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Stefan Żeromski - Przedwiośnie  

Narodowe czytanie po Lubelsku 
8 września, w ramach ogólnopolskiej akcji narodowego czyta-

nia, można było usłyszeć „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. 

Powieść była odczytywana m.in. przed Lubelskim Ratuszem,  

w galerii handlowej OLIMP oraz w Parku Zdrojowym w Nałęczo-

wie. 

Region Środkowo-Wschodni 

reprezentowali przewodniczący 

Marian Król, wiceprzewodniczą-

cy Krzysztof Choina i przewodni-

cząca Regionalnej Sekcji Oświa-

ty i Wychowania Wiesława Stec, 

którzy odczytywali Przedwiośnie 

przed ratuszem miejskim.  

Oprócz prezydium Regionu 

pod ratuszem pojawili się rów-

nież przedstawiciele wojewody 

lubelskiego, starosty oraz ks. 

prałat Zbigniew Kuzia, który re-

prezentował ks. abp Stanisława 

Budzika.  

Nie zabrakło również osób ze 

świata nauki na czele z Lubel-

skim Kuratorem Oświaty Teresą 

Misiuk. Obecni byli również 

przedstawiciele środowiska aka-

demickiego, których reprezento-

wali dziekani KUL i UMCS. 

Dariusz Jóźwiak 

Womans EHF Champions League 2018/19 w Lublinie 

4 drużyny, 2 dni rozgrywek, a wszystko po to aby wyłonić drużynę, która zagra w fazie grupowej 

Womans EHF Champions League. 

W ubiegły weekend w Lublinie odbyły się kwalifikacje do Womans EHF Champions League 2018/2019. 

Do Lublina przyjechały mistrzynie Włoch Jomi Salerno, mistrzynie Hiszpanii Super Amara Bera Bera i wice-

mistrzynie Niemiec SG Bietigheim. W kadrze niemieckiej drużyny awizowana była kapitan reprezentacji 

Polski Karolina Kudłacz-Gloc, która, ku niezadowoleniu polskich kibiców, nie zagrała ani minuty. Na inau-

gurację rozgrywek o godzinie 16 zagrały ze sobą ekipy SG Bietigheim i Super Amara Bera Bera. Mecz był 

bardzo interesujący i wyrównany, jednak pod koniec wicemistrzynie Niemiec odskoczyły na 6 bramek. Po-

mimo wielu starań hiszpanek zawodniczki z Niemiec nie pozwoliły na odrobienie strat i konfrontacja zakoń-

czyła się wynikiem 33:27. 
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Drugim spotkaniem, które 

wzbudziło najwięcej emocji 

wśród lubelskich kibiców, był 

mecz miejscowego MKS Perła 

Lublin z Jomi Salerno. Było to 

jednostronne widowisko. Mi-

strzynie Włoch były w stanie 

dotrzymać tempa biało-zielonym 

do 10 minuty meczu. Później 

gospodynie doszły do głosu  

i odskoczyły rywalkom na 8 bra-

mek. Do przerwy mistrzynie Pol-

ski prowadziły 15:7. W drugiej 

połowie obraz gry się nie zmie-

nił, a pod koniec meczu lubli-

nianki dołożyły jeszcze kilka 

skutecznych obron, po których 

przeprowadzano kontrataki, któ-

re powiększyły przewagę do 11 

bramek. Ostatecznie mecz za-

kończył się zwycięstwem na-

szych zawodniczek 28:17.  

Drugiego dnia zawody także za-

częły się o godzinie 16 meczem  

o trzecie miejsce pomiędzy Jomi 

Salerno a Super Amara Bera Bera. 

Hiszpanki zdeklasowały swoje ry-

walki z Włoch. Prowadzenie zespołu 

z Półwyspu Iberyjskiego było nieza-

grożone od 1 do 60 minuty. Wystar-

czy tylko wspomnieć, że do przerwy 

Super Amara prowadziła 17:8. Osta-

tecznie mecz zakończył się wyni-

kiem 40:20. 

O 19 rozpoczął się mecz, na któ-

ry czekali wszyscy kibice lubelskiego 

szczypiorniaka. O tej porze sędzio-

wie z Czech zaprosili na boisko za-

wodniczki SG Bietigheim i MKS-u 

Perła Lublin. Spotkanie obejrzało 

łącznie 2850 osób. Lublinianki po-

mimo dzielnej postawy i pełne-

go zaangażowania  musiały 

uznać wyższość wicemistrzyń 

Niemiec. Mecz zakończył się 

wynikiem 34:19 dla zespołu  

z Bademii-Wirtenbergii. Pomimo 

porażki w meczu z SG Bietighe-

im zawodniczki MKS Perła Lu-

blin będą nadal grały w europej-

skich pucharach. Nie będzie to 

jednak upragniona Liga Mi-

strzyń lecz EHF Cup. Pierwsze 

mecze Lublinianek w tych roz-

grywkach odbędą się na przeło-

mie października i listopada. 

