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Laureaci konkursu  

„Pracodawca Przyjazny Pracownikom” 

Co łączy m.in. Wojewódzką 

Stację Pogotowia Ratunkowe-

go w Szczecinie, Energetykę 

Cieplną Opolszczyzny, Instytut 

Odlewnictwa w Krakowie, Miej-

skie Przedsiębiorstwo Komunika-

cyjne w Lublinie i Uniwersytet 

Łódzki? Wszystkie te firmy otrzy-

mają certyfikat w konkursie 

"Pracodawca Przyjazny Pracow-

nikom", organizowanym przez 

NSZZ "Solidarność" pod patrona-

tem Andrzeja Dudy, Prezydenta 

RP.   

Komisja Certyfikacyjna kon-

kursu wyłoniła dwudziestu laure-

atów VIII edycji konkursu. Są to:   

1. Miejskie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. 

z o.o. w Lęborku 

2. Miejski Zakład Komunikacji 

Sp. z o.o. w Chojnicach 

3. Solvay Engineering Plastics 

Poland Sp. z o.o. w Gorzowie 

Wielkopolskim 

4. Zespół Szkół Górniczo-

Energetycznych w Koninie 

5. PKS Złocieniec Sp. z o.o.  

w Złocieńcu 

6. Instytut Odlewnictwa w Kra-

kowie 

7. Totalizator Sportowy Sp.  

z o.o. w Warszawie 

8. PGE Energia Odnawialna 

S.A. Oddział ZEW Solina-

Myczkowce w Solinie 

9. Wojewódzka Stacja Pogoto-

wia Ratunkowego  w Szcze-

cinie 

10. Energetyka Cieplna Opolsz-

czyzny S.A. w Opolu 

11. Grupa Azoty Zakłady Azoto-

we Kędzierzyn Spółka Akcyj-

na w Kędzierzynie-Koźlu 

12. Bombardier Transportation 

(ZWUS) Polska Sp. z o.o.  

w Katowicach 

13. Severstal Distribution Sp.  

z o.o. w Sosnowcu 

14. Sandvik Polska Sp. z o.o. 

Oddział w Katowicach 

15. Miejskie Przedsiębiorstwo 

Komunikacyjne Lublin Sp. 

z o.o. w Lublinie 

16. Iskra-Centrum Narzędzi Spe-

cjalnych Sp. z o.o. w Kielcach 

17. Ośrodek Sportu i Rekreacji 

w Inowrocławiu  

18. Volkswagen Poznań Sp.  

z o.o. w Poznaniu 

19. Uniwersytet Łódzki w Łodzi 

20. Huta Stalowa Wola S.A.  

w Stalowej Woli  

Celem konkursu jest promo-

wanie pracodawców, którzy wy-

różniają się w stosowaniu do-

brych praktyk w zakresie prze-

strzegania przepisów prawa 

pracy, w szczególności poprzez 

stabilność zatrudnienia, prze-

strzeganie zasad bezpieczeń-

stwa i higieny pracy oraz prawa 

do zrzeszania się w związki za-

wodowe. Kandydatów zgłaszają 

podstawowe jednostki organiza-

cyjne „Solidarności”. Wyróżnio-

ne firmy szanują prawa pracow-

ników oraz prowadzą u siebie 

dialog społeczny. Certyfikatem 

można się posługiwać przez 

okres trzech 

lat.   

– Człowiek po-

winien być  

i jest przed ka-

pitałem. Ideą 

konkursu jest 

p r om ow an i e 

stałego zatrud-

nienia – pod-

kreśla Piotr 

Duda, szef 

Związku i przy-

pomina, że 

takie zatrud-

nienie  wpływa na bezpieczeń-

stwo pracy, a także na działal-

ność związków zawodowych. – 

Nagrodzeni pracodawcy pokazu-

ją, że to jest możliwe – dodaje 

Duda. 

www.solidarnosc.org.pl 
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Wraca obowiązek szkolny dla 

7-latków. Projekt nowelizacji 

ustawy już trafił do Sejmu. 

