iBiS

IEŚ

WYDRUKUJ I WYW
W GABLOTCE!

NSZZ

28(487)
8 LIPCA 2020

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

INTERNETOWY BIULETYN INFORMACYJNY SOLIDARNOŚCI

Do 20 lipca można składać
wnioski do Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność” Regionu
Gdańskiego. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o wpłaty na konto funduszu. Wpłat mogą dokonywać m. in. instytucje, organizacje
związkowe oraz osoby prywatne.
Środki są gromadzone na koncie
Pomorskiej Fundacji Edukacji i
Pracy: 41 7065 0002 0652 4155
2804 0001 (z dopiskiem „Fundusz
Stypendialny”).

Tablica ks. Janowskiego
zniszczona

Nieznany sprawca (lub sprawcy) zniszczył tablicę poświęconą
kapelanowi „Solidarności”. Stało się
to na kilka tygodni przed rocznicą
śmierci ks. Henryka Jankowskiego,
który zmarł 12 lipca 2010. Tablica
wisiała na murze przy placu Solidarności. Była jedną z kilkudziesięciu
przypominających postacie, które
w szczególny sposób włączyły się
w działalność opozycji sprzed 1989
roku. W niedzielę, 12 lipca o godz.
11 odprawiona zostanie msza św.
w intencji księdza prałata.

EKOLOGICZNY

Turystycznie,
ale i ekologicznie

Każdy z nas może w prosty
sposób wejść do grona ekoturystów. Wystarczy niewielka zmiana
nawyków, aby odpocząć, ale jednocześnie zadbać o otaczającą nas
przyrodę. Jeśli preferujemy tereny
nadmorskie, możemy np. przejść
trójmiejską plażą, a po drodze
dowiedzieć się czegoś o ptakach
bytujących nad polskim morzem.
Cały artykuł znajduje się na naszej stronie TUTAJ...>>

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

Wyrób
czekoladopodobny

ZARZĄD REGIONU GDAŃSKIEGO

Wybory ważne dla spraw
pracowniczych

FOT. MAŁGORZATA KUŹMA

SKRÓTEM
Przypominamy
o wnioskach

Posiedzenie Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w Sali BHP.
Za nami ostatnie przed wakacjami posiedzenie Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ„Solidarność”.
Spotkanie rozpoczęło wystąpienie
Kacpra Płażyńskiego. Poseł Prawa
i Sprawiedliwości powiedział, że
druga tura wyborów prezydenckich, będzie kluczowa także dla
związków zawodowych i praw
pracowniczych w Polsce. Porównał dwóch startujących kandydatów, Kacper Płażyński, stwierdził,
że Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski reprezentują dwie różne postawy wobec rozwiazywania problemów Polaków. Z jednej strony jest
wrażliwy na sprawy pracownicze
Andrzej Duda, z drugiej zaś strony
Rafał Trzaskowski reprezentujący
i chroniący interesy najbogatszych Polaków. Kacper Płażyński
przypomniał jak wyglądał dialog
społeczny za rządów PO–PSL, kiedy to związki zawodowe wyszły

z Komisji Trójstronnej. Z drugiej
strony za rządów PiS poprawiła się
sytuacja zwykłych Polaków: wzrost
pensji minimalnej, obniżenie wieku emerytalnego, poprawa praw
pracowniczych, istotne wsparcie
dla rodzin z dziećmi.
W części, w której związkowcy
mieli możliwość zadawania pytań
politykowi, dominowała problematyka morska. Krzysztof Żmuda
zaproponował, aby zorganizować
spotkanie pracodawców, związkowców oraz pomorskich posłów,
aby wypracować wspólną taktykę
dotyczącą przemysłu okrętowego
na Pomorzu Gdańskim.
W drugiej części poniedziałkowego posiedzenia ZRG okręgowy
inspektor pracy Mariusz Pokrzywiński omówił sprawozdanie z działalności OIP w Gdańsku za rok 2019
oraz „porozumienia antykryzysowe”
w województwie pomorskim.

Odebrać wolne niedziele

Nie tylko pracodawcy wielkich
sieci handlowych, ale również politycy Koalicji Obywatelskiej chcą
odebrać wolne niedziele. – Pod
projektem podpisali się koledzy
partyjni obecnego kandydata na
prezydenta Rafała Trzaskowskiego,
70 posłów Koalicji Obywatelskiej
– przypomina Krajowy Sekretariat
Banków, Handlu i Ubezpieczeń
NSZZ „Solidarność” w rozesłanej
wiadomości.
Wcześniej, w ubiegłym miesiącu, SBHiU wystosował list otwarty
skierowany do pracowników han-

dlu będących członkami Związku.
Nie tylko niedziele wolne od pracy, ale także obniżenie wieku emerytalnego, ograniczenie umów
śmieciowych oraz wprowadzenie
minimalnej stawki godzinowej
i wzrost płac – właśnie na te,
wprowadzone w ostatnich latach,
zmiany zwrócili uwagę Alfred
Bujara, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu
i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”
oraz Dariusz Paczuski, wiceprzewodniczący Krajowej Sekcji Pracowników Handlu NSZZ „S”.

