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MSZA ŚW. W INTENCJI OJCZYZNY
ucałowali relikwie bł. ks. Jerzego
Popiełuszki. Zamordowany 19
października 1984 r., kapelan
„Solidarności” dekretem Stolicy
Apostolskiej z 2014 r., został
ogłoszony
patronem
NSZZ
„Solidarność”. 6 czerwca 2010 r.
w Warszawie na Placu Piłsudskiego ogłoszono ks. Jerzego
Popiełuszkę błogosławionym Kościoła Katolickiego. Obecnie trwa
proces kanonizacyjny.
Zapraszamy na kolejną miesięcznicę w grudniu.
Tradycyjnie, jak co miesiąc 19
listopada w Kościele Rektoralnym
pw. św. Piotra i Pawła w Lublinie,
sprawowana była Msza św. w intencji naszej Ojczyzny. Wierni
modlili się przy relikwiach bł. ks.
Jerzego Popiełuszki. Eucharystii
przewodniczyli ks. Bogusław Suszyło oraz ks. Karol Serkis, który
wygłosił również homilię.
W kazaniu ks. Serkis podkreślił, że Msza św. za Polskę jest
niejako wpisana w Narodowe
Święto Niepodległości, obchodzone 11 listopada.
- To dzięki ofiarom i cierpieniom tych ludzi, którzy hasła Bóg,
Honor i Ojczyzna mieli w swoim
sercu, doczekaliśmy wolnej Ojczyzny. I dziękujemy Panu Bogu
za tę wolność – mówił duchowny.
- Patriotyzm to rozumna miłość
Ojczyzny, bo w niej nie wykluczamy innych. Nawet od wieków ci,
którzy chcieli na naszej ziemi Ojczystej mieszkać, którzy tutaj tworzyli, którzy ten naród ukochali,
czuli sercem, że są Polakami, nigdy ich nie odrzuciliśmy, ale chlubimy się nimi. Serce mieć polskie,
to najważniejsze. Prawdziwy patriotyzm to budowanie w sobie
tożsamości Polaka. Ta tożsamość musi opierać się na wspólGłos związkowca 43/2017

nocie, zakorzenionej w swojej
historii, tradycji, obyczajach, kulturze, instytucjach, takich przede
wszystkim jak zdrowa rodzina lub
lokalne wspólnoty, a nade
wszystko w jego religii, która nadaje trudom i radościom głębszy,
sięgający wieczności sens (…) –
zaznaczył kapłan.
Odwołując się do nauk Karola
Wojtyły, ks. Serkis wyjaśniał
czym jest Ojczyzna.
- Ojczyzna - kiedy myślę wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam, mówi mi o tym serce,
jakby ukryta granica, która ze
mnie przebiega ku innym, aby
wszystkich ogarniać w przeszłość
dawniejszą niż każdy z nas: z niej
się wyłaniam... gdy myślę Ojczyzna - by zamknąć ją w sobie jak
skarb.
Pytam wciąż, jak ją pomnożyć,
jak poszerzyć tę przestrzeń, którą
wypełnia.
- Wolność ostatecznie jest darowana przez Boga, wolność, która jest darem, ale wolność, która
ma być zagospodarowana, dobrze użyta – mówił ks. Serkis cytując św. Jana Pawła II.
Na zakończenie Mszy św.
uczestnicy odśpiewali patriotyczną pieśń „Boże coś Polskę” oraz

Tomasz Kupczyk

Serdeczne wyrazy
współczucia i głębokiego
żalu
koleżance

Renacie
Sadowskiej-Kosiackiej
z powodu śmierci

Matki
Składają
koleżanki i koledzy
z Organizacji Oddziałowej
NSZZ „Solidarność”
Orange Polska S.A.
w Lublinie
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Sprzeciw wobec
projektu

w

W dniu 15 listopada br. odbyły się wybory w Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność
w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie.
W wyniku głosowania Przewodniczącym Komisji Zakładowej, na kadencję 2018-2022,
został Pan Piotr Grzeszczak.

Serdecznie gratulujemy!

Pożegnanie „Znicza”
19 listopada br. w Trzebieszowie odbył się pogrzeb chorążego antykomunistycznego
podziemia - Antoniego Dołęgi.
Żołnierz zmarł 35 lat temu,
lecz został pochowany w tajemnicy przed ówczesną władzą.
Antoni Dołęga ps. „Znicz”
był żołnierzem AK i na początku lat 50. dowodził blisko 20osobową grupą, która organizowała akcje zbrojne i likwidowała agentów Urzędu Bezpieczeństwa.
W czerwcu br. odbyła się
ekshumacja, a w październiku
potwierdzono jego tożsamość.
Zmarł w 1982 r., a miejsce jego pochówku wskazał ostatni
żyjący potomek osoby, u której
„Znicz” się ukrywał.
Źródło: TVP 3 Lublin
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5 reprezentatywnych organizacji partnerów społecznych
przyjęło 21 listopada 2017 r.
wspólne, negatywne stanowisko w sprawie, zgłoszonego
niespodziewanie, rządowego
projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych oraz innych ustaw
(druk sejmowy 1974), dotyczącego zniesienia górnego limitu
składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
NSZZ Solidarność i Forum
Związków Zawodowych oraz
po stronie pracodawców: Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP i Business Centre Club,
wskazują, że doszło do rażącego naruszenia zasad opiniowania projektów ustaw oraz działania RDS. Zdaniem partnerów
społecznych zniesienie ograniczenia podstawy wymiaru spowoduje, że w perspektywie długofalowej narośnie poważny
społeczny problem wynikający
z rozwarstwienia wysokości
świadczeń emerytalnych. Partnerzy społeczni mają także poważne zastrzeżenia do prawi-

