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Z informacją do społeczeństwa
Związkowcy z lubelskiej „Solidarności”, w odpowiedzi
na apel Międzyzwiązkowego Komitetu ProtestacyjnoStrajkowego Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, zorganizowali 22 października br. akcję rozdawania ulotek.
polskich przedsiębiorstw energochłonnych oraz programu odbudowy przemysłu.
Ulotki informacyjne spotkały
się z dużym zainteresowaniem
mieszkańców, przechodnie chętnie dyskutowali o zbliżających się
wyborach i o sytuacji naszego
kraju.
Agnieszka Kosierb

Fot. A. Kosierb i M. Paluch

W samo południe, w pięciu
najbardziej uczęszczanych punktach Lublina, można było spotkać
związkowców, którzy rozmawiali
z przechodniami i zachęcali do
zapoznania się z działalnością
parlamentarzystów przy pomocy
strony sprawdzampolityka.pl.

Akcja była formą poparcia dla
protestujących w tym samym
czasie górników, którzy w Warszawie manifestowali swój sprzeciw wobec złamania przez rząd
PO-PSL umowy społecznej zawartej 17 stycznia w Katowicach.
Umowa ta dotyczyła m.in. programu naprawczego dla górnictwa,
wsparcia dla zbrojeniówki i dla
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Odbudować dialog  Prezydent RP
powołał Radę Dialogu Społecznego
Prezydent Andrzej Duda powołał Radę Dialogu Społecznego, instytucję stawiającą sobie za cel szukanie dobra
wspólnego między pracownikami, pracodawcami i rządem. Na jej czele stanął Piotr Duda, przewodniczący
NSZZ „Solidarność”.
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nimi, a nawet wbrew ich woli –
zaznaczył Andrzej Duda.  Rola
Komisji Trójstronnej wyczerpała
się. W związku z tym ogromnie

Fot. M. Żegliński

 To ważny moment. Przede
wszystkim dziękuję za to, że skutecznie nastawaliście, aby powstała ta ustawa. Dziękuję za to,
że do Rady Dialogu Społecznego, z głosem doradczym, został
wprowadzony przedstawiciel prezydenta Rzeczypospolitej, którego nie było wcześniej w Komisji
Trójstronnej – powiedział Andrzej
Duda po wręczeniu w Pałacu
Prezydenckim nominacji członkom Rady. Przypomniał, iż to
Prezydent Rzeczypospolitej jest
najwyższym przedstawicielem
państwa, stojącym na straży jego
bezpieczeństwa – także bezpieczeństwa społecznego.  Obecność prezydenta w tym gremium,
poprzez jego przedstawiciela,
jest sprawą niezwykle ważną i za
to zrozumienie dla spraw państwowych jestem ogromnie
wdzięczny – podkreślił prezydent
Duda. Przedstawicielem prezydenta w RDS została Agnieszka
Lenartowicz, która jednocześnie
została doradcą prezydenta ds.
dialogu społecznego.
Prezydent wskazał na brak
dialogu społecznego jako jedną
z najpoważniejszych bolączek
obywateli.  Kiedy podczas kampanii wyborczej wielokrotnie spotykałem się z naszymi rodakami,
rozmawiając na temat bieżących
spraw, problem dialogu pojawiał
się bardzo często. Jego brak powodował, iż wiele ważnych spraw
dziejących się w naszym kraju,
a wpływających na życie obywateli, rozgrywa się obecnie poza

W posiedzeniach RDS będą
uczestniczyć, z głosem doradczym, także przedstawiciele prezesa NBP i szefa GUS. Cztery
organizacje pracodawców  Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy
RP, Związek Rzemiosła Polskiego i Business Centre Club 
przedstawiły prezydentowi po
sześciu swoich członków Rady,

się cieszę, że powstała Rada
Dialogu Społecznego. Bardzo na
nią liczę – na jej rolę w tworzeniu
lepszej Polski  tak, aby państwo
było budowane w sposób spójny,
aby rzeczywiście został w nim
zapewniony zrównoważony rozwój i by istniało w nim poczucie
solidaryzmu społecznego. Trzeba
je w obywatelach odbudować –
dodał.
W skład Rady Dialogu Społecznego weszli przedstawiciele
rządu, pracodawców, przedsiębiorców oraz organizacji związkowych. Rada liczy 59 osób, a jej
przewodniczący będzie powoływany rotacyjnie na rok spośród
przedstawicieli rządu, pracodawców i związków zawodowych.

