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ZWIĄZEK W AKCJI
W zeszłą środę w Centrum
Onkologii Ziemi Lubelskiej odbyło
się spotkanie władz Regionu
Środkowo-Wschodniego
NSZZ
Solidarność
z
pracownikami
COZL.
Spotkanie
było
zwołane
w związku z tym, że pierwsze
osoby otrzymały wypowiedzenia
warunków płacy i obniżki płac.
Zbagatelizowano postulaty pracowników. Dyrekcja szpitala podjęła działania, które mają doprowadzić do cięć wynagrodzeń dla
535 pracowników. Problem jest
tym większy, bowiem kryteria nowych poborów są niejasne i dyskryminujące pracowników.

siatkę płac - powiedział Józef
Krupa, przewodniczący organizacji związkowej przy COZL.
W całej służbie zdrowia w Polski
mówi się o podwyżkach, tymczasem w Centrum Onkologii,
wprowadza się cięcia wynagrodzeń z przeświadczeniem, że
związki na to się zgodzą. Tak
nie może być – podkreślił Krupa.
Mec.
Grzegorz
Trejgel
z Działu Prawnego Regionu
Środkowo-Wschodniego NSZZ
Solidarność udzielił specjalistycznych porad prawnych dla
pracowników, w związku ze
sporem zbiorowym z dyrekcją
szpitala,
który
rozpoczął
się
u schyłku lipca br.
Związkowcy zapoznali się z przysługującymi
im
prawami i procedurami dochodzenia
roszczeń
w zakresie prawa
pracy.

Mimo wszelkich prób negocjacji, dyrektor COZL zmierza
ciągle w tym samym kierunku,
czyli do zmniejszenia uposażeń
pracownikom. Jesteśmy za
tym, aby obecne kominy płacowe zostały zlikwidowane, ale
w sposób cywilizowany, poprzez zmianę regulaminu wynagrodzenia za pracę i nową
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Na spotkaniu
związkowym
ustalono
również, kolejne formy protestu na
najbliższe
dni,
które będą miały
na celu nagłośnienie sprawy
i
zwrócenie

uwagi na rażące nieprawidłowości w zarządzaniu szpitalem.
Ponieważ postulaty związku
zawodowego są lekceważone,
konieczne są inne akcje protestacyjne, które podkreślą wagę
i słuszność sprawy, o którą się
walczy.
Wiceprzewodniczący Zarządu
Regionu
ŚrodkowoWschodniego NSZZ Solidarność, Marek Wątorski, apelował
o zjednoczenie sił wszystkich
zainteresowanych
rozwiązaniem problemem. Wtedy są
szanse na obronę swoich praw
i osiągnięcie sukcesu. – W każdej takiej sytuacji kiedy indywidualnie nas dotyka nieszczęście, siła jest w grupie, bez tego
nie uda nam się zwyciężyć powiedział Marek Wątorski.
Związkowcy nie będą biernie
przyglądać się sytuacji kryzysowej i skierowali wniosek o przydzielenie mediatora. Wszystkie
podejmowane działania mają
na celu pomoc pracownikom
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej.
Tomasz Kupczyk
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Msza św. w Intencji Ojczyzny
19 sierpnia w Kościele Rektoralnym św. Piotra Apostoła w Lublinie sprawowana była Msza
św., w intencji Ojczyzny. Eucharystię odprawili: ks. rektor Bogusław Suszyło i ks. prał. Sławomir
Laskowski, proboszcz parafii MB
Królowej Polski w Lublinie, który
wygłosił również homilię.
Ks. Laskowski wspomniał
o niedawno obchodzonej rocznicy Bitwy Warszawskiej, gdzie
z całą mocą została okazana
moc Boża. Nadmienił, że naród
polski przetrwał trudne czasy
i będzie w rękach Boga narzędziem, o ile zachowa chrześcijański wymiar Ojczyzny. – Należy zachowywać prawo i przestrzegać sprawiedliwość Bożą.
Wtedy intencja modlitwy za Oj-

