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WYDRUKUJ I WYWIEŚ  

W GABLOTCE!

Bibliotekarskie 
problemy 

Materiały z konferencji „Pro-
blemy nauczycieli – bibliotekarzy 
szkolnych”, która odbyła się w 
lutym są już dostępne na stro-
nie internetowej Regionu Gdań-
skiego www.solidarnosc.gda.pl/
oswiata – Chciałbym serdecznie 
podziękować wszystkim, którzy 
wsparli organizację tej konferen-
cji – zaznacza Wojciech Książek, 
przewodniczący gdańskiej Sekcji 
Oświaty. – Byłem zaskoczony skalą 
problemów tej tak ważnej grupy 
pracowników szkół. Współpraca 
z Państwem była honorem. Mam 
nadzieję, że przynajmniej część z 
wypracowanych wniosków uda 
się wdrożyć tak, by poprawiać sy-
tuację nauczycieli-bibliotekarzy 
szkolnych. 

Wniosek został 
sprawdzony

Centrum Światowego Dziedzic-
twa pozytywnie odniosło się do 
wniosku polskiej delegacji w spra-
wie wpisania Stoczni Gdańskiej 
na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO. – Po II wojnie światowej 
była największym producentem 
statków w Polsce i całym Bloku 
Wschodnim (…) Jednocześnie dla 
ludzi w komunistycznej Europie 
było to „okno na świat”. Stocz-
nia Gdańska - miejsce narodzin 
„Solidarności” i symbol upadku 
żelaznej kurtyny w Europie, z 
wielu powodów jest miejscem o 
ogromnym znaczeniu – czytamy 
w złożonym w styczniu tego roku 
wniosku. 

Droga krzyżowa 
– zapisy

Zarząd Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność” organizuje 
3 kwietnia 2020 roku o godz. 8.30 
wyjazd autobusem sprzed siedzi-
by Regionu Gdańskiego (ul. Wały 
Piastowskie 24) na XX Ogólnopol-
ską Drogę Krzyżową ulicami Żoli-
borza w Warszawie od grobu bł. 
ks. Jerzego Popiełuszki. 

Zgłoszenia przyjmowane są do 
13 marca pod numerem telefonu 
58 308 43 52. 

Uroczystości sierpniowe 2020. 
Nasze plany

Lekarz wojewódzki 
gościem ZRG

Jerzy Kar-
piński, lekarz 
wojewódzki, dy-
rektor Wydziału 
Zdrowia Urzędu 
Wojewódzk ie -
go w Gdańsku 
przedstawił pod-

czas poniedziałkowego zebrania 
Zarządu Regionu Gdańskiego in-
formację dotycząca przygotowań 
do zagrożenia rozprzestrzenie-
niem się choroby zakaźnej COVID-
-19, wywołanej przez koronawiru-
sa SARS-CoV-2. 

– Podstawową receptą na nie-
rozprzestrzenienie się wirusa jest 
higiena, unikanie ognisk zakażeń 
za granicą i izolacja ewentualnych 
chorych. Osoby, które zaobser-
wowały u siebie objawy, takie jak 
m.in. gorączka, kaszel, duszność 
i problemy z oddychaniem po-
winny niezwłocznie powiadomić 
telefonicznie stację sanitarno-epi-
demiologiczną lub zgłosić się bez-
pośrednio do oddziału zakaźnego 
lub oddziału obserwacyjno-zakaź-
nego, gdzie określony zostanie 
dalszy tryb postępowania me-
dycznego. Także w przypadku, gdy 
po powrocie nie zaobserwowano 
wspomnianych objawów przez 14 
dni należy kontrolować swój stan 
zdrowia: codziennie mierzyć tem-
peraturę ciała, zwrócić uwagę na 
występowanie objawów grypopo-
dobnych (złe samopoczucie, bóle 
mięśniowe, kaszel).

U pewnej grupy pacjentów kło-
poty z oddychaniem mogą rozwi-
nąć się w kierunku niewydolności 
oddechowej, której konsekwencją 
może być nawet śmierć pacjenta. 
Patogeny atakują układ immuno-
logiczny, powodują znacznie cięż-
szy przebieg u osób w podeszłym 
wieku oraz u osób, które mają za-
burzoną odporność. Przy ogrom-
nym postępie technologicznym 
nikt nie wynalazł leku na wirusa.

