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„Bo zwyciężyć mogą ci, którzy wierzą, że mogą.” 

                                                                Wergiliusz 

Razem zwyciężymy 

Powstaje organizacja związkowa w Zakładzie Zagospodarowa-

nia Odpadów w Wólce Rokickiej. Związkowcy będą walczyć o lep-

sze warunki pracy i płacy. Pracownicy wybrali Solidarność, po-

nieważ jest skuteczna.  

W styczniu br. powstała Tym-

czasowa Komisja Zakładowa 

NSZZ „Solidarność”, której prze-

wodniczącym został Piotr Kopyść. 

Pracownicy w ten sposób zamie-

rzają ubiegać się o wyższe wyna-

grodzenia za pracę i poprawę wa-

runków pracy, które obecnie po-

zostawiają wiele do życzenia.  

Załoga pracuje, w szczegól-

nych i nieprzyjemnych warun-

kach, bowiem przy sortowaniu 

śmieci. Pracownicy liczyli na to, 

że pracodawca zapewni w zimie 

posiłki regeneracyjne i potrzebną 

odzież roboczą spełniającą, wy-

magane standardy, ale tak się 

nie stało. Wszelkie dotychczas  

prowadzone rozmowy kończyły 

się słowami, które nie miały po-

krycia w rzeczywistości. Pracow-

nicy czują się wykorzystywani  

i postanowili się zorganizować. 

- Pracowałem w firmie, w któ-

rej były Związki i widziałem sku-

teczność ludzi, którzy w nich 

działali. Zauważyłem, że w ten 

sposób można zapewnić komfort 

pracownikom. Dla mnie NSZZ 

„Solidarność” jest Związkiem, 

który broni praw pracowniczych 

- powiedział  Piotr Kopyść.  

Na powagę sytuacji wskazuje 

determinacja i zaangażowanie 

pracowników, którzy nie pozo-

stają obojętni.  

- W Zakładzie zatrudnionych 

jest ok. 50 osób. W spotkaniu 

założycielskim uczestniczyło 

kilkanaście osób to świadczy  

o mobilizacji i zrozumieniu istoty 

zorganizowanego działania we 

wspólnej sprawie – dodaje prze-

wodniczący.  

Piotr Kopyść jest członkiem 

„Solidarności” od kilkunastu lat. 

Jest doświadczonym działa-

czem i mile wspomina sukcesy, 

które udawało się odnieść na 

niwie związkowej.  

- Dzięki Solidarności można 

było liczyć na wyższe wynagro-

dzenia, lepsze warunki pracy, 

większe zrozumienie pracowni-

ka i jego potrzeb związanych  

z jak najlepszym wykonywa-

niem swoich obowiązków. Pra-

cownik nie obawiał się, że  

w każdej chwili może zostać 

zwolniony, choć bezrobocie było 

bardzo wysokie – podkreślił  

Kopyść.  

Zakład Zagospodarowania 

Odpadów jest od niedawna na 

Fot. http:www.zzo.lubartow.pl/ 
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rynku, bowiem powstał w 2016 

roku. Zajmuje się odpadami ze 

zbiórki selektywnej oraz śmiecia-

mi, które nie są segregowane 

przez mieszkańców. Z całości 

wyodrębniane są surowce wtór-

ne, balast z którego powstaje pa-

liwo alternatywne oraz „odpady 

zakłóceniowe”, które trafiają na 

wysypisko.  Firma 

ma własną instala-

cję gazową, która 

wytwarza prąd na 

własne potrzeby. 

  

Tomasz Kupczyk 

 

 

 

Zapraszamy wszystkich pracowników niepedagogicznych  

przedszkoli do udziału w spotkaniu z wiceprezydentem 

Lublina Mariuszem Banachem,  

które będzie dotyczyło sytuacji finansowej placówek.  

Spotkanie odbędzie się 29 stycznia br.  

