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Zapraszamy po bony
200 zł do wykorzystania na
wypoczynek w Zakopanem, Jarnołtówku lub w Spale. Zapraszamy przewodniczących orgaLublin

nizacji związkowych do siedzi-

by lubelskiej Solidarności, po
odbiór

bonów

dla

każdego

członka związku.

Sejm upamiętnił 40. rocznicę
Lubelskiego Lipca ‘80
- 40 lat temu, w lipcu 1980 r.,
miały miejsce wydarzenia zwane
Lubelskim Lipcem. Sejm RP
w przekonaniu o szczególnym
znaczeniu wydarzeń na Lubelszczyźnie w 1980 r., upamiętnił 40.
rocznicę Lubelskiego Lipca, oddając cześć bohaterom – uczestnikom tamtych wydarzeń – głosi
uchwała podjęta w piątek 14 lipca
przez Sejm.
W dokumencie przypomniano,
że strajk, który uruchomił lawinę
wydarzeń, które przyniosły nam
wolność czasów dzisiejszych, rozpoczął się 8 lipca 1980 r. w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego
PZL-Świdnik. Bezpośrednim powodem rozpoczęcia protestu była
podwyżka cen mięsa. Bardzo
szybko do postulatów socjalnych
dołączyły postulaty dotyczące pluralizmu w działalności związkoGłos związkowca 34/2020

wej. Do 24 lipca 1980 r. strajk
rozszerzył się na ponad 150 zakładów zatrudniających ok. 50
tys. pracowników.
- Trwałą zdobyczą Lubelskiego Lipca, oprócz zrealizowania
postulatów socjalnych, płacowych i zaopatrzeniowych, było
zdobycie doświadczeń i przyjęcie

odpowiednich postaw przez
działaczy robotniczych. W lipcu
1980 r. na Lubelszczyźnie przełamano barierę strachu przed
władzą komunistyczną, która
dotychczasowe protesty robotnicze brutalnie likwidowała – podkreślono w uchwale.
Źródło: sejm.gov.pl
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Ojczyzna naszą matką
„…Ojczyzna jest naszą matką
ziemską, Polska jest matką
szczególną…” – te słowa św. Jana Pawła II, 19 sierpnia przypomniał kapłan podczas Mszy św.
za Ojczyznę, w kościele pw. św.
Piotra Apostoła w Lublinie. Na
Mszy św. lubelską Solidarność
reprezentował zastępca przewodniczącego Marek Wątorski wraz
z pocztem sztandarowym. Przed
pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki, delegacja Solidarności zapaliła znicze.
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100. rocznica
Bitwy Warszawskiej
W Lublinie odbyły się centralne
uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego oraz 100. rocznicy
„cudu nad Wisłą” - zwycięskiej
Bitwy Warszawskiej. Po apelu pamięci i salwie honorowej, uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty
przy pomnikach Nieznanego Żoł-
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nierza i Marszałka Józefa Piłsudskiego
na
Placu
Litewskim. Obchody poprzedziła Msza
św. w archikatedrze lubelskiej,
która była celebrowana przez
metropolitę lubelskiego abp. Stanisława Budzika.

Posiedzenie
Prezydium WRDS
20 sierpnia br. w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa
Lubelskiego odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej
Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego.
W posiedzeniu uczestniczyli
m.in. Przewodniczący Lubelskiej
Solidarność Marian Król, Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski i Wicemarszałek Michał Mulawa.
Głównym tematem spotkania
było przedstawienie informacji
na temat konkursu dotyczącego
wsparcia na finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych
przedsiębiorstw.
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Polska Lubelska
Polska Lubelska to tytuł mojego najnowszego audiobooka historycznego. W całości został on
poświęcony historii Lubelszczyzny. Ta obfituje w wiele ważnych
wydarzeń, ale niektóre z nich zdeterminowały losy Polski na wiele
lat. Tak było w przypadku Unii Lubelskiej z 1569 roku w wyniku której powstała Rzeczypospolita Obojga Narodów. Tak było również

w przypadku Polskiego Komitetu
Wyzwolenia Narodowego, który
został zainstalowany na Lubelszczyźnie w lipcu 1944 roku i przystąpił do budowy komunistycznej
Polski. Tak było również w przypadku strajków, jakie miały miejsce na Lubelszczyźnie w lipcu
1980 roku. Dzięki nim weszliśmy
na drogę która w 1989 roku doprowadziła nas do upragnionej
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wolności. To właśnie z tych powodów zająłem się historią Lubelszczyzny. Mam nadzieję, że
państwa zainteresuje.
dr Leszek Pietrzak

Cierpienie przynosi owoce
- Zbyt wielka jest danina krwi,
bólu, łez i poniewierki złożona
u stóp Chrystusa, by nie powróciła od Boga jako dar prawdziwej
wolności, sprawiedliwości i miłości. By nie doprowadziła do zmartwychwstania Ojczyzny, jak to
miało miejsce w roku 1918, gdy
zdawało się, że jest to niemożliwe, aby trzy mocarstwa zaborcze
naraz zostały pokonane. Po ludzku niemożliwe. Ale Bóg pokazał,
że u Boga wszystko jest możliwe.
(źr. kazanie 126, zdj. dlaksiedza.pl)
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Szlachetny
cel

36 półmasek z lubelskiej Solidarności trafiło do służby zdrowia w Tomaszowie Lubelskim
i pogotowia ratunkowego w Zamościu. Środki ochronne zostały
przekazane 12 sierpnia na ręce
Kolegi Marka Walewandra i Koleżanki Marzenny Chlebowskiej.
str. 4

Czy pracownik może odmówić wyjazdu w rejony,
gdzie występuje koronawirus?
W związku z licznymi wątpliwościami, dotyczącymi stosowania przepisów prawa pracy odnoszących się do relacji między pracodawcą a pracownikami w sytuacji zagrożenia zarażeniem koronawirusem SARS-CoV-2, Państwowa Inspekcja Pracy odpowiada.
Zgodnie z art. 210 § 1 Kodeksu pracy w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom
bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia
pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim
niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania
pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.
Zatem pracownik, którego pracodawca wysyła w delegację
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(wyjazd służbowy) w rejony zagrożone koronawirusem, może
odmówić wykonania takiego polecenia ze względu na bezpośrednie zagrożenie swojego życia lub zdrowia oraz ryzyko rozprzestrzenienia choroby w kraju,
tzn. narażenie na niebezpieczeństwo innych osób.
Przy podejmowaniu decyzji
dotyczących wyjazdu służbowego w rejony zagrożone, dla pracodawcy i pracownika powinny
być wiążące zalecenia i komunikaty właściwych organów państwowych, w szczególności Państwowej Inspekcji Sanitarnej czy
Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Jeżeli pracownik zdecyduje
się na wyjazd w regiony, gdzie
może być narażony na zarażenie
koronawirusem, wówczas praco-

dawca powinien ocenić ryzyko
związane z takim wyjazdem i zapewnić pracownikowi odpowiednie środki ograniczające ryzyka
związane z możliwością zarażenia patogenem oraz podjąć działania, które zminimalizują potencjalne zagrożenie, np. zorganizować wyjazd tak, aby czas przebywania w niebezpiecznym miejscu
był jak najkrótszy.
źródło: PIP
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