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KORONAWIRUS

ZUS przez telefon
Przeliczenia emerytur dla osób 

z rocznika 1953 to temat dyżuru 
telefonicznego organizowanego 
przez ekspertów z ZUS  21 paździer-
nika br. w godz. od 10 do 14, pod 
numerem telefonu 58 307 82 91. 

  

Sprywatyzował 
archiwa SB

Zbiór dokumentów SB z lat 
1970-90, opatrzonych klauzulami 
„ściśle tajne” i „tajne specjalnego 
znaczenia”, odzyskali prokurato-
rzy IPN. Dokumenty zagranicznej 
agentury i operacji z lat 80 przejął 
i przechowywał były funkcjona-
riusz SB, który po 1990 pracował 
w UOP. Zabezpieczono też 15 no-
śników elektronicznych. 

Strajk na Białorusi?
Liderka białoruskiej opozycji 

Swiatłana Cichanouska zapowie-
działa, że ogłosi ogólnokrajowy 
strajk, jeżeli do 25 października br. 
Alaksander Łukaszenka nie    ogło-
si swojej dymisji, nie nastąpi cał-
kowite zaprzestanie przemocy na 
ulicach oraz nie zostaną uwolnieni 
więźniowie polityczni.  

Zasiłek pozostaje
Prezydent Andrzej Duda pod-

pisał ustawę o zmianie niektórych 
ustaw w celu przeciwdziałania 
społeczno-gospodarczym skut-
kom COVID-19. Zgodnie z nową 
regulacją, w sytuacji gdy obniże-
nie wymiaru czasu pracy nastąpiło 
w okresie wcześniej pobieranego 
zasiłku nie dojdzie do przeliczenia 
wysokości świadczenia ubezpie-
czeniowego. 

Więcej...>>

Darmowe szkolenia
Region Gdański NSZZ „Solidar-

ność” zaprasza na szkolenia językowe, 
informatyczne i zawodowe. Uczest-
nikami mogą być osoby pracujące, 
zamieszkujące na terenie wojewódz-
twa pomorskiego. Preferowane będą 
osoby zatrudnione w sektorze MŚP 
i ekonomii społecznej, czyli takie, 
które mają wykształcenie maksimum 
średnie oraz powyżej 50 lat. 

Więcej szczegółów...>>
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W gdańskiej 
oświatowej „S” 
analizowaliśmy sy-
tuację po miesiącu 
od ponownego 
otwarcia szkół. 
Czekała na ten po-

wrót do edukacji metodą tradycyjną i 
większość nauczycieli, i rodzice, szcze-
gólnie uczniów z klas początkowych. 

W jednym byliśmy pewni: na-
uczyciele, pracownicy szkół są 
w obecnej sytuacji bohaterami  
elementarnej stabilizacji życia 
publicznego, rynku pracy, a więc 
i gospodarki oraz bytu polskich 
rodzin. Doceńmy to. I to nie tylko 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Wraz ze wzrostem zakażeń sytu-
acja w szkołach staje się coraz trud-
niejsza. Nauczyciel codziennie spoty-
ka się, w zamkniętej przestrzeni klasy, 
często z ponad setką młodych ludzi. 
Nie ma specjalnych, dających spokój 
i gwarancję, zabezpieczeń. Wywołuje 
to stres i niepewność. Powoduje co-
raz częstsze kwarantanny, zwolnie-
nia lekarskie, absencje uczniów. Każ-
dy dzień pracy staje się poważnym 
wyzwaniem. Pracownicy szkół to 
cisi bohaterowie tych dni. Warto im 
zapewniać odpowiedni sprzęt (także 
ochronny), oprogramowanie do na-
uczania on-line, wypłacać nauczy-
cielom należne wynagrodzenia za 
nadgodziny, zastępstwa, np. gdy 
mamy do czynienia z nauczaniem 
hybrydowym (część metodą tra-
dycyjną, część zdalnie lub gdy na-
uczyciel prowadzi transmisję lekcji 
będąc na domowej kwarantannie, 
a drugi jest w tym czasie z klasą). 
Niestety, bywają z tym problemy, 
na co, jako związek zawodowy, sta-
ramy się reagować.

