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Szpital z o.o.

Połączenie Szpitala św. Wincentego à Paulo Sp. z o.o. i Szpitala
Morskiego im. PCK Sp. z o.o. w Gdyni wywołało zaniepokojenie pacjentów oraz protesty samorządowców.
Związkowcy domagają się spotkania
z zarządem Szpitali Wojewódzkich
w Gdyni Sp. z o.o., powstałej w wyniku połączenia szpitali. W najbliższą sobotę w południe przed Szpitalem św. Wincentego à Paulo na
pl. Kaszubskim odbędzie się pikieta
protestacyjna. Więcej...>>

Inka odnaleziona

WYDRUKUJ I WYWIEŚ W GABLOTCE!

40 mln zł

Tyle wyłoży Lotos jako główny sponsor kadry piłkarskiej do końca 2018 r.
PZPN otrzyma po 10 mln zł rocznie, a w przypadku dobrej gry biało-czerwonych
kwoty mogą wzrosnąć.

Uświadamianie
parlamentarzystów
Podsumowanie akcji informacyjnej oraz plan kolejnych działań
Związku w ramach akcji protestacyjnej to główny temat posiedzenia
Zarządu Regionu Gdańskiego „S”,
które odbyło się 2 marca br. Związkowcy wkrótce odwiedzą biura
pomorskich posłów przekazanie im
postulatów związkowych.
Władze gdańskiej „S” przyjęły
sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2014 i zapoznały się z sytuacją w postawionej w stan upadłości Hydrobudowy Gdańsk oraz
w spółce Port Gdańsk Eksploatacja
S.A., której zbycie akcji wstrzymano. Sytuację spółki pogorszyło
w ostatnim czasie podniesienie
opłat za użytkowanie wieczyste
portowych gruntów.

Chwała niezłomnym

FOT. PAWAŁ GLANERT

Odpowiedzą za zamach

PRZEKAŻ 1 PROCENT!

Można już składać
rozliczenia podatkowe
za ub.r., a jednocześnie przekazać 1 proc.
swojego podatku na
związkową organizację
pożytku publicznego – Pomorską Fundację Edukacji i Pracy, prowadzącą Fundusz
Stypendialny im. NSZZ „S”. Udostępniliśmy darmowy program, za pomocą
którego szybko i łatwo można wypełnić
deklarację PIT. Więcej...>>

NADCHODZI CZAS
RADYKALIZACJI?

Wciąż niepewna sytuacja jest
w Poczcie Polskiej, co wiąże się
nie tylko z redukcją zatrudnienia
i z pogorszeniem dostępności
do jej usług. Dobra informacja zaś dotyczy odłożenia przez
władze Gdańska decyzji o zamykaniu i łączeniu placówek oświatowych.
Przebieg akcji informacyjno-ulotkowej z 19 lutego br. omówił przewodniczący ZRG Krzysztof Dośla. Ulotki rozdawane były
w Trójmieście, Malborku, Chojnicach, Pruszczu Gdańskim, Kartuzach, Starogardzie Gdańskim,
Kościerzynie, Tczewie, Wejherowie i Lęborku. Akcja informacyjna odbiła się szerokim medialnym echem.

IPN ogłosił 1 marca br. w narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy
Niezłomnych kolejne nazwiska
bohaterów, których szczątki zidentyﬁkowano w ramach projektu poszukiwań miejsc pochówku
oﬁar terroru komunistycznego.
Wśród nich jest zamordowana
w gdańskim areszcie w 1946 r.
17-letnia sanitariuszka Danuta
Siedzikówna „Inka”. Więcej…>>
IPN przesłał do Sądu Okręgowego w Radomiu akt oskarżenia
przeciwko funkcjonariuszom SB,
którzy przygotowali otrucie Anny
Walentynowicz. Akt oskarżenia
obejmuje pracowników Wydziału
III MSW oraz KWMO w Radomiu.
Dowody w sprawie pochodzą ze
śledztwa IPN prowadzonego w
sprawie działania w latach 80. domniemanego związku przestępczego w strukturach ówczesnego
MSW. Więcej…>>