dłowości oceny skutków regulacji projektu. Projekt potęguje
sytuację, w której koszty funkcjonowania sytemu ubezpieczeń społecznych obciążają
w nieproporcjonalny sposób
pracowników w stosunku do
innych osób obecnych na rynku
pracy.
– Dla NSZZ Solidarność ten
projekt jest bulwersujący nie
tylko ze względu na tryb jego
procedowania, który w naszej
ocenie ma charakter niekonstytucyjny, ale także ze względu
na fakt, iż stanowi on potwierdzenie tezy, że rząd odrzuca
wnioski strony związkowej dotyczące równego obciążenia pozapłacowymi kosztami pracy
pracowników i innych kategorii
osób takich, jak osoby samozatrudnione czy zleceniobiorcy –
komentuje Barbara Surdykowska z Biura Eksperckiego NSZZ
Solidarność. – Rząd lekceważy
nasze postulaty dotyczące
wprowadzenia pełnej kumulacji
tytułów ubezpieczeniowych, pełnego „ozusowania” umów zleceń,
czy modyfikacji zasad odprowadzania składki przez osoby prowadzące działalność gospodarczą – dodaje.
Źródło, foto: tysol.pl
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Nowe miejsca pracy
153 mln zł kosztowała budowa nowej Fabryki Cukierków
„Pszczółka”. Firma otworzyła
nowy zakład w podstrefie ekonomicznej na Felinie. Inwestycja i rozszerzenie produkcji
o pralinki, czekoladki i galaretki
umożliwiło zwiększenie zatrudnienia o ok. 70 proc. Obecnie
pracuje tam 195 osób. - Chcemy stać się ogólnopolską marką, rozpoznawalną przez konsumentów w całym kraju - mówi Aleksander Batorski, prezes
FC „Pszczółka”. Firma planuje
kolejne przyjęcia do pracy.
Źródło: Lubelski Kurier

Bogdanka zwiększy
wydobycie węgla
186 milionów ton węgla kamiennego zalega pod ziemią
w rejonie Ludwina. O dostęp do
złoża zabiegał Lubelski Węgiel
Bogdanka. Ministerstwo Środowiska przyznało kopalni koncesję na wydobycie. Nie oznacza
to jednak, że od razu na terenie
złoża „Ostrów”, bo taką nazwę
nosi ten obszar, pojawią się
szyby. W pierwszej fazie eksploatacja będzie prowadzona
w oparciu o istniejącą już infrastrukturę podziemną. Wydobycie ma się zacząć około 2020
roku. Dalsza rozbudowa obiektów technicznych przewidziana
jest na lata 2025-2030. Spółka
oszacowała nakłady na inwesty-

cje na 1,2-1,3 mld zł. Kopalnia osiągnie pełne możliwości około 2032
roku.
Źródło: Lubelski Kurier

Porozumienie
w sprawie budżetu
na rok 2018
18 listopada zakończyły się
w Brukseli negocjacje w sprawie budżetu UE na 2018 rok.
Polskę reprezentował Piotr
Nowak, Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów.
Środki z budżetu na 2018 r.
sfinansują m.in. politykę spójności, WPR, ochronę granic
zewnętrznych i bezpieczeństwa
w UE.
Do Polski z budżetu UE
wpłynie ponad 50 mld PLN,
przy składce ok. 18 mld PLN.
Źródło: Ministerstwo Finansów

adresowanej do ludzi w wieku
do lat 30-tu, a ma tych lat 31.
Zamierzamy także dać więcej
swobody dyrektorom urzędów,
tak by mogli podejmować więcej indywidualnych decyzji –
zapowiedział wiceminister Stanisław Szwed.
Sekretarz stanu w MRPiPS
dodał, że dofinansowanie osób
długotrwale bezrobotnych zostanie utrzymane.
Wiceminister poruszył również kwestię osób, które rejestrują się w urzędach w celu
uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego.
- Mamy świadomość, że
około 30 proc. bezrobotnych
rejestruje się wyłącznie w tym
celu. Chcieliśmy to zmienić.
Niestety, okazało się, że zmiana tego stanu rzeczy to już praca na kolejną kadencję – zauważył Stanisław Szwed.
Źródło: MRPiPS

Zmiany na rynku pracy
- Rząd zamierza dokonać
istotnych zmian w prawie dotyczącym rynku pracy – zadeklarował w czwartek w Nysie sekretarz stanu w MRPiPS Stanisław Szwed.
- Odejdziemy od paru rzeczy wprowadzonych w 2014
roku, np. tzw. profilowania bezrobotnych.
Chcemy
także
znieść różnego rodzaju limity
wiekowe, tak by nie dochodziło
do sytuacji jak obecnie, gdy
ktoś chce skorzystać z pomocy

Zmiany nazw ulic
Jak podaje Nasz Dziennik,
wojewoda lubelski, Przemysław
Czarnek przygotowuje projekt
zmiany nazw 4 ulic w Lublinie.
Efekty pracy urzędu wojewódzkiego poznamy najpóźniej
do 1 grudnia. Decyzja będzie
obejmowała ulice: Kruczkowskiego,
Hempla, Seidlera,
1 Armii WP. Nazwy nowych patronów nie są jeszcze znane,
ale nie będą budzić żadnych
kontrowersji.
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