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1 700 000
Tyle wejść zanotowała strona www.sprawdzampolityka.pl.  
Do wyborów parlamentarnych pozostały 4 dni.iBiS
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Pielgrzymka 
Ludzi Pracy

XXII Gdyńska Pielgrzymka Lu-
dzi Pracy przeszła 18 październi-
ka sprzed pomnika Ofiar Grudnia
’70 do Sanktuarium Matki Boskiej 
Bolesnej Królowej Polski w Gdyni 
Babich Dołach. Tam mszę św. od-
prawił Duszpasterz Ludzi Pracy 
Archidiecezji Gdańskiej ks. prałat 
Sławomir Decowski. Pielgrzymom 
towarzyszyły relikwie bł. ks. Jerze-
go Popiełuszki. Więcej...>>

Zagrożenia  
w miejscu pracy

Pracownicy w Polsce narażeni 
są na hałas, pyły przemysłowe, 
nadmierne obciążenie fizyczne czy
niekorzystny mikroklimat – wy-
nika z raportu GUS za 2014 rok. 
GUS przeprowadził badania na 
ponad pół milionie pracowników 
w około 76 tys. zakładów pracy. 
Najwięcej pracowników (31 proc.) 
w miejscu pracy narażonych jest 
na hałas. Na drugim miejscu po-
jawiają się zagrożenia czynnikami 
mechanicznymi (13,6 proc. bada-
nych). Więcej...>>

Spotkanie „S”
Problemy kolejnych grup za-

wodowych – strażaków i innych 
funkcjonariuszy służb mundu-
rowych, pracowników służby 
zdrowia, metalowców – były 
przedmiotem kolejnego spotka-
nia przedstawicieli gdańskich i so-
pockich organizacji związkowych, 
które odbyło się 21 października 
w Gdańsku.

Ile zarabiamy?
4059,19 zł brutto wyniosło 

przeciętne wynagrodzenie w sek-
torze przedsiębiorstw we wrze-
śniu br. To o 0,9 proc. więcej niż 
w sierpniu – podał GUS. 

Znajdź nas na Facebooku
www.facebook.com/solidarnoscgdansk

POLUB NAS!

Akcja SOLIDARNOŚCI
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W czwartek 22 października 
ulicami stolicy przejdzie manife-
stacja górników i przedstawicieli 
innych branż przemysłu oraz, jak 
podkreślają organizatorzy z Re-
gionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ 
„S”, oszukani przez rząd PO-PSL 
mieszkańcy Śląska. Przypomnijmy, 
że rządzący nie zrealizowali poro-
zumienia podpisanego na Śląsku 
17 stycznia br.

Również 22 października, w 
samo południe, akcję ulotkową na 
temat celów protestu w Gdańsku i 
Gdyni przeprowadzi Region Gdań-
ski NSZZ „S”. Związkowcy zaapelują 
do wyborców, aby nie głosowali na 
polityków rządzącej od ośmiu lat  
koalicji PO-PSL, którzy nie dotrzy-
mują słowa. Ulotki będą też rozda-
wane w Bytowie, Człuchowie, Kwi-
dzynie i w Słupsku. Więcej...>>

W obronie przewodniczącej Ka-
roliny Rydzewskiej i innych człon-
ków zakładowej „S” w Igloporcie 
sp. z o.o. w Gdyni pikietowali 19 
października przed siedzibą spół-
ki związkowcy z oddziałów „S” 
w Gdyni, Malborku, Wejherowie 
i Starogardzie Gdańskim, portów 
z Gdańska i Gdyni, Stoczni Ma-
rynarki Wojennej, Stoczni Nauta, 
gdyńskiego MOPS-u, Oświaty w 
Rumi, OPEC Gdynia, Bałtyckiego 
Terminala Kontenerowego, Poczty 
Polskiej z Gdyni, Bimetu i Alushi-
pu z Gdańska, firmy Skanska oraz
pracownicy Regionu Gdańskiego.

To już druga próba pozbycia się 
z firmy aktywnej przewodniczą-
cej. Dwa lata temu pracodawca 
chciał ją zwolnić w trybie dyscypli-

Dość dyskryminacji  
W IGLOPORCIE

narnym. Wycofał się po proteście 
zakładowej „S”. Zdaniem związ-
kowców działania prawodawcy 
naruszają godność przewodni-
czącej „S” w Igloporcie, prawa 
pracownicze i związkowe oraz 
konstytucyjne prawa obywatela 
RP do wolności zrzeszania się.

