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Związkowcy urzędów 
wojewódzkich 
powołali sekcję

Przedstawiciele 12 organizacji 
„Solidarności” z urzędów woje-
wódzkich wzięli udział w spotka-
niu, które odbyło się w dniach 
23–24 czerwca br. w Sali BHP 
w Gdańsku. Związkowcy powo-
łali Sekcję Krajową Pracowników 
Urzędów Wojewódzkich NSZZ 
„Solidarność”. Więcej...>>

Kormorany dla 
Marynarki Wojennej

26 czerwca, podczas obchodów 
Dni Morza i Święta Marynarki Wo-
jennej, wicepremier i minister obro-
ny narodowej Mariusz Błaszczak 
podpisał w Porcie Wojennym w Świ-
noujściu umowę na dostarczenie 
MW trzech kolejnych Kormoranów, 
niszczycieli min. Więcej...>>

100-lecie Stoczni 
Marynarki Wojennej 

24 czerwca odbyły się uro-
czystości 100-lecia PGZ Stoczni 
Wojennej w Gdyni. Rozpoczęły 
się one mszą świętą odprawioną 
w kościele garnizonowym Mary-
narki Wojennej RP, po której dele-
gacje w asyście wojskowej złożyły 
kwiaty pod Krzyżem Misyjnym 
na terenie stoczni. Następnie w 
Klubie Garnizonowym odbyła 
się akademia poświęcona jubile-
uszowi. 

Podziękowania dla wolontariuszy
Ostatnie przed wakacjami 

posiedzenie Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 
rozpoczeło się od zaprezentowa-
nia przez Wojciecha Książka stanu 
przygotowań do tegorocznych 
obchodów uroczystości sierpnio-
wych. Przewodniczący oświatowej 
„Solidarności” przedstawił również 
plan działań związanych z odsło-
nięciem tablicy w Urzędzie Woje-
wódzkim upamiętniającej strajk 
oświaty, służby zdrowia i kultury 
w listopadzie 1980 r. – Jest to ini-
cjatywa Międzyregionalnej Sekcji 
Oświaty i Wychowania NSZZ „So-
lidarność” z siedzibą w Gdańsku. 
Strajk trwał 10 dni, od 7 do 17 

ZARZĄD REGIONU GDAŃSKIEGO NSZZ „S”

listopada 1980 r. W upamiętnie-
nie tych wydarzeń włączyli się 
również wojewoda pomorski i IPN 
– mówił Wojciech Książek. Pamiąt-
kowa tablica zostanie odsłonięta 
17 listopada 2022 r.

Kolejnym punktem posiedze-
nia ZRG było podsumowanie dzia-
łalności punktu recepcyjnego dla 
uchodźców z Ukrainy. Mieścił się 
on w dwóch salach konferencyj-
nych Zarządu Regionu i funkcjono-
wał od 11 marca do 10 czerwca br. 
Przewinęło się przez niego ponad 
1200 uchodźców, którym pomogło 
w sumie 146 wolontariuszy, peł-
niących ośmiogodzinne dyżury. W 
zbiórce na rzecz uchodźców zebra-

no ponad 100 tys. zł. W czasie Za-
rządu Regionu wręczono pamiąt-
kowe dyplomy i odznaki członkom 
ZRG, którzy pełnili dyżury w punk-
cie recepcyjnym. Pozostali wolon-
tariusze także otrzymają podobne 
podziękowania. Więcej...>>

O szansach dla gospodarki morskiej 
O przemyśle okrętowym i go-

spodarce morskiej dyskutowali  27 
czerwca br. uczestnicy V Konwen-
tu Morskiego w Muzeum II Wojny 
Światowej w Gdańsku.

Konwent Morski jest zespołem 
doradczym ministra gospodarki 
morskiej i żeglugi śródlądowej. 
Jego przewodniczącym jest kpt 
ż.w. Zbigniew Sulatycki. 