W tym tak trudnym czasie, oby nie 
było takich włodarzy gmin, jak ten, 
który skąpiąc na wypłaty za nadgodzi-
ny grupie nauczycieli (w ich sprawie 
interweniowaliśmy), sam skorzystał 
z do�nansowania na doskonalenie
zawodowe z zakresu zarządzania na 
kwotę 20 tysięcy złotych, o czym pisał 
dziennik regionalny. Brak słów.

Wojciech Książek

Nauczyciele,  
cisi bohaterowie 
czasu epidemii…

NASZYM ZDANIEMW Dniu Edukacji Narodowej życzę wszystkim 
Pracownikom Oświaty i Wychowania satysfakcji 

z wykonywanej pracy, uznania i szacunku ze strony 
uczniów i ich rodziców, aby dzięki Wam uczniowie 

zdobywali nowe umiejętności i odnosili sukcesy. 
W trudnym czasie zagrożenia epidemicznego życzę 
zdrowia, wytrwałości i optymizmu mimo wszystko. 
To od Was zależy wykształcenie i postawa młodego 

pokolenia Polaków.

Krzysztof Dośla,  
przewodniczący ZRG NSZZ „Solidarność”

Od 10 października br., w 
związku ze wzrastającą liczbą 
zachorowań na COVID-19, ogra-
niczenia ze strefy żółtej zostały 
wprowadzone na terenie całego 
kraju. W czerwonej stre�e, z naj-
poważniejszymi ograniczeniami, 
znajdują się 32 powiaty, w tym 
kartuski, kościerski, pucki, słupski 
oraz Sopot. Zgodnie z Rozporzą-
dzeniem Rady Ministrów z 9 paź-
dziernika br. (Dziennik Ustaw rok 
2020 poz. 1758) w sprawie usta-
nowienia określonych ograniczeń, 
nakazów i zakazów w związku 
z wystąpieniem stanu epidemii 
w miejscach ogólnodostępnych 
trzeba bezwzględnie zasłaniać nos 
i usta, chyba że ma się zaświad-
czenie od lekarza o przeciwskaza-
niach medycznych, które jednak 
nie zwalnia z obowiązku utrzy-
mywania dystansu społecznego. 
Zaświadczenia należy okazać na 
żądanie policji, straży gminnej, 
straży ochrony kolei. 

Skuteczna walka z koronawiru-
sem polega na przestrzeganiu pod-
stawowych zasad postępowania, 

tzw. DDM: dystans, dezynfekcja, 
maseczka. Wirus jest wyjątkowo 
zdradliwy i ekspansywny. Wyma-
gane jest przestrzeganie utrzy-
mywania dystansu społecznego 
(minimum 1,5 m). Wirus najczęściej 
przenosi się w wyniku bliskiego 
kontaktu z chorym. Istotne jest 
również unikanie dużych zbioro-
wisk ludzkich oraz częste i popraw-
ne mycie rąk. Nie można zapomi-
nać także o ograniczeniu dotykania 
ust i nosa brudnymi dłońmi. Nie 
ma już obowiązku spełnienia kryte-
rium czterech objawów do zlecenia 
testu w kierunku SARS-CoV-2 pod-
czas teleporady.  

14 października br. wg danych 
Ministerstwa Zdrowia testy po-
twierdziły w kraju zakażenie koro-
nawirusem u kolejnych 6526 osób, 
w woj. pomorskim u 344.  Resort 
poinformował o śmierci 116 pa-
cjentów. Na kwarantannie przeby-
wa 249 349 Polaków. 467 respira-
torów (wzrost o 46 respiratorów) 
jest zajętych przez osoby zakażo-
ne SARS-CoV-2. 
Wytyczne dla branż tutaj…>>

Nie ma stref bezpiecznych 

www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zapraszamy-na-szkolenia-jezykowe-informatyczne-i-zawodowe
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/19901-zmiany-w-zasilku-chorobowym-i-macierzynskim
https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/pandemia-covid-19-zolte-i-czerwone-strefy--nowe-wytyczne-dla-poszczegolnych-branz
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CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA
1,3 mld ton

Niech Pan zachowa we wszystkich członkach Związku ducha jedności, 
wrażliwość na potrzeby ludzi pracy miast i wsi (...). Niech Bóg da siłę, by 
osobiste ambicje zawsze ustępowały miejsca dobru wspólnemu, aby 
„Solidarność” nadal była stróżem sprawiedliwości społecznej i środowi-
skiem bratniej miłości. 

