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Region Gdański NSZZ „Solidarność”

INTERNETOWY BIULETYN INFORMACYJNY SOLIDARNOŚCI

SKRÓTEM
Pakiet dla rozwoju

ZRG: legitymacje i konkurs

Niech Wam Bóg
błogosławi!

Minister Rozwoju Jadwiga Emilewicz przedstawiła plany ulgi podatkowej na inwestycje, programu
„Stop smog”, wprowadzenia podatku turystycznego i „estońskiego”
CIT dla małych i średnich przedsiębiorstw. Sporo zmian czeka
branżę deweloperską. Celem ma
być zwiększenie liczby mieszkań
i urealnienie rządowego programu
Mieszkanie+. Więcej…>>

Wojewódzki
Urząd
Pracy
w Gdańsku uruchomił projekt „Pomorskie! Tu wracam, tu pracuję”, to
jeden z pierwszych projektów w
kraju, wspierający osoby powracające do kraju z emigracji. Jego celem
jest zwiększenie szans na zatrudnienie 50 reemigrantów, przez uzupełnienie kwali�kacji zawodowych.

Cudzoziemcy nadal chcą

W październiku br. powiatowe
urzędy pracy wpisały do ewidencji
11 785 oświadczeń o powierzeniu
wykonywania pracy obywatelom Armenii, Białorusi, Mołdawii, Rosji, Gruzji
i Ukrainy bez konieczności uzyskania
zezwolenia na pracę (10 105 dotyczyło obywateli Ukrainy). To o 657, tj. o 5,9
proc. więcej niż we wrześniu br.

Bezrobocie zastygło

Stopa bezrobocia w woj. pomorskim od lipca br. utrzymuje się
na tym samym poziomie i w październiku br. wynosiła 4,4 proc. Pod
tym względem woj. pomorskie
jest gorsze niż woj. wielkopolskie
(2,8 proc.), śląskie (3,6 proc.), małopolskie (4 proc.) i mazowieckie
(4,3 proc.). Spadła liczba bezrobotnych w kraju, a w woj. pomorskim
wystąpił jej niewielki wzrost o 137
osób (0,3 proc.). Więcej…>>

Laureaci konkursu „Polska – moje miejsce, mój kraj”.
Występem laureatów Wojewódzkiego Konkursu Muzycznego
„Polska – moje miejsce, mój kraj”
rozpoczęło się grudniowe posiedzenie ZRG NSZZ „S”. Zdobywcy
trzech pierwszych miejsc w każdej
z kategorii otrzymali z rąk Krzysztofa Dośli, przewodniczącego ZRG
NSZZ „S” oraz Iwony Tanewskiej z
Kuratorium Oświaty w Gdańsku,
dyplomy oraz stypendia ufundowane przez NSZZ„S” oraz Pomorską
Fundację Edukacji i Pracy. Wszystkim, którzy przyczynili się do or-

ganizacji konkursu podziękował
Wojciech Książek, przewodniczący
oświatowej „S”. Członkowie ZRG zapoznali się z projektem nowej strony
internetowej gdańskiej „S” przygotowywanym przez Dział Informacji i
Promocji Regionu Gdańskiego.
Trwa akcja wydawania elektronicznych legitymacji związkowych. W naszym regionie posiada
je ponad 12 tys. członków „S”. Legitymacje ważne są rok, a potem
odbywa się ich elektroniczna wery�kacja. Więcej…>>

Grudniowe memento

ZRG NSZZ „S” zachęca do udziału w obchodach tragicznych grudniowych rocznic pacy�kacji strajków na Wybrzeżu w 1970 r. oraz wprowadzenia stanu wojennego w 1981 r. Program na naszej stronie
internetowej i w grudniowym „Magazynie Solidarność”...>>

„S” u Ojca Świętego

FOT. TADEUSZ MAJCHROWICZ

Tu wracam, tu pracuję

Za bezpieczną pracę

W Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody im.
Haliny Krahelskiej oraz nagród w
XXVI edycji konkursu „Pracodawca
– organizator pracy bezpiecznej”.
Wśród wyróżnionych znalazła się
Spółka Wodno-Ściekowa „Swarzewo”. Więcej...>>

Liderzy KK NSZZ „Solidarności” spotkali się w środę na prywatnej
audiencji z papieżem Franciszkiem. Była więc okazja by osobiście
podziękować Ojcu Świętemu za ustanowienie bł. ks. Jerzego
Popiełuszki patronem NSZZ „Solidarność”.

