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W 30 rocznicę męczeńskiej śmierci błogosłowianego księdza Jerzego Popiełuszki, patrona „Solidarności”,
liczna grupa stoczniowców gdańskich uczestniczyła w uroczystościach w miejscu śmierci księdza
Jerzego na tamie we Włocławku, a także przy grobie na warszawskim Żoliborzu. Uroczysta msza św.
odbyła się także w gdańskiej bazylice św. Brygidy. Przy grobie księdza Jerzego na Żoliborzu członkowie
„Solidarności” Stoczni Gdańskiej trzymali pod związkowym sztandarem wartę honorową.
fot. Paweł Glanert

W 30 rocznicę zamordowania
ks. Jerzego Popiełuszki,
patrona „Solidarności”
W niedzielę 19 października br. w 30 rocznicę
porwania przez SB ks. Jerzego Popiełuszki, na
warszawskim Żoliborzu odbyły się główne uroczystości upamiętniające jego męczeńską śmierć.

Dzień wcześniej – w sobotę we Włocławku na tamie na Wiśle
rozpoczęły się uroczystości poświęcone pamięci zamordowanego księdza . To w tym zbiorniku wodnym 30 października 1984
r. odnaleziono zmasakrowane zwłoki kapłana.
W mszy polowej na terenie budowanego sanktuarium
przy włocławskiej tamie, w
pobliżu miejsca gdzie mordercy z SB wrzucili ciało ks.
Popiełuszki do Wisły oraz
procesji z relikwią kapelana
„S” wzięli udział kapłani z biskupem włocławskim Wiesławem Meringiem, członkowie
Komisji Krajowej NSZZ „S”
z Piotrem Dudą oraz posłowie
PiS m.in. Jarosław Kaczyński,
poczty sztandarowe „Solidarności” i setki wiernych.
Również w sobotę w
gdańskiej bazylice św. Brygidy związkowcy z „S” oraz
gdańszczanie oddali hołd
ks. Jerzemu. Przed mszą św.
otwarta została wystawa fotograficzna poświęcona ks.
Jerzemu, a uczniowie pomor-
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skich szkół odebrali wyróżnienia za udział w ogólnopolskim konkursie poświęconym
błogosławionemu
księdzu
Jerzemu Popiełuszce „Zło dobrem zwyciężaj – ksiądz Jerzy
Popiełuszko sługa prawdy i
wolności’.
W niedzielę 19 października b.r. w ogólnopolskich
uroczystościach w świątyni na
Żoliborzu brali udział związkowcy z Regionu Gdańskiego,
w tym liczna grupa członków
„S” ze Stoczni Gdańsk.
24 października w sali klubu Akwen odbyła się sesja
popularnonaukowa pt: „To
co wielkie i piękne rodzi się
przez cierpienie” zorganizowana z okazji 30 rocznicy męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
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XXVII Krajowy Zjazd Delegatów „Solidarności”

Bronić praw pracowniczych
pracodawcom podpisywanie
z pracownikami umów o pracę
przed rozpoczęciem przeznich
obowiązków. – Nie da się połączyć działalności w polityce
w ramach PO i realizacji ideałów Sierpnia ’80 – te słowa
Janusza Śniadka sala nagrodziła oklaskami.

Zjazd w Bielsku-Białej
zakończył trwający blisko
rok (od listopada 2013 r.)
wewnątrzzwiązkowy „festiwal demokracji”, czyli proces wyborczy rozpoczęty na
najniższym szczeblu podstawowych organizacji związkowych. Sukcesem zakończył
się udział delegatów Regionu
Gdańskiego w wyborach do
Komisji Krajowej w kadencji
2014-2018,
przeprowadzonych pierwszego dnia KZD.
Poparcie zdecydowanej większości delegatów otrzymali
wszyscy gdańscy kandydaci:
Bożena Brauer (OM NSZZ
„S” Pracowników Oświaty i
Wychowania w Gdańsku), Roman Gałęzewski (OM NSZZ
„S” Stoczni Gdańskiej), Bogdan Olszewski, Mirosław

Zasłużeni
dla Związku
Andrzej Gwiazda, Alojzy
Szablewski, Andrzej Kołodziej oraz pośmiertnie śp.
Anna Walentynowicz
i śp. Alina Pieńkowska –
to związane z Regionem
Gdańskim osoby wyróżnione tytułem Zasłużony
dla NSZZ „Solidarność”.
Uchwałę w tej sprawie podjął 9 października Krajowy
Zjazd Delegatów NSZZ
„S” obradujący w Bielsku-Białej.

fot. Adam Chmielecki

XXVII Krajowy Zjazdu
Delegatów NSZZ „Solidarność”obradował
8-9 października w
Bielsku-Białej. Zjazd
potwierdził cele działalności „Solidarności” na
najbliższe lata: rozwój
Związku, obronę praw
pracowniczych i związkowych oraz odsunięcie
od władzy antypracowniczej koalicji PO-PSL.