Porozumienie NSZZ
„Solidarność”
z prezydentem Andrzejem Dudą
wskazuje te
elementy,
które uważamy za najistotniejsze dla nas
na przyszłość. Prezydent zobowiązał się, że będzie je realizował.
Poprzednia umowa z „Solidarnością” została w znacznej części
wypełniona. Rafał Trzaskowski
natomiast usiłuje się przypodobać
wszystkim i jest w tym aż do granic
hipokryzji niewiarygodny. Nigdy
nie był blisko ze Związkiem i źle się
o „Solidarności” wypowiadał.
Warto na to zwrócić uwagę,
ponieważ prezydent Andrzej
Duda dowiódł swojej wiarygodności, a Rafał Trzaskowski
wielokrotnie pokazał, że jest
osobą niewiarygodną. Robienie
ukłonów w stronę środowisk,
z którymi do tej pory walczył,
pokazuje jego cynizm oraz hipokryzję. Najbardziej przypomina to,
co kiedyś nazywało się „wyrobem
czekoladopodobnym”. W debacie
niewiele ma do zaoferowania,
wypada, jakby był produktem
marketingowym, który bez su�era
źle się czuje. Dlatego nie chciał
stanąć do debaty w Końskich,
gdzie pytania zadawali mieszkańcy, a nie życzliwi mu dziennikarze.
Rafał Trzaskowski reprezentuje
krąg osób skrajnie liberalnych.
Jeśli wygra, będziemy musieli
reagować tak, jak reagowaliśmy,
kiedy rządził libertyński prezydent Aleksander Kwaśniewski.
Jako związek pokazaliśmy, że
potra�my się w tym obszarze
poruszać.
Ośmioletni okres rządów
Platformy Obywatelskiej cofnął
Polskę o wiele lat. Wierzę w to,
że polskie społeczeństwo potra�
rozróżnić między wiarygodnym,
sprawdzonym i spełniającym
swoje obietnice prezydentem,
a osobą, która jest w najwyższym
stopniu niewiarygodna.
Krzysztof Dośla
na antenie Radia Gdańsk
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CYTAT TYGODNIA
– Andrzej Duda mówi „chcę, żeby do 2025 r. do każdego domu dotarł
internet szerokopasmowy”. Nie wystarczy chcieć. PO zbudowała 7 tys.
kilometrów, a ile PiS? – zapytała poseł PO Izabela Leszczyna.
– PiS dokładnie 107 tysięcy kilometrów. Warto też zaznaczyć, że
osiągnęliśmy cel wyznaczony przez KE dla podłączenia gospodarstw
domowych ze środków unijnych w ponad 270 proc. – odpowiedziała jej
wiceminister cyfryzacji Wanda Buk.

LICZBA TYGODNIA

50 procent

Bon na 200 zł i rabaty
dla członków Związku
Członkowie NSZZ „Solidarność”
za pośrednictwem właściwego
Zarządu Regionu i Zakładowej Organizacji Związkowej będą mogli
otrzymać bony o wartości 200 zł i zapłacić nimi za usługi hotelowe i gastronomiczne w ośrodkach spółki
DOMS. Znajdują się one w Zakopanem, Jarnołtówku oraz Spale. Bony
będą ważne od 1 sierpnia 2020 do
31 lipca 2021. Ich realizacja wymaga
wcześniejszej rezerwacji (szczegółowe zasady dystrybucji zostaną ustalone w najbliższym czasie).
– Aby skorzystać z bonu należy
zarezerwować pobyt na minimum

Takie koszty uzyskania przychodów przysługują twórcom. – Do pana
Rafała Trzaskowskiego w sprawie kultury: jak się Pan tak nagle troszczy o ludzi kultury, to dlaczego Pan głosował przeciwko nim 27.10.17
roku w sprawie podwyższenia limitu 50 proc. kosztów? - zapytał na
Twitterze Piotr Gliński, wicepremier i szef resortu kultury

dwie noce z całodziennym wyżywieniem. Okazując bon na recepcji
od rachunku odjęte zostanie 200 zł
– tłumaczy Marcin Szkodziński, marketing manager ds. Solidarności w
spółce DOMS.
Oprócz tego wszyscy członkowie Związku dzięki okazaniu legitymacji członkowskiej NSZZ „Solidarność” otrzymają 10 procent
rabatu od cen wszystkich oferowanych przez DOMS usług.

