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POŚWIĘCENIE RONDA 
22 października br. w Zamo-

ściu odbyły się uroczystości po-

święcenia ronda im. ks. Jerzego 

Popiełuszki. We Mszy św., w Pa-

rafii Św. Krzyża uczestniczyli 

członkowie Solidarności, poczty 

sztandarowe wielu instytucji 

i służb oraz miejscowi parafianie. 

Region Środkowo-Wschodni re-

prezentował wiceprzewodniczący 

Zarządu Regionu, Krzysztof Cho-

ina. Eucharystię uświetniła opra-

wa muzyczna Zespołu Wokalne-

go Funkcjonariuszy Służby Wię-

ziennej Zakładu Karnego w Za-

mościu. 

Po Mszy św. nastąpiło przej-

ście do ronda, gdzie przewodni-

czący zamojskiego Oddziału 

NSZZ Solidarność, Marek Wale-

wander przybliżył historię życia 

kapelana Solidarności. Ks. Po-

piełuszko organizował Msze św. 

za Ojczyznę. Głosił prawdę i bro-

nił jej niezależnie od okoliczno-

ści. Męczennik za wiarę podczas 

kazań apelował jednocześnie 

o zwyciężanie zła dobrem. Zaan-

gażowanie w obronę wolności 

i godności każdego człowieka, 

kosztowało go najwyższą cenę, 

którą było życie. 

Marek Walewander podzięko-

wał wszystkim, którzy włączyli 

się w przygotowanie uroczysto-

ści, a  zgromadzonym za udział 

w uczczeniu bł. ks. Jerzego Po-

piełuszki. 

- Nic co ważne i co ma być 

trwałe, nie przychodzi łatwo. Sa-

mi żeśmy tego niejednokrotnie 

doświadczali – powiedział wice-

przewodniczący Regionu Środ-

kowo-Wschodniego NSZZ Soli-

darność, Krzysztof Choina.        -

 Posługa, determinacja, prawość 

i przelana krew ks. Jerzego stały 

się fundamentem tego co zaczę-

liśmy budować. Była to walka o 

wolną Polskę i zrzucenie oków 

komunizmu. Dzięki takim lu-

dziom jak kapelan Solidarności 

udało się nam. Nasze państwo 

nie jest jeszcze zbudowane do-

brze, jesteśmy w trakcie napra-

wy tego co przez wiele lat było 

niszczone – podkreślił wiceprze-

wodniczący Choina.  

- Wierzę głęboko, że ofiara 

poniesiona przez ks. Jerzego 

i nasza praca przyniosą trwałe 

efekty nie tylko dla nas, ale i dla 

naszych dzieci oraz wnuków. 

(…) Życzę wszystkim i sobie, 

abyśmy nie bali się podejmować 

trudnych decyzji, abyśmy nie 

lękali się wprowadzać ich 

w czyny. Tak jak ks. Jerzy nie 

obawiał się, aby swoje życie 

poświęcić na udokumentowanie 

słów, które głosił  – dodał Choi-

na. 

Zwieńczeniem uroczystości 

było poświęcenie ronda i złoże-

nie kwiatów przez poszczególne 

delegacje. Inicjatywa nazwania 

ronda im. ks. Jerzego Popie-

łuszki wyszła z Oddziału NSZZ 

Solidarność w Zamościu oraz 

Regionu Środkowo-Wschodniego, 

aby uhonorować Patrona Soli-

darności w 70. rocznice urodzin 

i 33. rocznicę śmierci. 

Tomasz Kupczyk  
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Porozumienie społeczne 
 

Jak podaje portal tysol.pl, 

przedstawiciele firmy Ursus 

i NSZZ Solidarność Ursus pod-

czas konferencji prasowej pod-

pisali porozumienie społeczne. 

Na jego mocy Ursus SA przeka-

że 1 mln złotych na rzecz akty-

wizacji społecznej i zawodowej 

byłych pracowników Ursus Sp. 

z o.o. Pomocą zostaną objęci 

pracownicy, którzy jako ostatni 

opuścili zakład pod Warszawą. 