czyznę przyniesie piękne owoce
– powiedział duchowny.
Kapłan podkreślił zarazem,
że powinniśmy bronić się przed
napływem z różnych stron,
a w szczególności z Zachodu
ideologii niszczących katolickie
korzenie naszego narodu. – Nie
pomożemy naszej Ojczyźnie,
jeżeli nie pomoże nam Jezus
Chrystus, dlatego życie nasze
skierowane powinno być ku Bogu z prośbą o wstawiennictwo –
zaznaczył ks. Laskowski.
Podczas Mszy św. modlono
się również za zmarłego 18
sierpnia 1976 r., w niewyjaśnionych okolicznościach ks. Romana Kotlarza, Sługi Bożego jednej z podradomskich parafii
i działacza opozycji demokra-

tycznej. Faktem jest, że przed
trafieniem do szpitala był kilka
razy pobity przez „nieznanych
sprawców” za to, że był na ulicach Radomia podczas rewolty
w 1976 r. oraz za modlitwy w kościele w intencji represjonowanych robotników przez reżim komunistyczny.
Po Mszy św. wierni ucałowali
relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Każdego 19 dnia miesiąca
wierni gromadzą się w Kościele
św. Piotra Apostoła, aby modlić
się w intencji Ojczyzny. Zamordowany 19 października 1984 r.,
kapelan „Solidarności” dekretem
Stolicy Apostolskiej z 2014 r.,
został ogłoszony patronem NSZZ
„Solidarność”.

Tomasz Kupczyk

Głos związkowca 30/2017

str. 2

WIADOMOŚCI Z KRAJU
Dekomunizacja
Jak podał Dziennik Wschodni,
w związku z ustawą o zakazie
propagowania komunizmu lub
innego
ustroju
totalitarnego
zmieniono nazwy 8 ulic w Opolu
Lubelskim. W związku z nowym
prawem, nazwy ulic, budowli,
obiektów, mostów, dróg itp., nie
mogą upamiętniać osób, dat
i organizacji związanych z ustrojami komunistycznymi i totalitarnymi. Na zmiany nazw, jednostki
samorządowe mają czas do
września, bowiem 2 dnia tego
miesiąca ustawa wchodzi w życie. Jeżeli do tego czasu organy
samorządu nie spełnią tego warunku, nowe nazwy będą nadawać Wojewodowie. Warto wspomnieć o możliwości usuwania
pomników propagujących ustrój
komunistyczny. Władzę w tej
kwestii będą mieli Wojewodowie.
Usunięcie pomnika będzie możliwe tylko po pozytywnej opinii
Instytutu Pamięci Narodowej.

IPN przywraca godność
Instytut Pamięci Narodowej
wysłał w tym roku ponad 300
wniosków o unieważnienie wyroków wydanych przez sędziów
PRL. Wielokrotnie skazywano
ludzi, którzy mieli odmienne poglądy oraz tych, którzy walczyli
o dobre imię Polski. Sądy Polskie rozpatrzyły pozytywnie prawie wszystkie wnioski. Taki zabieg jest konieczną częścią zadośćuczynienia państwa wobec
skazanych i ich rodzin. Nikomu
nie wróci to życia, jednak wskazuje na poprawę praworządności
i chęć ukazania prawdy o niepodległościowym
podziemiu.
Działania te stanowią nieodłączny element pamięci historycznej.
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Sprawiedliwe prawo
31 sierpnia br., wejdzie w życie nowelizacja ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych
z powodów politycznych. W projekcie przyjęto nową definicję
osoby represjonowanej, która
wskazuje możliwy okres podlegania represjom od 1 stycznia
1956 roku do 31 lipca 1990 roku
(przed nowelizacją było od
1 stycznia 1956 roku do 4 czerwca 1989 roku). Zgodnie ze zmianami osoby, które były w opozycji antykomunistycznej oraz represjonowani z powodów politycznych,
będą
otrzymywać
402,70 zł miesięcznie. Nowe
świadczenie będzie miało charakter godnościowy, a nie jak dotychczas socjalny i przysługiwać
będzie bez względu na wysokość
dochodów oraz dożywotnio. Ponadto ustawa gwarantuje osobom uprawnionym pierwszeństwo w korzystaniu z publicznej
opieki zdrowotnej i farmaceutycznej, a także prawo do korzystania z usług specjalistycznego leczenia bez skierowania. Zapewnia ochronę socjalną, w tym
otrzymanie miejsca w domu pomocy społecznej. Legitymację
działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych oraz
odznakę honorową przyznawać
się będzie z urzędu (obecnie jest
na wniosek) wraz z wydaniem
decyzji o potwierdzeniu ww. statusu. Wnioski będzie można
składać po wejściu ustawy w życie tj. 31 sierpnia br. Przypuszcza się, że z uprawnień wynikających z nowelizacji ustawy, będzie mogło skorzystać ok. 30 tys.
osób. To bardzo ważny krok w