Jerzy Karpiński uważa, że śmier-
telność wywołana tym akurat wi-
rusem nie jest szczególnie wysoka. 
Przypomniał, ze ebola, gorączka 
krwotoczna zabijała blisko 80 pro-
cent dotkniętej ją populacji, a tak-
że, iż wirus grypy od września 2019 
roku zabił w Polsce 19 osób na bli-
sko dwa miliony zachorowań. 

W roku 40-lecia NSZZ „Solidar-
ność” główne uroczystości, orga-
nizowane przez Komisję Krajową 
NSZZ „Solidarność”, odbędą się 
29 sierpnia br. (sobota) w Warsza-
wie (Plac Piłsudskiego, następnie 
przemarsz na błonia Stadionu 
Narodowego, koncert muzyczny z 
udziałem gwiazd polskich i zagra-
nicznych). 

Z Regionu Gdańskiego zor-
ganizowany zostanie transport 
zbiorowy na te uroczystości (koszt 
przejazdu pokrywa organizator). 
W związku z tym prosimy o wstęp-
ną informację w sprawie liczby 
osób zainteresowanych wyjazdem 
i przesyłanie zgłoszeń do 31 marca 
na adres mailowy sekretariatu ZR 
prezydium@sekretariat.gda.pl lub 
pod numer telefonu 58 308 43 52.

Z kolei w Regionie Gdańskim 
planujemy:
 21 sierpnia – Uroczyste Walne 

Zebranie Delegatów Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidar-
ność”

 22 sierpnia – Turnieje piłki noż-
nej i siatkowej – plażowej o pu-
char NSZZ „Solidarność” 

 31 sierpnia – Msza św. w Ba-
zylice św. Brygidy w Gdańsku, 
złożenie kwiatów na placu So-
lidarności, wręczenie stypen-
diów z Funduszu Stypendial-
nego NSZZ „Solidarność” w Sali 
BHP Stoczni Gdańskiej.
Organizacje zakładowe oraz 

międzyzakładowe będą miały 
możliwość zamawiania pamiątko-
wego znaczka przygotowanego 
z okazji czterdziestolecia Związku. 
Zamówienia należy składać w se-
kretariacie ZR do 15 kwietnia.

Ważna informacja: Katalog ob-
chodów nie jest zamknięty, rów-
nież daty oraz godziny mogą ulec 
zmianie. Aktualne informacje w tej 
sprawie będziemy prezentować w 
IBIS-ie oraz na stronie interneto-
wej www.solidarnosc.gda.pl. 

Komisja Międzyzakładowa 
NSZZ „Solidarność” Stoczni Re-
montowej Nauta SA podjęła de-
cyzję o organizacji pikiety w War-
szawie. Protest, którego celem jest 
obrona miejsc pracy zatrudnio-
nych w stoczni i pracujących na 
rzecz �rmy, a także przypomnie-
nie  o pilnej potrzebie ratowania 
spółki, zostanie zorganizowany w 
czwartek, 12 marca.

– Powszechnie wiadomo, że sy-
tuacja w jakiej znajduje się spółka, 
jest bardzo trudna i ma swoje źró-
dło w narzuconej wcześniej strate-
gii większościowego akcjonariu-
sza. Polegała ona na zwiększaniu 
przychodów poprzez sprzedaż 
usług w sektorze budowy kadłu-
bów statków, co nie gwarantowa-
ło pożądanych zysków, a wręcz 
spowodowało straty i zadłużenie, 

czego zwielokrotniony efekt wi-
dać po dziś – mówi przewodniczą-
cy KM NSZZ „Solidarność” Stoczni 
Nauta SA Edmund Ruszkowski. 

Komisja mając świadomość 
istotnych zagrożeń dla dalszego 
funkcjonowania spółki, groźbą 
utraty miejsc pracy oraz przedłu-
żającymi się procesami decyzyjny-
mi od dłuższego czasu prowadziła 
rozmowy. Ostatnie spotkanie zo-
stało zorganizowane 3 marca. Jako 
że nie przyniosło ono efektów, na 
które liczyli związkowcy, na 12 mar-
ca zaplanowana została pikieta. Ta 
odbędzie się w Warszawie pod sie-
dzibami MS Towarzystwa Funduszy 
Inwestycyjnych SA (ul. Nowy Świat 
4a), Polskiej Grupy Zbrojeniowej 
SA (ul. Nowy Świat 6/12) oraz pod 
Kancelarią Prezesa Rady Ministrów 
(ul. Al. Ujazdowskie). 