a trzy centrale związkowe  po
ośmiu. Premier Ewa Kopacz wybrała do rady osiem osób – sześciu ministrów i dwóch wiceministrów. Pierwsze, wyjątkowe posiedzenie Rady odbyło się w Pałacu
Prezydenckim. – To wielki zaszczyt dla mnie jako dla prezydenta RP – podkreślił Andrzej Duda.
Agnieszka Żurek,
Tygodnik Solidarność
Z
ramienia
NSZZ
„Solidarność” w skład Rady
Dialogu Społecznego wszedł
Andrzej Kuchta, Przewodniczący MKZ WSK PZL Świdnik. Panu Andrzejowi gratulujemy
i życzymy owocnej pracy.
Red.
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Nadchodzi koniec PGNiG!
prawie 167 mln złotych. Zakup
surowca w Holandii i w Niemczech przyniesie wymierne
oszczędności obu polskim spółkom, ponieważ gaz można tam
kupić dzisiaj dużo taniej.
Holenderski Vitol to firma handlująca ropą naftową, gazem
i węglem, będąca jednym z ważniejszych pośredników handlu
gazem w Europie. Funkcjonuje
w Rotterdamie i Genewie. Z kolei
PGNIG Sales & Trading GmbH,
mająca swoją siedzibę w Mona-

br. Orlen zawarł kilka takich
umów z Vitolem, o łącznej wartości prawie 1,76 mld złotych. Holenderski sprzedawca będzie dostarczał gaz również innym polskim przedsiębiorstwom. Niemal
w tym samym czasie zawarł kontrakt z Grupą Azoty Puławy, której w ciągu najbliższych 12 miesięcy dostarczy połowę potrzebnego jej gazu. Pozostałą ilość,
naszemu chemicznemu gigantowi, dostarczy niemiecka spółka
PGNIG Sales & Trading GmbH.
Według przedstawicieli Grupy
Azoty oba kontrakty opiewają na

chium, pomimo że jest nadal częścią Grupy Kapitałowej PGNiG,
operuje na rynku austriackim
i niemieckim, będąc dostawcą
zarówno dla odbiorców indywidualnych, jak i firm. Tak czy inaczej,
obaj pośrednicy sprzedają rosyjski gaz, który kupują po dużo niższych cenach niż robi to PGNIG.

Fot. Wikipedia.pl

Ostatnie zakupy paliwowe polskich przedsiębiorstw mogą
wskazywać, że nadchodzi kres
działalności PGNiG – do tej pory
głównego dostawcy gazu dla naszego przemysłu.
PKN Orlen, w swoim komunikacie giełdowym, poinformował,
że podpisał kontrakt na dostawy
gazu za 520 mln zł z holenderską
firmą Vitol. Nie był to pierwszy
kontrakt, jaki polska spółka zawarła z holenderskim sprzedawcą gazu. Począwszy od sierpnia
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Niekwestionowana pozycja
dostawcy
PGNiG był do tej pory najważniejszym polskim dostawcą gazu.
Jego klientami były m.in. elektrociepłownie, huty, a także wszyst-

kie polskie zakłady chemiczne.
PGNiG kupuje rosyjski gaz
w oparciu o kontrakty długoterminowe, w których obowiązuje
klauzula „bierz lub płać” („take or
pay”). Takie warunki narzuca
polsko-rosyjska umowa gazowa,
podpisana w 2010 r. przez wicepremiera Waldemara Pawlaka.
Zapisany tam poziom dostaw gazu przekracza polskie zapotrzebowanie. Rosyjski gaz, kupowany przez PGNiG, był zawsze najdroższy w Europie. W 2012 r.,
w szczytowym momencie cen
ropy naftowej na światowych rynkach, PGNiG płacił ponad 500
USD za 1 tys. metrów sześciennych, gdy niemal w tym samym
czasie cena gazu sprzedawanego do Europy Zachodniej wynosiła 440 USD. Krótko mówiąc,
PGNIG musiał kupować rosyjskiego gazu więcej niż potrzebował i za znacznie wyższą cenę.
Firma ukrywała szczegóły swoich
transakcji z Gazpromem, a o cenach, po jakich kupowała gaz,
mogliśmy się częściej dowiedzieć
z rosyjskich mediów niż od niej
samej.
Zakupy gazu od Gazpromu
nie są jedynym problemem
PGNiG. Trudna sytuacja jest również z innym kontrahentem
PGNiG – Katarczykami. Klauzula
„bierz lub płać” obowiązuje również w kontraktach z katarskim
LNG Qatrgas. Miał on dostarczać
PGNIG gaz skroplony (LNG) do
gazoportu w Świnoujściu (od
2015 r. obowiązuje kontrakt
z Katarem na dostawy gazu
LNG). Gazoport jednak, wbrew
deklaracjom rządu, nie został
w porę ukończony (pierwotnie
miał być ukończony do 30 czerwca 2014 r.). PGNiG zmuszone
było zawrzeć dodatkowe porozustr. 3