Odszedł mecenas Bogumił Soczyński
Jako wybitny specjalista w
dziedzinie prawa oświatowego
przez dziesięciolecia wspierał
„Solidarność” oświatową na
różnych szczeblach, udzielając
porad prawnych, pisząc pisma
procesowe i opinie prawne.
Zmarł 7 lipca 2020 r. w wieku
87 lat.
Uroczystości pogrzebowe
odbędą się 11 lipca: godz. 10
– wystawienie trumny w kościele pw. Bożego Ciała w Gdańsku

Więcej szczegółów na temat poszczególnych ośrodków znajduje się TUTAJ...>>

Spór o nadgodziny
Trwa spór dotyczący wypłacenia nauczycielom w gminie Szemud wynagrodzeń za nadgodziny, jakie zrealizowali w ostatnich
miesiącach.
– Nauczyciele nie otrzymali wypłat
za nadgodziny wypracowane w okresie od 25 marca w szkołach, które są
prowadzone przez gminę Szemud
– informuje Ewa Rocławska, przewodnicząca KM Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność
w Wejherowie. – Wskazany dzień to
istotna data, ponieważ wówczas weszło w życie rozporządzenie ministra
edukacji, zgodnie z którym należy się
wynagrodzenie za przepracowane
ponadwymiarowe godziny.
Na początku lipca odbyło się
spotkanie, podczas którego zebrani próbowali wyjaśnić sytuację.

Jak relacjonuje Ewa Rocławska,
wójt utrzymuje, że nauczyciele
powinni realizować 18 godzin zajęć, ale nie odnosi się do faktu, że
każdy nauczyciel miał przyznane
nadgodziny w arkuszu organizacji
roku szkolnego w różnej liczbie.
– Żeby w każdej klasie mogła
być zrealizowana podstawa programowa, nauczyciele pracowali
przez wszystkie wskazane godziny.
Także kurator oświaty podkreślała
podczas spotkania, że te zajęcia
musiały się odbyć i powinny być
udokumentowane w e-dzienniku
– mówi przewodnicząca.
Jako że nie ma satysfakcjonującego rozstrzygnięcia, jeszcze
w pierwszej połowie tego miesiąca odbędzie się następne spotkanie w tej sprawie.

„GŁOS PRACOWNIKA” W RADIU GDAŃSK
Pandemia
koronawirusa
znacząco wpłynęła na bene�ty
pozapłacowe w �rmach. Jakie
propozycje pracodawcy powinni
oferować? Co najbardziej doceniają pracownicy? Temat został poruszony na antenie Radia Gdańsk
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(Morena), ul. Piecewska 9 , godz.
10.30 – msza św., godz. 12 – kondukt żałobny na cmentarzu Srebrzysko.

1943

HISTORIA

Wołyń 43: „Krwawa niedziela”
Niedziela 11 lipca 1943 r., nazwana później „krwawą”, była dniem
kulminacyjnym rzezi wołyńskiej.
Tego dnia zaatakowano około stu
miejscowości zamieszkanych przez
Polaków. Celowo wybrano dzień, w
którym ludność polska zbierała się
na mszach św. w kościołach.
Akcję masowej eksterminacji
polskiej ludności cywilnej zorganizowała Organizacja Ukraińskich
Nacjonalistów Stepana Bandery
(OUN-B) i Ukraińska Powstańcza
Armia (UPA) przy wsparciu ludności ukraińskiej. Plany UPA zakładały
objęcie akcją eksterminacyjną jak
największej liczby miejscowości,
aby zaskoczyć Polaków i nie dopuścić do podjęcia przez nich obrony.
Łącznie z rąk nacjonalistów
ukraińskich w latach 1943–1944

zginęło około 100 tys. Polaków,
zamieszkujących Wołyń, Małopolskę Wschodnią, Lubelszczyznę
i Zamojszczyznę. Za próbę pomocy polskim sąsiadom lub odmowę udziału w mordach i grabieży
z rąk UPA zginęło także kilkuset
Ukraińców.
Ataki miały wyjątkowo brutalny charakter, a jedynym powodem – polska narodowość.
Ludność polska, bez względu na
wiek, płeć i stan zdrowia, ginęła
od kul, siekier, wideł, kos, pił, noży
i innych narzędzi. Organizacja
mordów, ich przebieg, rozmiary,
zasięg terytorialny oraz cele i motywy, jakie tej akcji przyświecały,
uprawniają do stwierdzenia, iż na
terenie Wołynia doszło do zbrodni ludobójstwa.

WYDARZYŁO SIĘ
w emitowanej co tydzień audycji
„Głos pracownika”. Można ją odsłuchać TUTAJ...>>
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9.07.1521 r.
Na Wieży Zygmuntowskiej katedry
wawelskiej został
zawieszony Dzwon
Zygmunt.



9.07.1917 r.
Józef Piłsudski został
osadzony w twierdzy Magdeburskiej
za odmowę złożenia
przysięgi legionistów na wierność
cesarzom Niemiec
i Austro-Węgier.



12.07.1945 r.
Obława augustowska. Wojska NKWD
otoczyły tereny
wokół Puszczy
Augustowskiej
aresztując ok. 2000
osób – los ok. 600
jest nieznany.

