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Pikieta przed Urzędem Wojewódzkim
17 maja br. przed Urzędem
Wojewódzkim odbyła się pikieta
pokojowa pracowników Centrum
Onkologii Ziemi Lubelskiej im.
św. Jana z Dukli. W manifestacji
udział wzięli członkowie lubelskiej „Solidarności”, wraz z przewodniczącym Zarządu Regionu
Środkowo-Wschodniego Marianem Królem oraz szefem Komisji
Zakładowej NSZZ „Solidarność”
przy COZL Józefem Krupą. Jej
celem było zwrócenie uwagi na
niewłaściwe zarządzanie i trudną
sytuację finansową Centrum Onkologii. Podczas manifestacji
skorzystano z obecności w Lublinie ministra zdrowia, Konstantego Radziwiłła na ręce którego
przekazano petycję.
Zgromadzenie nie miało charakteru hucznego protestu przeciwko władzom, ale chciano zasygnalizować, że w Centrum Onkologii są poważne trudności,
które powinny zostać zauważone
i rozwiązane.
Głównym problemem podnoszonym podczas pikiety była
kwestia niedokończonej rozbudowy COZL oraz nieudolne jego
zarządzanie. Inwestycja nie idzie
do przodu, marnotrawione są
środki publiczne, marszałek województwa nie wypełnia należycie swoich obowiązków względem szpitala. – Niemal półmiliardowa inwestycja w rozbudowę
Centrum Onkologii nie jest kontynuowana i nie wiadomo czy bęGłos związkowca 19/2017

dzie. W mediach mówi się, że
wszystko dobrze się rozwija, kiedy tak nie jest. Głosi się, że rozwój naukowy dobrze prosperuje,
gdy tymczasem dział naukowy
jest zamknięty, a jego pracownicy zwalniani – powiedział Józef
Krupa. Ponadto przewodniczący
Komisji Zakładowej przy COZL
wskazał na 40 milionowe zadłużenie, z którym nic się nie robi. Słychać o przeprowadzaniu inwentaryzacji, a w rzeczywistości
nie ma działu inwestycyjnego, są
pozwalniani ludzie, to są fakty
o których się nie mówi. Dziwne,
że w Lublinie nikt się tym nie interesuje - dodał Krupa.

stanie sfinalizowana. - Szpital
miał służyć człowiekowi i kompleksowemu leczeniu chorób
nowotworowych. Dziś można
domniemywać, że czyni się działania celowe, żeby szpital onkologiczny uległ deprecjacji, aby
nie pełnił zadania, do którego
został powołany. Trudności te
sprawiają ludzie rządzący naszym województwem, którzy rozwijają swoje biznesy, dlatego
ufamy, że minister sprawi, aby
inwestycja została dokończona i
służyła pacjentom - powiedział
Król.
Pikietujący bronili prof. Elżbiety Starosławskiej, która została

Przewodniczący
Regionu
Środkowo-Wschodniego NSZZ
„Solidarność” Marian Król zaznaczył, że inwestycja sięgająca ok.
500 mln złotych jest zagrożona,
nie ma pewności czy i kiedy zo-

