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Z myślą o COZL
Wczoraj w siedzibie Regionu
odbyła się konferencja prasowa,
na której organizacja zakładowa
NSZZ Solidarność przy Centrum
Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św.
Jana z Dukli udzieliła poparcia
Janowi Kanthakowi. Przewodniczący organizacji związkowej Józef Krupa przypomniał, że poprzednie władze PO-PSL doprowadziły do kryzysu w COZL, które
zostało zadłużone na 80 mln zł.
Szkody zostały wyrządzone również pracownikom i pacjentom.
- Pan Jan Kanthak jest młodym, energicznym i ambitnym
człowiekiem, dlatego na takie
osoby chcemy stawiać. Poza tym
nie możemy dopuścić do tego,
aby nikt nie poniósł odpowiedzialności za szkody, które zostały
wyrządzone Centrum. Winni muszą ponieść karę – mówił Krupa.
Kandydat do Sejmu RP zapowiada wsparcie dla lubelskich
szpitali, a szczególnie COZL.
- Dla mnie naprawa służby
zdrowia jest jedną z kluczowych
kwestii, którą chciałbym się zająć

jako przedstawiciel Lubelszczyzny w polskim parlamencie. Czynię pewne zabiegi, aby wspierać
wszystkie szpitale województwa
lubelskiego. Rządy PO-PSL doprowadziły, w szczególności
szpitale powiatowe do skraju
bankructwa, czego przykładem
jest szpital powiatowy w Rykach,
który został zamknięty, ale dzięki
wygranym wyborom przez PiS

został przywrócony do funkcjonowania – mówił Jan Kanthak.
Rzecznik ministerstwa sprawiedliwości powiedział również,
że PiS kończy z ideą poprzedników, którzy skupili się na komercjalizacji szpitali. Podkreślił, że
planowane nakłady na służbę
zdrowia będą rekordowe.
- COZL powinno być wiodącą
jednostką w województwie lubelskim pod względem leczenia
i profilaktyki chorób nowotworowych. Ostatnio o sprawach Centrum rozmawiałem z panią dyrektor prof. Starosławską – zaznaczył Kanthak.
Lubelska Solidarność walczyła i zabiega wciąż o dobro Centrum, udało się m.in. przywrócić
prof. Starosławską na stanowisko
dyrektora.
Rozbudowa
COZL jest kontynuowana, ale
przyszłość Centrum w dużej mierze zależy od władz rządzących.
TK
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- Wielkość prawdy przeraża
i demaskuje kłamstwa ludzi
małych, zalęknionych.
(bł. ks. Jerzy Popiełuszko, źr. kazanie
149, zdj. blogmedia24.pl)
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Ruszyły zapisy na Lubelski
Bieg Niepodległości
Bieg Niepodległości, 4. Nocna Mila w Lublinie. Uruchomiliśmy
zapisy do czwartej edycji imprezy. Poprzednia, która odbyła się
11 listopada ubiegłego roku to jak zwykle rekord na trzy piątki. Do

mety przed Trybunałem Koronnym na Starym Mieście dotarli
wszyscy. Organizator zapowiada, że w tym roku na mecie biegacze otrzymają wyjątkowy medal. Wkrótce go zobaczycie.

Ogromne
zainteresowanie
uczestników ubiegłoroczną imprezą z okazji 100-lecia odzyskania
niepodległości to także zdobycie
niepowtarzalnego w skali kraju
medalu złożonego z trzech części
lubelskiej biegowej triady pamięci.
Jego grafika była oparta na godłach państwa Polskiego. Wierzymy, że to trofeum mistrza niepodległości zainspirowało was do poznania pięknej historii naszej Ojczyzny. W tym roku zdecydowaliśmy się pójść za ciosem i znów
stawiamy na oryginalną sportową
pamiątkę.
Bieg odbędzie się na dystansie 1609 metrów. Trasa po kostce brukowej i granitowej. Ulice,
jakimi pobiegniecie: START plac Litewski, deptak Krak.
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Przedmieście,
Brama
Krakowska, Jezuicka, Archidiakońska, plac
Po
Farze,
Grodzka, Brama
Rybna,
Rybna,
plac
Rybny, Noworybna, Olejna,
Rynek, META
Trybunał
Koronny. Start, podobnie jak
w ubiegłym roku rozpoczniemy
uroczystą zbiórką o godz. 16:30.