(wtorek) o godz. 18.00,  

w sali konferencyjnej lubelskiej Solidarności,  

ul. Królewska 3.   

Fot. http:www.zzo.lubartow.pl/ 
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W oczekiwaniu na prof. 

 Starosławską 

Prof. Elżbieta Starosławska w dalszym ciągu nie jest dyrekto-

rem Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Placówką kieruje dr 

Piotr Krawiec, który przyjął stanowisko tymczasowego dyrektora. 

Przedstawiciele Komisji Zakładowej działającej przy COZL spo-

tkali się z obecnym dyrektorem szpitala, by porozmawiać  

o obecnej sytuacji i przyszłości szpitala. 

- Rozmawialiśmy z dr Piotrem 

Krawcem. Mówił, że nie będzie 

wprowadzał żadnej rewolucji  

i zmian, bo został poproszony, by 

tymczasowo objąć stanowisko 

dyrektora – mówi przewodniczą-

cy „Solidarności” przy COZL Jó-

zef Krupa. 

Związkowcy wstrzymują się  

z radykalizacją działań do czasu 

konkursu, który powinien zostać 

wkrótce ogłoszony. Niestety do-

bra zmiana nie wszędzie funk-

cjonuje w zadowalający sposób, 

jednak nadzieją może być kon-

kurs na dyrektora szpitala, do 

którego przystąpi prof. Elżbieta 

Starosławska. 

Mateusz Bednarek 

Spotkanie przewodniczących 

Pierwsze spotkanie w 2019 roku z Przewodniczącymi Organiza-

cji Związkowych NSZZ „Solidarność” odbyło się w dniach 22/23 

stycznia. W sali konferencyjnej lubelskiej „S” rozmawiano o li-

czebności członków Związku w Regionie Środkowo-Wschodnim 

oraz zmianach w ustawie o Związkach Zawodowych. 

Zebranie prowadzili szef Re-

gionu Środkowo-Wschodniego 

NSZZ „S” Marian Król wraz z wi-

ceprzewodniczącymi – Markiem 

Wątorskim oraz Krzysztofem Cho-

iną. Tematyka spotkania dotyczy-

ła m.in. analizy stanu liczebnego 

członków Związku w lubelskiej 

Solidarności - na podstawie pi-

semnych informacji złożonych 

pracodawcom. Rozmawiano rów-

nież o sprawozdawczości elektro-

nicznej, poruszono temat obo-

wiązku rozliczeń finansowych 

organizacji z Urzędem Skarbo-

wym za 2018 rok. 

Przewodniczący Marian Król 

przedstawił również zmiany  

w ustawie o Związkach Zawodo-

wych. Nowe przepisy obowiązują 

od 1 stycznia 2019 r. Wśród no-

welizacji znajduje się m.in. zapis, 

mówiący o możliwości przystą-

pienia do Związku Zawodowego 

na podstawie umowy cywilno-

prawnej. Warunkiem jest prze-

pracowanie u określonego pra-

codawcy minimum 6 miesięcy. 

Mateusz Bednarek 
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Kartka  

z kalendarza 
 

 27 I 1981 r. MKZ NSZZ „Solidarność” w Białymstoku podaje 

do wiadomości fakt pobicia, oblania benzyną i podpalenia Zbi-

gniewa Simoniuka, członka „Solidarności”, zatrzymanego 

przez funkcjonariuszy MO. W kwietniu Z. Simoniuk zaginął na 

kilka dni, prawdopodobnie został uprowadzony. Odnaleziono 

go skrajnie wyczerpanego, ze śladami pobicia i poparzeniami. 

W obu przypadkach poszlaki wskazywały na funkcjonariuszy 

MO. 

