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Związkowcy otrzymali komplet potrzebnych do-
kumentów, a także mieli okazję przedyskutować po-
stulaty strajkowe.

Aby uprościć przeprowadzenie głosowania, 
w ankiecie referendalnej zawarto tylko 2 pytania:

• Czy weźmiesz udział w strajku?
• Czy weźmiesz udział w manifestacji w War-

szawie, zorganizowanej przez NSZZ „Soli-
darność”, przeciwko projektowanym przez 
koalicję rządzącą zmianom w kodeksie pracy 
i za ograniczeniem stosowania umów śmie-
ciowych?

Choć pytania w ankiecie są tylko dwa, to postula-
tów, o które upomina się „Solidarność” jest  więcej: 

1. Zaniechanie likwidacji rozwiązań emerytal-
nych przysługujących pracownikom zatrudnionym 
w warunkach szczególnych lub o szczególnym cha-
rakterze.

2. Uchwalenie przez Sejm RP ustaw ogranicza-
jących stosowanie tzw. umów śmieciowych.

3. Zaprzestanie likwidacji szkół i zaprzestanie 
przerzucania fi nansowania szkolnictwa publiczne-
go na samorządy.

4. Stworzenie osłonowego systemu regulacji 
fi nansowych oraz ulg podatkowych dla przedsię-
biorstw utrzymujących zatrudnienie w okresie nie-
zawinionego przestoju produkcyjnego. 

5. Podwyższenie wysokości płacy minimalnej, 
zgodnie z projektem złożonym przez NSZZ „Soli-
darność”. 

6. Stworzenie ustawy o systemie rekompensat 
dla przedsiębiorstw energochłonnych.

Akcja zakończy się 10 czerwca. Jak podkreślał 
przewodniczący ZR, Marian Król, celem związku 
jest przygotowanie takiej akcji protestacyjnej, która 
będzie przede wszystkim skuteczna. Niewykluczo-
ne, że konieczna będzie akcja długofalowa, ale de-
cyzja o ostatecznej formie manifestacji czy strajku 
zapadanie później.

Agnieszka Kosierb

Ruszają referenda strajkowe 
w zakładach pracy Lubelszczyzny

Przez cały dzień, 16 maja br., trwały spotkania przedstawicieli Komisji Zakładowych naszego re-
gionu z Prezydium ZR. Dotyczyły one sposobu przeprowadzenia referendum strajkowego, zgodnie 
z uchwałą Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Pełne bezpieczeństwo ZA Puławy w postaci ponad 
50% udziałów skarbu państwa, prysło jak bańka mydla-
na. Nie pomógł puławski poseł i wiceminister Włodzi-
mierz Karpiński, bo doktrynalnie był za prywatyzacją 
ZA Puławy. 

Przyłączenie ZA Puławy do ZA Tarnów i wycofanie 
akcji puławskich z giełdy ciągle dla wielu ludzi wydaje 
się obroną polskiego przemysłu. „Wielki Koncern” jest 
nie do ugryzienia. 

Kiedy pytam, dlaczego nie przyłączono Tarnowa do Pu-
ław, padają odpowiedzi, że na dole nie wszystko się wie. 

Spółka Akron posiada obecnie 12 779 938 akcji Tar-
nowa (blisko 13%). Spółka Subero posiada 13 546 094 
akcji (prawie 14%). 

W rękach Wiaczesława Kantora znajduje się 14 % ak-
cji. Są to dane z Polskiego Portalu Finansowego bankier.
pl z 14.04.2013.

Akcje Tarnowa nabywają również spółki Nordica 
oraz Trust Service.

ZA Tarnów nie są już pod polską kontrolą, ponie-
waż wspomniane wyżej podmioty współpracują ze sobą 
i mają większościowy pakiet akcji.  

Warto przypomnieć, że w maju 2012 r., gdy ro-
syjski Acron wezwał do sprzedaży 66% akcji Tarno-
wa, uznano to (Skarb Państwa i Zarząd Tarnowa) za 
próbę wrogiego przejęcia. Powstały niedawno kon-
cern Grupa Azoty, wobec wyprzedaży akcji ZA Pu-
ławy przez właścicieli prywatnych, wobec milczenia 
związków zawodowych oraz zapowiedzi zbywania 
akcji całego koncernu przez Skarb Państwa, przecho-
dzi nieuchronnie w obce ręce. Powtórzę z naciskiem 
– nieuchronnie! 