Piórek (OM NSZZ „S” Gdańskiej Stoczni „Remontowa”
im. Józefa Piłsudskiego). Po
raz pierwszy w składzie „krajówki” znalazł się Mirosław
Piórek.
Taki wynik wyborów KZD
oznacza, że łącznie z przewodniczącym Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S”
Krzysztofem Doślą, który w
składzie Komisji Krajowej
znajduje się „z klucza” jako
szef Regionu, liczba przedstawicieli gdańskiej „S” w
Komisji Krajowej zwiększyła
się w porównaniu z poprzednią kadencję z czterech do
pięciu. Drugiego dnia zjazdu
odbyły się wybory do Krajowej Komisji Rewizyjnej. W
jej składzie znalazł się jedyny
kandydat Regionu Gdańskiego Edward Fortuna.
Zjazd został poprzedzony
uroczystą mszą św. w intencji
ojczyzny i „S. Po mszy Szef
Związku wręczył wszystkim
przewodniczącym regionów
kopie watykańskiego dekretu
o nadaniu „S” patronatu bł. ks.
Popiełuszki. Przy tej okazji
Piotr Duda w sposób szczególny podziękował Krzysztofowi Żmudzie z Regionu
Gdańskiego za koordynację
służby związkowców przy
grobie błogosławionego.

W XXVII KZD wzięło
udział wielu gości z kraju i
zagranicy, m.in. prezydent
Bielska-Białej Jacek Krywalt, przewodniczący OPZZ
i Forum Związków Zawodowych Jan Guz i Tadeusz
Chwalka, główny inspektor
pracy Iwona Hickiewicz oraz
przedstawiciele międzynarodowego ruchu związkowego,
w tym zastępca sekretarza
generalnego Międzynarodowej Konfederacji Związków
Zawodowych Jaap Wienen.
- Potrzebujemy nowej polityki
przemysłowej, aby przemysł
w Europie rozwijał się tak jak
tu, w Bielsku-Białej. Wspieramy „Solidarność” w walce o
wyższe wynagrodzenia w Polsce, w tym podniesienie płacy
minimalnej. To godne płace są
motorem rozwoju gospodarczego, napędzają popyt i produkcję  – podkreśliła sekretarz
generalna Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych Bernadette Segol.
Jako
delegat
Regionu Gdańskiego, ale przede
wszystkim były szef „S”,
a obecnie poseł PiS, wystąpił Janusz Śniadek, który
zrelacjonował swoją działalność w parlamencie, m.in.
zablokowany przez PO i PSL
projekt ustawy nakazującej

Praca, płaca i dialog
Pierwszy dzień KZD zakończyły wybory przewodniczącego NSZZ „Solidarność”
na kadencję 2014-2018. Na to
stanowisko wybrano ponownie Piotra Dudę. Nie miał on
kontrkandydata, a w tajnym
głosowaniu otrzymał 257
na 300 możliwych głosów.
Wcześniej nowy-stary przewodniczący złożył sprawozdanie z działalności Komisji
Krajowej w mijającej kadencji oraz wymienił priorytety
strategiczne „S” na lata 20142018, w oparciu o Uchwałę
Programową.
O ile pierwszy dzień
KZD poświęcony był przede
wszystkim kwestiom sprawozdawczym i wyborczym,
o tyle drugi zdominowały
sprawy programowe, choć
rozpoczął się on od wystąpienia byłej marszałek Senatu z
ramienia AWS Alicji Grześkowiak. – „Solidarność” jest
dzisiaj Polsce potrzebna nie
tylko jako byt historyczny.
Trzeba się upominać o człowieka, o jego godność, tak jak
państwo ciągle robicie.
Delegaci Związku przyjęli kilkanaście uchwał, apeli i
stanowisk dotyczących m.in.
rozwoju przemysłu w Polsce
i zmian statutowych. Wprowadzono nowe zasady odprowadzania składki związkowej
– od bieżącej kadencji będzie
ona wynosić 0,82 proc. wynagrodzenia, bez uwzględniania
dodatkowych
przychodów,
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Na horyzoncie 6 dniowy tydzień roboczy!

Kodeks pracy w niebezpieczeństwie
Kodeks pracy ujmując
to najprościej, to przepisy prawne regulujące
relacje pomiędzy pracodawcami i pracownikami, uważany powszechnie za jedno
z najważniejszych osiągnieć cywilizacyjnych
XX wieku.
W Polsce po roku 1989 w
warunkach swoistego dyktatu
pracodawców na rynku pracy w
związku z brakiem miejsc pracy
i w konsekwencji utrzymującym
się przez cały ten okres bardzo
wysokim bezrobociem, przepisy
tego kodeksu są bardzo często w
praktyce nieprzestrzegane, bądź
wręcz łamane ale mimo wszystko są swoistą ostoją dla pracowników najemnych.
Rząd Platformy i PSL-u, gdy
tylko pojawił się kryzys gospodarczy, widział przede wszystkim w zmianach kodeksu pracy

(w uelastycznieniu warunków
zatrudnienia), remedium na
wyjście z kryzysu.
Takich nowelizacji kodeksu pracy (na niekorzyść pracowników), rządząca koalicja
dokonała kilka razy.
Zgłoszono wtedy aż dwa
projekty, jeden rząd Donalda
Tuska, drugi radykalniejszy,
posłowie Platformy.
W projekcie rządowym, chodziło głównie o wydłużenie okresów rozliczeniowych czasu pracy
do 12 miesięcy i wprowadzenie
możliwości stosowania tzw. ruchomego czasu pracy ale jednak
za zgodą związków zawodowych
albo innej reprezentacji pracowniczej w przedsiębiorstwie.
Posłowie Platformy poszli daleko dalej, proponując wprowadzenie nowej definicji doby pracowniczej, wydłużenie okresów
rozliczeniowych czasu pracy do
12 miesięcy, wprowadzenia przerywanego czasu pracy, obniżenia

