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Petycja w sprawie
zwiększenia zatrudnienia w Stokrotce

W związku z coraz większym obciążeniem pracą Pracowników marketów i supermarketów, będącym wynikiem
ograniczenia
zatrudnienia,
zwracamy się do Państwa
z apelem o podpisanie petycji
w tej sprawie do Zarządu Spółki.
Szczególnie trudna sytuacja
jest w województwach lubelskim i podkarpackim ze względu na otwarcie sklepów we
wszystkie niedziele.
Alicja Symbor, przewodnicząca KZ NSZZ „Solidarność”
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w Stokrotce podkreśla: sytuacja wymaga zdecydowanych
działań organizacyjnych polegających na zwiększeniu zatrudnienia w poszczególnych
sklepach w ramach zawieranych umów o pracę oraz sezonowe wspieranie załóg sklepów pracownikami oferowanymi przez agencje pracy tymczasowej.
Aby dokonać podpisu należy kliknąć w link i wypełnić
formularz na stronie: petycjeonline.com
petycja
w sprawie zatrudnienia

Petycję
mogą
podpisać
członkowie związku, pracownicy, a także wszystkie osoby,
które chcą okazać wsparcie.
Petycję można podpisać
online lub tradycyjnie w biurze
Organizacji:
Lublin,
al. Kraśnicka 35.
Na pytania odpowiemy mailowo:
zzstokrotkasolidarnosc@gmail.com
lub telefonicznie: 662 961
454, 533 202 198
Komisja Zakładowa
NSZZ „Solidarność”
Stokrotka
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Bieg Solidarności „Lubelski Lipiec 1980”

– ZAPISY!

Już za chwilę wystartuje 29.
Bieg Solidarności „Lubelski Lipiec
1980”. Właśnie rozpoczęliśmy
zapisy do wszystkich kategorii
biegowych drogą elektroniczną,
za pośrednictwem portalu datasport.pl, które zakończą się
2 czerwca br.!
Rywalizacje w tegorocznej
edycji biegu rozpoczną rodzice
i nauczyciele w 1. Lubelskim Biegu Rodziców i Nauczycieli. Wystartują z ul. Królewskiej, by zameldować się na mecie na stadionie lekkoatletycznym przy ul.
Piłsudskiego w Lublinie. Po nich
dystans 2,3 km pokona młodzież
ze szkół średnich oraz podstawowych i oczywiście studenci.
W tym samym czasie ze startu
w Świdniku rywalizację rozpoczną także półmaratończycy, którzy
z młodzieżą spotkają się na mecie, na lubelskim stadionie.
Nie zabraknie także emocji,
które zawsze towarzyszą biegom
najmłodszych zawodników Przedszkolaki i najmłodsi uczniowie ze
szkół podstawowych będą tradycyjnie rywalizować na płycie staGłos związkowca 9-10/2022

dionu, na dystansach od 150 do
300m.
Zawodnicy we wszystkich kategoriach biegowych otrzymają
numer startowy z chipem do
elektronicznego pomiaru czasu.
Po zakończonej rywalizacji
każdy otrzyma pamiątkowy medal i koszulkę, a także słodki
upominek. Dodatkowo, po zakończeniu biegu, wśród wszystkich zawodników rozlosowane
zostaną cenne nagrody.
Odbiór pakietów startowych
dla biegów ulicami Lublina

(start z ul. Królewskiej) w dniach
25.05-03.06.2022 r. w Biurze
Biegu Lublin, ul. Królewska 3.
Osoby niepełnoletnie odbierają
zwrotny numer startowy po
przekazaniu pisemnego oświadczenia, podpisanego przez rodziców/prawnych
opiekunów
zawodnika (wzór dostępny na
stronie regionu).
Natomiast odbiór zwrotnego
numeru startowego i koszulki małego biegacza w dniu biegu
4 czerwca w godz. 7:30-9:00 na
stadionie lekkoatletycznym w Biurze Biegu Krasnali, po przekazaniu pisemnego oświadczenia,
o dobrym stanie zdrowia dziecka
podpisanego przez rodziców/
prawnych opiekunów zawodnika
(wzór dostępny na stronie regionu).
Odbiór numerów startowych
i koszulki biegacza dla zawodników z biegu młodzików w dniu
biegu 4 czerwca w godz. 8:309:30 na stadionie lekkoatletycznym w Biurze Biegu Młodzików,
po
przekazaniu
pisemnego
oświadczenia, o dobrym stanie
zdrowia dziecka podpisanego
przez rodziców/prawnych opiekunów zawodnika (wzór dostępny
na stronie regionu).
Red.
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Katastrofa smoleńska – Lublin pamięta!
Pamięć ofiar katastrofy pod
Smoleńskiem uczczono w niedzielę 10 kwietnia br. podczas
uroczystości z ceremoniałem wojskowym na Placu Litewskim
w centrum Lublina. Odczytano
okolicznościową odezwę, apel
pamięci, a żołnierze oddali salwę
honorową.
W obchodach 12. rocznicy
katastrofy smoleńskiej w Lublinie uczestniczyli przedstawiciele władz regionalnych i miejskich, poczty sztandarowe organizacji i instytucji oraz kombatanci. Obecna była także rodzina zmarłego w katastrofie lubelskiego działacza PSL Edwarda
Wojtasa.
Na Placu Litewskim umieszczony został baner z nazwiskami
96 ofiar katastrofy i napisami
„Smoleńsk 2010” oraz „Lublin pamięta”.
Przewodniczący
Regionu
Środkowo-Wschodniego
NSZZ
„Solidarność” Marian Król odczytał odezwę Społecznego Komitetu Obchodów 12. Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej, w której wezwano do troski o trwałą, dobrą
pamięć o tych, którzy zginęli
w służbie Rzeczypospolitej.
„Nasza tu dzisiaj obecność
niech stanie się manifestacją naszej czci wobec tych, których nie

