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WYDRUKUJ I WYWIEŚ  

W GABLOTCE!

Stop Bankowemu 
Bezprawiu 

20 października w godzinach 
od 10 do 16, w sali Akwen w bu-
dynku „S” w Gdańsku odbędzie się 
bezpłatna (wymagana jest reje-
stracja) konferencja poświęcona 
bankowemu bezprawiu. Podczas 
konferencji poruszone zostana 
problemy kredytów „walutowych”, 
polisolokat oraz obligacji GetBack. 
Więcej...>>

Służba przy grobie
Krajowy Koordynator NSZZ 

„Solidarność” służby przy grobie 
bł. ks. Jerzego Popiełuszki infor-
muje, że w ostatnim kwartale tego 
roku są jeszcze wolne terminy czu-
wania przy grobie księdza Jerzego: 
w październiku – 21 i 30; w listo-
padzie – 1, 2, 5, 6, 8, 13, 15, 16, 18, 
20, 25, 26, 27; w grudniu – 2, 3, 9, 
11, 16, 17, 18. Regionalnym koor-
dynatorem jest Krzysztof Żmuda 
(kzmuda@vp.pl, 502 193 048). 

Turniej szachowy 
13 października w Centrum Re-

habilitacji przy Kościele Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa w Sta-
rogardzie Gd. odbył się Turniej 
Szachowy o Puchar Przewodniczą-
cego Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność” dla uczczenia 100 
rocznicy odzyskania niepodległo-
ści. Pierwsze trzy miejsca zajęli re-
prezentanci Trójmiasta: Krzysztof 
Jurkiewicz, Jerzy Kot oraz Krzysz-
tof Tyda. Więcej…>>

Pikieta kolejarzy
Wczoraj, 16 października  przed 

siedzibą MSWiA w Warszawie 
odbyła się pikieta, na którą NSZZ 
„S” Straży Ochrony Kolei zaprosi-
ła wszystkich pracowników SOK 
oraz pracowników innych spółek 
kolejowych, niezależnie od przy-
należności związkowej. Wzięło 
w niej udział około 1,5 tys. osób. 
Głównym postulatem związkow-
ców jest wznowienie prac nad 
projektem ustawy o Straży Ko-
lejowej, który w kwietniu 2016 r. 
został przekazany do konsultacji 
społecznych. Prace nad ustawą za-
mrożono. Więcej...>>

40 rocznica pontyfikatu 
Jana Pawła II

16 października 1978 roku cały 
chrześcijański świat witał księdza 
kardynała Karola Wojtyłę, metro-
politę krakowskiego, wstępujące-
go na tron św. Piotra w Rzymie. Pa-
pież Słowianin przybrał imię Jana 
Pawła II. Werdykt zwiastował tego 
dnia o godz. 18.18 biały dym, a do-
konany wybór o godz. 18.44 ogło-

sił kardynał Pericle Felici: „Annutio 
vobis gaudium magnum: Habe-
mus Papam!” (Przynoszę wam ra-
dość wielką: Mamy papieża!). 

Jakże daleko zaszliśmy od tej 
pamiętnej daty… Czy nie równie 
daleko odeszliśmy od papieskich 
nauk i ojcowskich wskazań? 

Więcej...>>

Ustawa ograniczająca handel 
w niedziele, która weszła w ży-
cie w marcu 2018 roku, mimo że 
obiektywnie rzecz biorąc przynosi 
więcej zysków niż strat, ma nadal 
wielu przeciwników. Jeszcze przed 
jej wprowadzeniem, a także przez 
pierwsze tygodnie jej obowiązy-
wania przeciwnicy mówili o ob-
niżeniu sprzedaży detalicznej, 
redukcji etatów w dyskontach, 
upadku małych sklepów… Po 
siedmiu miesiącach funkcjono-
wania owej ustawy okazało się, że 
obawy były bezpodstawne, cho-
ciaż sama ustawa wymaga pew-
nych uściśleń. 