Ojciec Święty Jan Paweł II do uczestników  
XII Zjazdu Delegatów NSZZ „S” w 20 rocznicę powstania Związku 

1978

Tyle żywności nadającej się do spożycia, według Organizacji Na-
rodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), marnuje 
się na świecie co roku. Ta ilość byłaby wystarczająca, aby wyżywić 
wszystkich Polaków przez 60 lat. 16 października obchodzony jest 
Światowy Dzień Żywności. 

Papież – Polak

 12.10.1918 r. 
Rada Regencyjna 
objęła władzę 
zwierzchnią nad 
Wojskiem Polskim 

 13.10.1982 r.  
Podczas demonstra-
cji w Nowej Hucie 
został zastrzelony 
przez funkcjona-
riusza SB 20-letni 
Bogdan Włosik.

 16.10.2003 r.  
Tablice z 21 postu-
latami z sierpnia 
1980 r. zostały 
wpisane na listę 
Dziedzictwa Kultu-
rowego UNESCO.

16 października 1978  r., o go-
dzinie 18.44 Miastu i Światu kardy-
nał Pericle Felici obwieścił: „Zwia-
stuję wam radość wielką: mamy 
Papieża – Habemus Papam!”. Kar-
dynał metropolita krakowski Karol 
Wojtyła został biskupem Rzymu, 
przybierając imię Jana Pawła II. 
Spełniło się proroctwo Juliusza 
Słowackiego z 1848 r.: „Pośród nie-
snasek Pan Bóg uderza W ogrom-
ny dzwon, Dla słowiańskiego oto 
papieża Otworzył tron...”.

Inauguracja ponty�katu mia-
ła miejsce 22 października 1978 r. 
2 czerwca 1979 r. Jan Paweł II odpra-
wił mszę św. w Warszawie, na placu 
Zwycięstwa i wypowiedział pro-
rocze wołanie: „Niech zstąpi Duch 
Twój i odnowi oblicze ziemi, tej zie-
mi.” Przemawiał z mocą, która wydo-
bywała z beznadziejności. Przypo-
mniał znaczenie słów: „dobro”, „zło”, 
„uczciwość”, „patriotyzm”, „ojczyzna”, 

„odpowiedzialność”. W encyklice 
„Redemptor hominis” (1979 r.) wy-
dobył ewangeliczną treść ze słowa 
„solidarność”, jako przeciwieństwo 
egoizmu, synonim braterstwa 
i współodpowiedzialności. 

W sierpniu 1980 r. na bramie 
nr 2 Stoczni Gdańskiej, obok wi-
zerunku Matki Boskiej robotnicy 
zawiesili portret Jana Pawła II. 
Ojciec Święty wsparł protestują-
cych w telegramie z 20 sierpnia do  
kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
opublikowanym w strajkowym 
biuletynie.  Przez kolejne lata na-
uczał o godności, miejscu i roli 
pracy w życiu człowieka, o bu-
dowaniu solidarnych stosunków 
społeczno-gospodarczych. Ojciec 
Święty mówił do „Solidarności” i za 
„Solidarność”. 

– „Solidarność” otworzyła bra-
my wolności – powiedział w Sopo-
cie 5 czerwca 1999 r. 

Bożena Brauer, przewodnicząca KM 
Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „S” 
w Gdańsku 

Koronawirus zagraża tak uczniom, jak i nauczy-
cielom. Apelujemy w kontekście zagrożenia zdrowia, 
a nawet życia o rozsądek, o wzajemny szacunek i wy-
pracowanie stabilnego, obowiązującego powszechnie 

systemu reagowania na pojawiające się zakażenia. Na dyrektorów szkół, 
które w zdecydowanej większości pozostają otwarte, nałożono dużą 
odpowiedzialność. Nie możemy tracić z oczu bezpieczeństwa miejsca 
pracy nauczycieli i innych pracowników szkół. W szkołach odbywa się 
nieunikniona transmisja wirusa. Szczególne ryzyko niesie przenosze-
nie wirusa przez dzieci, z natury skąpoobjawowe. Trzeba rozważyć 
hybrydowy sposób pracy szkół, aby minimalizując ryzyko zakażenia, 
zmniejszyć liczbę uczniów w budynku i w klasach. Naprzemienny spo-
sób nauki dotyczyłby uczniów klas starszych. Trudniejsza jest sytuacja 
w nauczaniu początkowym.  