i to znacznie stawek za pracę w
godzinach nadliczbowych (odpowiednio ze 100 proc. do 80 proc.
i z 50 proc. do 30 proc.) i określonego rekompensowania pracy w
dzień wolny, wszystko to jednak
jednostronną decyzją pracodawcy jeżeli tylko stwierdzi pogorszenie warunków gospodarowania (a więc w zasadzie na każde
żądanie pracodawcy).
Do tych projektów w Sejmie
formułowano bardzo mocne
zarzuty. Posłowie opozycji podkreślali, że jedynymi, którzy
mają ponieść koszty wychodzenia z kryzysu, będą pracownicy. Mówili, że tak naprawdę w
Polsce nie mamy prawdziwego
rynku pracy ale dyktat pracodawców i w związku z tym
jeszcze wzmacnianie ich pozycji kosztem pracowników, jest
po prostu niedopuszczalne.
Mówiłem w Sejmie, że ci co
poszukują pracy, bardzo często
przyjmują pracę bez określenia

warunków na podstawie których
będą pracować, godzą się na
wszelkie uciążliwości i płacę minimalną, byleby tylko mieć pracę.
Ale Platforma i PSL projekt
ustawy niekorzystny dla pracowników jednak uchwaliły.
Teraz słyszymy, że posłowie
Platformy, a jakże, kierując się
„dobrem pracowników”, chcą
kolejnych zmian w kodeksie
pracy, pozwalających na zatrudnianie pracowników w soboty za dodatkową zapłatą w
związku z czym nie trzeba będzie oddawać im dodatkowego
dnia wolnego w tygodniu.
A to przecież wprowadzanie tylnymi drzwiami 6-dniowego tygodnia pracy, choć
od roku 1989, wydawało się,
że 5-dniowy tydzień pracy to
norma cywilizacyjna, także w
naszym kraju. Czy następną
propozycją Platformy będzie
likwidacja kodeksu pracy?
Zbigniew Kuźmiuk

od rządu zawetowania przygotowanego przez Komisją
Europejską dokumentu pt.
„Ramy polityczne na okres
2020-2030 dotyczące klimatu
i energii”) oraz Stanowisko
ws. budownictwa mieszkaniowego (wzywając rząd do
podjęcia konkretnych działań
w zakresie legislacyjnym i finansowym w stosunku do budownictwa mieszkaniowego,
w tym przede wszystkim dla
niezamożnej części obywateli).
Jednak
najważniejszym
dokumentem KZD w Bielsku-Białej jest kilkunastostronicowa Uchwała Programowa,
składająca się z dwóch części:
„Praca – Płaca – Dialog” oraz
„Rozwój Związku – Zorganizowani mają lepiej”.
Część pierwsza Uchwały
Programowej za najważniejsze zadania „Solidarności”

„Solidarność”
obniża
składkę

pieczeństwa pracy, a także
działania na rzecz tworzenia
nowych miejsc pracy. Postulaty programowe Związku to
prawo do bezpiecznej i godziwie wynagradzanej pracy,
solidarność z bezrobotnymi,
podnoszenie kwalifikacji pracowników, dialog społeczny
jako podstawa zrównoważonego rozwoju, budowa społecznej gospodarki rynkowej
i rozwój przemysłu w Polsce.
Uchwała Programowa podejmuje także zagadnienia
obrony wolności, demokracji i praw człowieka, w tym
promowanie postaw patriotycznych, wprowadzenie rozwiązań na rzecz rodzin i globalizacji solidarności, ochronę
zdrowia, ochronę i promocję
edukacji, kultury i nauki oraz
ochronę środowiska.
Adam Chmielecki

Bronić praw pracowniczych
ciąg dalszy ze str. 3
takich jak wynagrodzenie za
pracę w nadgodzinach, odprawy, nagrody (w tym jubileuszowe), świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych, zasiłków pobieranych w ramach pomocy społecznej itp.
W Apelu ws. dialogu społecznego w Polsce delegaci
„S” apelują o wprowadzenie
do Ustawy z 2001 r. o Komisji
Trójstronnej i wojewódzkich
komisjach dialogu społecznego zapisu gwarantującego
partnerom społecznym rzeczywisty wpływ na kształt
prawa, który ich dotyczy, w
szczególności kodeksu pracy.
Zjazd „S” przyjął także
Uchwałę ws. drugiego pakietu
klimatycznego (domagając się
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Podczas ostatniego Krajowego Zjazdu Delegatów
„Solidarności” podjęto decyzję o obniżeniu składki
związkowej. Od obecnej
kadencji będzie ona wynosiła 0,82 wynagrodzenia,
bez uwzględnienia dodatkowych przychodów, takich
jak wynagrodzenie za pracę
w nadgodzinach, odprawy,
nagrody (w tym jubileuszowe), świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych, zasiłków pobieranych w ramach pomocy
społecznej.

uznaje ochronę miejsc pracy
i stałego zatrudnienia, wzrost
wynagrodzeń i poprawę bez-

Rozmowy z Zarządem Stoczni

Nie damy się podzielić

Od kilkunastu miesięcy
Zarząd Stoczni prowadził rozmowy ze związkami zawodowymi na temat zmiany regulaminu wynagrodzeń – mówi
Karol Guzikiewicz, wiceprzewodniczący stoczniowej
„Solidarności”. Niestety ostatnie spotkania wskazują, że nie
wiadomo czemu te pertraktacje mają służyć. Początkowe
pierwsze hasła były bardzo
pozytywne, wszystko wskazywało na to że Zarząd godzi się
na zmniejszenie ilości premii
i ich udziału w całościowych
zarobkach. W ostatnich miesiącach okazało się, nie tylko
według naszej, związkowej,