– W tym zakładzie konsekwentnie 
prowadzona jest walka z „S”. Wy-
brano osobę przewodniczącej jako 
cel ataku, bo stawiała sprawy jasno, 
bo głośno dopominała się o to, co 
należy się pracownikom. To wpisuje 
się w scenariusz walki ze związkiem 
zawodowym. Osiąganie zysków za 
wszelką cenę. Za cenę wyzysku pra-
cowniczego – mówił obecny na pi-
kiecie przewodniczący ZRG NSZZ „S” 
Krzysztof Dośla. Więcej...>>

Naszym
ZDANIEM

Już w nie-
dzielę odbędą 
się wybory 
parlamentar-
ne. Będziemy 
mieli okazję 
zdecydować 
o kierunkach 

rozwoju naszej Ojczyzny.
Dla członków Związku, 

a więc osób aktywnych 
społecznie, udział w akcie 
wyborczym jest szczególnym 
obowiązkiem. Tym bardziej, 
że zbliżające się wybory mogą 
przesądzić o wielu istot-
nych kwestia pracowniczych 
i związkowych. Czy negatyw-
ne działania podjęte przez 
koalicję PO-PSL będą kontynu-
owane? Słyszymy zapowiedzi 
premier Ewy Kopacz – przy 
euforycznym aplauzie zdomi-
nowanej przez polityków PO 
sali sejmowej – o planowanych 
zmianach w ustawie o związ-
kach zawodowych. Zmianach, 
które musiałyby negatywnie 
odbić się na naszym funkcjo-
nowaniu. To realne zagrożenie, 
a jednocześnie smutne wyda-
rzenie. Oto w roku 35-lecia 
„Solidarności” planuje się dzia-
łania mogące prowadzić do 
faktycznej likwidacji związków 
zawodowych, które stanowią 
przecież demokratyczny ele-
ment państwa prawa.

Jeśli nie chcemy degra-
dacji prawa pracy, lekcewa-
żenia głosu społeczeństwa 
przez odrzucanie wniosków 
referendalnych, decydowania 
za rodziców w kwestiach 
dotyczących ich dzieci, ograni-
czania roli związków zawodo-
wych – idźmy na głosowanie! 
I nie oddajmy swojego głosu 
tym, którzy nie są godni, aby 
zasiadać w parlamencie.

Nie możemy być bierni. 
Bierność faktycznie oznacza 
oddanie głosu tym, którzy 
postulują działania antypra-
cownicze i antyzwiązkowe. 
Głosujmy na kandydatów tych 
ugrupowań, których programy 
są najbardziej zbliżone do pro-
gramu „Solidarności”. Na tych 
kandydatów, którzy zapowia-
dają konkretne, przyjazne dla 
pracowników rozwiązania. 

Krzysztof Dośla

NIE BĄDŹMY 
BIERNI, IDŹMY 
GŁOSOWAĆ!

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/gdynska-pielgrzymka-ludzi-pracy
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/raport-gus-zagrozenia-w-miejscu-pracy
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/slaska-manifestacja-w-warszawie-gdansk-solidarny
http://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/dosc-dyskryminacji-pikieta-przed-igloportem-w-gdyni


CYTAT tygodnia

PiS słucha obywateli i to obywatele mają pra-
wo decydować o swoim wieku emerytalnym. 

Obecna koalicja nie chciała słuchać oby-
wateli, my będziemy to zrobić. Chcemy 

wrócić do poprzedniego wieku emery-
talnego: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla 

mężczyzn i dobrowolności przej-
ścia na emeryturę.

Beata Szydło podczas 
debaty liderów,  
20 października 

2015 r.

SKANDAL!  
TELEWIZJA  
CENZURUJE 
„SOLIDARNOŚĆ”

iBiS NR 42 (241) 21 PAŹDZIERNIKA 2015
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

 facebook.com/solidarnoscgdansk
Redaktor prowadzący: Adam Chmielecki
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

TROCHĘ ŚMIESZNO

Dlaczego warto  
GŁOSOWAĆ?
WOJCIECH SZAFRAŃSKI, przewodniczący 
Komisji Oddziałowej NSZZ „S” w Zakładzie 
Ubezpieczeń Społecznych Oddział Gdańsk

– Trzeba pójść na wybory, aby dokonać zmiany. Za-
sadniczej, a nie powierzchownej. Mam nadzieję, że tak 
właśnie się stanie. Obecnie rządzący już się wykazali 
i powinni odejść. Oglądałem debaty telewizyjne lide-
rów i tylko utwierdziłem się w swoim wyborze.

Szampan za 290 zł, ośmiorni-
ca za 240 zł, carpaccio z mlecznej 
jagnięciny za 130 zł i inne specjały 
na łączną kwotę ponad 3 tys. zło-
tych – to menu ze słynnej kolacji 
polityków PO, wyeksponowane 
w restauracji „Ewa & Przyjaciele”, 
otwartej niedawno w centrum 
Warszawy. Nietypowa to restau-
racja, bo nie można w niej nic 
zjeść. Można za to przypomnieć 
sobie największe afery rządów 
PO-PSL, jak hazardowa, NIK, in-
foafera, zegarkowa, Amber Gold 
i podsłuchowa. To dzięki nagra-
niom kelnerów z drogich restau-
racji dowiedzieliśmy się jak jadają, 
oczywiście na koszt podatnika, 
politycy PO i jak duży jest stopień 
lekceważenia przez nich społe-
czeństwa. Więcej...>>
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O jak najszybsze ogłoszenie bł. ks. Jerzego Popiełuszki świętym Ko-
ścioła katolickiego modlono się w 31 rocznicę jego męczeńskiej śmier-
ci. Myślą przewodnią uroczystości były słowa Patrona „Solidarności”: 
„Bądźmy silni miłością, męstwem oraz nadzieją”. W mszy św. w ko-
ściele św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu uczestniczył 
prezydent Andrzej Duda z małżonką, przewodniczący „S” Piotr Duda, 
przewodniczący ZRG NSZZ „S” Krzysztof Dośla, liczne delegacje związ-
kowców z całego kraju, bliscy ks. Jerzego oraz tłumy warszawiaków.