W konwencie uczestniczyli 
m.in.: premier Mateusz Morawiecki, 
ks. abp Tadeusz Wojda, metropolita 
gdański, prof. Krzysztof Wilde, rek-
tor PG, Krzysztof Dośla, przewodni-
czący ZRG NSZZ „S”, Marek Gróbar-
czyk, sekretarz stanu i pełnomocnik 
rządu ds. inwestycji w gospodarce, 
wiceadm. Jarosław Ziemiański, 
inspektor Marynarki Wojennej, 
wiceadm. Krzysztof Jaworski, do-

wódca Centrum Operacji Morskich, 
przedstawiciele zarządów stoczni i 
specjaliści do spraw żeglugi. 

–  Podpisane zostało zamówie-
nie MON na trzy niszczyciele min 
typu „Kormoran”, w fazę realizacji 
wchodzi program „Miecznik”, są w 
nim środki zabezpieczone i raczej 
nikt tu nic nie popsuje. Marynar-
ka Wojenna otrzyma nowoczesne 
okręty. Dowódcy podkreślili choć-
by rolę i klasę „Kormorana”. Wysoka 
sprawność okrętu dobrze rokuje. 
Również fregaty będą na najwyż-
szym poziomie. Jak duże ma to 
znaczenie widzimy na czarnomor-
skim teatrze wojny. Zaminowanie 
akwenu odcięło całkowicie Ukrainę 
od Morza Czarnego i spowodowa-
ło straty na lądzie od Morza Azow-
skiego. Miny to realne zagrożenie 

dla jednostek pływających i tym 
większa jest rola okrętów typu „Kor-
moran” – mówi Krzysztof Dośla. 

 Premier w swoim  wystąpieniu 
nawiązał do „zagubienia kompe-
tencji” w czasie transformacji go-
spodarczej, licząc na sukcesy pod 
kątem odzyskiwania kompetencji 
w zakresie inwestycji morskich. 

To wysokie kompetencje two-
rzą wysoką wartość dodaną. 

– Wierzę, że polskie Wybrzeże 
jest wielką szansą, gwarantem 
bezpieczeństwa i symbolem wol-
ności. Od Szczecina po Elbląg 
tworzymy i będziemy tworzyć 
kolejne komponenty przemysłu 
morskiego, który będzie kołem za-
machowym przemysłu polskiego 
– zapewniał Mateusz Morawiecki

Czytaj więcej...>>.

Rozpoczyna się nabór wnio-
sków na stypendia przyznawane 
w ramach Funduszu Stypen-
dialnego NSZZ „Solidarność”. 
29 czerwca zebrała się kapituła 
funduszu, która dokonała zmian 
w Regulaminie Funduszu Stypen-
dialnego i formularzu wniosku. 
Dlatego przed wypełnieniem 
wniosku konieczne jest zaznajo-
mienie się ze zmianami i pobranie 
aktualnej wersji wniosku. Wszyst-

kie dokumenty znajdują się na 
stronie internetowej Pomorskiej 
Fundacji Edukacji i Pracy: www.
pomorskafundacja.org.pl.

Więcej...>>
Apelujemy również o wpłaty 

na konto Funduszu Stypendial-
nego NSZZ „Solidarność” Regionu 
Gdańskiego. Do tej pory, w dzie-
więtnastu edycjach, przyznaliśmy 
712 stypendiów dla zdolnej mło-
dzieży z rodzin niezamożnych..

Wpłaty można dokonywać na 
konto Pomorskiej Fundacji Edu-
kacji i Pracy, która posiada status 
organizacji pożytku publicznego: 
41 7065 0002 0652 4155 2804 
0001 z dopiskiem „Fundusz Sty-
pendialny” oraz informacją, kto 
wpłaca. Więcej informacji można 
uzyskać: Wały Piastowskie 24, 
pok. 119, tel.: 58 308 44 22, e-ma-
il: oswiata@solidarnosc.gda.pl 

Więcej...>>

W „Magazynie 
Solidarność” nr 7/8 / 2022 
czytaj m.in.: 
 Kończy się kadencja władz 

Związku. Rozmowa ze Stefa-
nem Gawrońskim  

 Płaca minimalna to nie żarty 
 Morskie farmy wiatrowe przy-

szłością polskiej energetyki
 Protest rybaków we Władysła-

wowie
 VII Wojewódzki Konkurs Mu-

zyczno-Plastyczny „Polska 
– moje miejsce, mój kraj”. „Soli-
darność” Oczami Dzieci