Spokojnych snów Polacy i Puławianie 
Mniej własności – mniej zmartwień! Proszę mi wy-

baczyć ostatnią zgryźliwość, bo mam żal. Wcale nie mu-
siało tak być! 

„Miałeś chamie złoty róg”    
Ignacy Czeżyk

Jeszcze o Zakładach Azotowych „Puławy” S.A.
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Bóg nie może być wszędzie, dlatego wy-
nalazł matkę.

 Matthew Arnold

K A R T K A  Z  K A L E N D A R Z A

ksawerowka.osp.org.pl

Jest jedna miłość, która nie liczy na wzajemność, nie szczędzi ofi ar, płacze a prze-
bacza, odepchnięta wraca – to miłość macierzyńska.

Józef Ignacy Kraszewski

Matka nie musi wszystkiego rozumieć 

– wystarczy, żeby kochała i ochraniała. No 

i była dumna. Paulo Coelho

Żadna mądrość, której możemy na-
uczyć się na ziemi, nie da nam tego, co 
słowo i spojrzenie matki. 

Wilhelm Raabe

Mama to miękkie ręce. Mama to melodyjny głos, 
to chuchanie na uderzone miejsce. Mama to samo 
dobro i sama przyjemność. Coś, co dobrze jest mieć 
w każdej chwili życia koło siebie, dookoła siebie, 
gdzieś na horyzoncie.

Melchior Wańkowicz

Tylko miłość matki ma się bez zdobywania i bez zasług. 

Herman Auerbach

Matka jest ciepłem, jest pokarmem, mat-

ka jest pełnym błogości stanem zadowolenia 

i bezpieczeństwa (…). Nic nie musisz zrobić, 

aby być kochanym – miłość matki nie jest ob-

warowana żadnym warunkiem (…). 
Erich Fromm

Macierzyństwo nie jest dla słabych du-
chem. Żaby w salonie, pokrwawione ko-
lana i inwektywy od nastolatki nie są dla 
mięczaków. 

Danielle Steel

Dobra matka jest więcej warta niż stu 

nauczycieli. 

George Herbert

MATKA – kobieta, która kocha za nic...

Tylko matka może oglądać z takim samym 

przejęciem proces wchłaniania, trawienia 

i pierwszą kupkę swojego dziecka, co jego 

świadectwo maturalne, dyplom uniwersytecki, 

czy też pismo powiadamiające o przyznaniu mu 

nagrody Nobla.

Halina Auderska

I uboga matka ma złote serce.
Antoni Regulski

 Jest na świecie przepiękna istota, u której 

jesteśmy wiecznymi dłużnikami – matka.Mikołaj Ostrowski

26 maja – Dzień Matki
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Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w projekcie 
„Nowe umiejętności-nowe możliwości”. 

Uczestnicy tego projektu będą mogli wybrać naukę jednego z czte-
rech dostępnych języków: włoskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego 
lub ukraińskiego. 

Potwierdzenie zdobycia nowej umiejętności nastąpi na zewnętrznym 
egzaminie, na poziomie biegłości językowej A. 

Kursy językowe będą się odbywać na poziomie podstawowym i śred-
niozaawansowanym, każdy w wymiarze 120 godzin. Zajęcia poprowa-
dzą lektorzy posiadający doświadczenie w swojej pracy.

Projekt jest skierowany zarówno do osób zatrudnionych, jak i nie-
aktywnych zawodowo bądź bezrobotnych, posiadających maksymalnie 
średnie wykształcenie.

Formularz zgłoszeniowy zamieszczony jest na następnej stronie oraz 
dostępny do pobrania na stronie www.solidarnosc.org.pl/lublin, w za-
kładce EFS. 

Pierwsze zajęcia rozpoczną się w październiku br. 

Ilość miejsc jest ograniczona.

Mateusz Lech

SZKOLENIA JĘZYKOWE

Projekt 

„Nowe umiejętności – nowe możliwości” 
będzie realizowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.6, 

współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej 

w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Str. 3 Biuletyn Informacyjny Nr 8 (840), 25.05.2013 

Kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 
3 Maja uczcili mieszkańcy Lublina i Lubelszczy-
zny. W obchodach wzięli udział samorządowcy, 
parlamentarzyści, związkowcy, członkowie róż-
nego rodzaju grup i stowarzyszeń oraz mieszkań-
cy Lublina. Tradycyjnie nie zabrakło wspólnej mo-
dlitwy, ofi cjalnych uroczystości, ale także atrakcji 
dla najmłodszych.