„Solidarność” dokonała pod-
sumowania siedmiu miesięcy 
funkcjonowania ustawy o ograni-
czeniu handlu w niedziele. W tym 
celu 11 października zorganizowa-

no w Warszawie specjalną konfe-
rencję. Wzięli w niej udział przed-
stawiciele Krajowego Sekretariatu 
Handlu, Banków i Ubezpieczeń 
NSZZ „Solidarność” oraz eksper-
ci. Przedstawiono na niej raport 
autorstwa Agnieszki i Mateusza 
Warchałów dotyczący badań nad 
skutkami ustawy.

Z raportu wynika, że zamknię-
cie placówek handlowych w dni 
objęte ograniczeniem handlu nie 
tylko nie wpłynęło na zmniejsze-
nie ich obrotów, ale poprawiło ko-
niunkturę w handlu detalicznym. 
Podobnie analiza porównawcza 
wzrostu zatrudnienia i zapotrzebo-
wania na pracowników w sektorze 
handlu przedstawia się korzystnie, 
mimo wprowadzenia regulacji 
ograniczenia handlu w niedziele. 
Cały raport...>>

Częstochowa, rok 1991.
FO

T. 
M

AR
IA

 G
IE

D
Z

Niedziela na plusie

Już w nie-
dzielę wybory 
z kategorii tych 
n a j i s t o t n i e j -
szych. Będziemy 
wybierali rad-
nych sejmiku 
wojewódzkiego, 

prezydentów i burmistrzów miast, 
wójtów, rady miast, powiatów, 
gmin. Czyli na te organy samorzą-
du terytorialnego, na co dzień zaj-
mujące się rozwiązywaniem pro-
blemów, z którymi się spotykamy 
w naszym najbliższym otoczeniu. 
Bardzo często narzekamy i prze-
nosimy to nasze niezadowolenie 
na instytucje rządowe, nie mając 
świadomości, że  to jest odpowie-
dzialność władz samorządowych. 
I albo nic w tym zakresie nie robią, 
albo działają na rzecz różnych grup 
interesu, a nie nas – mieszkańców 
i wyborców. Niestety, zaintereso-
wanie wyborami samorządami 
jest ciągle bardzo niskie. Bo jakże 
inaczej ocenić frekwencję na po-
ziomie 40 proc.? Mamy wprawdzie 
tylko jeden głos, ale – podobnie 
jak w działalności związkowej 
– siła tkwi w wielości. Jeżeli więc 
chcemy coś zmienić – zagłosujmy 
na wybranego kandydata i jego 
program. Weźmy także pod uwa-
gę wiarygodność i uczciwość śro-
dowiska, które reprezentuje. Wielu 
bowiem polityków, również tych 
samorządowych, obiecuje i nic 
więcej.

A na Wybrzeżu jest naprawdę 
wiele rzeczy do poprawienia. Stąd 
gorąco namawiam wszystkich 
członków „Solidarności” do wzię-
cia udziału w wyborach. Na każdej 
kartce do głosowania wystarczy 
postawić przy jednym nazwisku 
znaczek „X”. I w ten najprostszy, 
ale w pełni demokratyczny spo-
sób dać wyraz swoim poglądom 
i oczekiwaniom. Naprawdę nasz 
głos się liczy. Gorąco zachęcam 
i namawiam.

Krzysztof Dośla,  
przewodniczący ZRG  

NSZZ „Solidarność”

Pójść  
i zagłosować

NASZYM ZDANIEM
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CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA

87 procent
Tylu polskich respondentów uważa, że przynależność do Unii Euro-
pejskiej jest korzystna dla Polski. Tak podają unijne badania opinii pu-
blicznej przeprowadzone we wrześniu 2018 r.

WYDARZYŁO SIĘ
 15.10.1949 r. utwo-

rzono wojskowe 
bataliony górnicze, 
do których kiero-
wano przeciwni-
ków politycznych 
PRL-u. 

 16.10.1384 r. 
Jadwiga Andega-
weńska została 
koronowana w ka-
tedrze wawelskiej 
na króla Polski.

 19.10.1984 r. został 
porwany i zamor-
dowany przez 
funkcjonariuszy  
bezpieki PRL ks. 
Jerzy Popiełuszko 
– od 2014 roku 
patron NSZZ „S”.