zwolniona dyscyplinarnie ze stanowiska dyrektorki COZL. W ich
opinii, gdy zarządzała było lepiej,
rozbudowa postępowała i zadłużenie nie miało miejsca. Była
dyrektorka radziła sobie dobrze
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z obowiązkami. Po jej zwolnieniu
zaczęły się poważne problemy,
pojawił się ogromny dług, a inwestycja nie rozwija się.
Przed Urzędem Wojewódzkim
uczestnicy pikiety trzymali transparenty i karteczki z hasłami typu: Świat się rozwija a Centrum
się zwija; pacjenci ważniejsi niż
polityka marszałka; niech Rząd
się zaangażuje, na pewno tego
nie pożałuje; nasze centrum dziś
upada a marszałek bzdury gada;
żądamy powrotu prof. Starosławskiej! – pacjenci.
Tomasz Kupczyk
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Marsz rotmistrza Pileckiego
14 maja br., w Lublinie odbył
się Marsz Pamięci rotmistrza
Pileckiego w 116. rocznicę jego
urodzin.
W
uroczystościach
udział wzięły delegacje władz
wojewódzkich, Urzędu Miasta
oraz organizacje patriotyczne
i narodowe m.in.: Stowarzyszenie KoLiber, Lubelska Chorągiew
Husarska, Lubelskie Bractwo
Kurkowe, Zrzeszenie Wolność
i Niezawisłość, Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych,
Młodzież Wszechpolska, Obóz
Narodowo-Radykalny,
Legia
Akademicka KUL oraz licznie
zgromadzeni mieszkańcy Lublina.
Marsz poprzedziła Msza św.
za Marszałka Piłsudskiego i rotmistrza Witolda Pileckiego w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zwycię-

chowny. Podkreślił, że potrzeba nam liderów lokalnych i narodowych na miarę rotmistrza
Pileckiego, który swoim zachowaniem zachwycił wielu
Polaków. – Przy takich rocznicach jak ta dzisiejsza, Ojczy-

skiej w Lublinie.
Podczas homilii ks. prof. Jarosław Jęczeń mówił, że miniony
system socjalistyczny usiłował
wymazać z pamięci Polaków postaci Józefa Piłsudskiego i rotmistrza Pileckiego. – Czyny i prawdy zawsze zwyciężają, to trzeba
cięgle przypominać - mówił du-

zna i jej historia jawią się jako
skarb, który otwieramy, by
z niego czerpać, by z niego
się uczyć - zaznaczył ks. Jęczmień. Eksponując wartość
prawdy i wolności, zaakcentował, że nie są one dane raz na
zawsze, ale trzeba o nie wciąż
walczyć i je zdobywać.
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Bezpośrednio po Mszy św. nastąpiło złożenie kwiatów w kościele,
przy tablicy pamiątkowej Marszałka
Piłsudskiego, po czym uczestnicy
wyruszyli z placu Wolności, przez
Stare Miasto w kierunku Zamku Lubelskiego. Podczas pochodu odczytywano historię heroicznej walki w
służbie Ojczyzny rotmistrza Pileckiego, a także jego prześladowanie
przez okupanta, aż po śmierć. Skandowano również wzniosłe hasła typu: Cześć i chwała rotmistrzowi, Armio wyklęta, dziś Lublin o was pamięta, Bóg, Honor i Ojczyzna,
Śmierć rotmistrza pamiętamy, komunistom żyć nie damy.
Zwieńczeniem
pochodu
były
przemówienia na dziedzińcu Zamku
Lubelskiego. Przewodniczący lubelskiego oddziału Stowarzyszenia KoLiber Nikodem Polak, apelował iż
pamięć o rotmistrzu Pileckim nie powinna się sprowadzać do jednorazowego aktu w postaci marszu, ale
trzeba abyśmy hołdowali i wierni byli
wartościom, które były jego drogą.
Wyraził obawy, że gdyby dzisiaj był
z nami dobrowolny więzień Auschwitz, to nie byłby zadowolony
z zastanej sytuacji. Podkreślił, że
panosząca się wolność bez odpowiedzialności, szeroko rozumiana
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tolerancja,
negacja wartości
kształtują smutny obraz rzeczywistości.– Potrzebujemy bardziej
człowieczeństwa niż nowoczesności - dodał Polak.
Działacz lubelskiego Stowarzyszenia KoLiber, Rafał Prost
podkreślił, że tego typu inicjatywy, które dzisiaj miały miejsce to
szlachetne i potrzebne przedsięwzięcia.– Od kilku lat aktywnie
biorę udział w marszach ku pamięci rotmistrza Pileckiego. Muszę powiedzieć, że z każdym
rokiem, cieszą się one większą
popularnością, co raz więcej ludzi przychodzi na pochód - dodał
Prost.
Rotmistrz Witold Pilecki pochodził z rodziny o tradycjach