Popiełuszko zachował wolność 

19 stycznia sprawowana była Msza św. za Ojczyznę. W parafii 

pw. św. Piotra Apostoła wierni modlili się w intencji naszej Ojczy-

zny oraz za duszę kapelana Solidarności bł. ks. Jerzego Popie-

łuszki. Lubelską „Solidarność” reprezentowała przewodnicząca 

Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania Wiesława Stec oraz  

wiceprzewodniczący Regionu Marek Wątorski wraz z pocztem 

sztandarowym. Po Eucharystii odbyło się spotkanie opłatkowe.   

Eucharystii przewodniczył ks. 

Karol Serkis, a homilię wygłosił 

ks. Adam Lewandowski.  

- Zło i nienawiść, które dotykały 

bł. ks. Jerzego Popiełuszkę nie 

zniszczyły go, bo zawsze miał 

krzyż i różaniec w ręku. Trzymał 

się tej potęgi, która jest siłą. Za-

chował wolność – powiedział ka-

płan w kazaniu.  

Bł. ks. Jerzy Popiełuszko uro-

dził się w 1947 r., we wsi Okopy 

koło Suchowoli na Podlasiu. Od 

dzieciństwa był ministrantem. Po 

maturze wstąpił do Wyższego Me-

tropolitalnego Seminarium Du-

chownego w Warszawie. 28 maja 

1972 r. przyjął święcenia kapłań-

skie z rąk kard. Stefana Wyszyń-

skiego. Na obrazku prymicyjnym 

napisał znamienne słowa: „Posyła 

mnie Bóg, abym głosił Ewangelię  

i leczył rany zbolałych serc”. 

Po wprowadzeniu stanu wojen-

nego organizował liczne działania 

charytatywne. Wspomagał ludzi 

prześladowanych i krzywdzonych. 

Od 28 lutego 1982 r., w każdą 

ostatnią niedzielę miesiąca, cele-

brował Mszę Św. za Ojczyznę  

i wygłaszał kazania religijno-

patriotyczne (było ich 26), w któ-

rych – przez pryzmat Ewangelii  

i nauki Kościoła – interpretował 

moralny wymiar bolesnej współ-

czesności.   

Posługa błogosławionego sta-

ła się przyczyną brutalnych ata-

ków władz komunistycznych. 

Mnożyły się zdarzenia, które mia-

ły zastraszyć powszechnie sza-

nowanego kapłana. 19 paździer-

nika 1984 r. ks. Jerzy sprawował 

ostatnią Mszę sw. w swoim życiu, 

w bydgoskiej parafii Świętych 

Polskich Braci Męczenników.  

W jednym z rozważań wokół bo-

lesnych tajemnic różańca św. ks. 

Popiełuszko mówił: „Módlmy się, 

byśmy byli wolni od lęku, zastra-

szenia, a przede wszystkim od 

żądzy odwetu i przemocy”.   

W drodze powrotnej do War-

szawy został porwany przez 

funkcjonariuszy SB, okrutnie tor-

turowany, a następnie zamordo-

wany. Pogrzeb bł. ks. Jerzego, 

który odbył się 3 listopada 1984 

r., był wielką manifestacją religij-

no-patriotyczną.  

6 czerwca 2010 r. na Placu 

Piłsudskiego w warszawie Legat 

Papieski abp Angelo Amato, 

ogłosił ks. Jerzego Popiełuszkę 
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błogosławionym 

w obecności 

ponad 150 tys. 

wiernych.  

W dniu beatyfi-

kacji, abp lubel-

ski Józef Życiń-

ski powołał  

w Lublinie para-

fię pw. Bł. Ks. 

Jerzego Popie-

łuszki. W 2014 

roku we Francji 

otworzono pro-

ces kanoniza-

cyjny kapłana. To tam nastąpiło 

cudowne uzdrowienie za przy-

czyną ks. Jerzego.  

W okresie zniewolenia Polski 

przez system komunistyczny, ks. 