Głos związkowca 9-10/2022

zawsze potrafiliśmy właściwie
docenić, a których postawy są
dla nas wzorem do naśladowania” - odczytał Marian Król.
Nawiązując do trwającej wojny
rosyjsko-ukraińskiej wskazał, że
mamy
prawo
do
prawdy
o zbrodni w Katyniu i o przyczynach
katastrofy
smoleńskiej.
„Dążenie do poznania prawdy
o katastrofie smoleńskiej jest dzisiaj tym większym naszym prawem i zarazem obowiązkiem, gdy
znaleźliśmy się w obliczu bezprecedensowej pod względem charakteru i skali w Europie po zakończeniu II wojny światowej, bandyckiej napaści Rosji na Ukrainę” wskazali autorzy odezwy.
– Dzisiejsze działania reżimu
rosyjskiego,
dopuszczającego

się działań zbrojnych, zbrodni wojennych oraz bestialskich ataków
– wprost: ludobójstwa – wobec
ukraińskiej ludności cywilnej, każą
przypomnieć prorocze słowa –
mówił przewodniczący lubelskiej
„Solidarności” i wspomniał Lecha
Kaczyńskiego, który w 2008 r.
ostrzegał przed atakiem na Ukrainę.
Jako państwo i naród polski nie
możemy poprzestać na okazywaniu prawdziwej solidarności oraz
udzielaniu ofiarom pomocy humanitarnej – apelował.
Następnie odczytano apel pamięci i nazwiska wszystkich ofiar
katastrofy, zapalono 96 białych
i czerwonych zniczy, a żołnierze
oddali salwę honorową. Przedstawiciele Społecznego Komitetu obchodów złożyli wieniec pod tablicą
upamiętniającą ofiary katastrofy
smoleńskiej.
Po zakończeniu uroczystości
na placu Litewskim uczestnicy
obchodów udali się do kościoła
Matki Bożej Królowej Polski, gdzie
odbyła się msza święta w intencji
ofiar katastrofy. Eucharystii przewodniczył bp Józef Wróbel.
Obchody zakończyło złożenie
kwiatów i zapalenie zniczy pod
tablicą upamiętniającą ofiary katastrofy przy kościele MB Królowej
Polski.
A. Kosierb
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231. rocznica uchwalenia
Konstytucji 3 Maja
obchody w Lublinie
Program:
godz. 9.00 – Uroczysta sesja Rady Miasta z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja,
Trybunał Koronny, ul. Rynek 1
godz. 10.00 – Msza św. w intencji Ojczyzny – Archikatedra św. Jana Chrzciciela i św. Jana
Ewangelisty, ul. Królewska 10
godz. 11.30 – Przemarsz z Archikatedry Lubelskiej na Plac Litewski
godz. 11.45 – Oficjalna część obchodów 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja –
Plac Litewski
· meldunek dowódcy uroczystości i powitanie kompanii honorowej
· odegranie hymnu państwowego i podniesienie flagi państwowej na maszt
· wystąpienie wojewody lubelskiego
· inscenizacja aktorów Teatru Muzycznego w Lublinie
· apel pamięci
· salwa honorowa
· składanie kwiatów przed pomnikiem Konstytucji 3 Maja
· defilada kompanii honorowych
· Polonez Trzeciomajowy prowadzony deptakiem od Ratusza na Plac Litewski przez tancerzy zespołów pieśni i tańca
· koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu orkiestry wojskowej
· program artystyczny: pieśni i tańce narodowe, regionalne oraz śpiewanki patriotyczne
· wystawa sprzętu historycznego i współczesnego
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Rowerowa majówka 2022
W niedzielę, 1 maja 2022 roku planujemy
kolejną imprezę rowerową ,,Rowerowa majówka 2022” organizowaną przez POZ
NSZZ ,,Solidarność” Pracowników Poczty Polskiej przy WER Lublin.
Miejsce zbiórki: godz. 10:00 w Lublinie na
Moście Kultury. Przejazd na trasie: Lublin,
Konopnica, Radawiec, Wojciechów, Wąwolnica i powrót przez Nałęczów, Stary Gaj, Motycz Leśny, Kozubszczyzna do Lublina.
Trasa spokojna ok. 70km, na strzelnicy trening strzelecki i odpoczynek.
Przewidywana pogoda: ciepło, wiatr umiarkowany.

Serdecznie zapraszamy!

Ubezpieczenie uczestników we własnym zakresie.
Romuald Talarek
Przewodniczący Komisji Podzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników WER Lublin
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