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PÓŁMARATOŃCZYCY BOHATEROM
LUBELSKIEGO LIPCA 1980
Przed nami weekend z PKO
Półmaratonem Solidarności.
„Biegamy 14 578 metrów
dla Bohaterów Lubelskiego
Lipca 1980”. Dokładnie 6
czerwca 2020 r. tyle dni mija
od podpisania pierwszego porozumienia
z
robotnikami
w Świdniku 11 lipca 1980 r.
W najbliższą sobotę 6
czerwca ulicami Świdnika i Lublina miał pobiec 8. PKO Półmaraton Solidarności. Ponieważ obecna sytuacja epidemiologiczna nie pozwala na organizację tego wydarzenia, zespół organizacyjny biegu przygotował specjalne zaproszenia
indywidualne dla 40 zawodników do spędzenia biegowego
weekendu pod hasłem: Półmaratończycy – Bohaterom Lubelskiego Lipca 1980.
- Pobiegniemy dwoma torami
lubelskiego stadionu lekkoatletycznego w 20 metrowych odstępach. W ten sposób podtrzymamy
sportowego ducha tej wyjątkowej
imprezy. To nasi biegacze są największą wartością Półmaratonu
Solidarności w Lublinie, to Wy
tworzycie to wydarzenie! – podkreśla dyrektor biegu Marek Wątorski.
Impreza ma charakter zamknięty ze względów epidemioGłos związkowca 23/2020

logicznych. Zaproszenie imienne do zawodników skierowali organizatorzy Półmaratonu. Czterdziestu zaproszonych zawodników, ambasadorów PKO Półmaratonu Solidarności pobiegnie
w wybranej przez siebie koszulce
technicznej Półmaratonu Solidarności z okazji 40. rocznicy wydarzeń Lubelskiego Lipca 1980.
U progu lubelskiego lata, spotkamy się 6 czerwca 2020 roku
dokładnie w dacie odwołanego
biegu. Zbiórka i odprawa zawodników godz. 8:30 stadion lekkoatLublin
letyczny Lublin, ul. Piłsudskiego

22. Start biegu godz. 9:00.
- Nie liczy się czas, ważny jest
pokonany dystans –14 578 m to
średnio 36 okrążeń stadionu zaznaczają
organizatorzy.
Niech to będzie jedna z najbardziej symbolicznych kart historii
PKO Półmaratonu Solidarności –
dodają.
Organizatorzy
przygotowali
specjalną, personalizowaną kartę
dla uczestników. Oglądajcie nas
na żywo w sobotę punktualnie
o godzinie 9:00 na facebooku fanpage Półmaratonu Solidarności.
str. 1

Warto pomagać
Zagrożenie
koronawirusem
występuje nadal, niezbędne jest
korzystanie z środków ochrony
osobistej, chroniących przed wirusami. W tych trudnych czasach
różne podmioty udzielają wsparcia finansowego lub materialnego
instytucjom, które na co dzień zajmują się ochroną zdrowia. To tam
występuje największe ryzyko zarażenia koronawirusem. Dlatego,
wychodząc naprzeciw potrzebom
zakładu świadczącemu pomoc

Solidarność jest…
Podoba mi
się to, czym
zajmuje się
NSZZ Solidarność. Działalność swoją
wykonuje na wysokim poziomie. Wspiera inicjatywy patriotyczne, co jest bardzo ważne.
Solidarność walczy o prawa
pracownicze tak jak powinien
to robić związek zawodowy.
Grzegorz Wysok

Czyny nie słowa
4 czerwca
1989 r. Polacy
Solidarnie zagłosowali
za wolną Polską. Solidarność,
to wartość zawsze aktualna.
Złożyłem projekt ustawy o dodatku solidarnościowym, żeby
przeciwdziałać
negatywnym
skutkom COVID-19. Będzie służył tym, którzy teraz potrzebują
pomocy. Czyny, nie słowa!
Andrzej Duda Prezydent RP
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ciężko chorym, Region Środkowo-Wschodni NSZZ Solidarność przeznaczył dla hospicjum św. Anny w Lubartowie środki ochrony osobistej.
Dostarczono m.in.: maski, płyny dezynfekcyjne, przyłbice,
termometry, chusteczki do dezynfekcji i ochraniacze na buty. Mamy nadzieję, że ta pomoc w jakimś stopniu ułatwi
funkcjonowanie placówki.
T.K.