oceny ale również i mistrzów,
że Zarząd stoczni dąży do
wywołania na tle zarobków
podziałów w załodze, do spowodowania niezadowolenia.
Zarząd Stoczni chce niektórym grupom zawodowym
zmniejszyć pulę premiową.
Dotyczy to m.in. pracowników wyposażenia. A zaoszczędzone w ten sposób pieniądze miałyby być przeznaczone
na podwyżki dla innych grup.
Na taką propozycję nie
możemy się zgodzić, bo prowadziłoby to do skłócenia
poszczególnych grup pracowniczych. Zarząd chce zabrać
niektórym grupom zawodo-

wym od 2 do 3 zł za godzinę,
na co nie może być zgody.
Miesięcznie prowadziłoby to
do obniżki zarobków w niektórych grupach nawet do 500
zł na osobę. Tymi pieniędzmi
które są w grze nie można dzisiaj dzielić ludzi. Jeżeli Zarząd
chce jakiś zawód wyróżnić, to
musi na to znaleźć dodatkowe
pieniądze, a nie dokonywać
zmian w ramach obecnej puli.
Tym bardziej nie można dokonywać takich manipulacji wobec tych grup zawodowych,
które pisały pisma do Zarządu, domagając się zmiany
systemu płac. Bo to niedwuznacznie wygląda na działanie

mobingowe, na zemstę za domaganie się korzystnych dla
załogi zmian.
Liczymy na dalsze rozmowy z Zarządem, na korzystne
dla załogi zmiany w regulaminie płac, ale nie zgodzimy się
na takie manipulacje dotychczasowymi finansami, które
będą dzieliły załogę i wyróżniały finansowo jednych
kosztem drugich. Cieszy nas,
związkowców, że duża część
mistrzów popiera nasze obiekcje i też uważa że propozycje
Zarządu są groźne dla atmosfery wśród pracowników
stoczni.

Platformie Obywatelskiej
w podzięce – Gdańszcznie
„Wierni w jej służbie”
Z różnych źródeł dowiadujemy się, że taki napis ma pojawić się przy wejściu głównym do słynnego ECS przy II
historycznej bramie stoczni.
Ma to być forma wdzięczności od mieszkańców miasta
za zbudowanie tak okazałego
gmachu. Zaskoczyło nas to, że
nie ma tam żadnej wzmianki
o Budowniczym Pawle Adamowiczu. Czyżby szedł w
odstawkę? Podobno zarzuty
prokuratorskie pojawią się na
wiosnę, czyli długo po wyborach. Mówi się nieoficjalnie,
że jeszcze raz Adamowicz a
potem już dożywotnio Jarek
Wałęsa. Na razie wszystkie
takie plany Platformie wychodziły, pewnie i tym razem tak
będzie. Jarek nie straci, dwie

kadencje w Europarlamencie
dają emeryturę i spokojnie
będzie mógł osiąść na fotelu prezydenta. Jakim będzie?
Tego nie wiemy. Wiemy za
to, jakim prezydentem jest
Adamowicz. W rozmowach
między stoczniowcami nikt
nie chce się przyznać, że na
niego głosował, mało, nikt nie
głosował na Platformę. Mówi
się tak i na mieście – głupio
się przecież przyznać że głosowało się na Adamowicza
czy na Nowaka. Prawda?
Głosowało na obecnego prezydenta ponad 75 000 gdańszczan. Wstyd, a jednak prawda. Platforma wygra pewnie
ponownie gdyż według tego
co mówią, mieszkańcy miasta zmian na lepsze nie chcą
a wdzięczni będą za następne
wielkie budowanie. Czym się

bowiem mogą pochwalić władze innych miast? Tylko tym
że mają tańsze czynsze, wodę,
tańszą komunikację miejską,
więcej przedszkoli, że wszędzie mają równe chodniki i
asfalty, parki zamiast wieżowców, nie mają korków?
To wszystko pryszcz w porównaniu z wielkimi dziełami
Adamowicza i spółki. Pójdą
więc prawdopodobnie gdańszczanie głosować „słusznie”
na wielkiego budowniczego,
pójdą głosować na następcę
skompromitowanego Nowaka. (ponad 65 tysięcy głosów
w wyborach do Sejmu! Kto
teraz się przyzna?)
A może uda się popsuć
plany platformy? – mamy na
wybory kilku kandydatów ze
stoczni. Nie ukrywamy, że
jako związek zawodowy po-

pieramy kandydatów PIS gdyż
program tej partii jest nam
najbliższy i właśnie wśród
kandydatów tej partii w wyborach samorządowych jest
kilku stoczniowców i ludzi
blisko z nią związanych.
Na prezydenta miasta startuje po raz trzeci Andrzej
Jaworski, członek naszego
związku, stoczniowiec, były
prezes stoczni. Stawiają mu
niektórzy zarzuty, że sprzedał stocznię Ukraińcom, ale
jest na to jedna odpowiedź
– stocznie w Gdyni i Szczecinie Ukraińcom nie zostały
sprzedane. I wszystko jasne.
Inna byłaby sytuacja stoczni,
gdyby nie zmieniła się władza
w kraju. Inna też będzie po
następnych wyborach parla-
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Ciąg dalszy na str. 6