Ksiądz Jerzy – PAMIĘTAMY!

Przekazanie publicznej szkoły 
podstawowej w Gdańsku Kokosz-
kach spółce prawa handlowego 
odbyło się niezgodnie z prawem – 
orzekł 21 października Wojewódz-
ki Sąd Administracyjny w Gdańsku 
po skardze złożonej przez Komisję 
Międzyzakładową Pracowników 
Oświaty i Wychowania NSZZ „So-
lidarność” w Gdańsku. To prze-
stroga dla innych samorządów, 
którym marzy się prywatyzacja 
publicznej oświaty. 

– W krótkim uzasadnieniu 
słownym sędzia sprawozdawca 
zwróciła uwagę na naruszenie 
przepisów dotyczących wynajmu 
lokalu. Nie można, na co zwraca-
liśmy uwagę, traktować budyn-
ku szkolnego wraz z obiektami 
sportowymi jako lokalu użytko-
wego. Naruszono również usta-
wę o związkach zawodowych, 
bowiem projekt zarządzenia Pre-
zydenta Miasta Gdańska o prze-
kazaniu do wynajmu nowo wy-
budowanego budynku szkolnego 
nie został przesłany związkom 
zawodowym do zaopiniowania. 
Mamy nadzieję, że wyrok WSA 

OŚWIATOWA „S” WYGRAŁA 
Z WŁADZAMI GDAŃSKA

Oświata NA ZAMKU W GNIEWIE

Nauczyciele i pracownicy 
oświaty oraz zaproszeni goście 
(m.in. Piotr Duda i Krzysztof Do-
śla) spotkali się 17 października 
na Zamku w Gniewie. Okazja 
była potrójna: 35-lecie powsta-

nia NSZZ „Solidarność”, 25-lecie 
utworzenia Komisji Międzyzakła-
dowej NSZZ „Solidarność” Pra-
cowników Oświaty i Wychowania 
Rejon Tczew i wreszcie Dzień Edu-
kacji Narodowej.
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Telewizja Publiczna odmówiła 
emisji przygotowanego przez Re-
gion Gdański NSZZ „Solidarność” 
spotu promującego stronę www.
sprawdzampolityka.pl, na której 
każdy może sprawdzić, jak w naj-
ważniejszych dla społeczeństwa 
sprawach głosowali obecni par-
lamentarzyści. TVP uznała związ-
kową reklamówkę za… agitację 
wyborczą.

– W ordynacji wyborczej nie 
ma zapisu, który zakazywałby 
podawania informacji o tym, jak 
głosowali poszczególni parlamen-
tarzyści. Gdyby być konsekwent-
nym, należałoby również zamknąć 
stronę internetową Sejmu, gdzie 

Obejrzyj ocenzurowaną  
reklamę...>>

są podane wyniki wszystkich 
głosowań – argumentuje szef 
ZRG NSZZ „S” Krzysztof Dośla. 
Spot – 15 sekund, których boi się 
TVP – można na szczęście znaleźć 
w internecie (kanał TV Solidar-
ność Gdańsk w serwisie YouTube), 
wyemituje go też Telewizja Repu-
blika w dniach 21-23 października 
o godz. 19.45 i 20.08 (przy okazji 
głównego wydania serwisu „Dzi-
siaj”).

Bożena Brauer
spowoduje, iż ani samorząd Gdań-
ska, ani inne organy prowadzące 
szkoły nie będą już w taki sposób 
próbowały prywatyzować–ko-
mercjalizować oświaty – wyjaśniła 
Bożena Brauer, przewodniczącą 
KM NSZZ Pracowników Oświaty 
i Wychowania NSZZ „S”, na kon-
ferencji prasowej w siedzibie „S” 
21 października. Wyrok nie jest 
prawomocny, władze Gdańska 
mogą złożyć kasację do Naczel-
nego Sądu Administracyjnego. 
Więcej...>>

Ewa & Przyjaciele, czyli afery PO

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/szkola-nie-kiosk-z-warzywami-solidarnosc-wygrala-przed-sadem-zarzadzenie-prezydenta-gdanska-niezgodne-z-prawem
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/restauracja-ewa-przyjaciele-czyli-wszystkie-afery-po-psl
http://www.youtube.com/embed/I2HaV2fY2KE?autoplay=1&
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