patriotycznych. Jego dziadek brał
udział w powstaniu styczniowym,
rodzice wychowywali go w duchu

miłości do Ojczyzny. Jako chłopiec działał w harcerstwie, założył nawet własną drużynę, co
było zabronione przez władze
rosyjskie, dlatego jego aktywność już wtedy przybierała charakter konspiracji. Uczestniczył
w Bitwie Warszawskiej, walczył
o wolną Polskę w kampanii
wrześniowej. Jako ochotnik
zgłosił się do obozu Auschwitz,
aby prowadzić konspiracyjną
działalność. Jego celem było
podnoszenie skazanych na duchu, pomaganie w zdobywaniu
odzieży i pożywienia, dostarczanie informacji z zewnątrz,
a przede wszystkim przygotowywanie desantu, aby w sprzyjających okolicznościach podjąć

walkę. Walczył również w powstaniu warszawskim. Po wojnie
nie poddał się i dążył do wyzwolenia Polski spod sowieckiej niewoli. Komuniści skazali go na
śmierć. Strzałem w tył głowy zginął w 1948 roku.
Patriotyczny marsz w Lublinie
został zorganizowany przez Polską Akademicką Korporacje Astrea Lublinensis oraz Stowarzyszenie Koliber przy współpracy
innych organizacji. Pamięć Pileckiego uczczono także w innych miastach Polski.
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7. Rodzinny Rajd Rowerowy

21 maja odbył się 7. Rodzinny
Rajd Rowerowy „Rowerowy Las”.
Ulicami Lublina rowerzyści pokonali trzy, różnej długości trasy:
żółtą - 9 km, czerwoną – 18 km
i niebieską – 30 km. Wszyscy
wyruszyli z Placu Łokietka, aby
dojechać do Ośrodka MOSiR
„Bystrzyca” Słoneczny Wrotków,
gdzie odbył się festyn rodzinny.
Na scenie było mnóstwo
atrakcji i niespodzianek przede
wszystkim dla dzieci, które licznie
przybyły na wspólną integrację
i zabawę. Dobrą atmosferę zapewniły
słowno-tanecznomuzyczne występy grup szkolnych i solistów.
Radości dzieciom dodały fantastyczne zabawy prowadzone
przez profesjonalnych i pełnych
pasji animatorów kultury.
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Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy służb medycznych i straży pożarnej. Można było zobaczyć, co wchodzi w skład
wyposażenia wozu strażackiego.
Dzieci wchodziły również do kabiny samochodu, by choćby przez
chwilkę wczuć się w rolę strażaków. Dla wielu ciekawym doświadczeniem była symulacja resuscytacji
krążeniowooddechowej na manekinie.
Dużo emocji i dobrej zabawy
dostarczyły konkursy. Dzieci m.in.
odpowiadały na pytania dotyczące
podstawowej wiedzy z zakresu
historii NSZZ „Solidarność” na
Lubelszczyźnie. Uczestnicy, w
nagrodę za rywalizację otrzymywali upominki.
Imprezę uświetniały pokazy
sztuki walki, w tym można było

poznać, jak wyglądają podstawowe chwyty samoobrony.
Przez cały czas trwania festynu najmłodsi chętnie korzystali
ze zjeżdżalni fun slide, a zabawy
wśród kolorowych piłeczek sprawiały wiele radości. Ponadto były
kolorowanki, salonik, w którym
malowano twarze, gry w kręgle
i wiele innych atrakcji.
Kampania edukacyjna wraz
z wystawą zostały zaprezentowane przez Nadleśnictwo Biała
Podlaska, Poleski Park Narodowy oraz Roztoczański Park Narodowy.
Organizatorem rajdu była Fundacja „Ruchu Solidarności Rodzin” oraz Region ŚrodkowoWschodni NSZZ „Solidarność”.
Tomasz Kupczyk
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