Lublin

Sukces Solidarności. Prezydent
skierował do Sejmu projekt ustawy
o dodatku solidarnościowym
Prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt ustawy o
dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID
-19.
Projekt ustawy skierowany do
Sejmu 3 czerwca, stanowi realizację zapowiedzi Andrzeja Dudy,
dotyczącej konieczności wprowadzenia
–
w związku z epidemią spowodowaną rozprzestrzenianiem się
wirusa SARS-CoV-2 – dodatku
solidarnościowego oraz podwyższenia kwoty zasiłku dla bezrobotnych.
Projektowana regulacja określa warunki nabywania prawa,
wysokość, tryb przyznawania
oraz zasady wypłacania i finansowania dodatku solidarnościowego. Dodatek solidarnościowy
będzie świadczeniem przyznawanym maksymalnie na 3 miesiące,
w okresie od dnia 1 czerwca do
dnia 31 sierpnia 2020 r., a jego

wysokość wynosić będzie 1400
zł miesięcznie. Dodatek przysługiwał będzie osobom, które były
zatrudnione na podstawie umowy o pracę, i z którymi umowa
o pracę została, po dniu 31 marca 2020 r., rozwiązana przez
pracodawcę albo uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który
była zawarta. Warunkiem uzyskania prawa do dodatku solidarnościowego jest posiadanie
okresu podlegania w 2020 r.
ubezpieczeniom
społecznym
z tytułu stosunku pracy przez co
najmniej 90 dni.
Sejm uchwalił ustawę o dodatku Solidarnościowym 4
czerwca.
Źródło: prezydent.pl
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Czas przełomu
4 czerwca 1989 r. odbyły się
w Polsce pierwsze częściowo wolne wybory do parlamentu. Bramy
wolności zostały uchylone.
4 czerwca br. w Lublinie przy
ul. Krakowskie Przedmieście, pod
gmachem, gdzie działał Komitet
Obywatelski Solidarność Lubelszczyzny, delegacje złożyły kwiaty.
Na uroczystości Region Środkowo
-Wschodni NSZZ Solidarność reprezentowali przewodniczący Marian Król i zastępca Krzysztof Choina.
- 4 czerwca 1989 r. to jedna
z najważniejszych dat w najnowszej historii Polski. Wtedy nastąpiły pierwsze częściowo wolne wybory. To był efekt dialogu między
opozycją demokratyczną, a władzą totalitarną systemu komunistycznego. To był przykład, jak
można rozwiązywać wewnętrzne
problemy – powiedział Marian Król
szef lubelskiej Solidarności.
Jak zauważył przewodniczący
Król, dziś nie można powiedzieć,
że wybory czerwcowe to całkowite
zwycięstwo.
- Z perspektywy czasu mogę
powiedzieć, że wybory kontraktowe nie były w pełni sukcesem, ale
to było wielkie osiągnięcie, z któ-
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rego powinniśmy być dumni. Losy naszej Ojczyzny w kolejnych
latach jednak potoczyły się inaczej. Gdyby było więcej uczciwości i sprawiedliwości wśród rządzących, wówczas można by
mówić o wielkim zwycięstwie.
Podczas wyborów czerwcowych
chodziło o to, abyśmy mogli żyć
w wolnej i niepodległej Polsce.
Dziś z podniesioną głową możemy mówić, że do takiego stanu
doszliśmy – podkreślił Król.
Wybory parlamentarne w Polsce przeprowadzone 4 i 18
czerwca 1989 r. nastąpiły w wyniku i na zasadach uzgodnionych
w trakcie rozmów Okrągłego Stołu. Wybrano 460 posłów na Sejm
PRL oraz 100 senatorów do nowo tworzonego Senatu PRL.
Zgodnie z ustaleniami Okrągłego Stołu 65 proc. mandatów
(299) w Sejmie PRL zarezerwowano dla koalicji rządzącej czyli
PZPR i jej przybudówek, 35
proc. mandatów (161) przezna-