Naszym
ZDANIEM

Gdańska defilada.
Ulicami starego Gdańska przeszła
deﬁlada ku czci Żołnierzy Niezłomnych, stawiających opór zniewoleniu,
obrońców Kresów i wolnej Ojczyzny.
– Wierzę, że w niedługim czasie uda nam się zbudować muzeum Żołnierzy Wyklętych. Wierzę
głęboko, że ci bohaterowie będą
mieli w Warszawie panteon swojej pamięci. Godny, taki na jaki
zasługują bohaterowie naszej ojczyzny, taki, na jaki zasługują ci,
którzy nie złożyli broni w obronie Polski – mówił Andrzej Duda,
kandydat PiS na prezydenta przy
grobie Danuty Siedzikówny „Inki”
oraz symbolicznej mogile Feliksa
Selmanowicza „Zagończyka”.
Rzesze gdańszczan, harcerze,
grupy rekonstrukcyjne, a nawet
czołg z II wojny światowej wzięły
udział w społecznych obchodach
Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych w Gdańsku. Dzień wcześniej
dziesiątki zniczy zapalono wzdłuż alei
Żołnierzy Wyklętych w Gdańsku.

Marsz organizowany m.in. przez
Fundację Pomorska Inicjatywa Historyczna, Miasto Gdynia oraz KM NSZZ
„S” Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdyni wyruszył tego dnia
z placu Kaszubskiego. Kwiaty zostały
złożone przy pomniku Oﬁar Terroru
Komunistycznego, na tle budynku,
w którym w latach terroru mieścił się
oddział Głównego Zarządu Informacji (Informacja Wojskowa).
W trakcie przemarszu na skrzyżowaniach ulic głośno wymieniano bohaterów m.in. rotmistrza
Witolda Pileckiego, majora „Łupaszkę”, „Zagończyka”, komandora Mieszkowskiego.
– „Powiedzcie mojej babci, że
zachowałam się jak trzeba”. Życzę każdemu z nas byśmy zawsze
w swych sumieniach mogli tak
powiedzieć – mówił przy pomniku
Józefa Piłsudskiego poseł Janusz
Śniadek, nawiązując do słów sanitariuszki „Inki”
Więcej…>>

Komisja
Krajowa „S”
26 i 27 lutego
br. dokonała
podsumowania prowadzonej wspólnie
z OPZZ i FZZ
ogólnopolskiej akcji protestacyjnej. Komitet protestacyjny
w styczniu br. zwrócił się do
premier Ewy Kopacz o spotkanie, o poważne zajęcie się patologiami rynku pracy, doprowadzenie do objęcia daninami
prawno-publicznymi
umów
śmieciowych oraz odstąpienie
od psucia prawa pracy. Do spotkania nie doszło. Domagamy
się rzetelnego dialogu i przeprowadzenia zmian w ustawie,
które jego uczestnikom dadzą
wpływ na kształtowanie sytuacji społeczno-gospodarczej.
Akcja ulotkowa była pierwszą
odsłoną akcji. Jeżeli nie będzie
reakcji, forma nacisku na rząd
ulegnie zmianie.
9 marca br. zawitamy do
biur poselskich z naszymi postulatami, przekażemy posłom
nasze stanowisko, poinformujemy tych, którzy nie zdołali
się z nim zapoznać. Oczekujemy od „wybrańców narodu”
merytorycznej dyskusji, a nie
„maszynki do głosowania”. Jesteśmy do niej przygotowani.
Po 15 marca br. zbierze się
sztab protestacyjny Związku.
Kolejne kroki będą działaniami
bardziej radykalnymi niż akcja
ulotkowa i odwiedzanie biur
poselskich. Chcemy debaty
i negocjacji, ale jeśli zostanie
to odrzucone, jesteśmy przygotowani także do innych form
protestu. Ostatecznym celem
jest odbudowa dialogu społecznego. Uczciwego i rzetelnego. Jeżeli nie z tym rządem,
to z następnym.
Krzysztof Dośla

POLUB NAS!

