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Maszt Niepodległości w Lublinie
24 września, w hotelu Hampton w Lublinie odbyła się konferencja prasowa poświęcona budowie Masztu Niepodległości.
Uczestniczyli w niej: prezes Fundacji „Ruchu Solidarności Rodzin”
Marek Wątorski, przewodnicząca
Komitetu Honorowego Elżbieta
Kruk, prezes Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Krzysztof Bednarz, prezes PGE Dystrybucja S.A. Wojciech Lutek, dyrektor Biura Zarządu LW Bogdanka
Grzegorz Gawroński i rzecznik
prasowy Komitetu Honorowego
Michał Mulawa.
Maszt Niepodległości powstaje
z inicjatywy prezesa Fundacji
„Ruchu Solidarności Rodzin” Marka Wątorskiego. Ta piękna idea
narodziła się kilka lat temu, a zostanie urzeczywistniona właśnie
w 100-lecie Odzyskania Niepodległości. 11 listopada br., sięgający
35 m maszt (równy Baszcie Zamkowej) zostanie poświęcony.
Maszt Niepodległości zostanie
wzniesiony na rondzie im. Romana Dmowskiego w Lublinie,
u zbiegu Al. Tysiąclecia, Unii Lubelskiej i Podzamcza. Jak powiedział Marek Wątorski, jest to miejsce szczególne w mieście:
Konstrukcja masztu odzwierciedla wielokulturowość Lublina.

Rondo im. Romana Dmowskiego
w swym układzie urbanistycznym
łączy ważne miejsca i arterie Lublina - wyjaśniał Marek Wątorski
- Lubelszczyzna i jej stolica zasługują na to aby 11 listopada,
na rondzie im. Romana Dmowskiego załopotała biało-czerwona
flaga upamiętniająca pokolenia
Polaków, które walczyły o naszą

Niepodległość - podkreślił Wątorski.
Przewodnicząca
Komitetu
Honorowego Poseł na Sejm RP
Elżbieta Kruk powiedziała, że
maszt będzie aktem wdzięczności dla wielu pokoleń Polaków,
którzy walczyli o Niepodległość,
a z drugiej strony motywem
przewodnim jest kwestia porozu-

„Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek”.
Cyprian Kamil Norwid
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mienia.
- Niepodległość odzyskaliśmy,
ponieważ Polacy potrafili się porozumieć ponad podziałami dla
rzeczy najważniejszej. Białoczerwona flaga w centrum Lublina ma być nadzieją do zgody
w sprawach dobra naszej Ojczyzny– zaznaczyła Elżbieta Kruk.
Maszt Niepodległości sponsoruje trzech liderów gospodarczych na Lubelszczyźnie: Grupa
Azoty Zakłady Azotowe „Puławy”
S.A., PGE Dystrybucja S.A. i LW
Bogdanka.
Koszt
wykonania
masztu wyniesie blisko 676 tys.
zł.
W budowę masztu nie będą
zaangażowane żadne środki publiczne. Fundacja „Ruchu Solidarności Rodzin” jest organizacją
pożytku publicznego, a zarazem
inwestorem. W jej statucie zapisana jest działalność związana
z edukacją, promocją patriotyzmu, tożsamości narodowej i kultury. Jeśli ktoś chciałby wesprzeć
budowę masztu zachęcamy do
wpłat na konto Fundacji.

Numer konta: 20 1240 2382
1111 0010 7376 6103 z dopiskiem: Maszt 100-lecia
W dniu konferencji prasowej,
pracownicy firmy wykonawczej
PROZAP weszli na rondo im. Romana Dmowskiego, zrobili grodzenie terenu i rozpoczęli pierwsze
czynności
związane
z organizacja placu budowy
masztu. Do głębokości 15 m od
poziomu gruntu zostaną wywiercone mikropale, na których stanie

cała konstrukcja. Flaga narodowa będzie miała powierzchnię 50
m kw, a całość stalowego obiektu będzie ważyła ponad 22 tony.
Jego budowa będzie prowadzona przy możliwie najmniejszych
utrudnieniach dla ruchu. Wiele
prac zostanie wykonanych w nocy. Będzie to jedyny tego rodzaju
maszt w Polsce, który zostanie
poświęcony w 100-lecie odzyskania Niepodległości.

Tomasz Kupczyk

wizualizacja
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Służba zdrowia na Królewskiej
W siedzibie Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność obradowała Rada Regionalnej Sekcji Służby Zdrowia. 26
września br. związkowcy omówili
szereg istotnych spraw, które dotyczą funkcjonowania pracowników służby zdrowia.
Spotkanie prowadził przewodniczący sekcji Marek Chmielewski. Członkowie Związku dyskutowali m.in. o nowelizacji Ustawy
o minimalnym wynagrodzeniu
w Ochronie Zdrowia, kwestii pod-

wyżek i regulacjach płac
w grupie zawodowej pielęgniarek
i położnych
oraz o podwyżkach
i
sytuacji
w poszczególnych szpitalach. Poruszono także sprawy związane z Krajowym Sekretariatem Ochrony
Zdrowia.
Mateusz Bednarek

