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13 grudnia 2019 r. 

LUBLIN 

16:00 - ustawienie zniczy na Placu Litewskim 

16:30 - Koncert Pieśni Niepokornej - młodzież w hołdzie osobom inter-

nowanym i represjonowanym w stanie wojennym oraz solowy występ Norberta 

„Smoły” Smolińskiego, Kościół Pobrygidkowski, ul. Narutowicza 6 

18:00 - Msza święta w intencji Ojczyzny i za wszystkie Ofiary stanu 

wojennego (Kościół Pobrygidkowski) 

Po Mszy św. przemarsz pod Światło Pamięci Ofiar Komunizmu i pomnik 

patrona NSZZ „Solidarność”, bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz złożenie 

kwiatów. 

PUŁAWY 

9.00 - Rekonstrukcja historyczna przed bramą Zakładów Azotowych Pu-

ławy S.A. 

 - złożenie kwiatów przed pomnikiem 

 

15 grudnia 2019 r. 

TARNOGRÓD 

10.30 - zbiórka pocztów sztandarowych i przemarsz do kościoła 

11.00 - Msza św. w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Tarnogrodzie  

- po Mszy św. przemarsz na cmentarz parafialny i złożenie wieńców 

przy grobie  Józefa Gizy 

38. rocznica wprowadzenia  

stanu wojennego w Polsce 



Głos związkowca 49/2019 str. 2 

Lublin Lublin 

Funkcjonariusze policji, służ-

by więziennej i straży granicz-

nej do listopada tego roku mogli 

zrzeszać się tylko w jednym, 

funkcjonującym w danej służbie, 

związku zawodowym.  

Taki stan rzeczy funkcjonował 

w policji i służbie więziennej od 

1989 roku, w straży granicznej od 

1991 roku. Obecnie służby mun-

durowe mają wybór co do przyna-

leżności związkowej. 

Kolejni związkowcy  

w służbie więziennej 

Jak widać, istniała potrzeba 

zmian, ponieważ tylko w na-

szym regionie, powstały już 

dwie organizacje w służbie wię-

ziennej. 

Poza tym organizatorzy 

związkowi z Regionu Środkowo

-Wschodniego podkreślają du-

że zainteresowanie Solidarno-

ścią wśród funkcjonariuszy. 

Są również gotowi odpowie-

dzieć na wszystkie pytania, do-

tyczące funkcjonowania orga-

nizacji związkowej. Podkreśla-

ją także, że nowi przewodni-

czący chętnie spotkają się  

i porozmawiają z koleżankami  

i kolegami ze służb, zaintere-

sowanymi działalnością związ-

kową. 

Szczegółowe informacje 

pod nr tel. 601 837 720 lub 

796 723 322.  

Agnieszka Kosierb 

Solidarność w służbach mundurowych rośnie  

w siłę. W piątek, 29 listopada br., została zarejestro-

wana organizacja związkowa w Areszcie Śledczym 

w Lublinie. 

Związkowcy z Poczty Polskiej  

przekażą spór zbiorowy do arbitrażu sądowego 

– Nowością związkową jest 

decyzja Komisji, by temat sporu 

zbiorowego przekazać do arbi-

trażu sądowego. Myśleliśmy, że 

jest to ustalona praktyka, która 

w naszym kraju funkcjonuje, ale 

okazało się, że nie. My będzie-

my tymi przecierającymi szlak. 

Mam nadzieję, że w sądzie znaj-

dziemy zrozumienie większe niż 

do tej pory u pracodawcy i wła-

ściciela – mówi Bogumił Nowic-

ki, przewodniczący Międzyza-

kładowej Komisji Pracowników 

Poczty Polskiej NSZZ Solidar-

ność, w rozmowie z Marci-

nem Koziestańskim. 

– W ostatnim czasie ze stro-

ny pracodawcy doszło do ataku 

na Solidarność. Wykorzystano 

tutaj istotny segment firmy – 

dział informatyczny. Restrykcje 

w postaci oddelegowania z do-

tychczasowych stanowisk pracy 

objęły osiem osób 

– członków nasze-

go związku. Kodeks 

pracy przewiduje, 

że pracodawca mo-

że to uczynić, ale 

powinien to uza-

sadnić. A praco-

dawca do tej pory 

nie był w stanie 

przedstawić żad-

nych powodów – relacjonu-

je Bogumił Nowicki. 

– W wyniku tej decyzji praco-

dawcy doszło do poważnego 

krachu dotyczącego działania 

firmy. Informatycy nadzorowali 

pewne projekty, a przez odde-

legowanie ich do innych zadań 

doszło do zupełnego załamania 

funkcjonowania Poczty Pol-

skiej. Przez to ponieśliśmy też 

straty wizerunkowe – mówi 

przewodniczący.  

– Podzielam zdanie związ-

kowców, że to jest spisek skiero-

wany przeciwko Solidarności ze 

względu na prowadzony przez 

nas spór zbiorowy. Inne związki 

podpisały bowiem z zarządem 

porozumienie zawieszające spór, 

a jedynymi, którzy nadal walczą 

jesteśmy my – dodaje Nowicki. 

www.tysol.pl 
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