Habemus Papam
100 LAT NIEPODLEGŁEJ

1978

– Gdynia wyrasta z morza, tak jak Sopot i powiaty 
pucki i wejherowski. By przywrócić gospodarkę morską, 
potrzebna jest dobra współpraca samorządu i rządu. 
Tymczasem na tereny naturalne dla gospodarki mor-
skiej wchodzi zabudowa apartamentowców. Przykład 
to nabrzeże Rybackie i zakusy deweloperów na tereny 
starej stoczni Nauta. Mieszkańcom potrzebne są na-

brzeża, rozbudowa portu, by powstały miejsca pracy. Gdynia i sąsiednie 
powiaty, w których osiedlają się nowi mieszkańcy, same sobie nie pora-
dzą z problemami komunikacyjnymi. Ekspresowa Droga Czerwona, to 
inwestycja niezbędna, by miasto i turystyka w powiecie puckim nie ob-
umarły. Byłem i jestem przeciwnikiem komercjalizacji opieki zdrowotnej. 
Opieka zdrowotna nie powinna być ukierunkowana na zysk. 

KAROL GUZIKIEWICZ, zastępca przewodniczącego KM NSZZ 
„Solidarność” Stoczni Gdańskiej, miejsce 2 na liście PiS  
do Sejmiku Województwa Pomorskiego, miasto Gdańsk

– Konieczna jest odbudowa szkolnictwa branżowe-
go, które dawałoby pomorskiej młodzieży szanse na 
trwałe i stabilne zatrudnienie. Niezbędna jest odbudo-
wa potencjału produkcyjnego w sektorze przemysłu 
stoczniowego opartego o nowoczesne technologie, 
który stworzy trwałe, dobrze płatne miejsca pracy. 
Opowiadam się za wprowadzeniem bezpłatnych prze-

jazdów dla emerytów w komunikacji publicznej, której organizatorem 
jest Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, tak by zwiększyć 
mobilność i niezależność seniorów. Opowiadam się za wprowadzeniem 
dopłat do wymiany przestarzałych pieców węglowych na piece ekolo-
giczne oraz na budowę indywidualnych systemów energetycznych opar-
tych o fotowoltaikę i systemy solarne.

PIOTR GIERSZEWSKI, członek oświatowej „Solidarności” 
w Gdańsku, kandydat z listy PiS do Rady Miasta Gdańska 
w okręgu obejmującym Piecki-Migowo, Jasień, Siedlce 
i Suchanino

Mieszkańców interesuje to, co kandydaci mogą za-
pewnić w ich najbliższym otoczeniu, w dzielnicy, dla 
komfortu życia. Są składane rozmaite obietnice. Warto 
więc przyjrzeć się temu, co kandydaci już zrobili dla 
Gdańska i dla jego mieszkańców.

W Związku jestem od 1989 roku. „Solidarność” to wartość 
nadrzędna. Nie jest to szyld czy sztandar, który od czasu do 
czasu ktoś chce chować do szafy. Nie zmieniam swych po-

glądów. Nie mam wewnętrznych barier w dostrzeganiu potrzeb społecznych. 
Stawiam na efektywność, na rozwiązania, które są potrzebne i są proste. Widzę 
potrzebę rozszerzenia autonomii szkół, utworzenie funduszu remontowego 
przy każdej szkole i wybudowanie nowej gdańskiej bursy. 

W Gdańsku nie ma ani jednej godziny płatnej zajęć pozalekcyjnych. 
W statystykach urząd chwali się tysiącami godzin zajęć pozalekcyjnych, 
ale dla nauczycieli niepłatnych. To jest praca w wymuszonym wolontaria-
cie, za „Bóg zapłać!”.

Miasto wyzbyło się kilkunastu nieruchomości po szkołach. Ani jedna 
złotówka nie tra�ła na potrzeby oświaty. Jedna tylko działka po zlikwido-
wanej szkole przy ul. Powstańców Warszawskich jest wyceniona na kilka-
dziesiąt milionów złotych. Na dodatki funkcyjne, na remonty, na zajęcia w 
ferie wystarczy. W myśl pomysłu „Szkoła za szkołę” chcę wprowadzić zasa-
dę: sprzedajesz grunt szkolny, budujesz szkołę. Taka propozycja jest realna. 
Trzeba jednak woli i solidarności. Doświadczenie związkowe mi pomoże.