Dokładne daty spotkań nie są 

jeszcze znane. 

Wartym odnotowania jest 

fakt, że za każdą z drużyn przy-

byli kibice, którzy pomimo przy-

jazdu w małej ilości byli dobrze 

słyszani i widoczni. Na szcze-

gólną uwagę zasługują kibice  

z Niemiec, którzy byli bardzo 

dobrze słyszalni, dzięki dwóm 

bębnom. Przy każdej ofensyw-

nej akcji swojego zespołu ude-

rzali w nie z całą siłą, wybijając 

niejako rytm ataku dla swoich 

zawodniczek. Pełnym zaan-

gażowaniem wykazali się 

Polscy kibice. Ich doping był 

wspaniały i nie ustawał 

przez pełne 60 minut w obu 

spotkaniach. Pokazali swoje 

przywiązanie do klubu za-

kładając klubowe koszulki  

i szaliki. Udowodnili, że są 

prawdziwym 8 kibicem swo-

jego zespołu na dobre i złe. 

W imieniu organizatorów 

i redakcji chcemy bardzo 

podziękować za waszą 

obecność i pełny zaangażo-

wania doping w trakcie całe-

go turnieju. 

Dariusz Jóźwiak 
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Kartka z kalendarza 

 

 

 

 10 września 1980 r. w Warszawie obradował zjazd organizacyj-

ny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracow-

ników Nauki, Techniki i Oświaty z udziałem 286 delegatów, re-

prezentujących 9800 członków ze 127 instytutów naukowych, 23 

placówek oświatowych i wychowawczych oraz 18 innych. 

 14 września 1984 r. Jan Paweł II na spotkaniu z Polakami w To-

ronto powiedział m.in.: „Solidarność” jest symbolem takiego po-

rządku, w którym człowiek znajduje się w centrum. Godność 

człowieka i prawa człowieka są kryterium tworzenia  życia spo-

łecznego, życia społecznego, życia narodowej wspólnoty. 

 

2250 zł brutto 
wyniesie płaca mi-

nimalna w 2019 r. 

 

Uśmiechnij 

się! 

Biznesmen mówi swo-

jemu koledze, że jego fir-

ma szuka nowego księgo-

wego.  

- A nie zatrudniliście no-

wego kilka tygodni temu? 

- pyta kumpel. 

Biznesmen na to: 

- Jego też szukamy.  
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Z życia Komisji Krajowej 

Alfred Bujara zapowiada ko-

lejne wnioski o przeprowadzenie 

kontroli w Amazonie, gdyż jak 

podkreśla, dotychczasowe dzia-

łania ispektorów PIP dotyczyły 

zaledwie części nieprawidłowo-

ści, które zdaniem związkowców 

występują w tej firmie. – W naj-

bliższych dniach zwrócimy się 

również do Głównego Inspekto-

ra Pracy o przekazanie pełnego 

raportu pokontrolnego. Na tej 

podstawie będziemy podejmo-

wać dalsze działania. Bo skala 

problemu jest znacznie większa 

niż to, co zostało przedstawione 

mediom przez PIP – zaznacza 

przewodniczący. 

Do tej pory Amazon urucho-

mił w Polsce centra logistyczne 

w Poznaniu, Wrocławiu, So-

snowcu i Kołbaskowie pod 

Szczecinem. Firma prowadzi 

także Centrum Rozwoju Tech-

nologii w Gdańsku i biuro Ama-

zon Web Services w Warsza-

wie. Zatrudnia w Polsce ponad 9 

tys. osób. 

www.solidrnosckatowice.pl/ łk 

Praca w firmie Amazon 
Praca ponad siły, bez za-

pewnienia pracownikom odpo-

wiednich środków bezpieczeń-

stwa. Do tego zaniżane i wy-

płacane nieterminowo wyna-

grodzenia – taki obraz pracy  

w centrach Amazona wynika  

z kontroli Państwowej Inspek-

cji Pracy przeprowadzonych 

dzięki staraniom Solidarności. 

W ocenie związkowców kon-

trolerzy wskazali zaledwie 

część nieprawidłowości wystę-

pujących w firmie. 

– W marcu Sekretariat Ban-

ków, Handlu i Ubezpieczeń 

NSZZ Solidarność wspólnie  

z komisją zakładową Solidarno-

ści wystąpił do Głównego Inspek-

tora Pracy Wiesława Łyszczka  

o przeprowadzenie kontroli  

w centrach magazynowych Ama-

zona. Zwróciliśmy się bezpośred-

nio do szefa PIP, gdyż skala pro-

blemu przekraczała możliwości 

Okręgowych Inspektoratów Pra-

cy. Amazon jako pracodawca 

cieszy się złą sławą na całym 

świecie. W Niemczech pracowni-

cy tej firmy przeprowadzili  

w ostatnich latach już kilka straj-

ków. Tymczasem w Polsce wa-

runki pracy w Amazonie są nie-

porównywalnie gorsze od tych  

w niemieckich centrach magazy-

nowych – mówi Alfred Bujara, 

przewodniczący handlowej Soli-

darności. 