Przekazana przez spółkę Ursus 

kwota ma stanowić wsparcie 

i podziękowanie byłym pracow-

nikom Ursus Sp. z o.o. za za-

sługi dla polskiego przemysłu 

motoryzacyjnego oraz wkładu 

w wypracowanie siły marki Ur-

sus. Pieniądze zostaną rozdy-

sponowane w oparciu o statut 

fundacji Ursus, przy zaangażo-

waniu związków zawodowych. 

  Drobne poprawki     

legislacyjne 
 

Parlamentarzyści znacząco 

nie zmienili projektu Prawa 

i Sprawiedliwości dotyczącego 

ograniczenia handlu w niedzie-

lę. Wprowadzono tylko pewne 

poprawki legislacyjne. 

Obecna forma ustawy zakła-

da, iż handel byłby dozwolony 

w drugą i czwartą niedzielę mie-

siąca oraz w dwie kolejne nie-

dziele poprzedzające święta 

Bożego Narodzenia. Podkomi-

sja poszerzyła również znaczą-

co listę placówek, które byłyby 

wyłączone spod zakazu. Zmie-

niła się też wysokość kary finan-

sowej za nieprzestrzeganie ob-

ostrzeń – z 1.000 zł do 100.000 zł. 

Jeżeli prace będą toczyły się 

w takim tempie, to nowe przepi-

sy mogą wejść w życie od 

1 stycznia 2018 roku. 

Źródło: pch24.pl 

   Wskaźniki stopy     

bezrobocia 
 

Główny Urząd Statystyczny 

podał informację dotyczącą sto-

py bezrobocia na koniec wrze-

śnia br. Najmniej osób bez pra-

cy zamieszkuje województwo 

wielkopolskie – bezrobocie wy-

nosi tam tylko 4%, natomiast w wo-

jewództwie warmińsko-mazurskim 

wskaźnik niepracujących wyniósł 

11,8%. Warto wspomnieć, iż, 

w stosunku do poprzedniego 

miesiąca, stopa bezrobocia 

zmniejszyła się prawie we wszyst-

kich województwach z wyjątkiem 

pomorskiego, w którym nie było 

zmian. Jeśli chodzi o porówna-

nie z zeszłym rokiem, to bezro-

bocie jest mniejsze we wszyst-

kich regionach Polski – najwięk-

sze zmiany zaszły w wojewódz-

twach świętokrzyskim i warmiń-

sko-mazurskim. 

Rekompensata dla  

 emerytów i rencistów 
 

Bogdanka otworzyła punkt 

informacyjny dotyczący wypłat 

rekompensat w zamian za utra-

cone deputaty węglowe. Stano-

wisko działa w górniczej stołów-

ce. Na miejscu można też zło-

żyć wniosek o jednorazową wy-

płatę 10 tys. zł. Sprawa dotyczy 

ponad 3800 osób. 

Jest to związane z przyjętą 

przez Sejm Ustawą o świadczeniu 

rekompensacyjnym z tytułu utra-

ty prawa do bezpłatnego wę-

gla, która weszła w życie 24 

października. Wniosek należy 

złożyć w terminie do 21 dni od dnia 

wejścia w życie ustawy. Wypłata 

świadczenia zaplanowana jest 

do końca 2017 roku. 

Źródło: dziennikwschodni.pl 

Rząd przyjął  noweliza-

cję ustawy budżetowej na 

2017 rok 
 

Rada Ministrów przyjęła 24 

października projekt ustawy 

o zmianie ustawy budżetowej 

na rok 2017. 

Z danych sprawozdaw-

czych i szacunkowych o wy-

datkach budżetu państwa wy-

nika, że wydatki te będą istot-

nie niższe od zakładanych 

w ustawie budżetowej na  

2017 r. 

Lepszy wynik budżetu bę-

dzie możliwy m.in. dzięki do-

brej sytuacji na rynku pracy 

przekładającej się na wzrost 

przychodów ze składek na 

ubezpieczenia społeczne, a tym 

samym powodującej mniejsze 

zapotrzebowanie na dotację 

z budżetu państwa dla Fundu-

szu Ubezpieczeń Społecz-

nych.  

Podstawowe wielkości bu-

dżetu wynikające z ustawy 

budżetowej na 2017 r. z 16 

grudnia 2016 r., wyglądają na-

stępująco: dochody – ok. 325,4 

mld zł, wydatki – ok. 384,7 mld zł, 

deficyt – ok. 59,3 mld zł.  

Źródło: MF 
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