www.facebook.com/
solidarnoscgdansk

CYTAT tygodnia

Dlaczego należę do
„SOLIDARNOŚCI”?
STEFAN BRONK, przewodniczący Komisji
Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Spółdzielni
Niewidomych SINOL

ZAPYTAJ prawnika

PORADNIK
KONSUMENTA (cz. 4)

– W 2008 roku byłem organizatorem „Solidarności” w Spółdzielni Niewidomych, w której znalazłem
zatrudnienie. Do Związku należę przede wszystkim po
to, żeby bronić praw pracowniczych. „Solidarność”
jest potrzebna, ponieważ pracodawcy łamią zasady prawa pracy wynikające z kodeksu pracy. Może im się przeciwstawić tylko zorganizowana grupa. Gdyby pracownicy występowali indywidualnie, staliby na
straconej pozycji.

Okres odpowiedzialności
sprzedawcy

HISTORIA tak było

WIKIMEDIA COMMONS

NIEDZIELA – DZIEŃ ŚWIĘTY

Celebrowanie
niedzieli jako prawną
powinność zapoczątkowała konstytucja
cesarza Konstantyna
I Wielkiego z 7 marca 321 r. zarządzająca, aby tego dnia
wszystkie sądy, mieszkańcy miast oraz warsztaty znajdowały się w stanie spoczynku (łac. venerabili die solis).
Konstantyn I Wielki (Caius Flavius Valerius Constantinus), objął
władzę w 306 roku. Swoje rządy
sprawował do 337 roku. Był jednym z najwybitniejszych polityków w dziejach świata. Konstantyn
przeprowadził reformy administracyjną i sądowniczą, systemu podatkowego, rozdzielił władzę cywilną
od wojskowej, podzielił wojsko na
polowe i graniczne, zmienił system
monetarny i wprowadził ustawowo niedzielę jako dzień wolny od
pracy. W Rzymie istniała tradycja
siedmiodniowego cyklu, Słońce
czczono jako bóstwo, nadając mu
przydomek „Niezwyciężone” (łac.
Sol Invictus). Konstantyn to wykorzystał i ogłosił, że to dzień słońca

Moneta z wizerunkiem
Konstantyna I Wielkiego.
będzie dniem, w którym ustaje
aktywność urzędów i sklepów.
Nazywano to po łacinie iustitium.
W ten sposób fortelem Konstantyn wymusił siedmiodniowy cykl
tygodnia, co dla chrześcijan było
niezwykle ważne, a jednocześnie
nie wywołało sprzeciwu pogan.
Cotygodniowe świętowanie Zmartwychwstania (w języku rosyjskim
niedziela to „zmartwychwstanie”
– воскресенье) stało się oczywistością. Warto, by o tym pamiętali
właściciele wielkopowierzchniowych centrów handlowych i ustawodawcy.
Czytaj także:
 Mord sądowy na IV Komendanturze WIN
 Marzec’68

Sejm ponad prawem

NSZZ „S’ skierował do Radosława Sikorskiego, marszałka Sejmu
protest w sprawie ogłoszonego
przez Kancelarię Sejmu przetargu
na „Usługę całorocznego utrzymania porządku na obszarach
utwardzonych oraz całorocznego
utrzymania i pielęgnacji zieleni”.
Sejmowi urzędnicy zapomnieli, że

Bohaterski doktor

w październiku ub.r. Sejm znowelizował ustawę o zamówieniach
publicznych, która daje zamawiającemu prawo wymagania od
wykonawcy uwzględnianie tzw.
klauzul społecznych. Kancelaria
Sejmu ogłosiła przetarg bez takich zapisów.
Więcej…>>

Gazoport – kompromitacja

WWW.SOLIDARNOSC.ORG.PL

Doktor Jan Szrzedziński został odznaczony
tytułem Człowieka Roku
„Tygodnika Solidarność”
podczas posiedzenia Komisji Krajowej 26 lutego
2015 roku w Gdańsku.
W uroczystości uczestniczył ks. abp Sławoj
Leszek Głódź.
Dzięki dr. Szrzedzińskiemu zachowały się
relikwie błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki. W 1984 roku
jako pracownik Zakładu
Medycyny Sądowej w Białymstoku przeprowadzał badania chemiczno-toksykologiczne ciała patrona Związku. Po wydaniu opinii
dla prokuratury zdecydował o zamurowaniu w ścisłej tajemnicy
22 maja 1986 r. ampułek z krwią