Społeczna odpowiedzialność i poczucie solidarności powodują, że 
w Gdańsku nie ma drastycznych sytuacji. Jednak są zgłoszenia o lekko-
myślności części rodziców i uczniów. Mamy w mieście 11 chorych na-
uczycieli z COVID-19 i kilkunastu uczniów.  

Szkoły w czasie pandemii

Manifestacja w obronie �rmy
przeładunkowej Port Gdański Eks-
ploatacja S.A. i ponad 300 miejsc 
pracy zacznie się przed siedzibą 
Zarządu Morskiego Portu Gdańsk 
(Nowy Port, ul. Zamknięta 18) 
w czwartek 15 października br. 
od godz. 11. Zdaniem związkow-
ców grozi wydzielenie poszcze-
gólnych części terenów spółki 
podmiotom zewnętrznym wraz 
z przejmowaniem zadań przeła-
dunkowych. Związkowcy z NSZZ 
„S” domagają się wyboru inwe-
stora strategicznego oraz gwa-
rancji pakietu socjalnego.  

– Konieczny jest w Eksploatacji 
inwestor strategiczny i odejście od 

sposoby wynajmu zewnętrznym 
�rmom naszych terenów oraz żu-
rawia. Spółka, należąca przecież 
do naszego państwa, kurczy się. 
Firmy zewnętrzne rozpierają się na 
naszym terenie. Zleca się nam tyl-
ko część prac przeładunkowych w 
porcie. Pozostaje nam jedynie tzw. 
relacja burtowa, czyli przeładunek 
towarów ze statku na plac. Rela-
cja placowa, czyli dalszy transport 
ładunku przejmują inni. Dojdzie 
w końcu do rozbioru spółki, po 
kawałku – mówi o sytuacji w spół-
ce Piotr Ratkowski, przewodniczą-
cy KZ NSZZ „Solidarność” w Port 
Gdański Eksploatacja. 

Więcej…>>

Manifestacja dokerów 

Po blisko trzech miesiącach 
kon�iktu wywołanego wyśru-
bowaniem norm pracy i niedo-
trzymaniem przez zarząd umo-
wy o płacach w Dovista Polska 
9 października br. zawarte zosta-
ło porozumienie między NSZZ „S” 
a zarządem spółki. Tym samym 
zażegnany został  kon�ikt, który
przybrał formę sporu zbiorowe-
go. Nie obyło się bez pomocy me-
diatora. Ten zakład nie wstrzymał 
i nie zmniejszył produkcji w cza-
sie pandemii. Mimo to zapadły 
decyzje co do zmian w organiza-
cji pracy.

– Bez porozumienia ze związ-
kami zawodowymi dyrekcja zde-
cydowała o zmianie organizacji 
pracy, narzucając wyższe tempo 
oraz śrubując normy za te same 
pieniądze. Nie zostały też dotrzy-
mane wynegocjowane wcześniej 
porozumienia płacowe. Pominię-
cie związku zawodowego wymusi-
ło naszą reakcję. Weszliśmy w spór 
zbiorowy. W trakcie negocjacji 
osiągnęliśmy kompromis – mówi 
Tomasz Muszyński, przewodni-
czący KZ NSZZ „S” Dovista Polska 
i przewodniczący Sekcji Krajowej 
Drzewiarzy „S”.

Koniec sporu 

Gala urodzinowa Radia Gdańsk 
rozpocznie się w sobotę 24 paź-
dziernika br. w Studiu Koncer-
towym im. Janusza Hajduna. 
Przyznane będą tytuł Radiowej 
Osobowości Roku oraz Burszty-
nowe Mikrofony. Relacji na żywo 
będzie można słuchać na antenie, 
a na stronie internetowej i fanpa-
ge’u dostępna będzie transmisja 
video. W programie koncert Janu-
sza Radka.

75 lat Radia Gdańsk 

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
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