Zgodnie z zapowiedziami 

nowej minister edukacji, ma 

zostać zniesiony obowią-

zek szkolny dla sześcio-

latków.  Decyzję o tym,  

w którym momencie 

dziecko idzie do szkoły, 

mają podejmować rodzice. 

Dzieci urodzone do końca 

sierpnia mogą iść do szkoły jako 

sześcio- lub siedmiolatki, zgodnie 

6-latki już nie będą potrzebowały odroczenia 

z decyzją ich rodziców. Te, które 

urodziły się we wrześniu i póź-

niej, jeśli zechcą iść do szkoły 

jako rocznikowe sześciolatki, bę-

dą potrzebowały opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej. 

Projekt ustawy jest już w Sej-

mie, ministerstwo zapowiada, że 

do końca grudnia będzie chciało 

uzyskać podpis prezydenta pod 

ustawą.                                  A.K. 

Z pewnością wszystkich zain-

teresowanych historią naszego 

regionu ucieszy fakt, że Archi-

wum Państwowe w Lublinie uru-

chomiło portal pod nazwą Lubel-

skie Archiwum Cyfrowe. Pod ad-

resem lac.lublin.pl dostępne on-

line są kopie bardzo ciekawych 

dokumentów, pochodzących na-

wet z XIV w. Każdy znajdzie coś 

dla siebie spośród mnóstwa za-

mieszczonych druków piśmien-

nych, fotografii, map czy afiszy 

imprez kulturalnych, jak np. pla-

kat z ostatniego, przed wyjazdem 

za granicę, występu Hanki Ordo-

nówny, primadonny teatru „Qui 

Pro Quo” w kino-teatrze „Apollo”, 

1 marca 1930 r.  Towarzyszył jej, 

w nowym repertuarze, Eugeniusz 

Bodo.  

Jako pierwsze udostępniane są 

materiały odnoszące się do sie-

demsetletniej historii Lublina. Pole-

cam zapoznać się z dokumentem 

z 15 sierpnia 1317 roku, w którym 

„Władysław [Łokietek] książę kra-

kowski i sandomierski poleca Ma-

ciejowi, wójtowi z Opatowca loka-

cję miasta Lublina na prawie mag-

deburskim. Nadaje mieszczanom 

100 łanów ziemi miary magdebur-

skiej. Określa uposażenie wójta 

dziedzicznego, zwalniając je od 

opłat na rzecz króla. Wyłącza 

mieszczan spod wszelkiej innej 

jurysdykcji poza miejską, pozosta-

wiając im prawo apelacji do króla; 

wieczyście zwalnia ich od ceł  

w posiadłościach królewskich, a na 

20 lat od wszelkich opłat i cięża-

rów. Pozostawia wójtowi prawo 

swobodnego rozporządzania wój-

tostwem: jego sprzedaży, zamia-

ny, darowizny, cesji”. Z umieszczo-

nego pod dokumentem opisu wyni-

ka, że oryginał sporządzony jest  

w języku łacińskim, na pergaminie, 

ale fragment z pieczęcią, niestety, 

Dzieje Lubelszczyzny na cyfrowo 

został oderwany. Na marginesach 

i na odwrocie dokumentu widnieją 

różne adnotacje dotyczące losów 

aktu lokacyjnego. Warto także zaj-

rzeć do tłumaczenia – stylistyka 

nie do podrobienia. 

Zachęcam mieszkańców  

i wszystkich zainteresowanych 

Lublinem do zapoznania się  

z dziejami tego miasta, a w nie-

długiej przyszłości całego regio-

nu.  Ja z pewnością zajrzę do 

portalu nie raz.  

Renata Lesicka 

zdj. lac.lublin.pl 
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Sekcja Krajowa Pracowników 

Handlu NSZZ "Solidarność" 

zwróciła się z apelem o skrócenie 

czasu otwarcia galerii handlo-

wych w Wigilię Bożego Narodze-

nia. Występując w imieniu pra-

cowników i ich rodzin, związkow-

cy chcą, by centra handlowe były 

tego dnia zamykane o godz. 14. 