Lublin

Plakat „Solidarności” nawiązujący do
kadru z filmu W samo południe

czono dla kandydatów bezpartyjnych. Wybory do Senatu były
całkowicie wolne.
Wybory zakończyły się zwycięstwem opozycji demokratycznej i wskazały druzgocącą porażkę obozu władzy komunistycznej. Kandydaci wspierani przez
Komitet Obywatelski Solidarność
zdobyli wszystkie mandaty przeznaczone dla bezpartyjnych,
a także objęli 99 na 100 miejsc
w Senacie.
T.K.
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Plakaty wyborcze kandydatów
Solidarności na Lubelszczyźnie

Lublin
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Lublin
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Solidarność na spotkaniu
z Janem Pawłem II w Lublinie
We
wtorek
9
czerwca
1987 roku, w ramach III Pielgrzymki do Polski, Ojciec Święty
Jan Paweł II przybył do Lublina.
Głównymi punktami pobytu Papieża w Lublinie były spotkania: na
terenie byłego obozu koncentracyjnego na Majdanku, w katedrze
lubelskiej, w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i Msza św. na lubelskich Czubach przy wznoszonym tu kościele pw. Świętej Rodziny, podczas której papież
udzielił święceń kapłańskich 50
diakonom z całej Polski.
Podczas Mszy św. odprawionej
przez papieża Jana Pawła II, na
niezabudowanych wtedy, błoniach
dzielnicy Czuby zgromadziły się
tłumy ludzi. Na spotkaniu z Ojcem
Świętym nie mogło zabraknąć Ludzi Pracy. Z całej Lubelszczyzny
były transparenty Solidarności.

Lublin

Jeden drugiego brzemiona noście
[…] Jeden drugiego brzemiona
noście – to zwięzłe zdanie Apostoła jest inspiracją dla międzyludzkiej i społecznej solidarności.
Solidarność to znaczy jeden
i drugi, a skoro brzemię, to
brzemię niesione razem, we
wspólnocie. A więc nigdy jeden
przeciw drugiemu. Jedni przeciw
drugim. I nigdy „brzemię” dźwigaGłos związkowca 23/2020

ne przez człowieka samotnie. Bez pomocy drugich.
Nie może być walka silniejsza od solidarności. Nie może być program walki ponad
programem
solidarności.
Inaczej rosną zbyt ciężkie
brzemiona. I rozkład tych
brzemion narasta w sposób
nieproporcjonalny.
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Gorzej jeszcze, gdy mówi się –
naprzód walka, choćby w znaczeniu walki klas, to bardzo łatwo
drugi czy drudzy pozostają na
„polu społecznym” przede wszyst-

kim jako wrogowie, jako ci, których trzeba zwalczać, których
trzeba niszczyć. Nie jako ci,
z którymi trzeba szukać porozumienia, z którymi wspólnie należy

obmyślać, jak dźwigać brzemiona. Jeden drugiego brzemiona
noście. […]
Fragment homilii wygłoszonej przez Jana
Pawła II podczas Mszy świętej dla świata
pracy. Gdańsk, 12 VI 1987 r. Fot. S. Składanowski.