mienie do umowy z 2009 r. Na
mocy tego porozumienia firmy
będą mogły w przyszłości uzgodnić dostawy tego gazu, gdy gazoport w Świnoujściu będzie w pełni
gotowy.
Opóźnienia w jego budowie
już spowodowały poważne konsekwencje. Do ofensywy ruszył
Gazprom, zainteresowany opanowaniem polskiego rynku
transportu miejskiego i zakupem ekologicznych autobusów,
napędzanych gazem LNG.
Gazprom Germania, niemiecka
spółka-córka rosyjskiego koncernu, będzie zasilała miejskie
autobusy w Warszawie w LNG,
pochodzący od Gazpromu. To
efekt 115-milionowego kontraktu pomiędzy Miejskimi Zakładami Autobusowymi w Warszawie
a Gazprom Germania. Ciekawe
jest również, że ekologiczne
autobusy zbudowane zostaną
przez firmę Solbus z Solca Kujawskiego, która należy dzisiaj

do powiązanej z Gazpromem
spółki Lider Trading. Nad podobnymi umowami pracują także miejskie przedsiębiorstwa
komunikacji w Tarnowie i Gdyni. Niewiele brakowało, aby
umowę z Rosjanami na dostarczanie LNG podpisało Miejskie
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie.
Gazprom, za pośrednictwem
powiązanych ze sobą spółek,
działających w Polsce, chce opanować jak największą część polskiego rynku dostaw LNG. Planuje to zrobić przed 2017 r., kiedy
to gazport w Świnoujściu osiągnie pełną funkcjonalność.
Czarne chmury nad PGNIG
Trudna sytuacja PGNiG może
jeszcze się pogorszyć, gdy polscy przedsiębiorcy zaczną kupować tańszy gaz od zachodnich
pośredników, a powiązane
z Gazpromem spółki przejmą
znaczną część polskiego rynku

dostaw LNG. PGNiG będzie
nadal musiało kupować określoną w umowie ilość rosyjskiego
gazu, ale będzie miało coraz
większe trudności z jego sprzedażą. Ponadto może się okazać,
po otwarciu gazoportu w Świnoujściu, że dostarczany tam LNG
nie ma odbiorców, gdyż polski
rynek nasycony jest produktem
z Rosji. W konsekwencji PGNiG
może stanąć przed widmem bankructwa.
Wówczas Gazprom może
wyciągnie do niego „pomocną
dłoń”, proponując odkupienie
udziałów PGNIG (48 proc.)
w EuRoPol GAZ. Jest to właściciel nitek gazociągu jamalskiego, którym płynie gaz do Polski
i dalej do Europy Zachodniej.
W ten sposób Rosja wzmocni
swoją energetyczną dominację
w Europie! A wtedy PGNiG będzie spółką całkowicie zależną
od Rosjan!
Leszek Pietrzak

16. akcja Polacy-Rodakom
Wobec trudnej sytuacji Polaków mieszkających za wschodnią granicą, po raz 16-ty organizowana jest zbiórka żywności, książek i zabawek. Z zebranych darów zostaną przygotowane
paczki świąteczno-noworoczne dla polskich rodzin na Białorusi i Ukrainie.
Zbiórka będzie trwała:

w Lublinie – od 26 października do 4 grudnia 2015 r., od poniedziałku do piątku,
w godz. 11.30-16.00, w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego, przy ul. Królewskiej 15,
tel. 509-714-966, www.stanislawgogacz.pl,