Będzie pikieta z powodu 
sytuacji w „Naucie”



CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA
1

WYDARZYŁO SIĘ
 3.03.1948 r. 

Przed Rejonowym 
Sądem Wojsko-
wym w Warszawie 
rozpoczął się 
proces rotmistrza 
Witolda Pileckiego.

 4.03.1951 r.  
W Trójmieście uru-
chomiono Szybką 
Kolej Miejską.

 8.03.1968 r.  
Wiec studencki 
na Uniwersytecie 
Warszawskim 
zapoczątkował 
tzw. wydarzenia 
marcowe.

HISTORIA 1981
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Dzisiaj rano (środa, 4 marca) minister zdrowia poinformował o pierw-
szym potwierdzonym przypadku wystąpienia koronawirusa w Polsce. 
Zarażony pacjent pochodzi z województwa lubuskiego i przyjechał   
 z Niemiec. Polski „pacjent zero” przebywa obecnie w szpitalu w Zie-
lonej Górze. 

Dlaczego Hiszpania schodzi na psy, a Polska zamienia się w potęgę? 
Artykuł pod takim tytułem ukazał się w hiszpańskim dzienniku inter-
netowym. „El Correo de Madrid”. -– Polska zmierza do statusu potęgi. 
Prawie nie ma bezrobocia, a wzrost gospodarczy, nieprzerwany od 25 
lat, osiągnął średnio 4 proc. Dodatkowo młodzież nie zna słowa kryzys 
– napisał autor. 

8 i 9 marca 1981 r. w Pozna-
niu odbył się zjazd przedstawicieli 
niezależnych organizacji rolników 
indywidualnych z całego kraju. 
Powstał Niezależny Samorządny 
Związek Zawodowy „Solidarność” 
Rolników Indywidualnych. Lide-
rami zostali: Jan Kułaj, Roman 
Bartoszcze, Józef Ślisz i Gabriel 
Janowski. 

NSZZ „Solidarność” RI został za-
rejestrowany 12 maja 1981 r. jako 
pierwszy w historii Polski związek 
zawodowy rolników liczący kilka-
set tys. członków. Jego powstanie 
poprzedziło narastające od kilku lat 
niezadowolenie na wsi. W 1977 r. 
powstały Komitety Samoobrony 
Chłopskiej Ziemi Lubelskiej, Ziemi 
Grójeckiej i Rzeszowskiej. Wydawa-
no kilka tytułów prasy niezależnej, 
m.in. „Gospodarz” i „Rolnik Nieza-
leżny”. 29 grudnia 1980 r. rozpoczął 
się strajk okupacyjny w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Ustrzykach Dol-

nych, a od 31 grudnia w UW w 
Rzeszowie. 13 lutego 1981 r. w Byd-
goszczy powołana została KKP 
NSZZ RI „S”. 

„8–9 marca ma się odbyć w Po-
znaniu zjazd wszystkich grup „So-
lidarności Wiejskiej”. W związku 
z tym rysują się następujące zada-
nia dla resortu: dążyć do maksy-
malnego ograniczenia ilości uczest-
ników poprzez dalsze prowadzenie 
rozmów ostrzegawczych, oddziały-
wać poprzez tajnych współpracow-
ników, szczególnie spośród kleru, 
i opracować indywidualne kombi-
nacje, w wyniku których w sposób 
naturalny przeszkody uniemożliwią 
wjazd do Poznania poszczególnym 
kandydatom – notatkę tej treści 
sporządziło MSW 5 marca 1981 r. 
W stanie wojennym internowano 
ok. 300 działaczy „S” RI, a związek 
został zdelegalizowany. Ponowna 
rejestracja nastąpiła 20 kwietnia 
1989 roku. 

31 sierpnia zostaną wręczone 
stypendia z Funduszu Stypen-
dialnego NSZZ „S”. Więcej...>>

Przekaż  
1 procent!

www.pomorskafundacja.org.pl
KRS: 0000337122

Rolnicza „Solidarność”
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Państwowy inspektor sanitarny 
może wydać decyzję o poddaniu 
kwarantannie osoby przebywającej 
na terytorium RP, jeśli jest ona po-
dejrzana o zakażenie lub chorobę 
zakaźną lub miała styczność ze źró-
dłem biologicznego czynnika cho-
robotwórczego. Jak wygląda wów-
czas kwestia obecności w pracy?