Wyniki przeprowadzonych  

w tym roku kontroli w polskich 

centrach magazynowych Ama-

zon zaprezentowane zostały 

przez Głównego Inspektora Pra-

cy podczas konferencji prasowej, 

która odbyła się 30 sierpnia  

w Warszawie. Lista nieprawidło-

wości wykazanych przez PIP 

jest bardzo długa. Inspektorzy 

wykazali m.in. łamanie przepi-

sów o czasie pracy, nietermino-

wą wypłatę wynagrodzeń i zani-

żanie ich wysokości, niewypo-

sażenie pracowników w podsta-

wowe środki ochrony indywidu-

alnej oraz łamanie innych prze-

pisów BHP. Pracownikom ob-

sługującym monitory kompute-

rowe nie zapewniono nawet 

krzeseł, musieli wykonywać 

swoją pracę na stojąco. Z kolei 

wśród pracowników fizycznych 

na części stanowisk normy 

określające maksymalny wysi-

łek fizyczny podczas zmiany 

roboczej były przekraczane na-

wet dwukrotnie. – Od dawna 

wskazujemy, że w Amazonie wy-

maga się pracy ponad siły,  

a warunki pracy są fatalne. Pracow-

nicy mają do wypełnienia wyśrubo-

wane do granic możliwości normy, a 

za najdrobniejsze nawet odstępstwo 

grożą im nieprzyjemności lub nawet 

zwolnienie z pracy – mówi szef 

handlowej Solidarności. 

Fot. Wikimedia 
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Wogóle czy w ogóle? 
 
 

Wyrażenie przyimkowe w ogóle piszemy OSOBNO. Po-

dobnie jak na ogół i z ogółem. Wszystkie bowiem pochodzą 

od rzeczownika ogół, zgodnie z definicją słownika języka 

polskiego PWN oznaczającego «zespół przedmiotów, zjawisk 

tworzących pewną całość» . 

 

DYLEMATY JĘZYKOWE 

Zaległy urlop wypoczynkowy 

Zgodnie z przepisami prawa pracy pracodawca jest obowiązany 

udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego w tym roku kalendarzo-

wym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Jeżeli pracodawca 

nie sporządza planu urlopu – a jest to możliwe w sytuacji, gdy u praco-

dawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa albo gdy zakłado-

wa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę – wówczas pracodaw-

ca ustala termin urlopu po porozumieniu z pracownikiem. 

Zgodnie z art. 168 k.p. urlopu niewykorzystanego w terminie ustalo-

nym w myśl art. 163 k.p. należy pracownikowi udzielić najpóźniej do 30 

września następnego roku kalendarzowego. Dla zachowania wymagań 

wynikających z ustawy wystarczy, że udzielony urlop rozpocznie się 

najpóźniej dnia 30 września. 

 
Świadectwo dojrzałości 

 
Centralna Komisja Egzamina-

cyjna podała informację dotyczą-
cą ogółu przyznanych świadectw 
dojrzałości. Dane uwzględniają 
egzaminy w sesji majowej, dodat-
kowej w czerwcu oraz sesji po-
prawkowej w sierpniu. Świadec-
two uzyskało 86% absolwentów 
szkół ponadgimnazjalnych. 

Egzamin z języka polskiego 

zdało 98%, z matematyki 88%, 

natomiast z języka angielskiego, 

który był najczęściej wybieranym 

językiem obcym – pozytywny wy-

nik uzyskało 96% absolwentów. 

Źródło: radiomaryja.pl 

Delegatura Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego w Rzeszowie 

prowadzi pod nadzorem Prokura-

tury Okręgowej w Rzeszowie 

śledztwo w sprawie złożenia 

obietnic udzielenia osobie pełnią-

cej funkcję publiczną korzyści 

majątkowej w postaci pieniędzy  

w kwocie nie mniejszej niż 

30.000 zł stanowiącej 5 % warto-

ści planowanych inwestycji,  

w zamian za ustawienie przetar-

gów. Śledztwo powierzone zosta-

ło do prowadzenia w całości De-

legaturze CBA w Rzeszowie.  

Na podstawie zebranego  

w sprawie materiału dowodowe-

go rzeszowscy agenci CBA za-

trzymali w Warszawie przedsię-

biorcę. Zatrzymany przez CBA 

zostanie doprowadzony do Pro-

kuratury Okręgowej w Rzeszo-

wie, gdzie usłyszy zarzut korup-

cyjny.  
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