Jerzy był kapelanem 

„Solidarności”. W 2014 r. ogło-

szony został patronem NSZZ 

„Solidarność”.  Każdego 19. dnia 

miesiąca, w parafii pw. św. Piotra 

Apostoła w Lublinie, odprawiana 

jest Msza św. za naszą Ojczy-

znę. Wierni modlą się przy  

relikwiach ks. Jerzego.  
 

Tomasz Kupczyk 

Życzenia  

noworoczne 

21 stycznia w siedzibie Regio-

nu odbyło się spotkanie opłatko-

we oświatowej Solidarności. 

Uczestniczyli w nim m.in. dyrekto-

rzy szkół, przewodniczący organi-

zacji związkowych i członkowie 

Rady Sekcji. Wśród zaproszonych 

gości były delegacje władz parla-

mentarnych, samorządowych 

oraz lubelski kurator oświaty.  

Noworoczne życzenia złożyła 

przewodnicząca Regionalnej Sek-

cji Oświaty i Wychowania Wiesła-

wa Stec.  

- Chciałabym aby w każdym 

dniu 2019 roku rodził się na nowo 

w naszych sercach Boży Syn.  

Niech wiara, nadzieja i miłość bę-

dą źródłem siły do dawania świa-

dectwa w trudnej codzienności. 

(…) Życzę 

abyśmy byli 

silni w naszych 

postanowie-

niach, abyśmy 

szukali poro-

zumienia we 

wszystkich 

grupach spo-

łecznych. Idź-

my w dobrym 



Głos związkowca 4/2019 str. 6 

Pamięć o Powstańcach  

Styczniowych  

W Lublinie uczczono pamięć Powstańców Styczniowych. Ob-

chody odbyły się pod pomnikiem Powstańców Styczniowych 

oraz pod Grobowcem Powstańców Styczniowych na cmentarzu 

przy ulicy Lipowej. Uroczystości poprzedziła Msza Święta. 

 W Eucharystii, której prze-

wodniczył ks. ppłk Andrzej Pier-

siak, udział wzięli potomkowie 

Powstańców Styczniowych, 

przedstawiciele władz państwo-

wych, samorządowych, członko-

wie stowarzyszeń i organizacji 

związanych z Powstaniem Stycz-

niowym oraz społeczność Szkoły 

Podstawowej nr 6 im. Romualda 

Traugutta, która była jednym  

z organizatorów 156. rocznicy 

Powstania. Region Środkowo-

Wschodni NSZZ „Solidarność” 

reprezentowała Wiesława Stec 

wraz z pocztem sztandarowym. 

 Po Mszy Świętej przemasze-

rowano pod Pomnik Powstańców 

Styczniowych, gdzie odśpiewano 

Narodowy Hymn, złożono kwiaty 

i zapalono znicze. Następnie ze-

brani zgromadzili się wokół Gro-

bowca Powstańców Stycznio-

wych, gdzie również zapalono 

znicze i złożono kwiaty. 

kierunku, dla dobra społeczeń-

stwa polskiego – życzyła Stec.  

Regionalny Duszpasterz Ludzi 

Pracy ks. Prał. Zbigniew Kuzia 

podkreślił szczególną rolę nau-

czycieli w kształtowaniu patrio-

tycznych postaw młodego  

pokolenia.  

- Wy, nauczyciele macie 

szczególną misję do spełnienia. 

To od Was zależy jakie będzie 

kolejne pokolenie, któremu zosta-

ną przekazane wartości i dzie-

dzictwo, któremu na imię Polska. 

(…) Życzę Wam, abyście byli 

dumni ze swojego powołania. 

Niech na ten trudny i odpowie-

dzialny czas budowania naszej 

suwerenności nie zabraknie soli-

darności – życzył duchowny.   

Po zabraniu głosu innych go-

ści, uczestnicy spotkania przeła-

mali się opłatkiem i rozmawiali 

przy poczęstunku.  

