-

ny Duszpasterz Ludzi Pracy ks. 

Zbigniew Kuzia.  

- Jako nauczyciele prostujcie 

drogi sumień młodego pokole-

nia – mówił duchowny. 

Po zakończeniu oficjalnych 

przemówień wszyscy zaśpiewali 

kolędę, po której goście łamali 

się opłatkiem i częstowali potra-

wami z wigilijnego stołu.  

 

 Tomasz Kupczyk 
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W 

W ostatnim czasie odbyły 

się wybory w organizacjach 

związkowych NSZZ Solidar-

ność w następujących zakła-

dach: 

 

- Komenda Powiatowa Pań-

stwowej Straży Pożarnej w Opo-

lu Lubelskim. Przewodniczącym 

został pan Jacek Stępień.  

 

- Komenda Wojewódzka 

Państwowej Straży Pożarnej  

w Lublinie. Przewodniczącym 

został pan Tomasz Brudnowski. 

 

- Bank PEKAO S.A O III/

Lublin. Przewodniczącą została 

pani Agata Widz.  

 

- Komenda Miejska Pań-

stwowej Straży Pożarnej w Lu-

blinie. Przewodniczącym został 

pan Krzysztof Fedyk. 

 

- Model Opakowania Sp.  

z o.o. w Biłgoraju. Przewodni-

czącym został pan Zbigniew 

Wyłupek. 

 

 

Zwycięzcom gratulujemy! 

Spotkanie Opłatkowe  

Sekcji Emerytów i Rencistów  

Regionu Środkowo-Wschodniego  

NSZZ Solidarność  

Podziękowanie 

Region Środkowo-Wschodni NSZZ „Solidarność” 

wyraża podziękowanie 

 

Januszowi Michlowskiemu 
 

za dostarczenie do Archiwum ZR 

materiałów dotyczących działalności związkowej 

w latach 1980-1989. 
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Odsłonięcie Pomnika 

W Lublinie odsłonięto odno-

wiony Pomnik Nieznanego Żoł-

nierza na Placu Litewskim nawią-

zujący do pierwotnego pomnika z 

3 sierpnia 1925 roku.  

W uroczystościach 11 stycznia 

br. udział wzięli m.in.: weterani 

walk o wolność i niepodległość 

Ojczyzny, kombatanci, przedsta-

wiciele władz wojewódzkich, sa-

morządowych i parlamentarnych, 

organizacje społeczne, delega-

cje służb mundurowych i placó-

wek oświatowych, Lubelski Kura-

tor Oświaty, dyrektor IPN Od-

dział w Lublinie, dyrektor NIK 

Delegatura w Lublinie, Konsul 

Generalny Ukrainy w Lublinie, 

przewodniczący Regionu Środ-

kowo-Wschodniego NSZZ Soli-

darność wraz z zastępcami oraz 

lublinianie.  

Główne uroczystości na Placu 

Litewskim zaczęły się od złoże-

nia meldunku Dowódcy Garnizo-

nu Lublin, po którym nastąpiło 

podniesienie flagi państwowej na 

maszt i odegranie hymnu naro-

dowego. 

Dyrektor IPN Oddział w Lubli-

nie Marcin Krzyszofik przypo-

mniał historię powstania Pomni-

ka Nieznanego Żołnierza. 

- 3 sierpnia 1925 r. w Lublinie 

stanął monument upamiętniający 

Nieznanego Żołnierza, walczą-

cego o niepodległość Polski. Ka-

mienną płytę z napisem na gó-

rze: Nieznanemu Żołnierzowi,  

a poniżej: 1914-1920, położyli 

członkowie Lubelskiego Towa-

rzystwa Gimnastycznego Sokół 

obok płyty poświęconej Konsty-

tucji 3 Maja. Pomnik ten powstał 

w dziesiątą rocznicę bitwy pod 

Jastkowem. Zrobili to członkowie 

Sokoła, niejako w hołdzie żołnie-

rzom legionów Józefa Piłsud-

skiego – mówił Krzysztofik.  

Dyrektor lubelskiego Oddziału 

IPN zaznaczył, że Lublin  dołą-

czył wówczas do grona miast, 

które  w  przestrzeni publicznej 

upamiętniły bohaterów, którzy 

poświęcili życie za wolność Oj-
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czyzny. Podkreślił zarazem, że 

obecny odnowiony pomnik ściśle 

nawiązuje do monumentu z mię-

dzywojnia. Na zakończenie Mar-

cin Krzysztofik odczytał okolicz-

nościowy list od prezesa IPN Ja-

rosława Szarka.   

Po odczytaniu uchwały Rady 

Miasta Lublin w sprawie przenie-

sienia poprzedniego Pomnika 

Nieznanego Żołnierza z Placu 

Litewskiego i budowy nowego, 

nastąpiło historyczne odsłonięcie 

Pomnika Nieznanego Żołnierza 

przez komitet organizacyjny uro-

czystości.  

W okolicznościowym przemó-

wieniu wojewoda lubelski pod-

kreślił istotę podtrzymywania pa-

mięci o tych, którzy poświęcili 

życie, abyśmy mogli żyć  w wol-

nym kraju.  

- Pomnik ten powstał przede 

wszystkim po to, abyśmy my nie 

popadli w grzech niepamięci, 

żebyśmy uczyli się czym jest pa-

triotyzm – powiedział Przemy-

sław Czarnek.  

Po odczytaniu apelu pamięci  

i oddaniu salwy honorowej dele-

gacje złożyły kwiaty i odegrano 

melodię „Śpij kolego…”. Całość 

ceremonii poprzedziła Msza św. 

pod przewodnictwem bpa Mie-

czysława Cisło, w kościele cywil-

no-wojskowym, pw. niepokala-

nego Poczęcia NMP w Lublinie.  

