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wał, aby w życiu postępować
w myśl ewangelicznej zasady
„Nie daj się zwyciężyć złu, lecz
zło dobrem zwyciężaj”.
Zamordowanego 19 października 1984 r., ks. Jerzego Popiełuszko w 2010 r. ogłoszono błogosławionym, a dekretem Stolicy
Apostolskiej z 2014 r., został Patronem NSZZ Solidarność. Kolejna Msza św. za Ojczyznę będzie
19 kwietnia.
Tomasz Kupczyk

Msza św. za Ojczyznę
W zeszły poniedziałek, jak
każdego 19 dnia miesiąca, w Kościele Rektoralnym św. Piotra
Apostoła w Lublinie sprawowana
była Eucharystia w intencji Ojczyzny. We Mszy św. udział wziął
m.in. wiceprzewodniczący Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ
Solidarność Marek Wątorski wraz
z pocztem sztandarowym. Wierni

zapalili też znicze przy pomniku ks. Jerzego.
Po Mszy św. uczestnicy
ucałowali relikwie Patrona
Solidarności.
Ks. Popiełuszko głosił patriotyczne kazania, których
głównym przesłaniem były
miłość, prawda i obrona ludzkiej godności. Kapłan apelo-

„Nie pytajcie, co kraj może zrobić dla was; pytajcie, co wy możecie zrobić dla kraju”
John Kennedy
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Kartka
z kalendarza


W ostatnim czasie odbyły się wybory
w organizacjach związkowych NSZZ Solidarność w m.in. następujących zakładach:
















Wojewódzka
Biblioteka
Publiczna
w Lublinie - Bożena Lech Jabłońska.
Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Lublinie - Szymon
Lejawka.
Zespół
Szkół
OdzieżowoWłókienniczych im. W.S. Reymonta
w Lublinie - Agnieszka Szczepańska.
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie - Irena Osypińska.
Urząd Miejski w Lublinie - Tomasz Kleczek.
Filharmonia Lubelska w Lublinie - Dariusz Dąbrowski.
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ
„Solidarność” przy Zarządzie Regionu
Środkowo-Wschodniego Cezary Czarnocki.
Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
O/Lublin - Piotr Łuckiewicz.
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie - Ewa Szary.
Teatr im. J. Osterwy w Lublinie - Witold
Kopec.
Zwycięzcom gratulujemy!

DYLEMATY
JĘZYKOWE
Spieszyć czy śpieszyć?
Poprawne są obie formy i żadna nie jest
„poprawniejsza” – obie były znane już w XV w.,
a więc żadna nie ma przewagi chronologicznej. Także „od
zawsze” używano obu postaci przysłówków i przymiotników śpieszno i spieszno, śpieszny i spieszny.
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26 marca 2009 r. zmarł Piotr Bednarz - legenda dolnośląskiej „Solidarności”. W stanie
wojennym został aresztowany w wyniku denuncjacji. W grudniu 1982 skazano go na 4
lata więzienia. Zwolniony na mocy amnestii
w 1984 r. W latach 1990-1995 był wiceprzewodniczącym ZR Dolny Śląsk. W 2006 r. prezydent Lech Kaczyński odznaczył go Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Pielgrzymka
do Łagiewnik
Zapraszamy na jednodniową
pielgrzymkę
do Łagiewnik
w Święto Miłosierdzia Bożego

8 kwietnia.
Wyjazd autokarowy
o godz. 4.00 rano
ze Stacji Kolejowej
Świdnik-Wschód.
Powrót o godz. 17.00.
Koszt - 47 zł.
Zapisy - Tel. kontaktowy:
81 4685756 lub 693183307
Cytat tygodnia…
„Jeśli Polska jest silna, to Węgry nie mogą zginąć,
jeśli my jesteśmy silni, możemy pomóc naszym
polskim przyjaciołom” .
Viktor Orban,
podczas obchodów święta narodowego Węgier
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Z życia Komisji Krajowej

Sukces pierwszej
wolnej niedzieli
Pierwsza wolna niedziela okazała się sukcesem. Pracownicy handlu spędzili czas z rodzinami, tak jak miliony Polaków. Zdecydowana większość sklepów dostosowała się do
nowych przepisów.
W ubiegłym tygodniu Główny
Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek i wiceminister rodziny pracy
i polityki społecznej Stanisław
Szwed przedstawili efekty kontroli
PIP z niedzieli 11 marca.
- Jesteśmy zadowoleni z wyników
– zadeklarował Główny Inspektor
Pracy. W pierwszą niedzielę bez
handlu większość placówek dostosowała się do nowych przepisów. Sklepy wielkopowierzchniowe były zamknięte. W małych
placówkach, które zdecydowały
się prowadzić handel, pracowali

przeważnie
właściciele
lub
członkowie ich najbliższej rodziny.
Inspektorzy sprawdzili 7 tys. placówek. Zdecydowana większość
z nich była zamknięta. Kontrole
przeprowadzono w 2,5 tys.
otwartych sklepach. Placówki te
typowali sami inspektorzy lub
sprawdzali miejsca, odnośnie
których otrzymali zgłoszenia od
klientów, pracowników bądź odpowiednich służb, za pomocą
specjalnie uruchomionej linii telefonicznej (było ich ponad 300).