 Poradnik urlopowicza 2022

Rusza 20 edycja Funduszu Stypendialnego NSZZ „S”

https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/pracownicy-urzedow-wojewodzkich-nowa-sekcja-w-strukturach-solidarnosci
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/trzy-kolejne-kormorany-zamawia-mon-udana-seria-polskich-okretow
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zarzadu-regionu-gdanskiego-nszz-solidarnosc-podziekowania-dla-wolontariuszy
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/konwent-morski-o-realnych-szansach-dla-przemyslu-okretowego-i-gospodarki-morskiej
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/apel-o-wplaty-na-fundusz-stypendialny-xx-edycja
https://pomorskafundacja.org.pl/2022/06/29/komunikat-kapituly-funduszu-stypendialnego-nszz-solidarnosc-przez-xx-edycja-w-2022-roku


CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA
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Przyjmiemy nową koncepcję strategiczną NATO oraz potwierdzimy jed-
ność i determinację naszego Sojuszu do obrony każdego centymetra na-
szego terytorium. Artykuł 5. Traktatu Północnoatlantyckiego jest niena-
ruszalny. Poważnie traktujemy to, co tam jest zapisane: atak na jednego 
to atak na wszystkich [członków NATO]. 

 prezydent USA Joe Biden podczas  obrad  
szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego w Madrycie

Tylu uchodźców wojennych z Ukrainy podjęło zatrudnienie w Polsce 
od wybuchu wojny z Rosją. 

Projekt otrzymał do�nansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie
2014-2021, w ramach programu „Dialog Społeczny – Godna Praca”.
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PRAWNIK PRZYPOMINA

Zakończenie roku szkolnego 
w Wąglikowicach

Odszedł Świadek Historii

Od 1 lipca 2021 roku każdy wła-
ściciel domu ma obowiązek zgło-
szenia do Centralnej Ewidencji Emi-
syjności Budynków (CEEB), w jaki 
sposób ogrzewa dom (niezależnie 
od formy prawnej użytkowania bu-
dynku), z informacją o zainstalowa-
nym źródle ciepła i rodzaju spala-
nych paliw. Termin zgłoszeń mija 

30 czerwca tego roku. Dotyczy to 
urządzeń grzewczych uruchomio-
nych przed 1 lipca 2021 roku w już 
istniejących budynkach i domkach, 
na przykład letniskowych. Termin 
złożenia deklaracji do CEEB dla 
właścicieli nowo powstających bu-
dynków (po 1 lipca ub.r.) to 14 dni 
od uruchomienia źródła ciepła.

Musisz zgłosić, 
jak ogrzewasz własny dom

Z głębokim żalem i ogromnym 
smutkiem przyjęliśmy informacje 
o śmierci kpt. Władysława Do-
browolskiego, żołnierza Armii 
Krajowej, działacza „Solidarności” 
i organizacji kombatanckich. Ka-
pitan Dobrowolski był laureatem 
I edycji Honorowej Nagrody „Świa-
dek Historii” w 2014 roku. Uroczy-
stości pogrzebowe odbyły się dzi-
siaj, 29 czerwca 2022 r. 

Cześć i chwała Jego Pamięci!

* * *
Kapitan Władysław Dobrowol-

ski był żołnierzem Armii Krajowej, 
do której wstąpił mając 16 lat. Z Po-
morzem związał się w 1947 roku. 
Był absolwentem Wyższej Szkoły 
Handlu Morskiego (1950) i Wyż-
szej Szkoły Ekonomicznej w So-
pocie (1965). Po wojnie pracował 
w branży połowowej i okrętowej. 
Współorganizował działania Klubu 
Inteligencji Katolickiej w Gdańsku 
(1979–1980). Działacz „Solidarno-
ści” (od sierpnia 1980). W stanie 
wojennym działacz podziemnej 

„Solidarności”. Współorganizował 
spotkania Tymczasowej Komisji 
Koordynacyjnej, współpracownik 
podziemnego „Biuletynu” Tymcza-
sowej Komisji Zakładowej Stoczni 
Gdańskiej i członek redakcji „In-
formatora” Tymczasowej Komisji 
Zakładowej Gdańskiej Stoczni Re-
montowej. W latach 1990–92 był 
członkiem Zarządu Regionu Gdań-
skiego NSZZ „S”. Działacz organiza-
cji kombatanckich: Porozumienia 
Niepodległościowych Związków 
Kombatanckich oraz Rady Komba-
tantów i Osób Represjonowanych. 
Był wielokrotnie odznaczany. 