 

Tomasz Kupczyk 



 

Urząd Pracy powstał 

100 lat temu 

 
 

27 stycznia 1919 roku 

wszedł w życie dekret  Naczel-

nika Państwa Józefa Piłsud-

skiego o powołaniu Państwo-

wych Urzędów Pośrednictwa 

Pracy.  
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 Powstanie styczniowe wybu-

chło 22 stycznia 1863 roku w Kró-

lestwie Polskim i 1 lutego na Li-

twie. Było największym polskim 

powstaniem narodowym, spotkało 

się z poparciem międzynarodo-

wej opinii publicznej. Miało charak-

ter wojny partyzanckiej, w której sto-

czono ok. 1200 bitew i potyczek. 

Przez oddziały powstania stycz-

niowego przewinęło się około 200 

000 ludzi. 

oprac. Mateusz Bednarek  

  

 

 

DYLEMATY JĘZYKOWE 

Profesorzy  

czy profesorowie? 

Obie formy są poprawne. Jednak mówiąc 

"profesorowie" podkreślamy szacunek, jest to 

forma bardziej uroczysta, grzecznościowa, 

zalecana. Podobnie jest z rzeczownikami  

w liczbie mnogiej np. bohaterzy  

i bohaterowie, psycholodzy i psychologowie, 

inżynierzy i inżynierowie.  
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10 PODARKÓW NA NOWY ROK 

Już tak jest, że Nowy Rok przynosi podarki, czasami pod cho-

inkę, kiedy indziej pod poduszkę lub w inny sposób. 

Bywają też podarunki oficjalne, fundowane przez władze. 

W Nowym 2019 roku rządzący ofiarują nam 10 takich radości. 

1. Rośnie płaca minimalna, od 

stycznia bieżącego roku wynosi 

2250 zł brutto, czyli o 150 zł wię-

cej niż to było w roku ubiegłym. 

Stanowić to będzie 47,2 procent 

prognozowanego przeciętnego 

wynagrodzenia w gospodarce na-

rodowej. Dla przypomnienia, 

NSZZ „Solidarność” postuluje, aby 

relacja ta wynosiła 50 procent.  

W ślad za wzrostem płacy mini-

malnej rośnie też stawka godzino-

wa, która wynosi w roku bieżącym 

14,70 zł za godzinę. 

2. Ze wzrostem minimalnego 

wynagrodzenia rośnie też wyso-

kość wsparcia dla osób niepełno-

sprawnych. W 2019 r. świadcze-

nie pielęgnacyjne wynosi 1583 zł, 

czyli o 106 zł więcej niż w roku 

ubiegłym. 

3. W roku obecnym rusza pro-

gram „Opieka 75+” uruchomiony  

z myślą o osobach powyżej 75 

roku życia i mający na celu zwięk-

szenie dostępności do usług opie-

kuńczych. Gminy mogą się starać 

o dofinansowanie z budżetu tych 

usług. Termin naboru ofert o dofi-

nansowanie tych usług minął dla 

gmin 11 stycznia br. Ciekawe czy 

wszystkie gminy z tego skorzysta-

ły. Jest to zadanie dla naszej sek-

cji emerytów i rencistów, aby za-

pytać o to właśnie gminy. 

4. Zmieniają się także zasady 

waloryzacji rent i emerytur. Decy-

zją rządu najniższa emerytura  

i renta z tytułu całkowitej niezdol-

ności do pracy wzrośnie do wyso-

kości 1100 zł. Do tej pory wynosi-

ła 1029,80 zł. Świadczenia eme-

rytalno – rentowe wzrosną o 3,26 

procent, jednak nie mniej niż  

70 zł. 

5. Duże rodziny – „3+”, skorzy-

stają na nowelizacji Karty Dużych 

Rodzin. W budżecie państwa 

przewiduje się na ten cel prze-

znaczyć 40,8 mln zł – czyli ponad 

12 mln zł więcej niż w roku 2018. 