w Lubartowie – od 3 listopada do 4 grudnia br., od poniedziałku do piątku, w godz.
10.00-14.00, w siedzibie Oddziału NSZZ „Solidarność” Regionu ŚrodkowoWschodniego w Lubartowie, przy ul. Legionów 63, 81/ 855-28-80.
Przynosić można produkty spożywcze o długim okresie przechowywania tj. słodycze, kakao,
konserwy mięsne, makaron, cukier, kasze, ryż, mleko w proszku itp. Mile widziane będą również książki z polską literaturą piękną i książeczki dla dzieci oraz zabawki-przytulanki.
Akcji patronuje senator RP Stanisław Gogacz.
Współorganizatorem jest Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich
Oddział Lubelski, które przyjmuje wpłaty na konto PKO BP O/Lublin 44 1020 3150 0000 3202
0027 7392 z dopiskiem „Na Akcję Polacy-Rodakom”.
(red.)
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Sierż. Józef Franczak ps. „Laluś”
 ostatni żołnierz
podziemia niepodległościowego w Polsce
Sierż. Józef Franczak ps. „Laluś” zginął w walce z grupą operacyjną ZOMO, 21 października 1963 r., we wsi Majdan Kozic Górnych. Był ostatnim żołnierzem konspiracji niepodległościowej
w Polsce. Przez cały okres Polski Ludowej pamięć o tym niezłomnym żołnierzu Armii Krajowej i Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” była systematycznie zamazywana. W pierwszych latach III
Rzeczypospolitej niechętnie mówiono o żołnierzach walczących
z reżimem komunistycznym. Dopiero w 2004 r. ukazało się pierwsze całościowe opracowanie, autorstwa Wioletty Gut, pt. Józef
Franczak ps. „Lalek”, ostatni partyzant poakowskiego podziemia.
W kolejnych latach badania nad działalnością konspiracyjną tego
bojownika o wolną Polskę prowadził lubelski oddział Instytutu Pamięci Narodowej.
Sierż. Józef Franczak od
1940 r. był czynnym żołnierzem
obwodu lubelskiego Związku
Walki Zbrojnej, a następnie Armii
Krajowej. W lipcu 1944 r., chcąc
dalej walczyć z niemieckim okupantem, wstąpił w szeregi 2. Armii Wojska Polskiego. Przebywając w Kąkolewnicy koło Radzynia
Podlaskiego był świadkiem egzekucji dokonywanych przez
NKWD na żołnierzach AK, co
przyczyniło się do jego dezercji
z LWP i powrotu do pracy konspiracyjnej. Od 1953 r. prowadził
już samotną walkę z reżimem
komunistycznym. Dzięki pomocy
ludności cywilnej „Laluś” wielokrotnie wymykał się z obław Służby Bezpieczeństwa.
Zginął z bronią w ręku, 21
października 1963 r. w rejonie m.
Majdan Kozic Górnych. Ciało potajemnie pochowano na cmentarzu przy ul. Unickiej w Lublinie.
Przy okazji ekshumacji grobu
w 1983 r. okazało się, że ciało
nie ma głowy. Została ona odna-

leziona dopiero w 2015 r. w zbiorach Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie. Ostatecznie 26 marca
2015 r., po uroczystej Mszy Św.
w Katedrze Lubelskiej, doczesne
szczątki sierż. Józefa Franczaka
spoczęły w całości w rodzinnym
grobowcu na cmentarzu w Piaskach.

Marek Franczak i GRH im. Wojciecha
Lisa "Mściciela", Piaski 26.03.2015 r.

17 marca 2008 r. prezydent
Lech Kaczyński nadał mu pośmiertnie Krzyż Komandorski
z Gwiazdą Orderu Odrodzenia
Polski.
Marcin Paluch, historyk

Lubelszczyzna po wyborach
Wyborcy z naszego regionu zdecydowali się przyznać mandaty kandydatom z czterech partii – PiS, PO,
PSL i Kukiz’15.
Senatorami z Lubelszczyzny zostali: prof. Andrzej Stanisławek (PiS),
Grzegorz Czelej (PiS), Stanisław
Gogacz (PiS), Grzegorz Bierecki
(KWW Grzegorza Biereckiego), Jerzy Chróścikowski (PiS) i Józef Zając
(PSL).
W ławach sejmowych zasiądzie
z naszego województwa 27 posłów,
w tym: 18 z PiS, 5 z PO, 2 z PSL
i 2 z Kukiz’15.
PiS: Elżbieta Kruk, Gabriela
Masłowska, Sylwester Tułajew,

Artur Soboń, Jarosław Stawiarski,
Krzysztof Michałkiewicz, Lech
Sprawka, Krzysztof Głuchowski,
Krzysztof Szulowski, Jerzy Bielecki, Beata Mazurek, Sławomir Zawiślak, Agata Borowiec, Marcin Duszek, Adam Abramowicz, Piotr Olszówka, Jan Szewczak, Teresa
Hałas.
PO: Joanna Mucha, Włodzimierz
Karpiński, Wojciech Wilk, Grzegorz
Raniewicz, Stanisław Żmijan.
Kukiz’15: Jakub Kulesza, Jarosław Sachajko.
PSL: Jan Łopata, Genowefa Tokarska.
(red.)
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