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e-Tygodnik Regionu  

Środkowo-Wschodniego  

Niezależnego Samorządnego 

Związku Zawodowego G łos związkowca 
Numer 1/2019  

    4.01.2019 

Niedziele z ograniczonym handlem w niedziele 2019 roku 

„Pamiętaj abyś dzień święty święcił.”  
                                                Dekalog 

 

Serdeczne wyrazy  

 żalu i współczucia 

Irenie i Jarosławowi  

Nowakom  

z powody śmierci  

Teściowej i Mamy 

składają  

Przewodniczący oraz Koleżanki  

i Koledzy z Regionu Środkowo-

Wschodniego NSZZ „Solidarność”   

Kartka  

z kalendarza 

 

 4 stycznia 1981 r. ks. Stanisław Małkowski, Maciej Rayza-

cher, Mariusz Krajewski i Kazimierz Trojan - przedstawicie-

le społecznych ruchów obrony życia nienarodzonych Gu-

dium vitae i Troska i Życie, wystosowują Apel  

o […] podjęcie zdecydowanych działań w kierunku zmiany 

klimatu społecznego (powszechnej, milczącej aprobaty dla 

bezprawia sztucznych poronień), w kierunku otoczenia 

opieką i obroną każdego poczętego dziecka oraz w celu 

zastąpienia ustawy legalizującej spędzenie płodu – ustawą 

chroniącą życie człowieka od chwili poczęcia. […] 

 

 5 stycznia 1982 r., 24 dni po wprowadzeniu stanu wojenne-

go w Polsce, władze PRL zdelegalizowały Niezależne 

Zrzeszenie Studentów. 
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Uśmiechnij 

się!  

Spotykają się koledzy: 

– Cześć Zdzisiu, co tam w pra-

cy? 

– A nic… W zeszłym tygodniu 

nasz dyrektor utknął w windzie. 

– I co zrobiliście? 

– Nic. Ciągle się zastanawiamy. 

Nie ulega wątpliwości, że jeśli ktoś mówi [dzisiej], 

[tutej], [wczorej] z wyraźnym e, to popełnia fonetycz-

ne uchybienie. Mamy dziś w polszczyźnie wyra-

zy tutaj, dzisiaj, wczoraj, które należy tak właśnie pisać i tak  

artykułować.  

DYLEMATY JĘZYKOWE 

Wczoraj czy wczorej? 

Głównym celem CBA jest 

zwalczanie korupcji na styku 

działania sektora publicznego  

i prywatnego. Zgodnie z art.  

2 ustawy o CBA do właściwości 

Biura należy rozpoznawanie, 

zapobieganie i wykrywanie 

przestępstw, ściganie ich 

sprawców, prowadzenie działań 

kontrolnych, analitycznych  

i prewencyjnych. 

CBA wykonuje również 

czynności na polecenie sądu 

lub prokuratora w zakresie 

określonym w ustawie z dnia 6 

czerwca 1997 r. - Kodeks po-

stępowania karnego oraz usta-

wie z dnia 6 czerwca 1997 r. - 

Kodeks karny wykonawczy. 