5

Platformie Obywatelskiej...
dokończenie ze str. 5

mentarnych, jeżeli dotrwamy,
bo wrogów mamy wszędzie,
również wewnątrz stoczni. Do
sejmiku województwa mamy
dwóch kandydatów. Na miejscu czwartym Karol, którego
przedstawiać nie trzeba. Też
zarzuty prokuratorskie otrzymał. Za co? – za atak płonącą
kukłą Tuskową w czasie manifestacji w obronie stoczni w
Warszawie – 79 funkcjonariuszy zostało rzekomo poszkodowanych. Jaja – prawda?
Wiemy, jak było naprawdę,
było nas w Warszawie ponad
350 osób podczas pamiętnego
gazowania. Znany jest Karol
Guzikiewicz ze swojej niepokornej postawy – w sprzeciwie przeciwko złym rządom
w kraju, złemu zarządzaniu
województwem, miastem, jak
również nieudolnemu zarządzaniu stocznią.
Na miejscu 7 na liście do
sejmiku – Andrzej Stanólewicz – od niedawna emerytowany stoczniowiec, wieloletni pracownik wydziału
K-3 i K-1.W czasie pracy
zawodowej i obecnie czynny
działacz związkowy. Organi-

zator pamiętnych wyjazdów
sobotnio – niedzielnych i sylwestrowych, członek jednego
ze składów naszego pocztu
sztandarowego Członek Zarządu Komisji nr 11. W okręgu
1 w wyborach do rady miasta
z miejsca 5, oczywiście na liście PiS(3) kandyduje Krystyna Gwożdziowska związana
do dzisiaj z „S” i ze stocznią,
żona, matka i babcia stoczniowca, przez lata prowadziła bufet przy starym W-5. W
2 okręgu mamy pracownika
bezpośredniej produkcji na
wydz. K-1 czyli prawdziwego
stoczniowca. Większość z nas
zapewne go zna osobiście. Piszemy o Darku Tyburze, który również startuje z 5 miejsca
na liście PiS (3). W okręgu 4
kandyduje związany bardzo
blisko ze stocznią wnuk Anny
„Solidarność”. On pierwszy
ujawnił fałszywą historię
Henryki Krzywonos, gwiazdy
wykreowanej przez Platformę.
Pamiętajmy, we Wrzeszczu na
pozycji 7 na liście PiS (lista nr
3) – przyjaciel stoczni – Piotr
Walentynowicz. W okręgu 5
mamy Małgorzatę Tabakę i

Fryderyk Radziusz: Andrzej Jaworski chyba jako jedyny z polityków
głośno mówi o tym że Tusk i Grad przekazali fałszywe dane do Unii
Europejskiej dotyczące długu publicznego stoczni. Kłopoty stoczni
i tragedia pracowników z tego powodu ciągną do dzisiaj.
Na zdjęciu: w miasteczku namiotowym w Warszawie wrzesień 2013 r.

Zbigniew Stefański: Andrzej Jaworski, człowiek na którego słowie
można polegać, wielokrotnie udowodnił swoją prawdomówność
i determinację w walce o nasze, normalnych ludzi prawa. Dlatego
z czystym sumieniem oddam swój głos na niego wierząc, że w naszym mieście skończy się kolesiostwo a zacznie walka o prawa ludzi,
skończy się bieda i bezdomność.
Na zdjęciu – po manifestacji w Brukseli 2013 r.

Fryderyk Radziusz: W wyborach do sejmu Karol zajął 7 miejsce na 23
kandydatów. 12 posłów mamy w sejmie z regionu. W wyborach do
sejmiku wybieramy 33 radnych.
Na zdjęciu: w obronie stoczni – Warszawa.
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Wacława Stankiewicza. Wacek już na emeryturze, ale w
dalszym ciągu czynnie działa
na rzecz związku, szef pocztu sztandarowego, członek
zarządu „11”. Małgorzata
Tabaka pracuje w stoczni na
wydziale BI członek Komisji
Zakładowej i Przewodnicząca
Morskiego Koła PiS zrzeszającego stoczniowców i ludzi

związanych z gospodarką
morską. W okręgu nr. 5 na
liście PiS (3) Małgorzata Tabaka na miejscu 5 a Wacław
Stankiewicz na miejscu 8. Nie
mamy nikogo w okręgu 3 i 6
ale i tam porządni kandydaci
się znajdą. Może więc jednak
uda się coś zmienić w Gdańsku? Zmienić na lepsze.
Fryderyk Radziusz

Nasi kandydaci z listy nr 3 PiS
w wyborach samorządowych
Krystyna Gwoździowska

okręg nr 1 (Brzeźno, Nowy Port, Letnica, Przeróbka, Stogi, Krakowiec –
Górki Zach., Wyspa Sobieszewska, Rudniki, Olszynka,
Orunia-Św. Wojciech– Lipce). Miejsce na liście 5
– Mieszkam na Oruni już od 36 lat. Trudno w takiej sytuacji nie znać problemów dzielnicy. I choć
na Oruni wiele się w ostatnich latach zmieniło, wieczorem na ulicach wciąż nie jest bezpiecznie,
potrzebny jest skuteczny monitoring i bardziej aktywna działalność służb porządkowych. Dotyczy to
zarówno ulic na Oruni jak i terenów pięknego przecież Parku Oruńskiego. A w Stoczni Gdańsk przez
wiele lat prowadziłam bufet, tu pracował mój mąż, a teraz pracują syn i wnuk.
Dom Kultury na Oruni znajduje się w opłakanym stanie, a przecież to jest miejsce, w którym mogliby
znaleźć atrakcyjne zajęcie zarówno ludzie młodzi jak i starsi, których w dzielnicy jest coraz więcej. Dla
wielu starszych osób, które w dzień pozostają same, konieczne jest utworzenie dziennego domu opieki.
Wbrew pozorom mieszkańcy Oruni i Świętego Wojciecha mają problemy z dojazdem do centrum
Gdańska. Sprawę rozwiązałoby przedłużenie linii SKM, najlepiej aż do Pruszcza Gdańskiego. Budowany
obecnie przystanek na wysokości Urzędu Marszałkowskiego, to zdecydowanie niewystarczające.

