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„A jeśli komu droga otwarta do nieba,
Tym, co służą ojczyźnie.
Wątpić nie potrzeba,
Że co im zazdrość ujmie. Bóg nagradzać będzie(...)”.
Jan Kochanowski

ZAPROSZENIE
Społeczny Komitet Obchodów 7. Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej zaprasza do udziału w uroczystości
upamiętniającej Ofiary tej narodowej tragedii.
Program uroczystości 10 kwietnia 2017 roku ( poniedziałek):
godz. 16.00 – złożenie kwiatów przez przedstawicieli Społecznego Komitetu: Wojewodę Lubelskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego, Prezydenta Miasta Lublin, Lubelskiego Kuratora Oświaty, Dowódcę Garnizonu Lublin, Przewodniczącego Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” pod tablicą upamiętniającą Ofiary katastrofy na budynku klasztoru oo. Kapucynów przy ul. Krakowskie Przedmieście 42.
godz. 16.30 - uroczystość na Placu Teatralnym z zachowaniem ceremoniału wojskowego:

złożenie meldunku Dowódcy Garnizonu Lublin,

odegranie hymnu Rzeczypospolitej Polskiej przez orkiestrę wojskową,

powitanie uczestników uroczystości,

odczytanie okolicznościowej odezwy Społecznego Komitetu Obchodów 7. Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej

wykonanie pieśni „Quo vadis Domine” przez chór Tibi Papa z Gimnazjum nr 15 im. Jana Pawła II
w Lublinie,

apel pamięci: odczytanie 96 nazwisk Ofiar katastrofy smoleńskiej przez dwójkę uczniów, radnych
Młodzieżowej Rady Miasta Lublin, zapalenie 96 zniczy przez harcerzy z ZHP, ZHR, Zawiszaków oraz
uczniów klas mundurowych z XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Z. Herberta w Lublinie oraz Centrum Szkół Mundurowych w Zamościu,

salwa honorowa,

odegranie melodii „Śpij Kolego w ciemnym grobie”.
godz. 17.30 – przejazd autobusem z Placu Teatralnego na ul. Gospodarczą 7.
godz. 18.00 – Msza św. w intencji Ofiar tragedii smoleńskiej pod przewodnictwem Abp. Stanisława Budzika, Metropolity Lubelskiego w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski przy ul. Gospodarczej 7 w Lublinie.
Po Mszy złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod tablicą upamiętniającą Ofiary katastrofy smoleńskiej na
placu przy kościele MB Królowej Polski. Odegranie na trąbce melodii „Cisza”.
Szkoły, organizacje i instytucje prosimy o wystawienie pocztów sztandarowych do udziału w obu częściach uroczystości. Uprzejmie prosimy o przyniesienie białych i czerwonych zniczy.
Głos związkowca 11-12/2017

str. 1

Ciężkie dni
dla konsumentów
żywności
W lutym 2017 r. ukazały się
nowe wersje projektów ustaw
o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa
Żywności,
których
wnioskodawcą jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Minister Rolnictwa zwrócił się
do wszystkich ministrów o zgłoszenie uwag w terminie 7 dni od
ich otrzymania. Poinformował
również, że w/w projekty były już
przedmiotem konsultacji w lipcu
2016r. Nadal mamy do czynienia
z pomysłem Ministra Rolnictwa
dotyczącym
bezpieczeństwa
żywności.
Zabranie zadań żywnościowych z Państwowej Inspekcji
Sanitarnej spowoduje zniszczenie instytucji, która ma ponad
60-letnią tradycję i oczywiście
pozbawi pracy część pracowników, a nadzór nad bezpieczeństwem żywności dla społeczeństwa na pewno będzie zagrożony. Nie wyobrażam sobie, by
jedna, tak duża inspekcja
(Państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności-PIBŻ), która w większości ma skupić inspekcje podległe Ministrowi
Rolnictwa a zatem głównie inspekcja rolna, była w stanie
ocenić wpływ danych czynników
zawartych w produktach żywnościowych na zdrowie ludzi. W
tej dziedzinie naszym zdrowiem
zajmują się lekarze medycyny i
minister zdrowia, oni oceniają i
określają normy żywnościowe.
Głos związkowca 11-12/2017

Głównym celem prawa żywnościowego jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności, a tym
samym ochrona zdrowia konsumentów.
PIBŻ będzie się również zajmowała nadzorem nad żywnością specjalnego przeznaczenia
tzn. żywnością dla niemowląt
i dzieci. Zawarto również zapisy
o nadzorze nad wodą butelkowaną i mineralną, co to ma wspólnego z produkcją rolną?
Ocenę czy nasza żywność jest
bezpieczna i zdrowa prowadzić
będą lekarze weterynarii, wiodąca grupa zawodowa według zapisów w projektach. Z "Sanepidu"
będzie się wybierać pracowników, którzy przydadzą się do pracy w nowej inspekcji.
Jedna z pracownic Państwowej Inspekcji Sanitarnej powiedziała: "Dziecko i piesek w jednej
poczekalni" – może to pozwoli na
zmniejszenie kolejek do lekarzy
w przychodniach?
Państwowa Inspekcja Sanitarna, jest właściwa do zapewnienia niezależnego i obiektywnego nadzoru nad produkcją
i obrotem żywnością w szerokim tego słowa znaczeniu, a nie
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, reprezentujące interesy rolników i producentów rolno-spożywczych.
Państwowa Inspekcja Sanitarna wobec braku konfliktu interesów gwarantuje poprawne,