6. W 2019 r. zaczynają obo-

wiązywać zmiany w tzw. pakiecie 

alimentacyjnym, które mają za-

pewnić bardziej skuteczną egze-

kucję świadczeń alimentacyj-

nych. 

7. Również od tego roku pra-

cujący zatrudnieni na innych for-

mach prawnych niż umowa  

o pracę mogą przynależeć do 

związku zawodowego. Dotyczy to 

przede wszystkim zatrudnionych 

na umowach zlecenie, kontrak-

tach i samozatrudnionych. Czy 

na tyle będą odważni by to uczy-

nić – zobaczymy. 

8. Rząd zwiększył dofinanso-

wanie na tworzenie nowych żłob-

ków czy klubów dziecięcych. Sa-

morządy otrzymują większe pie-

niądze na dofinansowanie kosz-

tów jednego miejsca w żłobku. 

9. Od 1 stycznia 2019 r. tylko 

w ostatnią niedzielę miesiąca 

sklepy mogą prowadzić handel. 

Postulat naszego Związku, krok 

po kroku jest realizowany. 

10. Od marca 2019 r. mają 

wejść w życie przepisy realizują-

ce program „Mama 4+”, wg któ-

rego osoby, które wychowały co 

najmniej czworo dzieci i nie pra-

cowały, będą miały prawo do 

świadczenia w wysokości mini-

malnej emerytury (1100 zł  

w 2019 r.). 

Z pewnością z punktu widze-

nia społecznego są to dobre de-

cyzje, oby oznaczały one otwar-

cie na sprawy społeczne. Czeka-

ją bowiem na realizację postulaty 

NSZZ „Solidarność” zawarte  

w Stanowisku Komisji Krajowej 

NSZZ „Solidarność” z dn. 11 

grudnia 2018 r. 

 

Waldemar Bartosz 

 
Czy wiesz, że… 

 

Województwo lubelskie utworzone zostało 

w 1999 roku po połączeniu byłego wojewódz-

twa lubelskiego, zamojskiego, chełmskiego, 

oraz częściowo bialskopodlaskiego, tarnobrzeskiego i siedleckiego. 
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23 stycznia br. 

agenci rzeszow-

skiej CBA za-

trzymali trzech 

podkarpackich 

przedsiębiorców 

zajmujących się przestępczością 

gospodarczą m.in. wyłudzeniami 

podatku VAT. Fikcyjne faktury 

VAT opiewają na kwotę blisko  

4 mln zł.  

Nie są to ostatnie czynności 

w tej sprawie z uwagi na wielo-

wątkowość śledztwa niewyklu-

czone są kolejne zatrzymania  

i zarzuty. 

 

ŚDM w Panamie 
 

W Panamie trwają 34. Światowe Dni Młodzie-

ży, które zakończą się 27 stycznia. Oficjalne ob-

chody rozpoczęły się 23 stycznia, jednak dzień 

wcześniej w inauguracyjnej Eucharystii udział 

wzięło 75 tys. młodych katolików. W Panamie 

przebywają liczni pielgrzymi z naszego kraju  

a w porcie cumuje polski statek „Dar Młodzieży, 

który opływał świat z okazji 100-lecia odzyskania 

przez Polskę niepodległości. 

Źródło: tysol.pl 

 

Kreatywni studenci 
 

Naukowcy z Uniwersytetu Marii Curie-

Skłodowskiej oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubel-

skiego połączyli siły w ramach projektu Inkubator 

Innowacyjności. Na uwagę zasługuje tzw. zdrowa 

pasta do zębów, mająca przeciwpróchnicze działanie 

i nie zawierająca szkodliwych fluorków. Warto wspo-

mnieć także o preparacie, który wzmacnia odpor-

ność pszczół, probiotyk dla tych owadów oraz masa 

woskowa. Niektóre z tych innowacyjnych projektów 

są na ostatniej prostej w drodze na sklepowe półki. 

                                                  Źródło: radiolublin.pl 