DLACZEGO KANDYDUJĘ
ALEKSANDER KOZICKI, kierownik Biura Oddziału Zarządu 
Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w Gdyni, 
kandydat do Sejmiku Województwa Pomorskiego z listy PiS 
w okręgu gdyńskim
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Gdyby większość Polaków w obecnej sytuacji wkroczyła na drogę 
prawdy, stalibyśmy się narodem wolnym już teraz.

Ks. Jerzy Popiełuszko

Habemus Papam! ogłoszono 
16 października 1978 r. o godz. 
18.18. Kardynał Karol Wojtyła zo-
stał wybrany 263. papieżem. Przy-
brał imię Jana Pawła II. Inauguracja 
ponty�katu Ojca Świętego miała
miejsce na Placu św. Piotra 22 paź-
dziernika 1978 r. Pierwszą zagra-
niczną pielgrzymkę Jan Paweł II 
odbył do Dominikany, Meksyku 
i na Wyspy Bahama. (JPII odwie-
dził 132 kraje i 900 miejscowości). 
2 czerwca 1979 roku papież po raz 
pierwszy odprawił mszę św. w Pol-
sce: w  Warszawie, na Placu Zwy-
cięstwa. Wtedy to padły znamien-
ne, prorocze słowa: „Niech zstąpi 

Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, 
tej ziemi.” Po pierwszej wizycie pa-
pieża w Polsce nastąpił Sierpień 
’80 i powstała „Solidarność”. Bez 
papieża nie byłoby „Solidarności”, 
którą Jan Paweł II cały czas wspie-
rał, również w trudnych czasach 
stanu wojennego. Także po 1989 r. 
papież podkreślał rolę Związku. 
Apelował do ludzi „S”, aby pamię-
tali o swojej historii i tożsamości 
oraz działali na rzecz godności 
pracownika i każdego człowieka. 

Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 
2005 roku, a 27 kwietnia 2014 r. 
został ogłoszony świętym Kościoła 
katolickiego.

KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW

Wybiorą przewodniczącego
Wybory krajowych władz NSZZ 

„Solidarność” na kolejną kadencję, 
uchwała programowa oraz zmia-
ny w statucie to główne tematy 
29 Krajowego Zjazdu Delegatów 
NSZZ „Solidarność”, który odbę-
dzie się w dniach 25-26 paździer-
nika w Częstochowie. 

Październikowy Zjazd zakończy 
wybory władz NSZZ „Solidarność” na 
kadencję 2018-2022, które rozpoczę-
ły się rok temu. Najpierw przez kilka 
miesięcy trwały wybory w podsta-
wowych jednostkach organizacyj-
nych, w połowie roku odbyły się zjaz-
dy regionalne, teraz przyszedł czas 
na wybory krajowych władz naszego 
Związku. 283 delegatów reprezentu-
jących 33 regionalne struktury NSZZ 
„Solidarność” wybierze przewodni-
czącego oraz członków Komisji Kra-

jowej. Region Gdański na KZD repre-
zentować będzie 17 delegatów. 

Zjazd w Częstochowie podsu-
muje również działalność Związ-
ku w minionych czterech latach. 
Początek kadencji 2014-2018 
przypadł na czas rządów antypra-
cowniczej koalicji PO-PSL. W 2015 
roku Komisja Krajowa podpisała 
umowę programową z Andrzejem 
Dudą – kandydatem na prezyden-
ta RP. Po dojściu do władzy Prawa 
i Sprawiedliwości umowa ta jest 
sukcesywnie realizowana. Między 
innymi przywrócono wiek eme-
rytalny i zapewniono rodzinom 
wychowującym dzieci dodatkowe 
wsparcie (program 500+). Poja-
wiają się jednak nowe wyzwania, 
jak choćby konieczność wzrostu 
płac w budżetówce.

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk

	Przycisk1641: 
	Przycisk1642: 
	Przycisk1643: 
	Przycisk1644: 
	Przycisk1645: 
	Przycisk8014: 
	Przycisk1056: 