Dariusz Tybura

okręg nr 2 (Śródmieście, Chełm, Ujeścisko-Łostowice).
Miejsce na liście 5

– Jestem mieszkańcem Dolnego Miasta, okolic ulicy Łąkowej. To najbardziej zaniedbana dzielnica
Gdańska, choć trzeba powiedzieć, że w ostatnich latach próbuje się zmienić ten stan rzeczy. Ale jako
mieszkaniec tej dzielnicy, gdy patrzę na poczynania władz miejskich – to razi mnie nieudolność przy
pracach mających zmienić dotychczasowy charakter dzielnicy. Z wielu domów przeznaczonych do
rozbiórki lub kapitalnego remontu wysiedlono dotychczasowych mieszkańców. Ale natychmiast weszli
tam dewastatorzy, złomiarze, którzy na własną rękę dokonali zniszczeń. Teoretycznie domy, które
zostały opuszczone są chronione przez straż miejską lub policję, ale odbywa się to incydentalnie i
ludzie, którzy dokonują własnoręcznej rozbiórki w celu pozyskania złomu wcale tym się nie przejmują.
Są dalekosiężne plany rewitalizacji naszej dzielnicy, zmiany jej społecznego charakteru, odmiany
modelu życia znacznej części jej mieszkańców. Ale to plany na daleką przyszłość, a wiele zmian należałoby dokonać jak najszybciej. Brakuje urządzeń sportowych dla młodzieży, niedostateczna jest
liczba miejsc w szkołach. Wieczorami wciąż nie jest bezpiecznie na ulicach. To wszystko dokucza
osobom mieszkającym na Dolnym Mieście, nie wystarczają plany przewidujące jak pięknie dzielnica
będzie wyglądała za 10 lat, ważne są też zmiany które powinny nastąpić już teraz, natychmiast.

Piotr Walentynowicz

okręg nr 4 (Młyniska, Wrzeszcz Dolny, Wrzeszcz Górny, Strzyża,
Brętowo). Miejsce na liście 7

– Ile razy jestem w Stoczni Gdańskiej, ogrania mnie wzruszenie, bo tu spędziła wiele lat, pracowała i działała moja Babcia Anna Walentynowicz. Dziś, po jej tragicznej śmierci w Smoleńsku,
mieszkam we Wrzeszczu, przy Grunwaldzkiej 49, w mieszkaniu niegdyś zajmowanym przez Babcię.
Jestem obecnie taksówkarzem, choć przez lata wykonywałem wiele zawodów, co pozwoliło mi poznać
problemy mieszkańców mojej dzielnicy – Wrzeszcza. Uważam, że przede wszystkim trzeba się zająć problemami ludzi w trudnych warunkach materialnych, których często dotyka niefrasobliwość, niedbałość podejmujących decyzje urzędników miejskich. Spotykałem się z przypadkami przydziału mieszkań socjalnych
ludziom ubogim, którzy ogromnym wysiłkiem dokonywali remontu pomieszczeń, by po roku czy dwóch
dowiedzieć się, że muszą opuścić lokum, w które zainwestowali niemałe pieniądze. To niedopuszczalne.
Dla ludzi poruszających się piechotą, niemałe znaczenie ma stan chodników we Wrzeszczu. Wiele z nch wymaga remontu, podobnie jak poprawić trzeba przebieg ścieżek rowerowych, a zwłaszcza
ich skrzyżowań. W pobliżu mojego domu jest miejsce, gdzie raz czy dwa razy w tygodniu dochodzi
do kolizji rowerów z samochodami. A wystarczyłoby właściwie oznakować skrzyżowanie i zredukowałoby to niebezpieczeństwo wypadków. Generalnie, uważam że radni naszej dzielnicy powinni
w większym stopniu skupić uwagę na rozwiazywaniu problemów uboższych mieszkańców, tych,
których życie jest i tak niełatwe.

Słuchać Polaków, zmieniać Polskę!

Andrzej
Jaworski
kandydat
na Prezydenta
Miasta Gdańska
sam o sobie:

Jestem…

typem gospodarza, który
ciągle myśli jak coś usprawnić, ulepszyć. W sytuacjach
trudnych pomaga mi wszechstronne wykształcenie – ukończyłem studia humanistyczne
(Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), doktoranckie
studia politologiczne (Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie),
wiele szkoleń i studiów podyplomowych m.in. „Modernes
Firmenmanagement: Marketing und Finanzen” (Berlin
International Academy), „The
Baltic Sea Environment” (The
Baltic University).

Wierzę...

w ludzki rozsądek i wiem, że
warto słuchać ludzi wokół.
Wtedy rodzą się najlepsze inicjatywy. Dlatego mój program
wyborczy jest tak naprawdę
napisany przez mieszkańców
Gdańska. Powstał w trakcie
kilkudziesięciu spotkań z
mieszkańcami jako 21 postulatów dla Gdańska.

Działam…

zawsze z myślą o realizacji założonego celu. Każde
zadanie musi przynieść realne
efekty, służyć konkretnej sprawie – nie uznaję działań „pod
publikę”. Tak też rozumiem
rozwój, również w kontekście
Gdańska.

Marzę…

o Gdańsku takim, jakim może
być – mieście oferującym swoim mieszkańcom perspektywy,
przyjaznym i bezpiecznym,
rozwijającym się na miarę
swoich prawdziwych możliwości. I dążę do realizacji tego
marzenia.
Andrzej Jaworski jest posłem
na Sejm RP. Przedstawiciel
Sejmu w OECD. Wiceprzewodniczący Komisji Skarbu
Państwa. Pełnił funkcję Radnego Miasta Gdańska,
a następnie Radnego Województwa Pomorskiego.
Prezes Stoczni Gdańskiej
w latach 2006-2007.