kierunku budowania sprawiedliwości. Wiadomo, że świadczenie pieniężne nie zrekompensuje cierpień doznanych przez represjonowanych i walczących o
wolną Polskę, ale jego wymiar
godnościowy będzie wyrazem
uznania za zasługi dla Polski.
Szkoda, że na takie zmiany
trzeba było czekać 28 lat.

Reforma Edukacji
Ryszard Proksa, przewodniczący Sekcji Krajowej Oświaty
i Wychowania NSZZ Solidarność ocenił, iż większość zwolnień nauczycieli w związku
z reformą edukacji, wynika z
nieprzychylności samorządów
terytorialnych.
Związkowiec
wskazuje, że tam gdzie przedstawiciele
lokalnej
władzy,
związki zawodowe i nauczyciele
chcieli się porozumieć, było to
możliwe. Wakaty oczywiście są,
jednak dzięki wspólnym staraniom udało się znacznie zmniejszyć ich ilość.

Potrzeba społecznej kampanii
Jak podała Rzeczpospolita,
coraz bardziej rośnie liczba ataków na policjantów na służbie.
Napastnicy używając różnego
rodzaju przedmiotów, aby wyrządzić krzywdę funkcjonariuszom. Policjanci należący do
NSZZ „Solidarność” przekonują,
że jest potrzebna duża kampania społeczna, uświadamiająca
obowiązki i prawa funkcjonariusza podejmującego interwencję.
Mimo, iż w stosunku do wcześniejszych lat, świadomość społeczna wzrosła, to wciąż zdarzają się nadużycia, które prowadzą do znieważenia lub naruszenia nietykalności policjanta.
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Dzień Solidarności i Wolności
Lublin, 31 sierpnia 2017 r.
„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”.
Jan Paweł II Warszawa, 2 czerwca 1979 r.

W imieniu organizatorów mamy zaszczyt zaprosić
do wzięcia udziału w obchodach
– Dnia Solidarności i Wolności –
święta państwowego, ustanowionego ustawą Sejmu RP z 27

lipca 2005 r.,
upamiętniającego historyczny zryw Polaków do wolności
w lipcu i sierpniu 1980 r.

Program obchodów Dnia Solidarności i Wolności, 31 sierpnia 2017 r.

godz. 17:30 – uroczystości przed Pomnikiem Wdzięczności przy Drodze Męczenników Majdanka
powitanie
wystąpienia okolicznościowe
złożenie kwiatów pod pomnikiem
godz. 18:30 – złożenie kwiatów pod pomnikiem ks. Jerzego Popiełuszki, ul.
Królewska 9

godz. 19:00 – uroczysta Msza Św. w Archikatedrze Lubelskiej w intencji
wszystkich żyjących i zmarłych, który działali w ruchu solidarnościowym oraz na rzecz wolności Ojczyzny
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