Lublin
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Bogdanka po I kwartale 2020:
niższe wydobycie, ale wysoki uzysk
LW BOGDANKA S.A. opublikowała wyniki finansowe za
I kwartał 2020 r. Skonsolidowane
przychody wyniosły w tym okresie
464,1 mln zł, EBITDA 134,8 mln
zł, zysk operacyjny 44,9 mln zł,
a zysk netto 33,7 mln zł.
W I kwartale 2020 r. Spółka
zrealizowała plan produkcyjny na
poziomie 2,1 mln ton (wobec 2,5
mln ton rok wcześniej) oraz plan
sprzedażowy na poziomie 1,9 mln
ton (2,4 mln ton w I kwartale 2019
r.). Średni uzysk w I kwartale kształtował się na wysokim poziomie 65,7%,
wobec 64,7% przed rokiem.

Awans Bogdanki na liście
500 największych firm
w Polsce!
W
tegorocznym
rankingu Rzeczpospolita Bogdanka zajęła 157 pozycję. To skok o 28
oczek, w porównaniu do 2018
roku. Każde z przedsiębiorstw
było oceniane według kilku kryteriów, między innymi: przychodów
ze sprzedaży, zysku z działalności operacyjnej, EBITDA.
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Spółka utrzymuje swoją silną
pozycję rynkową osiągając na
koniec I kwartału udział w rynku
sprzedaży węgla energetycznego
na poziomie 20,6% oraz udział
w rynku sprzedaży węgla energetycznego do energetyki zawodowej na poziomie 25,8%. W ciągu
I kwartału 83% sprzedaży węgla
zostało zrealizowane w ramach
Grupy Enea, m.in. do Enea Wytwarzanie sp. z o.o. oraz Enea
Elektrownia Połaniec S.A.
W I kwartale wykonano 6,7 km
robót chodnikowych, wobec 7,9
km rok wcześniej, co było zgodne

z założeniami. W minionym
kwartale GK LW Bogdanka SA
poniosła wydatki inwestycyjne
na poziomie 266,3 mln zł. Największą część tej kwoty, 166
mln zł, przeznaczonoLublin
na zakup
nowych kompleksów ścianowych. Blisko 73 mln zł przeznaczone zostało na nowe wyrobiska i modernizację istniejących.
Wstępne wyniki finansowe
GK LW Bogdanka S.A. za
I kwartał 2020 roku przedstawia
tabela poniżej.

Nocna zmiana
Gabinet Premiera Jana Olszewskiego został odwołany
przez Sejm w nocnym głosowaniu z 4 na 5 czerwca 1992, kilkanaście godzin po wykonaniu
przez ministra spraw wewnętrz-

nych Antoniego Macierewicza
uchwały Sejmu o ujawnieniu
tajnych współpracowników Służby Bezpieczeństwa.
Fot. Tomasz Gutry, Tygodnik
Solidarność
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Jeśli chcesz znaleźć źródło,
musisz iść do góry, pod prąd!

Donald Trump złożył
wieniec pod pomnikiem
św. Jana Pawła II

W ramach Festiwalu Schumana zapraszamy do oglądania debaty
dot. udziału chrześcijan w życiu społecznym i politycznym.
W konferencji wystąpią:
Ks. Piotr Mazurkiewicz, profesor, UKSW, politolog,
Dziekan Wydziału Społeczno-Ekonomicznego
Przemysław Czarnek, doktor habilitowany, KUL,
prawnik, Poseł RP
Aleksander Bobko, profesor, Uniwersytet Rzeszowski, filozof,
były Senator i były Wice-minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Rafał Patyra, TVP, dziennikarz
Mikołaj Kapusta, teolog, Youtuber katolicki
Sobota 6 czerwca, g. 11.00-13.00 transmisja online:
https://www.youtube.com/channel/UC2fQ6XqbeuZ6XX-Cuw6HoSg/live
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(fot. PAP/EPA/CHRIS KLEPONIS / POOL)

Prezydent USA Donald Trump
wraz z małżonką Melanią złożyli
wieniec pod pomnikiem św. Jana
Pawła II przed Narodowym Sanktuarium św. Jana Pawła II
w Waszyngtonie. W ten sposób
amerykańska para prezydencka
uczciła 100. rocznicę urodzin Karola Wojtyły, która przypadała 18
maja.
str. 10
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