Realizując 21 postulatów dla Gdańska będę walczył o:
•

Przejrzystość i uczciwość finansów miasta

•

Realny wpływ mieszkańców na decyzje dotyczące opłat za komunikację
i odkorkowanie miasta oraz stwarzanie parkingów przy szpitalach i urzędach

•

Wprowadzenie karty Gdańszczanina upoważniającej do licznych zniżek

•

Poprawienie dostępu do opieki medycznej dla osób starszych np. poprzez
teleopiekę oraz bezpłatne dodatkowe szczepienia dla dzieci i seniorów

•

Stworzenie punktów obsługi mieszkańców w dzielnicach oraz dalsze poprawianie dostępu do obsługi elektronicznej i internetu

•

O większe bezpieczeństwo w mieście poprzez lepsze zarządzanie strażą
miejską i skierowanie jej do pomocy mieszkańcom

•

Nowe miejsca pracy poprzez zwiększenie potencjału gospodarczego miasta w oparciu o nowe firmy

21 postulatów
dla Gdańska

Na miejscu 4
z listy nr 3 PiS
kandyduje do Sejmiku
Wojewódzkiego

Karol Guzikiewicz

Sejmik Województwa Pomorskiego

Karol
Guzikiewicz

Urodził się 25 stycznia 1964
roku w Gdyni. Jest żonaty, ma
dwoje dzieci, mieszka
w Trąbkach Wielkich. Ma
zawód technika-mechanika
okrętowego, pracuje w Stoczni
Gdańskiej od 1979 roku.
Działacz gdańskiej Solidarności od 1980 roku, zaraz po
strajku sierpniowym zakłada
młodzieżówkę związkową
w stoczni. Czynnie działa
w stanie wojennym, w 1988
roku członek komitetu strajkowego. Po tym strajku doszło
do okrągłego stołu i komuniści
częściowo oddali władzę.
W 2001 roku odznaczony
przez władze kościelne Krzyżem Komandorskim
z Gwiazdą św. Brygidy.
W 2009 roku odznaczony
przez Prezydenta Lecha
Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski. W 2011 wyróżniony
Pierścieniem gen. Józefa
Hallera „Animus et Semper
Fidelis” - odważny i zawsze
wierny ojczyźnie.
W ostatnich pięciu latach
organizuje w ramach funduszy
unijnych pomoc szkoleniową
dla tysięcy osób zagrożonych
zwolnieniem z pracy oraz dla
bezrobotnych. Jest inicjatorem
i współautorem kolejnych projektów ze środków unijnych,
które mają korelować działania edukacyjne z rzeczywistymi potrzebami rynku pracy.

Słuchać Polaków,
zmieniać Polskę!
Z deklaracji programowej samorządowca PiS

My samorządowcy Prawa i Sprawiedliwości uroczyście
zobowiązujemy się realizować i nigdy nie sprzeniewierzyć
założeniom naszego programu:
1. PRACA. Podejmiemy działania na rzecz tworzenia nowych,
trwałych miejsc pracy oraz ochrony już istniejących.
2. INWESTYCJE. Dobrze wykorzystamy środki unijne. Zainwestujemy w rozwój polskich firm.
3. ZDROWIE. Nie dopuścimy do prywatyzacji szpitali. Zdrowie
Polaków nie może być przedmiotem gry rynkowej, gdzie liczy
się tylko zysk a pacjent jest traktowany przedmiotowo.
4. ROLNICTWO. Zadbamy o polską wieś i rolników.
5. RODZINA. Stworzymy warunki (finansowe i prawne), aby w
polskich rodzinach rodziło się więcej dzieci.
6. POMOC POTRZEBUJĄCYM. Nie zapomnimy o tych, którym
bez własnej winy żyje się gorzej i którzy nie potrafią wyrwać
się z biedy. Zadbamy o ludzi starszych, samotnych i niepełnosprawnych.

7. BUDOWNICTWO. Rodzina na swoim. Wesprzemy budownictwo mieszkaniowe.
8. INFRASTRUKTURA. Rozbudujemy sieć lokalnych połączeń
drogowych i kolejowych.
9. EDUKACJA. Zatrzymamy, nasilający się od kilku lat, szczególnie w gminach wiejskich, proces likwidacji szkół. Przywrócimy szkolnictwo zawodowe.
10. KULTURA. W trosce o nasze dziedzictwo, finansowo i organizacyjne wzmocnimy instytucje i ośrodki kultury.
*****
Do osiągnięcia powyższych zadań będziemy wykorzystywać
pieniądze z Unii Europejskiej, środki budżetów poszczególnych
jednostek samorządowych oraz subwencje państwową.

Czas na zmiany!

Nasi kandydaci z listy nr 3 PiS
w wyborach samorządowych
Małgorzata Tabaka

okręg nr 5 (Zaspa Młyniec, Zaspa Rozstaje, Przymorze Wlk. Przymorze
Małe). Miejsce na liście 5.