Jak przystąpić
do związku zawodowego?
Prawo obowiązujące w Polsce,
mówi, że reprezentatywną organizacją pracowników do rozmów
z pracodawcą jest związek zawodowy.
Jeśli w Twoim zakładzie pracy
działa już Niezależny Samorządny
Związek Zawodowy „Solidarność”
wystarczy, że wypełnisz deklarację
członkowską i dostarczysz ją do
odpowiedniego
reprezentanta
Związku. Uchwałą komisji zakładowej/międzyzakładowej zostaniesz
przyjęty do grona członków NSZZ
„Solidarność”.
Jeśli w Twoim zakładzie pracy
nie ma zarejestrowanego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” zaproponuj swoim kolegom i koleżankom
założenie związku zawodowego.
Zgodnie z przepisem art. 25I
ustawy o związkach zawodowych
uprawnienia zakładowej organizacji
związkowej będą przysługiwać tylko
organizacji zrzeszającej co najmniej
10 członków będących pracownikami. Jednak, aby założyć organizaGłos związkowca 39/2018

cję związkową wystarczą tylko 3
osoby.
Najlepszym sposobem, aby poprawić swoje warunki pracy jest
zachęcenie jak największej ilości
kolegów z pracy do dołączenia do
NSZZ „Solidarność”. Im więcej
członków Związku będzie w twoim
miejscu pracy, tym większy wpływ
będziecie mieli na warunki pracy
i wysokość zarobków.
KTO CIĘ WESPRZE?
Przy zakładaniu organizacji
związkowej wesprze Ciebie i Twoich kolegów organizator związkowy:
- Odpowie na Twoje pytania
dotyczące związku zawodowego i
wyjaśni ewentualne wątpliwości
- Wytłumaczy i sprawnie przeprowadzi przez formalności i kolejne kroki związane z zarejestrowaniem organizacji związkowej w
Twoim zakładzie pracy
- Skutecznie zorganizuje pracowników w związek zawodowy
(tam, gdzie NSZZ „Solidarność
jeszcze nie ma bądź wesprze dzia-

łania rozwojowe tam, gdzie zrzeszona w NSZZ „Solidarność” jest
niewielka ilość pracowników).
Związek zawodowy, który chce
działać z sukcesami i być silny
musi stale dążyć do organizowania nowych członków Związku.
Jest to najbardziej skuteczny sposób na budowanie wpływowej organizacji związkowej.
Źródło: solidarnosc.org.pl

Uśmiechnij
się!
Rozmowa dwóch szefów:
– Dlaczego twoi pracownicy
są zawsze tak punktualni?
– Prosty trick! 30 pracowników
a tylko 20 miejsc na parkingu.
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Stawiamy na rozwój
- Być członkiem „Solidarności” to dla mnie powód do dumy. NSZZ
Solidarność to ikona walki człowieka o jego prawa. Ma swą historię
i niepowtarzalne sukcesy. To najbardziej aktywny i najskuteczniejszy
związek zawodowy – mówi Alicja Symbor przewodnicząca organizacji
zakładowej NSZZ Solidarność przy Stokrotce Sp. z o.o., w rozmowie
z Tomaszem Kupczykiem.
Całość wywiadu dostępna jest w październikowym wydaniu Czasu
Solidarności, zapraszamy po odbiór gazety na Królewską 3.

Kartka
z kalendarza


29 września 1980 r., w Gdańsku obraduje Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ „Solidarność”. Krytycznie
ocenia realizację przez władzę Porozumienia Gdańskiego i innych porozumień zawartych z komitetami strajkowymi. KKP podejmuje decyzję, aby żądania te, ale bez
wysuwania nowych, poprzeć 1-godzinnym ogólnopolskim
strajkiem ostrzegawczym w piątek, 3 X w godz. 12.0013.00. Ostrzega, że jeśli władze nie spełnią postulatów
do 20 X, możliwy będzie strajk generalny.

Serdeczne wyrazy
współczucia i głębokiego żalu
Grzegorzowi Samborskiemu
członkowi Zarządu Regionu,
przewodniczącemu Organizacji
Oddziałowej NSZZ „Solidarność”
Pracowników Telekomunikacji
w Lublinie

25/26 września 1953 – władze komunistyczne aresztowały
prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego i bpa Antoniego
Baraniaka, który pomimo tortur nie obciążył Prymasa Tysiąclecia - pokazowy proces nie mógł się odbyć. Komuniści nie zdołali
zniszczyć Kościoła w Polsce.

z powodu śmierci

MATKI
składają
Przewodniczący i Związkowcy
z Regionu Środkowo-Wschodniego
NSZZ „Solidarność”.
Pogrzeb śp. Marii Samborskiej
odbędzie się w najbliższą sobotę
tj. 29 września br. na Cmentarzu Komunalnym na Majdanku, przy Drodze

