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„Śladami Legionów
Polskich”
Finał Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Śladami Legionów Polskich”, organizowanego
przez Komendę Główną Ochotniczych Hufców Pracy i Lubelską
Wojewódzką Komendę OHP, odbył się 8 listopada br. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.
Podczas gali rozdano nagrody
i wyróżnienia laureatom.
Spośród 162 prac konkursowych w kategoriach plastycznej,
fotograficznej i graficznej nagrodzono 16, a wyróżniono 3 prace. Można podziwiać je na wernisażu w holu Urzędu Woje-
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wódzkiego przy ul. Spokojnej 4
w Lublinie, do 10 listopada.
Celem konkursu było pogłębianie wiedzy młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy o Legionach Polskich i walki o niepodległość w latach 1914-1918,
kształtowanie postawy patriotycznej i świadomości narodowej oraz upamiętnienie 100.
rocznicy boju Legionów Polskich pod Kostiuchnówką.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Krzysztof Michałkiewicz Poseł na Sejm RP, prof. Mirosław Piotrowski Poseł do Parlamen-

tu Europejskiego, Stanisław Gogacz Senator RP i dr hab. Przemysław Czarnek Wojewoda Lubelski.
Małgorzata Strużek
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Obniżenie wieku emerytalnego
– pierwszy krok wykonany
Komisja polityki społecznej i rodziny pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy
o obniżeniu wieku emerytalnego. Projekt skierował do
Sejmu prezydent Andrzej
Duda.
Projekt przewiduje obniżenie wieku emerytalnego do
60 lat dla kobiet i 65 lat dla
mężczyzn. Nie zawiera jednak postulatu NSZZ Solidarność o uwzględnieniu w ustawie stażu pracy i możliwości
przechodzenia na emeryturę
po przepracowaniu 35 lat
przez kobiety i 40 lat przez
mężczyzn.
Andrzej Duda, ubiegając się
o stanowisko prezydenta,

przyrzekł
„Solidarności”
uwzględnienie stażu pracy
w projekcie reformy systemu
emerytalnego.

Za przyjęciem projektu głosowało 20 posłów, 4 było przeciw,
a 1 wstrzymał się od głosu.
www.tysol.pl,foto: pixabay.com

Bezrobocie wśród 50latków

Co druga osoba po 50. roku
życia jest bezrobotna. Eksperci wyjaśniają, że przedsiębiorcy uważają, iż osoby po pięćdziesiątce nie są tak aktywne,
nie znają dobrze nowych technologii, ani nie dopasowują się
do młodych zespołów.
Jest to bardzo stereotypowe myślenie, które szkodzi i
pracownikom i pracodawGłos związkowca 33/2016

com.
Specjaliści
ze
spółki Polski HR podkreślają, że pracowników
50+ warto zatrudniać,
ponieważ są zmotywowani bardziej niż młodzi
pracownicy i bardziej
angażują się w wykonywanie
swoich obowiązków, nie tylko
przez strach przed utratą
pracy, ale także z chęci udowodnienia swojej wartości.
Są poza tym doświadczeni,
lojalni i odpowiedzialni, a także o wiele bardziej stabilni
emocjonalnie niż młodsi koledzy i potrafią lepiej poradzić
sobie w trudnych sytuacjach.

Pracownicy 50+ są także
mniej kosztowni, ponieważ pracodawcy są zwolnieni z obowiązku opłacania składek na
Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, gdy zatrudniają
kobiety, które ukończyły 55 rok
życia i mężczyzn, którzy ukończyli 60 lat. Pracodawca, który
zatrudni osobę w wieku 50+
i będzie chciał ją przeszkolić
może także liczyć na zwrot
w wysokości do 80 proc. kosztów szkolenia i do wysokości
300 proc. przeciętnego wynagrodzenia.
www.solidarnosc.org.pl
str. 2

Program obchodów
Narodowego Święta
11 Listopada, Lublin
godz. 9.00 Uroczysta sesja Rady Miasta Lublin
godz. 10.00 Msza św. w katedrze lubelskiej w intencji Ojczyzny
godz. 11.30 Przemarsz na Plac Zamkowy
godz. 11.45 Uroczystość na Placu Zamkowym:
Złożenie meldunku Dowódcy Garnizonu Lublin przez dowódcę uroczystości i powitanie kompanii honorowych

Odegranie Hymnu Narodowego

Uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt

Wystąpienie Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka

Odczytanie rozkazu Dowódcy Batalionu Dowodzenia Wielonarodowej Brygady
(część polska) o nadaniu odznak pamiątkowych i ich wręczenie

Apel pamięci i salwa honorowa

Musztra paradna w wykonaniu orkiestry wojskowej i zespołu „Na granicy”

Składanie wieńców i wiązanek kwiatów pod:
- Pomnikiem Zaporczyków
- tablicami Więźniów Zamku (Wojewoda Lubelski w imieniu Komitetu Honorowego oraz wszystkich uczestników)

Defilada kompanii honorowych

Defilada jazdy i pojazdów historycznych

Imprezy towarzyszące, w tym m.in.:

prezentacja grup rekonstrukcyjnych i pojazdów historycznych

wystawa sprzętu służb mundurowych (w tym Wojska Polskiego, WSOSP w Dęblinie, inspekcji celnej, straży granicznej, pożarnej, policji, pogotowia ratunkowego)

przewodnicy PTTK poprowadzą wycieczki „Szlakiem odzyskania niepodległości”,
a harcerze ZHR i zespoły muzyczne poprowadzą „śpiewanki patriotyczne”

Klub „Vade Mecum” i fundacja Normalna Kultura zorganizują „Grę niepodległościową”

uczestnicy zostaną poczęstowani wojskową grochówką oraz otrzymają okolicznościowe foldery, chorągiewki, baloniki
godz.13.30 Złożenie wiązanek kwiatów przy tablicy upamiętniającej Jerzego
A. de Tramecourta – Wojewodę Lubelskiego w latach 1937-1939 (Lubelski Urząd Wojewódzki, ul. Spokojna 4
godz. 14.00 Złożenie wieńców na mogiłach legionistów (cmentarz wojenny
w Lublinie przy ul. Białej)
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