Krytyczna opinia
Prokurator Generalny przyzwala na naruszanie podstaw instytucji dialogu społecznego w Polsce, co prowadzi do marginalizacji roli partnerów społecznych – napisały we wspólnym stanowisku NSZZ „Solidarność” i Konfederacja Lewiatan. Odniosły się
w ten sposób do opinii Prokuratora Generalnego, wydanej
w związku ze skierowanym do Trybunału Konstytucyjnego wnioskiem Prezydenta RP o zbadanie zgodności z konstytucją nowelizacji ustawy znoszącej limit tzw. 30-krotności dochodów, od
których potrąca się składki na ubezpieczenia społeczne.
Przyczyną prezydenckiej skargi, złożonej na wniosek partnerów społecznych, było pominięcie
Rady
Dialogu
Społecznego
w procesie legislacji, naruszając
tym samym ustawę o związkach
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zawodowych i o organizacjach
pracodawców oraz o Radzie
Dialogu Społecznego. Zdaniem
Solidarności i Lewiatana, co potwierdził prezydent Andrzej Duda we wniosku, zaniechano

Jedna czwarta sygnałów okazała się mieć uzasadnienie. - Zdarzało się, że odbieraliśmy kilka
telefonów dotyczących tej samej
placówki – mówił Łyszczek.
W sytuacji, gdy inspektorzy wykazali, że sklepy działały niezgodnie z prawem, wystawiano
mandaty
lub
przekazywano
sprawę do prokuratury. Dokładne dane dotyczące działań tego
dnia będą znane, gdy zakończą
się wszystkie czynności kontrolne. - Nie sprawdziły się obawy
przeciwników wolnych niedziel,
że sklepikarze będą masowo
łamać nowe prawo. Przypadków
nie dostosowania się do wymogów ustawy było niewiele – podkreślał
Stanisław
Szwed.
Zdarzały się przypadki naginania prawa. W Zakopanem
w witrynie sklepu ze sprzętem
sportowym umieszczono szyld
z napisem Usługi i handlowano.

m.in. konsultacji ze związkami
zawodowymi,
organizacjami
pracodawców i Radą Dialogu
Społecznego, nie zasięgnięto
opinii partnerów społecznych
w formule przewidzianej przepisami prawa oraz pozbawiono
ich czasu na przedstawienie
opinii.
- Nie podzielamy i postrzegamy jako bardzo kontrowersyjne
sformułowanie zawarte w stanowisku Prokuratora Generalnego,
że obowiązek umożliwienia
związkom zawodowym, pracodawcom i Radzie Dialogu Społecznego przedstawienia opinii
o projekcie ustawy nie jest elementem konstytucyjnego trybu
ustawodawczego – czytamy we
wspólnym stanowisku.
str. 3
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60,7 mld zł

Z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości Polskie Linie Lotnicze LOT
pomalują w biało-czerwone
barwy dwa najnowsze swoje
samoloty Boeing 787-9 Dreamliner oraz Boeing 737
MAX 8.

Tyle zostało zaksięgowanych na indywidualnych kontach w ZUS dzięki e-składce.
To około 10 proc. więcej niż
w pierwszych trzech miesiącach 2017 roku.

Polska w rankingu najlepszych państw do inwestowania zajęła wysokie, trzecie
miejsce, wyżej plasowały się
kraje azjatyckie, Filipiny
i Indonezja.

Właściciele 800 ha gospodarstwa rybnego na podkarpaciu od 2011 roku wyłudzili nawet do 30 mln zł dopłat bezpośrednich na szkodę ARMiR.
Agenci CBA zatrzymali 7 osób:
właścicieli stawów, pracowników biur i tzw. słupy. Grupa
działała w okresie od 2011r. do
2017r. Niewykluczone dalsze
zatrzymania.

Szkolenia dla firm
PKO Bank Polski rozpoczął
drugą edycję bezpłatnych szkoleń
dla małych i średnich firm "Dzień
dobry Biznes". Tematem najnowszego cyklu jest Firma w ekspansji.
Spotkania odbędą się w: Elblągu, Grudziądzu, Wieliczce, Krośnie, Świdnicy, Nysie, Zielonej
Górze, Stargardzie, Chełmie, Siedlcach i Radomiu - potrwają do
maja.
Źródło: PAP

W lutym 2018 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto)
w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 4599,72 zł (wzrost o 6,8% r/r).

Większy import
Obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu br. wyniosły
w cenach bieżących 69,4 mld zł
w eksporcie oraz 71,4 mld zł
w imporcie.
Ujemne saldo ukształtowało
się na poziomie 2,0 mld zł, podczas gdy w analogicznym okresie
roku ubiegłego było dodatnie i wynosiło 1,9 mld zł.
W porównaniu ze styczniem
2017 roku eksport spadł o 0,4%,
a import wzrósł o 5,3%.
Źródło: GUS
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