Uroczystość zakończenia roku 
szkolnego w Szkole Podstawowej 
im. NSZZ „Solidarność” w Wągliko-
wicach stała się okazją do wręcze-
nia stypendiów najzdolniejszym 
uczniom oraz nagród w konkursie 
literackim organizowanym w ra-
mach projektu „Uczniowskie va-
demecum bankowości”.

W 2022 roku stypendia otrzy-
mali Bartosz Kerlin i Amelia 
Majkowska. Kapituła Funduszu 
Stypendialnego postanowiła rów-
nież przyznać stypendium Yulii 
Tokalenko, zdolnej uczennicy z 
Ukrainy, która uczęszcza do szko-
ły w Wąglikowicach. Stypendia 
wręczali Stefan Gawroński, skarb-
nik Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”, oraz Renata 

Tkaczyk, dyrektor Pomorskiej Fun-
dacji Edukacji i Pracy. 

Nagrody w konkursie literackim 
na najlepszą pracę na tematy zwią-
zane z bankowością i �nansami wrę-
czał z kolei Wiktor Kamiński, dyrektor 
NBP Oddział w Gdańsku. Nagrody: 
tablet, opaskę sportową i powerbank 
otrzymali: 1. miejsce Marcelina Góra, 
2. Bartosz Kerlin, 3. Amelia Majkow-
ska. Wyróżnieni uczniowie otrzymali 
również od NBP srebrne monety 
okolicznościowe, na których uhono-
rowano polskich ekonomistów. Kon-
kurs literacki odbywał się w ramach 
projektu „Uczniowskie vademecum 
bankowości”. Projekt �nansowany
jest przez Narodowy Bank Polski w 
ramach programu edukacji ekono-
micznej.

Nagrody w konkursie literackim wręczał Wiktor Kamiński, dyrektor 
Narodowego Banku Polskiego Oddział w Gdańsku.
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Choroby zawodowe były te-
matem kolejnej audycji przygo-
towywanej przez Dział Informacji 
i Promocji RG NSZZ „Solidarność” 
i Radio Gdańsk. Cykl audycji re-
alizowany jest w ramach projek-
tu „Godna praca to bezpieczna 
praca”.

Choroba zawodowa to cho-
roba spowodowana działaniem 
czynników szkodliwych dla zdro-
wia występujących w środowisku 
pracy lub spowodowana sposo-
bem wykonywania pracy. Ma ona 
najczęściej charakter przewlekły 
i prowadzi często do trwałej utraty 
zdrowia. 

O występowaniu chorób zawo-
dowych w naszym województwie 
na antenie Radia Gdańsk w mi-
niony poniedziałek mówiła Anna 
Obuchowska rzecznik Wojewódz-
kiej Stacji Sanitarno-Epidemiolo-
gicznej w Gdańsku.

– Wśród chorób zawodowych 
w województwie pomorskim od 
kilku lat dominują choroby zakaźne 
lub pasożytnicze. W ubiegłym roku, 
czyli w 2021 roku, najczęściej stwier-
dzanymi chorobami zawodowymi 
w naszym województwie poza cho-
robami zakaźnymi i pasożytniczymi 
były choroby układu nerwowego 
spowodowane sposobem wyko-
nywania pracy. Były też przewlekłe 
choroby narządu głosu, spowo-
dowane nadmiernym wysiłkiem 
głosowym i przewlekłe choroby na-
rządu ruchu, wywołane sposobem 
wykonywania pracy. W naszym wo-
jewództwie na przestrzeni ostatnich 
dziesięciu lat liczba chorób zawodo-
wych oscyluje w granicach od 50 do 
130 przypadków.

O BHP w radiu Gdańsk

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
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