Władze miasta świętowanie rozpoczęły od uro-
czystej Rady Miasta. Następnie modlono się w in-
tencji Ojczyzny w Archikatedrze Lubelskiej. Mszy 

Konstytucja 3 Maja – duma Polaków!

św. przewodniczył abp Stanisław Budzik, który 
przypomniał, że 3 maja to uroczystość Matki Bo-
żej Królowej Polski. Zwrócił także uwagę na fakt, iż 
Matka Boża jest królową, która służy. – Królować 
to znaczy służyć Bogu w człowieku, pochylać się 
z miłością nad ludzkimi troskami, stawać się wobec 
bliźnich narzędziem Bożego miłosierdzia – mówił 
abp Budzik.

Po eucharystii barwny korowód przeszedł na 
Plac Litewski, gdzie odbyła się parada wojskowa, 
a także apel pamięci i salwa honorowa. Obecne na 
uroczystości delegacje złożyły kwiaty pod Pomni-
kiem Konstytucji 3 Maja.

Na zakończenie części ofi cjalnej przedstawi-
ciele władz oraz mieszkańcy odtańczyli poloneza 
ulicami Lublina. Prowadzili go ubrani w barwne 
stroje – ludo-
we i szlachec-
kie – członko-
wie Zespołu 
Pieśni i Tań-
ca „Lublin” 
im. Wandy 
Kan io rowe j . 
N a s t ę p n i e 
rozpoczął się 
festyn, pod-
czas którego 
m.in. koncer-
tował zespół 
„Lublin”, a dla 
dzieci organi-
zowano zaba-
wy i warsztaty. 
Chętni mogli 
też uczestni-
czyć w „Wycieczkach po XVII-wiecznym Lublinie”, 
organizowanych przez przewodników PTTK.

Agnieszka Kosierb
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Cykliści mieli do wyboru trzy trasy, o róż-
nym stopniu trudności. Celem wyprawy był 
Ośrodek „Słoneczny Wrotków”, gdzie do póź-
nych godzin popołudniowych trwała zabawa 
na festynie.

Sposób na udane popołudnie? – rajd rowerowy!
III już edycja Rodzinnego Rajdu Rowerowego „LUBLIN Z RODZINĄ – rowerem 

bezpiecznie do celu” udowodniła, że chcemy w ten sposób odpoczywać. W samo 
południe z Placu Litewskiego, w kierunku Zalewu Zemborzyckiego, wyruszyło kil-
kuset rowerzystów.

Słoneczny, ciepły dzień zachęcał do ak-
tywnego wypoczynku, nic więc dziwnego, że 
w tegorocznym rajdzie wzięło udział jeszcze 
więcej osób niż rok temu. Humory dopisywa-
ły, sprzęt nie zawodził, można więc było prze-
jechać wybrana trasę. Bardzo cieszy udział 
młodych rowerzystów, a tych w tym roku było 
naprawdę wielu. Jedni poruszali się na wła-

snych dwóch 
kółkach, inni 
k o r z y s t a -
li ze sprzę-
tu rodziców 
i opiekunów, 
ale najważ-
niejsze, że 
wszyscy do-
brze się ba-
wili.

Po dotar-
ciu nad za-
lew można 
było obej-
rzeć występy 
a r t y s t y c z -
ne uczniów 
z lubelskich 
szkół, a było 
na co popa-

trzeć. Na tych, którzy zregenerowali siły i mieli 
ochotę na jeszcze trochę aktywności, czekała 
ścianka wspinaczkowa. Ponadto można było 
obserwować popisy bractwa rycerskiego czy 
też nauczyć się udzielania pierwszej pomocy. 
Lubelska policja tradycyjnie przygotowała ro-
werowy tor przeszkód dla najmłodszych.

Wszyscy, którzy nie byli, mają czego ża-
łować – zabawa bowiem była przednia. Ale 
nic straconego – za rok kolejny rajd, więc już 
dziś można zaplanować udział w tej wyjątko-
wej imprezie! 

Agnieszka Kosierb
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