 

Tomasz Kupczyk 
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Bezrobocie w grudniu 

6,6% 
 

6,6% - tyle w grudniu 2017 r. 

wyniosła stopa bezrobocia. To 

o 1,6 pkt. proc. mniej niż przed 

rokiem. W porównaniu z po-

przednim miesiącem stopa bez-

robocia wzrosła o 0,1 pkt. proc. 

W analogicznym okresie 

ubiegłego roku (listopad 2016 – 

grudzień 2016) natężenie bez-

robocia również nie uległo 

zmianie, czyli utrzymało się na 

poziomie 8,2%. Zatem stopa 

bezrobocia w grudniu 2017 r. 

była o  1,6 punktu procentowe-

go niższa niż rok temu.  

Wzrost stopy bezrobocia  

w grudniu 2017 roku w porów-

naniu do stanu z końca listopa-

da wystąpił w 12 wojewódz-

twach i zamykał się w przedzia-

le od 0,1 punktu procentowego 

do 0,3 punktu procentowego. 

Najbardziej (o 0,3 punktu pro-

centowego) bezrobocie wzrosło 

w województwie opolskim,  

w którym wystąpił też zdecydo-

wanie największy procentowy 

wzrost liczby bezrobotnych, ale 

jednocześnie było jedynym wo-

jewództwem, w którym odnoto-

wano wzrost liczby ofert pracy. 

W 4 województwach: mazo-

wieckim, podlaskim, pomorskim 

i wielkopolskim natężenie bez-

robocia w stosunku do po-

przedniego miesiąca nie zmie-

niło się. 

Źródło: MRPiPS 

Emerytury rosną 
 

od 1 marca 2018 r., wszyst-

kie świadczenia wzrosną przy-

najmniej o 2,7 proc., a może 

nawet o 3 proc. Najniższa eme-

rytura, gwarantowana przez 

państwo dla każdego, kto prze-

pracował minimum 20/25 lat 

(20 lat dla kobiet i 25 lat dla 

mężczyzn) i ukończył 60/65 lat, 

wzrasta z 1000 zł do 1027 zł, 

czyli 876 zł netto, chociaż mini-

ster Elżbieta Rafalska zapew-

nia, że najniższa emerytura 

wzrasta o 30 zł, czyli 24 zł na 

rękę. Natomiast przeciętna 

emerytura teraz będzie wynosić 

2222,01 zł (na rękę będzie to 

1841 zł), czyli zostaje podwyż-

szona o ponad 58 zł. Podaje 

się więc, że polscy emeryci 

średnio dostaną po około 50 zł. 

Zgodnie z medianą (wartość 

przeciętna, średnia, dzieląca 

wszystkie dane na pół) ma być 

to nawet 60 zł brutto, bowiem 

najbogatsi otrzymają ponad 

100 zł brutto. Niestety z powo-

du obniżenia wieku emerytalne-

go nie zanosi się na 500+ dla 

emerytów. Być może do tematu 

powróci się w drugiej połowie 

roku. Mimo wszystko, będzie to 

najwyższa waloryzacja emery-

tur od pięciu lat. Wzrastają tak-

że renty z tytułu niezdolności 

do pracy, o około 43,5 zł, a tak-

że renty rodzinne o ponad 50 

zł. 

 Jak na razie podane sumy 

są jedynie wstępnymi założe-

niami, gdyż ostateczna wyso-

kość podwyżek będzie znana  

w lutym 2018 r. i jest ona uza-

leżniona od danych GUS na 

temat inflacji i wzrostu wyna-

grodzeń. 

Źródło: www.solidarnosc.gda.pl 

Pracodawcy o nowym  

rządzie 

- Rząd w nowym składzie 

powinien przede wszystkim za-

dbać o zwiększenie inwestycji 

prywatnych i oszczędności, od-

budowę zaufania inwestorów 

do państwa i poprawę wizerun-

ku Polski za granicą – uważa 

Konfederacja Lewiatan. - Mamy 

nadzieję, że zmiany w rządzie 

przyczynią się do lepszej koor-

dynacji polityki gospodarczej, 

zahamowania powodzi regula-

cji, które odstraszają przedsię-

biorców od inwestowania oraz 

przełamania partykularnych 

interesów resortów. Bez tego 

trudno będzie zwiększyć inwe-

stycje, które spadły do poziomu 

najniższego od 1995 roku. 

Oczekujemy również konsulto-

wania z partnerami społeczny-

mi w Radzie Dialogu Społecz-

nego wszystkich ustaw – mówi 

Henryka Bochniarz, prezydent 

Konfederacji Lewiatan.  

Inwestycje są niezbędne, 

aby zmodernizować przedsię-

biorstwa, zwiększyć produktyw-

ność i wynagrodzenia, a w kon-

sekwencji dobrobyt naszego 

kraju. Pracodawcy oczekują też 

od nowego rządu przewidywal-

ności prawa, przestrzegania 

procedur stanowienia prawa  

i zmiany stanowiska naszego 

kraju w kwestii przystąpienia do 

strefy euro. Priorytetem powin-

na być poprawa funkcjonowa-

nia rynku pracy. Brak dostępu 

do pracowników stanowi obec-

nie jedną z głównych barier roz-

woju firm. Obniżenie tzw. klina 

podatkowego mogłoby zachę-

cić do powrotu na rynek pracy 

kobiety wychowujące dzieci, 

osoby starsze czy ok. 0,5 mln 

bezrobotnych. Celem rządu 

powinno być: otwarcie rynku 

pracy na pracowników z zagra-

nicy, uproszczenie procedur 

dotyczących zatrudniania i po-

prawa dostępu do szkoleń. 
 

Źródło: Kurier Lubelski 
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