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W karetce kierowca i…?
Rada powiatu puławskiego
planuje, w ramach oszczędności,
zmniejszyć obsadę karetek pogotowia ratunkowego z 3 do 2 osób.
Wynika z tego, że już w niedługim czasie do chorego w powiecie puławskim będzie jechał kierowca i…?
Zaniepokojeni takimi planami
mieszkańcy Puław i okolic zmobilizowali siły i zbierają podpisy pod
petycją, w której domagają się
odstąpienia od tego, skądinąd,
delikatnie mówiąc dyskusyjnego
pomysłu.
W uzasadnieniu petycji czytamy: „(…) Sprzeciw nasz podyktowany jest troską o dobro nas samych i naszych najbliższych.
Uważamy, że życie i zdrowie
ludzkie jest największym dobrem
i nie ma możliwości, aby względy
ekonomiczne wzięły górę nad
dobrem człowieka. W naszej ocenie wspomniane 2-osobowe zespoły nie są w stanie zagwarantować nam bezpieczeństwa. Rozwiązania odbiją się negatywnie
na efektywności działania poszczególnych zespołów, a także
stwarzają zwiększone ryzyko zaistnienia sytuacji niepożądanych
oraz obniżających jakość świad-

czonych
usług
i skuteczność podejmowanych działań.”
R ó w n i e ż
„Solidarność” Oddziału Puławy nie
pozostawiła planów
rady powiaty bez
komentarza. Związkowcy wystosowali

?
do radnych stanowisko,
w którym stanowczo sprzeciwiają
się planom zmniejszenia obsady
karetek pogotowia. Zwracają
również uwagę, że oprócz obniżenia jakości świadczonej pomo-

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność”
w Zakładach Azotowych „Puławy” S.A.
poinformowała na swojej stronie internetowej,
że pracownicy spółki otrzymają na święta 1500 zł nagrody.
GRATULUJEMY!
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cy medycznej, odbije się to na
pracownikach.
Jak czytamy w stanowisku,
działania w oddziale ratunkowym
są tylko jednym z etapów restrukturyzacji całego szpitala w Puławach. Pracujący w szpitalu
związkowcy oceniają, że w wyniku tych działań pracę może stracić nawet 200 osób.
„Solidarność” Oddziału Puławy podkreśla, że zrobi wszystko,
by powstrzymać ewidentne dążenie do likwidacji szpitala. Nigdy
nie będzie też zgody na traktowanie pracowników jako jeden
z elementów kosztów, który można w prosty sposób zredukować
bo jest to najbardziej prymitywna,
i nie przynosząca korzyści
w dłuższym okresie czasu, forma
restrukturyzacji – piszą związkowcy.
Pełną treść stanowiska można
znaleźć na naszej stronie internetowej.
A.K.
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Bogdanka przejęta przez Eneę
W połowie listopada br., już oficjalnie, Enea przejęła pakiet kontrolny Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. Kopalnia
zyska stałego i pewnego odbiorcę węgla. Będzie mogła
zwiększać wydobycie, a pracownikom zapewni stabilne zatrudnienie. To główne zalety przejęcia LW Bogdanka przez
grupę Enea – wynika z zapowiedzi firmy.
Zawirowania wokół łęczyńskiej
kopalni trwały kilka miesięcy. Najpierw Enea wypowiedziała kontrakt, który zapewniał kupno

więk szości wydobywaneg o
w Bogdance węgla. Potem zarząd kopalni zapowiadał zablokowanie planów zakupu spółki.
Ostatecznie, po decyzji prezesa
Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, wyrażającej zgodę na przejęcie Bogdanki, Enea
wykupiła ponad 60% akcji, stając
się tym samym głównym właścicielem lubelskiej kopalni.
– W tej transakcji nie ma
przegranych – zapewnia Dalida
Gepfert, wiceprezes Enei oraz
od października przewodnicząca rady nadzorczej LW Bogdanka. – Zyskuje zarówno Enea,
Bogdanka, jak i mniejszościowi
akcjonariusze. Kopalnia zostanie z nami na wiele lat. Idealnie
pasuje do naszych planów budowy grupy paliwowo energetycznej.
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Niestety, na razie nie ma mowy o przyjęciach do pracy w kopalni. Bogdanka przez zawirowania na rynku węgla musiała
zmniejszyć wydobycie, przez
co pracę straciło
ok. 400 osób.
W 2015 roku
górnicy
mają
wydobyć
8,5
mln ton węgla,
chociaż możliwości produkcyjne Bogdanki
są
w i ę k s ze
(11,5 mln ton).
– Bardzo realne
jest, że w niedługim czasie Bogdanka będzie
mogła osiągać maksymalne poziomy wydobycia, do których jest
przystosowana – mówił prezes
kopalni w Bogdance, Zbigniew
Stopa. Taka perspektywa oznacza koniec zwolnień. Na razie
jednak nie będą tworzone nowe
miejsca pracy.
– Nie będziemy zwalniać, ale
i nie zamierzamy
przyjmować pracowników – zapowiada Stopa. –
Nawet mimo planów zwiększenia
wydobycia. Planujemy
raczej
poprawę wydajności. W sytuacji,
kiedy np. Kompania Węglowa rzuca na rynek par-