Dziękując za
Waszą
służbę
na rzecz dobra
wspólnego i poszczególnych
grup zawodowych
w Polsce, pragnę
przypomnieć, że szczeremu poszukiwaniu dobra, prawdy i sprawiedliwości zawsze towarzyszy obecność
Boża. Właśnie o tę obecność Boga
i o nowe tchnienie Ducha Świętego
dla swoich rodaków modlił się 40
lat temu św. Jan Paweł II, gdy wołał:
Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi
oblicze ziemi. Tej Ziemi!
Słowo „solidarność” nieco się
zużyło i czasami bywa niewłaściwie interpretowane, ale oznacza
o wiele więcej niż jakiś sporadyczny gest hojności. Jest to wrażliwość na głos sióstr i braci, których
pozbawiono prawa do godnych
człowieka warunków pracy, do
godziwej zapłaty, niezbędnej na
utrzymanie rodziny, opieki zdrowotnej, czy do odpoczynku.
Prowadząc dialog z państwem
i społeczeństwem, Kościół nie
dysponuje rozwiązaniami dla
wszystkich szczegółowych kwestii.
Jednakże, wespół z różnymi siłami
społecznymi, wspiera propozycje
bardziej odpowiadające godności osoby ludzkiej i dobru. Trzeba
pamiętać, że warunkiem pozytywnych zmian w strukturach społecznych jest nade wszystko zmiana
mentalności, przekonań i postaw,
wpajanych już w najmłodsze pokolenia. Inaczej, te same nowe struktury wcześniej czy później nie będą
służyły dobru wspólnemu, a tylko
wybranej grupie, i staną się skorumpowane, ociężałe i nieskuteczne,
a nawet krzywdzące dla innych.
Proszę Boga o dary Ducha Świętego dla Was i dla wszystkich Członków Waszego Związku, by podejmowane przez Was inicjatywy zawsze
były inspirowane chrześcijańską
zasadą „Jeden drugiego brzemiona
noście”. Prosząc o wstawiennictwo
Matkę Bożą Królową Polski, życzę,
byście owocnie kontynuowali wasze dzieło towarzyszenia i wsparcia.
Niech Bóg Wam błogosławi!
Papież Franciszek

O stanie wojennym w Radiu Gdańsk
Radio Gdańsk emituje od 2 do
13 grudnia o godz. 12.20 cykl audycji wspomnieniowych ze stanu
wojennego. Wystąpili już Andrzej
Michałowski, Marek Czachor i
Andrzej Osipów. Na antenie RG
zagoszczą jeszcze Barbara Hejcz,
Anna Kołakowska, Czesław Nowak, Wojciech Milewski, Izabela
Lipniewicz, Stanisław Fudakowski
i Ewa Kubasiewicz-Houée.
Z kolei 12 grudnia br. o godz. 19
będzie transmitowany na żywo na

Ekoenergia
Słońce dostarcza na Ziemię więcej energii niż wynosi… roczne
zapotrzebowanie energetyczne
całej ludzkości...
Więcej
w „Magazynie Solidarność”

Korzystamy z do�nansowania Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

PRAWNIK WYJAŚNIA

Przecenione towary można reklamować
Konsument, kupując podczas
sezonowej wyprzedaży, ma tyle
samo praw, ile miałby kupując
towar nieprzeceniony. Towar kupiony na wyprzedaży sezonowej,
jeśli jest wadliwy, podlega reklamacji w ciągu dwóch miesięcy
od dnia zauważenia wady i nie
później niż w terminie dwóch lat
od dnia zakupu, czyli na takich samych zasadach jak towar kupiony
normalnie. Sprzedawca nie może
tłumaczyć, że towar z wyprzedaży
został przeceniony ze względu na
wadę, ponieważ rzeczy wyprzedawane sezonowo powinny być
pełnowartościowe.
Podstawą reklamacji jest paragon, a także wyciąg z konta lub
karty kredytowej, którą dokonano
płatności. Konsumentowi składającemu reklamację do sprzedawcy,
w pierwszej kolejności przysługuje
roszczenie o naprawę albo wymianę towaru na nowy. Jeżeli jednak
zarówno naprawa jak i wymiana
okażą się niemożliwe (np. nie będzie
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Demogra�a jest naszym największym wyzwaniem. Nie zbudujemy państwa dobrobytu, jeśli się ona nie poprawi. Nie mamy bowiem zastępowalności pokoleń. Oprócz zagrożeń dla systemu ZUS czy ochrony zdrowia,
ma to też ujemny wpływ na gospodarkę.
Antoni Szymański, działacz katolicki, były poseł i senator

LICZBA TYGODNIA

45 milionów

Tylu pasażerów rocznie ma obsługiwać Port Lotniczy Solidarność w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego, położonego między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy.

E K O LPRAWO
O G I C Z N Y

Eksploatacja odnawialnych
źródeł energii (OZE) to jedno z
najbardziej znanych zagadnień,
a jednocześnie najbardziej powszechnych zachowań z zakresu
ochrony środowiska i ekologii.
Czy jednak w pełni wykorzystujemy, także w Polsce, potencjał
OZE? Niestety, to pytanie retoryczne. Aby zobrazować potęgę
i przyszłość tego potencjału,
wystarczy przywołać tylko jeden
przykład. Otóż w ciągu godziny