Wspólne odśpiewanie hymnu,
rozgrzewka i ostre starty: godz.
17:00 szkoły podstawowe, 17:15
szkoły
ponadpodstawowe
i OPEN. Biuro biegu w budynku
szkoły III LO im. Unii Lubelskiej
plac Wolności 4, czynne w dniu
biegu od godz. 15:00. Obowiązuje limit zawodników 555 osób.
Nasz bieg to połączenie młodości i doświadczenia. Z jednej
linii startu biegną zawodnicy od
4 klasy szkoły podstawowej po
ostatnie klasy szkół średnich.
Obok nich rodzice i nauczyciele,
są też w peletonie dyrektorzy
szkół i zawodnicy OPEN. Jest to
swoista rodzina biegowa Lublina.
Warto z nami być 11 listopada.
Zapraszamy kibiców z flagami
biało-czerwonymi,
utwórzmy
wspólnie flagową trasę biegową.
Czekamy na was 11 listopada
o 16:30.
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Zapraszamy na szkolenia
Zapraszamy na szkolenie podstawowe z zakresu prawa związkowego dla członków władzy wykonawczej Komisji Zakładowych,
Międzyzakładowych i Podzakładowych.
Prosimy aby w szkoleniu
uczestniczyło minimum dwóch
działaczy funkcyjnych władzy wykonawczej z jednej organizacji.
W kolejnych miesiącach szkolenie będzie powtarzane w celu
przeszkolenia wszystkich działaczy władzy wykonawczej każdej
organizacji związkowej w regionie.
Najbliższe terminy :
17 października PUŁAWY
21 października LUBLIN
25 października ZAMOŚĆ

Tablica dla I wojewody

Fot. LUW

W poniedziałek 7 października nastąpiło odsłonięcie tablicy
upamiętniającej Stanisława MoGłos związkowca 41/2019

skalewskiego na frontowej ścianie gmachu Lubelskiego Urzędu
Wojewódzkiego. Symbolicznego

odsłonięcia tablicy dokonali wojewoda lubelski Przemysław
Czarnek oraz wnuczki S. Moskalewskiego: Maria Klimkowska
i Krystyna Girsztowtt. Wydarzenie miało miejsce w związku ze
100-leciem istnienia administracji
rządowej w Polsce. W uroczystościach uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz parlamentarnych, samorządowych, byli wojewodowie lubelscy i urzędnicy.
Lubelską Solidarność reprezentował przewodniczący Marian
Król.
Stanisław Moskalewski był
politykiem Narodowej Demokracji i pierwszym wojewodą lubelskim sprawującym urząd w latach 1919-1926. Warto podkreślić, że dotąd nikt tak długo nie
pełnił tej funkcji w naszym województwie.
Fot. Tysol.pl TK
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Obchody Dnia Edukacji Narodowej
10 października w LUW odbyły
się wojewódzkie obchody Dnia
Edukacji Narodowej. Podczas
uroczystości pracownicy oświaty
odebrali odznaczenia państwowe
nadane przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę.
Pracownikom zostały wręczone
też Medale Komisji Edukacji Narodowej, nagrody ministra edukacji
narodowej i nagrody kuratora
oświaty.

Fot. LUW

Kartka
do Ministra
Edukacji Narodowej
Krajowa
Sekcja
Oświaty
i Wychowania NSZZ Solidarność
przeprowadza akcję informacyjną dotyczącą projektu nowego
systemu wynagradzania nauczycieli w powiązaniu z przeciętnym
wynagrodzeniem w gospodarce
narodowej. Związkowcy przygotowali specjalną pocztówkę do
ministra Dariusza Piątkowskiego. Kartka pocztowa jest rozpowszechniana wśród nauczycieli
całej Polski, w celu przesłania jej
do ministra. W akcję włączyła
się Regionalna Sekcja Oświaty
i Wychowania w Lublinie.
TK
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Plan Modernizacji
Technicznej WP podpisany

Fo
Fot. LUW

W tym tygodniu wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wręczył przewodniczącemu Regionu
Marianowi Królowi dyplom uznania wojewody z medalem. Dyplom
przyznano za szczególnie zaangażowaną pracę na rzecz Rzeczypospolitej Polskiej, Lubelszczyzny i wszystkich mieszkańców,
świadectwo patriotyzmu i obywatelskiej odpowiedzialności, wymierny wkład w rozwój administracji rządowej w województwie
lubelskim
oraz kompetentną,
życzliwą i efektywną współpracę
z wieloma środowiskami i podmiotami na rzecz dobra wspólnego.

W dniu wczorajszym minister
Mariusz Błaszczak podpisał plan
modernizacji technicznej dla polskiego wojska. Według założeń
w latach 2021-2035 wszystkie rodzaje sił zbrojnych RP zostaną
zaopatrzone w najnowocześniejszy sprzęt. Koszt realizacji programu ma wynieść 524 miliardy złotych. W ramach tego projektu
MON podpisał już pierwsze umowy dla sił powietrznych i marynarki
wojennej. W niedługim czasie zostaną podpisane nowe umowy dla
wojsk lądowych.
DJ

Marian Król odznaczony

Fot. LUW
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