tie węgla poniżej swoich kosztów, musimy się skupić na tańszym wydobywaniu tego paliwa.
Jak wynika z doniesień prasowych, Kompania Węglowa może
już niedługo być nie tylko konkurentem Bogdanki w wydobyciu, ale
także jedną ze spółek Enei.
Jeden ze scenariuszy przewiduje,
że Enea miałaby wejść kapitałowo
do powołanej przez państwo spółki
i wnieść tam akcje Lubelskiego
Węgla Bogdanka. Jak ustaliła
"Rzeczpospolita", Enea miałaby
51% udziałów w nowej spółce,
a Skarb Państwa – 49%. "Enea –
według naszych informacji – od
początku nastawiała się na zakup
obu firm górniczych (KHW i Bogdanki). Nasze źródła podają, że
otrzymała od resortu skarbu zgodę
na zakup Bogdanki, która jest najważniejszym dostawcą węgla dla
jej elektrowni, pod warunkiem, że
przejmie też pogrążony w kłopotach KHW" – czytamy dalej
w „Rz”.
Jak faktycznie będzie, czas
pokaże. Miejmy nadzieję, że
najlepsza kopalnia w Europie,
jaką jest niewątpliwie Bogdanka, nie straci na tych machinacjach, a jedynie umocni swoją
pozycję.
oprac. Agnieszka Kosierb
zdj. wikipedia
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Pożegnanie z Jezuitami
W minioną niedzielę (29 listopada br.) odbyła się uroczysta
msza św., kończąca działalność oo. Jezuitów przy ul. Królewskiej
w Lublinie. Zakonników żegnali między innymi wierni, działacze
„Solidarności” i ks. arcybiskup Stanisław Budzik.
Posługę w kościele pod wezwaniem św. Piotra i Pawła kapłani sprawowali ponad 95 lat. W tym
czasie bardzo mocno związali się
ze środowiskiem lubelskiego
Śródmieścia, ale nie tylko. Świątynia ta jest kolebką Drogi Neokatechumenalnej w Polsce. To tutaj
w 1975 r. o. Alfred Cholewiński
i katechiści włoscy głosili pierwsze
katechezy, inicjując powstanie
najstarszej w Polsce wspólnoty
neokatechumenalnej.
Kościół ten związany jest również z NSZZ „Solidarność”. To
właśnie tu, każdego 13. dnia miesiąca, sprawowano msze św. za
Ojczyznę, na które tłumnie
uczęszczano w czasach stanu
wojennego. Po męczeńskiej
śmierci kapelana „Solidarności” –
bł. ks. Jerzego Popiełuszki msze
św. za Ojczyznę odprawiano,
przez ponad 30 lat, 19. dnia każdego miesiąca. W związku z tym,
w
imieniu
lubelskiej
„Solidarności”, za lata wspólnej
modlitwy i wsparcia dziękował
Jezuitom przewodniczący Marian
Król. W specjalnym liście, skierowanym do wszystkich zakonników, którzy przez lata posługiwali
w świątyni przy ul Królewskiej,
napisał: „ (…) To w tej świątyni
zawierzaliśmy Bogu nasze trudne
sprawy, w codziennej modlitwie
i w czasie trudnych momentów
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naszej historii.
(…) Świątynia
św. Piotra Apostoła przez lata
była ostoją dla
całego środowiska lubelskiej
„Solidarności”.
Pr zyc hod zil iśmy
tu
po
wsparcie, nadzieję i siły do
działania. (…) Dziś pragniemy podziękować
Wszystkim Ojcom Jezuitom, którzy przez lata
posługiwali w Kościele
św. Piotra Apostoła za
ich otwartość, odwagę
i wielkie serce.”
Świątynia oo. Jezuitów w Lublinie ma bardzo bogatą tradycję. Jej
początki związane są
z obecnością w Lublinie
oo. Bernardynów, których siedzibą był obecny kościół
pw. Nawrócenia św. Pawła przy
ul. Bernardyńskiej. Wkrótce po
ich osiedleniu się w mieście,
w pobliżu zamieszkały, we własnych domach, kobiety zachowujące trzecią regułę św. Franciszka. W 1618 r. sprowadzono
z Krakowa siostry bernardynki,
do których przyłączyły się tercjarki. Początkowo zakonnice
posiadały
drewnianą
k a p l i c ę .
W 1636 r. zakupiły
plac
pod nowy kościół.
Jego
budowa
zakończyła się
w 1658 r.
W tym też
roku konsekrował go sufragan płocki,
bp Z. Czy-