CYTAT TYGODNIA

antenie radia koncert utworów poety i pieśniarza Jacka Kaczmarskiego, który od lat 70 miał wielki wpływ
na ogląd ówczesnej rzeczywistości
oraz innych bardów „S” w wykonaniu Bartłomieja Kurowskiego. Organizatorem koncertu jest Radio
Gdańsk, a partnerami m.in. Region
Gdański NSZZ „S”, Więcej…>>

takiego samego towaru w magazynie, naprawa będzie niewykonalna),
można domagać się obniżenia ceny
lub odstąpić od umowy i zażądać
zwrotu pieniędzy.
Sprzedawca nie może: odmówić
przyjęcia pisma reklamacyjnego,
nakazać dostarczenia reklamowanego towaru w oryginalnym opakowaniu, nakazać skorzystania
z gwarancji, odesłać konsumenta
żądającego naprawy do serwisu.
Sprzedawca ma 14 dni (kalendarzowych) na ustosunkowanie
się do reklamacji. Jeśli nie odpowie w terminie, to znaczy, że uznał
reklamacją za uzasadnioną.
Zwrot towaru do sklepu to nie
to samo co reklamacja. Zwrot jest
możliwy jedynie za zgodą sprzedawcy. Sklepy, jeśli przewidują
możliwość zwrotu, zastrzegają, iż
przyjmują towar w nienaruszonym stanie i w oryginalnym opakowaniu.
Stan prawny na 3.12.2019 r.
Maria Szwajkiewicz
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więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl
facebook.com/solidarnoscgdansk
Redaktor prowadzący: Artur S. Górski
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

Szczęść Boże górnikom!

Barbórka”, święto górników, obchodzone jest 4 grudnia na wspomnienie św. Barbary z Nikomedii,
patronki trudnej pracy. Tego dnia od
rana przez katowickie osiedla Nikoszwiec Janowiec, Dąbrowka maszerują
górnicze orkiestry budząc górników
na poranne msze święte odprawione nim ci udadzą się fedrować.
Jeśli spotkają Państwo na Pomorzu osoby ubrane w czarny
strój galowy, z charakterystycznym
czako i pióropuszem, to wcale nie
musi być delegacja ze śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”. Swoje
święto obchodzą nie tylko górnicy
węgla kamiennego, ale i pracownicy zawodów związanych z po-

szukiwaniem i wydobyciem paliw
kopalnych (węgiel brunatny, ropa
naftowa, gaz ziemny), np. geolodzy
i pracownicy sektora gazowego. Na
Pomorzu brać górniczą tworzą pracownicy oddziałów Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa,
Polskiej Spółki Gazownictwa, Operatora Gazociągów Przesyłowych
Gaz System oraz Lotos Petrobaltic,
�rmy zajmującej się morskim poszukiwaniem i eksploatacją ropy
naftowej i gazu ziemnego, głównie
w polskiej stre�e ekonomicznej.
Wydobycie surowców energetycznych to ważna gałąź polskiej
gospodarki, podstawa bezpieczeństwa energetycznego państwa.

1984

HISTORIA

W obronie krzyży

3 grudnia 1984 r. siedmiuset
uczniów Zespołu Szkół Zawodowych we Włoszczowie rozpoczęło strajk okupacyjny w obronie
krzyży, usuniętych z klas. Decyzję
o usunięciu symbolu chrześcijaństwa podjął dyrektor ZSZ Julian
Lis, sekretarz ds. propagandy PZPR
w pobliskim Miechowie.
Krzyże zdjęto w czerwcu 1984 r.
Po wakacjach niemal wszyscy
uczniowie ZSZ podpisali petycję
o ich przywrócenie. 1 grudnia
1984 r. młodzież sama znów zawiesiła krzyże w klasach. Te zostały
usunięte w nocy. Wybuchł więc
strajk okupacyjny. Protestujących
uczniów wspierali rodzice i księża
(Marek Łabuda, Andrzej Wilczyński i Kazimierz Biernacki). Strajk

we Włoszczowie zakończył się 16
grudnia 1984 r. na prośbę biskupa
kieleckiego Mieczysława Jaworskiego. Mimo to uczestników dwutygodniowego protestu spotkały
represje. Część uczniów została
usunięta ze szkoły, nie wszystkich
dopuszczono do matury. Szykany dotknęły rodziców. W 1985 r.
wspierający młodzież księża Łabuda i Wilczyński zostali skazani na 12
i 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu. Sąd Najwyższy
uniewinnił ich w 1991 r.
Strajk uczniów we Włoszczowie
był drugim, po wystąpieniu młodzieży z Zespołu Szkół Rolniczych
w Miętnem k. Garwolina wiosną
1983 r., głośnym protestem wobec
zdejmowania krzyży.

WYDARZYŁO SIĘ


4.12.1942 r.
Przy Delegaturze
Rządu na Kraj powstała Rada Pomocy
Żydom„Żegota”,
jedyna w okupowanej przez Niemców
Europie instytucja
ratująca Żydów



5.12.1975 r.
59 intelektualistów
wysłało list do
władz przeciwko zapisaniu w
Konstytucji PRL
„nierozerwalnej
przyjaźni polsko-radzieckiej”



7.12.1925 r.
Liga Narodów
przyznała Polsce
prawo do utrzymania straży
wojskowej na
Westerplatte