Andrzejku! Wymodlony, wymarzony i kochany mój synku. Piszę do Ciebie po raz pierwszy
i ostatni. W tych dniach bowiem mam być
zamordowany. Chciałem być Tobie ojcem
i przyjacielem. Bawić się z Tobą i służyć
radą i doświadczeniem w kształtowaniu twego umysłu i charakteru...
gryps ppłk
Łukasza Cieplińskiego
„Pługa”, prezesa WiN,
zamordowanego
1 marca 1951 r.
w piwnicy
więzienia na
Mokotowie.
Sprzedawca odpowiada za
wydruk z karty płatwadliwy towar przez 2 lata od
niczej lub zamówienie
jego wydania.
mailowe
Jeżeli wada ﬁzyczna została 2. oryginalne opakowanie nie
przez konsumenta stwierdzona
jest potrzebne przy składaniu
reklamacji
przed upływem roku od dnia wydania rzeczy, domniemywa się, że 3. uprawniona do przyjęcia reklamacji jest każda osoba działawada istniała w momencie wydania rzeczy kupującemu. W tej syjąca w imieniu przedsiębiorcy.
tuacji, przedsiębiorca, aby uchylić
Gdy towar jest niezgodny
się od odpowiedzialności musiał- z umową, kupujący ma do wyboru
by wykazać, że wada jest wyni- albo wymianę na nowy, albo niekiem nieprawidłowego zachowa- odpłatną naprawę. Sprzedawca
nia konsumenta, np. użytkowanie nie może sobie dowolnie wybrać
obuwia wbrew zaleceniom pro- ani narzucić kupującemu wygodducenta, zalanie telefonu komór- niejszego dla sklepu wariantu
kowego wodą, itp.
załatwienia reklamacji. Może się
Jeśli natomiast wada powstała jednak zdarzyć, że naprawa albo
w okresie od 12 do 24 miesięcy od wymiana nie są możliwe albo wydnia wydania, wówczas nabywca magają poniesienia nadmiernych
powinien wykazać istnienie wady, kosztów. Jeśli sprzedawca powouniemożliwiającej normalne ko- łuje się na takie okoliczności, to
rzystanie z rzeczy.
powinien o tym powiadomić kuTermin do złożenia reklamacji pującego i pozostawić mu swobowynosi 1 rok, licząc od dnia do- dę podjęcia decyzji.
strzeżenia wady.
Sprzedawca w ciągu 14 dni
Zasady dotyczące przyjmowa- jest obowiązany ustosunkować
nia reklamacji:
się do złożonej reklamacji – brak
1. posiadanie paragonu nie jest reakcji sprzedawcy w powołanym
niezbędne do złożenia rekla- terminie oznacza, że sprzedawca
macji – paragon stanowi jeden uznał reklamację za uzasadnioną.
z dowodów na zakup towaru. Stan prawny na 3.03.2015 r.
Maria Szwajkiewicz
Innym dowodem może być

i ﬁolek z zabezpieczonymi fragmentami ciała w jednej ze ścian
domu zakonnego.
Komisja Krajowa „S” omówiła
też szczegóły akcji protestacyjnej
i dalszy jej scenariusz.

Zaopatrzenie kraju w surowce
strategiczne w obliczu sytuacji
konﬂiktowej jest podstawowym
zadaniem rządu. Tymczasem raport Najwyższej Izby Kontroli
dotyczący budowy gazoportu
w Świnoujściu mówi o kompromitacji rządu PO-PSL przy tej
ważnej inwestycji. Dokument jest

iBiS

skrajnie niekorzystny dla rządzącej ekipy. NIK podkreśla, że zawiodły ministerstwa, a ich nadzór
nad procesem budowy terminalu
LNG był niewystarczający. Nadal
nie wiadomo, kiedy gazoport ruszy. Może to nastąpić dopiero pod
koniec tego roku.
Więcej…>>
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