żowski. Równocześnie z kościołem wybudowano klasztor. Spłonął on całkowicie w 1768 r. Odbudowa trwała kilka lat.
W ramach represji po powstaniu styczniowym w 1864 r. władze carskie zdecydowały o kasacie wszystkich klasztorów. W 1887 r.
było tu jeszcze 6 sióstr,
które przewieziono do innych klasztorów. Od tego
czasu przy kościele pozo-

stawał jeden ksiądz i organista,
którym przyznano część klasztoru z przeznaczeniem na mieszkanie.
Po I wojnie światowej,
w 1919 r. siostry odzyskały kościół, odstępując go rok później
jezuitom, którzy powrócili do Lublina. Kościołem jezuitów była
obecna archikatedra. O obecności tego zakonu w Lublinie
świadczy także budynek dzisiejszego Szpitala Wojskowego
przy Alejach Racławickich, którego budowę rozpoczęto w 1922
r. z przeznaczeniem na Studium
Misyjne Jezuitów „Bobolanum”.
Po 95 latach pracy zakonnicy
przekazali kościół i zabudowania klasztorne archidiecezji lubelskiej. Posługę będą tu sprawować księża diecezjalni. Zabudowania klasztorne mają służyć
uczestnikom drogi neokatechumenalnej.
Agnieszka Kosierb
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Wyróżnienia PIP
dla Społecznych Inspektorów Pracy
W dniu 27 listopada 2015 r. Państwowa Inspekcja
Pracy OIP w Lublinie zorganizowała, pod patronatem
Głównego Inspektora Pracy Iwony Hickiewicz, uroczyste podsumowanie konkursów i programów prewencyjnych. Tego dnia na Zamku Lubelskim wręczono nagrody i dyplomy laureatom konkursów i uczestnikom programów.
Na gali podsumowano tegoroczne edycje konkursów
promujących pożądane postawy w zakresie kompleksowej ochrony pracowników w środowisku pracy tj.:
· najaktywniejszy zakładowy społeczny inspektor
pracy,
· pracodawca – organizator pracy bezpiecznej,

www.pip.gov.pl

· buduj bezpiecznie,
Nagrodzono również laureatów programów prewencyjnych PIP:
· Zdobądź Dyplom PIP dla mikro zakładów z branży
usług leśnych.
· Spełnianie minimalnych wymagań bhp przez maszyny i urządzenia użytkowane w przetwórstwie
przemysłowym,
· Zarządzanie bezpieczeństwem pracy – prewencja
wypadkowa.
Bardzo ważnym akcentem Gali Państwowej Inspekcji Pracy było wręczenie nagród najaktywniejszym zakładowym społecznym inspektorom pracy.
Tegorocznymi laureatami konkursu zostali członkowie NSZZ „Solidarność”:
III miejsce: Andrzej Węgliński - PGE Dystrybucja SA
O/Lublin
II miejsce: Adam Maciocha - Biuro Urządzania Lasu
i Geodezji Leśnej O/Lublin,
I miejsce: Krzysztof Jasiński - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
Zachęcamy zakładowych społecznych inspektorów
pracy do nawiązania ścisłej współpracy z regionalnym
koordynatorem do spraw BHP Markiem Wątorskim
w celu aplikowania do konkursu SIP tel. 502 610 479,
e-mail: skarbnik.lublin@solidarnosc.org.pl
(MW)