– Osoba, która otrzyma taką 
decyzję inspektora sanitarnego, 
powinna dostarczyć ją pracodaw-
cy. Dokument ten będzie podsta-
wą do wypłaty świadczeń z tytułu 
choroby (wynagrodzenia chorobo-
wego, które wypłaca pracodawca i 
zasiłku chorobowego, który wy-
płaca ZUS) na ogólnych zasadach 
– informuje Krzysztof Cieszyński, 
regionalny rzecznik prasowy ZUS 
województwa pomorskiego.

Kwarantanna podstawą 
do świadczenia chorobowego

Pracownicy International Paper 
w Kwidzynie domagają się od ubie-
głego roku podwyżek. Chcą 415 zł, 
a pracodawca zgadza się na 206 zł. 
W związku z tym trzy organizacje 
związkowe działające na terenie 
�rmy zorganizowały przed jej sie-
dzibą pikietę. Między innymi  temu 
poświecone było ostatnie wydanie 
audycji „Głos pracownika”, która 
jest emitowana na antenie Radia 
Gdańsk w poniedziałki o godzinie 
12.30. 

Głos pracownika z Kwidzyna

– Spotykamy się z mediatora-
mi. Stoimy przy swoich stanowi-
skach, przedstawiamy propozycje. 
Pracodawca przedstawia propo-
zycję nawet dwuletniej podwyżki. 
My na razie się na to nie zgadzamy 
- mówił na antenie przewodniczą-
cy KZ NSZZ „Solidarność” w IP Kwi-
dzyn Marek Ziarkowski.

Barometr zawodów 2020 wska-
zuje, że w podregionie gdańskim 
najbardziej brakuje pracowników 
z branży budowlanej. Potrzebni są 
szczególnie: robotnicy budowlani, 
spawacze, monterzy instalacji bu-
dowlanych, elektrycy, elektrome-
chanicy i elektromonterzy – infor-
muje Pomorskie Obserwatorium 
Rynku Pracy.

Nieco mniejszym de�cytem
charakteryzują się branże: gastro-
nomiczna (brakuje kucharzy oraz 
pomocy kuchennych), zdrowotna 
(niedobór dotyczy pielęgniarek 
a także położnych oraz opieku-
nów osób starszych lub niepeł-
nosprawnych) i edukacyjna (braki 
dotyczą nauczycieli języków ob-
cych i lektorów oraz nauczycieli 
przedszkoli). Problemy zatrudnie-
niowe w tych zawodach widoczne 
są również w prognozie dla całego 
województwa pomorskiego.

– Wśród zawodów wyróżnia-
jących podregion gdański warto 
wymienić nauczycieli nauczania 
początkowego. W skali wojewódz-
twa pomorskiego zawód ten zo-
stał zaliczony do grupy profesji 
zrównoważonych, a w trzech po-
wiatach podregionu gdańskiego 
(powiat gdański, kartuski i no-
wodworski) znalazł się w de�cy-
cie. Jako przyczynę niedoboru 
pracowników wskazano tu niskie 
wynagrodzenie, brak kandydatów 
posiadających predyspozycje do 
wykonywania pracy, a także złe 
wybory edukacyjne. W roku ubie-
głym de�cyt w tym podregionie
dotyczył tylko powiatu gdańskie-
go – informuje PORP.

Zdiagnozowany podregion 
gdański to pięć powiatów bezpo-
średnio sąsiadujących z Trójmia-
stem: gdański, kartuski, nowo-
dworski, pucki i wejherowski.

Gdzie brakuje pracowników? 

Jeśli decyzja inspektora doty-
czy dziecka to jego rodzic może 
wystąpić do ZUS o zasiłek opie-
kuńczy.

– Gdy zachodzi podejrzenie 
o szczególnie niebezpieczną cho-
robę zakaźną, o kwarantannie 
może zdecydować także lekarz 
– dodaje rzecznik ZUS.

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
https://pomorskafundacja.org.pl/category/fundusz-stypendialny
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