obiektywne wykonywanie zadań
- nie pozostaje na żadnym etapie w konflikcie interesów, nie
musi wybierać między wielkością rynku rolnego i sprzedaży,
a bezpieczeństwem żywności
i żywienia.
Minister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi nadal ignoruje opinie strony społecznej i wbrew licznym
negatywnym stanowiskom, wyrażanym m.in. przez Ministra
Zdrowia, w tym uprzednio przez
Pana Ministra Zbigniewa Religę, a także zawartych w Decyzji Prezydium Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność” oraz Trójstronnego Zespołu do Spraw
Ochrony Zdrowia, dąży do
zmniejszania uprawnień Ministra Zdrowia w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia.
Sekcja Krajowa Pracowników Stacji Sanitarno - Epidemiologicznych NSZZ Solidarność podtrzymuje zgłoszone
wcześniej uwagi dotyczące
koncepcji powołania Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa
Żywności i zgłasza sprzeciw
wobec aktualnie wznowionych
projektów przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Dorota Walczak
Przewodnicząca
Sekcji Krajowej
Pracowników Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznych
NSZZ „Solidarność”
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Opiniowanie arkuszy egzaminacyjnych
szkół i placówek oświatowych

Regionalna Sekcja Oświaty
i Wychowania lubelskiej Solidarności zorganizowała szkolenie na
temat zasad opiniowania arkuszy
egzaminacyjnych szkół i placówek oświatowych. Dotyczyło ono
nowych przepisów, zawartych
w ustawie z dnia 14.12.2016 r.,
„Przepisy wprowadzające ustawę
- Prawo oświatowe” oraz na podstawie założeń zawartych w projekcie rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej w sprawie
szczegółowej organizacji szkół
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publicznych i przedszkoli. Szkolenie przeprowadził Pan Marek
Błaszczak – Dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 28 w Lublinie.
Projekt rozporządzenia określa m.in. terminy opracowywania, opiniowania i zatwierdzania
arkusza
organizacji
szkoły
i przedszkola. Dyrektor szkoły
lub przedszkola będzie opracowywał arkusz organizacji do 10
kwietnia danego roku. Arkusz,
przed przekazaniem do organu
prowadzącego, będzie zaopi-

niowany przez radę pedagogiczną oraz przez zakładowe
organizacje związkowe, o których mowa w ustawie – Prawo
oświatowe.
Arkusz organizacji szkoły
i przedszkola zatwierdzać ma
organ prowadzący szkołę lub
przedszkole do 25 maja danego
roku, po uzyskaniu opinii organu
sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą lub przedszkolem.
W przepisach przejściowych
zostały przewidziane inne, dłuższe niż w projekcie rozporządzenia, terminy opracowywania, opiniowania i zatwierdzania arkuszy
organizacji szkoły i przedszkola
na rok szkolny 2017/2018.
Umożliwi to przygotowanie przez
szkoły i przedszkola oraz ich organy prowadzące arkuszy organizacyjnych,
uwzględniających
zmiany związane z reformą
ustroju szkolnego. Rozszerzony
został wykaz treści, jakie powinien zawierać arkusz organizacji
szkoły i przedszkola.
Tomasz Kupczyk
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ZAPRASZAMY PO NOWY NUMER
NA UL. KRÓLEWSKĄ 3 W LUBLINIE
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Fundacja „Ruchu Solidarności Rodzin”
21-109 Lublin, ul. Królewska 3, tel. 81/53 208 11 wew. 26, fax. 81/53 233 01
e-mail: fundacja.lublin@solidarnosc.org.pl

Organizacja Pożytku Publicznego

Nr KRS 0000088689

Konto:
Bank Pekao SA III O/Lublin 88 1240 2382 1111 0000 3895 8209
To tylko

1%
a tyle dobrego można uczynić
Zadbaj, aby Twoje podatki zostały należycie wykorzystane!

Ty decydujesz!
Więcej informacji: http://www.solidarnoscrodzin.pl/jeden-procent.html
Głos związkowca. e-Tygodnik Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”.
Wydaje: Biuro Informacyjne Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”, 20-109 Lublin, ul. Królewska 3, tel. 53-208-11 w. 42,
e-mail: biuletyn.lublin@solidarnosc.org.pl, www.solidarnosc.org.pl/lublin.
Redakcja: Agnieszka Kosierb, Renata Lesicka, Tomasz Kupczyk. Redakcja zastrzega sobie prawo opracowywania wszystkich tekstów.

Głos związkowca 11-12/2017

str. 8