Prezydenckie projekty już w Sejmie
Prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu projekty ustaw o obniżeniu wieku emerytalnego oraz
o zwiększeniu kwoty wolnej od podatku. Pierwsza
ustawa pozwala przejść na emeryturę kobietom
w wieku 60 lat, mężczyznom w wieku 65 lat. Druga
podwyższa kwotę wolną do 8002 zł.
Oba projekty stanowią realizację zobowiązań Prezydenta RP, podjętych podczas kampanii wyborczej. Co ważne, są również częścią umowy programowej podpisanej między Prezydentem RP a KK
NSZZ „Solidarność”.
O złożeniu projektów do Sejmu poinformowała
Kancelaria Prezydenta.
Zasadniczą propozycją zawartą w projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych
innych ustaw jest przywrócenie wieku emerytalnego
obowiązującego w Polsce do końca 2012 r. Wiek
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przechodzenia na emeryturę będzie więc zróżnicowany ze względu na płeć i będzie wynosił 60 lat dla
kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Zmiany te obejmą osoby objęte powszechnym systemem emerytalnym
(ZUS) oraz rolników (KRUS).
Z kolei podstawowym celem projektu ustawy
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych jest zwiększenie kwoty wolnej od opodatkowania z 3 091 zł do 8 002 zł. Realizacja tego celu
nastąpi poprzez zwiększenie kwoty zmniejszającej
podatek z 556 zł 02 gr do 1 440 zł.
Jak informuje Kancelaria Prezydenta, w obowiązującym stanie prawnym, kwota wolna od podatku jest niedostosowana do realiów społecznogospodarczych, na co zwrócił uwagę Trybunał
Konstytucyjny w wyroku z dnia 28 października
2015 r.
www.solidarnosc.org.pl
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Uroczyste zebranie z okazji XXV-lecia Regionalnej Sekcji Emerytów
i Rencistów Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”
W sali konferencyjnej Regionu
Środkowo-Wschodniego NSZZ
„Solidarność”, w dniu 26 listopada
br., odbyło się uroczyste zebranie
z okazji XXV-lecia Regionalnej

Sekcji Emerytów i Rencistów
NSZZ „Solidarność”. Zaproszonych gości powitała przewodnicząca Krystyna Knapik. Do zgromadzonych, jako pierwszy, przemówił
przewodniczący Krajowej Sekcji
Emerytów i Rencistów, Dariusz
Kucharski. Scharakteryzował on
obecną sytuację społecznoekonomiczną osób starszych
w Polsce. Przypomniał, że w Za-

kładzie Ubezpieczeń Społecznych,
niektórzy lekarze-orzecznicy jednym dokumentem potrafią
„uzdrowić” ewidentnie chore osoby, stwarzając im w ten sposób
bardzo trudne warunki
do dalszej egzystencji.
Szef
emeryckiej
„Solidarności” wskazał
na patologie występujące w służbie zdrowia.
Nie omieszkał wspomnieć o zawiłych zasadach obrotu finansowego w funduszach
emerytalnych i Zakładzie
Ubezpieczeń
Społecznych. Zastępca przewodniczącego
Regionu Środkowo-Wschodniego
Marek Wątorski krótko scharakteryzował funkcjonowanie Fundacji
„Ruchu Solidarności Rodzin”, która
w swojej działalności jest swego
rodzaju platformą spotkań międzypokoleniowych. Wskazał na inicjatywy Fundacji tj. „Kino w Bramie”
czy „Lubelskie Centrum Gier Historycznych”, gdzie poprzez film i zabawę, przekazywana jest wiedza

o historii Polski. Przewodnicząca
Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania Teresa Misiuk złożyła
zebranym serdeczne podziękowania, mówiąc: Bez Waszej odwagi,
zaangażowania i determinacji, którą wykazaliście się 35 lat temu, nie
byłoby obecnej „Solidarności”. Zaprosiła na „Koncert Pieśni Niepokornej”, dedykowany represjonowanym i internowanym w stanie
wojennym, który obędzie się 14
grudnia br. w kościele pobrygidkowskim. W kolejnej części zebrania zostały wręczone honorowe
odznaki „Semper Fidelis” Krajowej
Sekcji Emerytów i Rencistów oraz
dyplomy uznania za długoletnią
i bezinteresowną działalność
w NSZZ „Solidarność”. W części
sprawozdawczej zebrania, przewodnicząca Regionalnej Sekcji
Krystyna Knapik, scharakteryzowała działalność sekcji od 18 lutego 1991 r. do chwili obecnej. Po
krótkiej dyskusji i odśpiewaniu
hymnu „Solidarności” zebranie zostało zakończone.
Marcin Paluch

Zwolnienie lekarskie w nowej formie
W przyszłym roku, lekarze i chorzy, będą musieli się
oswoić z nową formą zwolnienia lekarskiego.
E-zwolnienia zastąpią znane wszystkim dotychczasowe
druki L-4. Oczywiście nie od razu. Przez dwa lata będą
funkcjonowały zwolnienia w obu formach. Z e-zwolnień
cieszą się lekarze, bo nie będą musieli wypisywać kilku
egzemplarzy papierowych zwolnień. Zarówno ZUS, jak
i pracodawca, otrzymają informację o absencji chorobowej pracownika drogą elektroniczną. Usprawni to również
pracę ZUS – szybsze zweryfikowanie zwolnień pozwoli
ograniczyć nadużycia w tym obszarze.
Red.
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