Męczenników Majdanka 71
w Lublinie.
Źródło: https://twitter .com/ipngovpl
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Z życia Komisji Krajowej
Prace nad nowelizacją ustawy
o ograniczeniu handlu w niedzielę
– Minister Elżbieta Rafalska
zgodziła się, by prace nad
zmianą ustawy, wykluczającą

możliwość

sztucznego

prze-

kształcania się placówek handlowych w punkty usług pocztowych, nabrały tempa. Mamy
nadzieję, że ustawa zostanie
znowelizowana jeszcze przed
Świętami Bożego Narodzenia –
mówi Tygodnikowi Solidarność
Alfred Bujara, przewodniczący
Krajowego Sekretariatu Banków,

Handlu

i

Ubezpieczeń

NSZZ „Solidarność”. Dziś odbyło się spotkanie w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki
Społecznej na którym poruszono tę kwestię.
Wcześniej Krajowy Sekretariat
Banków, Handlu i Ubezpieczeń
NSZZ „Solidarność” zwrócił się do
Minister Elżbiety Rafalskiej z pismem, w którym podkreślił konieczność sprecyzowania niektórych przepisów prawa, tak, aby
sieci handlowe nie mogły się
przekształcać w placówki pocztowe i tym samym łamać idei ustawy. Początkowo ministerstwo nie
spieszyło się z wprowadzeniem
zmian. Teraz, jak twierdzi Bujara,
ma się to zmienić.
Już w kwietniu portale internetowe informowały, że na drzwiach
sklepów sieci Żabka pojawiły się
Głos związkowca 39/2018

informację, że jest to także punkt
usług pocztowych. Niedawno zaś
sieć wygrała kilka spraw w sądzie. Na podstawie wyroków placówki sieci mogą działać w niedzielę, jako placówki pocztowe,
wyłączone spod obowiązywania
ustawy. Ustawodawca dopuścił
bowiem wiele wyjątków w tym
akcie prawnym.

Solidarność obawa się, że
sieć Żabka da zły przykład innym właścicielom punktów handlowych. Zwraca też uwagę, że
działanie sieci jest sprzeczne
z duchem i ideą ustawy.
Dlatego postuluje zmiany.
Z propozycjami zwróciła się do
MRPiPS.

D Y L E M AT Y J Ę Z Y KO W E

Internet czy internet?
Zdaniem Rady Języka Polskiego – słowo INTERNET można
pisać dwojako:



wielką literą – gdy się ma na myśli konkretną globalną sieć, np.
w zdaniu Zakładał nowy system w Internecie, a w XYZ już go założył. (przy czym XYZ byłoby nazwą innej globalnej sieci, gdyby taka
istniała),



małą literą – gdy traktuje się sieć jako medium, a nie system, który
to medium „obsługuje” (np. Znalazł to w internecie).
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PROJEKT BUDŻETU

28 września przypada Światowy
Dzień Jabłka

Polska jest największym producentem tych
owoców w Europie
i czołowym producentem na świecie. Tegoroczne zbiory jabłek
zapowiadają się rekordowo, na poziomie 4,5
mln ton wobec 3,3 mln t
w 2017 r.
Źródło: PAP
31 sierpnia 2018 r. Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu
banknot kolekcjonerski „Niepodległość” o wartości nominalnej 20 zł,
upamiętniający 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Netanjahu w ONZ o "tajnym
magazynie atomowym" w Teheranie
27 września br. na sesji Zgromadzenia
Ogólnego ONZ premier Izraela Benjamin
Netanjahu oskarżył Iran o ukrywanie materiału związanego z bronią jądrową w
"tajnym magazynie atomowym" w Teheranie. Wg niego dowodzi to, że Teheran nie
zrezygnował z programu broni jądrowej.
Źródło: PAP
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5,8%
Stopa bezrobocia
w sierpniu 2018
Premier Morawiecki: „Ochotnicze Straże
Pożarne to część spo-

łeczeństwa obywatelskiego”.

Centralne Biuro Antykorupcyjne
zatrzymało
trzy osoby podejrzewane o płacenie
łapówek
i składanie obietnic korupcyjnych
za pomoc przy uzyskiwaniu komunalnych mieszkań i lokali
w Krakowie. Wcześniej w tej
sprawie zatrzymano dziewięć
osób.
Piotr Kaczorek z wydziału komunikacji społecznej Biura potwierdził, że zatrzymań dokonali
agenci z krakowskiej delegatury
CBA
Wśród zatrzymanych jest biznesmen, który sprowadzał do
Krakowa cudzoziemców pracujących w Polsce w międzynarodowych
korporacjach i
dwie
z nim współpracujące osoby. Biznesmen, by uatrakcyjnić ofertę
dla zagranicznych pracowników
wysokiego szczebla, chciał załatwić przez łapówki najem atrakcyjnych mieszkań od miasta.
Do zatrzymania doszło w ramach śledztwa prowadzonego
przez krakowską delegaturę CBA
pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Wpadł, gdy
próbował załatwić w urzędzie
mieszkania
przy
Plantach
i na krakowskim Kazimierzu.
Do zatrzymania doszło w ramach śledztwa prowadzonego
przez krakowską delegaturę CBA
pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Wpadł, gdy
próbował załatwić w urzędzie
mieszkania
przy
Plantach
i na krakowskim Kazimierzu.
Zarzucane podejrzanym czyny są zagrożone karą od roku do
10 lat pozbawienia wolności.
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