 "Wigilia Bożego Narodzenia 

to jeden z najważniejszych dni  

w świecie chrześcijańskim i jed-

nocześnie najbardziej rodzinne 

święto w polskiej kulturze i trady-

cji. Wierzymy, że pracownicy 

handlu powinni mieć możliwość 

13 GRUDNIA 2015 r.  

LUBLIN 

godz. 8:00 – zapalenie znicza 

przed Światłem Pamięci przy ul. 

Królewskiej 3 (następnie prze-

jazd na uroczystości w Tarnogro-

dzie) 

TARNOGRÓD 

godz. 10.30  zbiórka uczest-

ników przy domu kultury w Tar-

nogrodzie i przemarsz do kościo-

ła parafialnego 

godz. 11.00 - Msza Święta 

 po Mszy Świętej przemarsz 

uczestników uroczystości na 

cmentarz parafialny i złoże-

nie wieńców przy grobie Jó-

zefa Gizy (górnika zamordo-

wanego podczas pacyfikacji 

kopalni „Wujek”) 

 część artystyczna w wykona-

niu uczniów z Publicznego 

Gimnazjum w Tarnogrodzie – 

Dom Kultury w Tarnogrodzie 

14 GRUDNIA 2015 r.  

LUBLIN 

godz. 12:00 – po hejnale za-

palenie zniczy przed Światłem 

Pamięci Ofiar Komunizmu na ul. 

Królewskiej 3 oraz odegranie me-

lodii „Śpij Kolego…” 

godz. 12:15 – gra miejska  

o tematyce stanu wojennego 

godz. 12:00-14:15 – patrole 

ZOMO i ORMO oraz rekonstruk-

cja rozbicia manifestacji na Placu 

Litewskim 

godz. 14:15-14:30 – ułożenie 

krzyża ze zniczy przy pomniku 

Konstytucji 3-go 

Maja (Plac Litew-

ski) 

godz. 14:30-

15:00 – wojskowa 

grochówka na 

Placu Litewskim 

godz. 16:45-

18:00 – Koncert 

właściwego przygotowania, a na-

stępnie spędzenia z najbliższymi 

tego szczególnego czasu"  pi-

szą związkowcy w apelu skiero-

wanym do dyrektorów centrów 

handlowych. 

Alfred Bujara, szef SKPH 

przypomina, że z podobnym ape-

lem „Solidarność" występuje co 

roku.  Bardzo nas cieszy, że 

nasze wysiłki przyniosły pozytyw-

ny skutek. W tym roku, podobnie 

jak w roku poprzednim, prawie 

wszystkie sklepy dyskontowe, 

super- i hipermarkety 24 grudnia 

będą czynne najpóźniej do godzi-

ny 14.00. Tylko jeden hipermar-

ket się wyłamuje, dlatego wysto-

sowaliśmy w tej sprawie pismo 

również do prezesa Auchan Pol-

ska  dodaje Bujara.  

W piśmie do prezesa Auchan 

związkowcy podkreślają, że pra-

cownicy mają prawo do godnego 

świętowania Wigilii Bożego Naro-

dzenia. "Przedłużanie godzin 

pracy w tym dniu nie ma uzasad-

nienia ekonomicznego, a pod 

względem wizerunkowym może 

spowodować wyłącznie szkody" 

 zwraca uwagę "Solidarność". 

www.solidarnosc.org.pl 

„Solidarność” apeluje  

o skrócenie czasu pracy 

w Wigilię 

Program obchodów  

34. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego  

Pieśni Niepokornej – młodzież  

w hołdzie osobom internowanym 

i represjonowanym w stanie wo-

jennym, Kościół Pobrygidkowski, 

ul. Narutowicza 6 

godz. 18:00  Msza święta  

w intencji Ojczyzny i za wszystkie 

Ofiary stanu wojennego (Kościół 

Pobrygidkowski) 

Po Mszy św. przemarsz pod 

Światło Pamięci Ofiar Komuni-

zmu oraz tablicę pamiątkową po-

święconą patronowi NSZZ 

„Solidarność”, bł. ks. Jerzemu 

Popiełuszce i złożenie kwiatów. 
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