– Mieszkam w falowcu przy ulicy Obrońców Wybrzeża na Przymorzu. Odczuwalną bolączką dla
mieszkańców, nie tylko mojego domu, jest brak miejsc parkingowych, praktycznie w całej dzielnicy.
Ten temat najczęściej powtarza się podczas rozmów z mieszkańcami. Wielu z nich podnosi też
sprawę odnowienia istniejących placów zabaw dla dzieci i stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku
dla osób starszych. W naszym rejonie mieszka wiele osób starszych, często niepełnosprawnych.
Dla nich sprawą szczególnie istotną jest likwidacja barier architektonicznych. Wprawdzie w naszym
falowcu są podjazdy dla osób na wózkach, ale do wielu innych obiektów, także handlowych, osoby
niepełnosprawne nie mogą się samodzielnie dostać.
Mieszkańcy Przymorza korzystają chętnie z Zielonego Rynku przy ulicy Chłopskiej. W robieniu
zakupów coraz bardziej pomocny jest internet. Smartfony i tablety są już w powszechnym użyciu. Dlatego też mieszkańcy Przymorza postulują, by rejon Zielonego Rynku, a najlepiej cała dzielnica, objęte
zostały siecią Wi-Fi, tak by z każdego miejsca można było się porozumieć korzystając z internetu.
Wielu mieszkańców Przymorza ma czworonożnych przyjaciół, towarzyszących im w spacerach.
Niestety brak jest przy wielu blokach wybiegów dla psów. A ich urządzenie nie pozostało by bez
wpływu na czystość i porządek w dzielnicy.

Wacław Stankiewicz
okręg nr 5. Miejsce na liście 8.

– Moją ideą jest rodzina silna wiarą. Jeżeli będziemy mieli do czynienia z silnymi więziami rodzinnymi, z życzliwymi stosunkami między najbliższymi, ze wzajemnym wspieraniem się – to
w Ojczyźnie będzie dobrze. Dlatego, o czym zresztą wiele razy mówiono podczas spotkań mieszkańców Zaspy, gdzie mieszkam, trzeba robić wszystko, by w dzielnicy, osiedlu mieszkaniowym,
tworzyć warunki sprzyjające umacnianiu więzi rodzinnych, ułatwiające życie rodzinom. A to znaczy,
że trzeba zadbać o warunki spędzania czasu przez matki z dziećmi, o atrakcyjne place zabaw dla
dzieci, o dostępność boisk sportowych dla młodzieży, a także o obiekty w których mogliby spędzać
czas ludzie starsi, emeryci. Myślę, że dla takiej działalności, dla tworzenia infrastruktury sprzyjającej
spędzaniu czasu w osiedlu, można by wykorzystać potencjał ludzki jego mieszkańców. Wiele osób,
zwłaszcza starszych, chętnie uczestniczyłoby w pracach na rzecz osiedla, ale trzeba je sensownie
zorganizować, zadbać o dobrą informację, dać dobry przykład własną inicjatywą.

Andrzej Stanólewicz
Sejmik Wojewódzki.
Miejsce na liście 7.

– Dla mnie najważniejszą sprawą na szczeblu województwa jest uczciwy, sensowny podział pieniędzy otrzymywanych z Unii Europejskiej. Chodzi o to, by środki te były wykorzystywane w interesie
największych grup mieszkańców naszego województwa, by nie były koncentrowane na zadaniach
korzystnych jedynie dla niewielkich, wybranych grup społecznych. Uważam, że więcej środków unijnych powinno być wykorzystywanych dla poprawy bezpieczeństwa w regionie gdańskim. To problem, na który zwraca uwagę większość mieszkańców Pomorza. Mogę powiedzieć, że odpowiada
mi program przedstawiony w 21 postulatach przez posła Andrzeja Jaworskiego, który kandyduje na
stanowisko prezydenta Gdańska.
Myślę, że trzeba też znaleźć sposób na eliminowanie z ulic i placów naszych miast zachowań
aspołecznych, sprzecznych z obowiązującymi przepisami. Mieszkam na Strzyży, rada osiedla wieloma staraniami przyczyniła się do uporządkowania ulic, założenia pięknego parku. Ale nie bawią się
w nim dzieci, matki boją się usiąść z wózkami, bo ławki okupowane są przez pijących piwo, przeklinających, hałasujących. A pojawiający się czasem policjanci czy strażnicy miejscy okazują pełną
pobłażliwość i nie interweniują. Niekiedy nawet serdecznie się witają z piwoszami...

Czas na zmiany!

„Gazeta Prawna”

Brygada karna dla stoczniowców,
którzy nie godzą się na odejście
Sprawa karnej brygady w stoczni nabiera coraz
większego rozgłosu. 15 października artykuł na
stronie pierwszej poświęciła temu bulwersującemu
tematowi „Gazeta Prawna”. Oto, co napisała:

Inżynier z 30-letnim stażem
pracy przesunięty do pracy papierkowej w archiwum, księgowa z obowiązkiem sprzątania i
organizowania przeprowadzek.
Takie zadania dostają osoby,
które nie chcą dobrowolnie
odejść ze Stoczni Gdańskiej.
Chodzi o pracowników,
których prawo chroni przed
zwolnieniem z uwagi na wiek
emerytalny albo działalność
związkową. Jeżeli nie przyjmują oferty odejścia z pracy
z odprawą 40–50 tys. zł albo
współpracy na zasadach działalności gospodarczej, czeka
na nich nowy zespół. Oddział
prac interwencyjnych zwany
popularnie brygadą karną.
– Stocznia tą metodą upokarza ludzi, którzy się jej

przeciwstawili. Nie chcieli
sami odejść albo upominali
się o zaległe wynagrodzenie
– mówi wiceprzewodniczący
NSZZ „Solidarność” Stoczni
Gdańskiej Karol Guzikiewicz.
Zdaniem związkowców mobbing polega w tym przypadku
na rodzaju zadań, do których
przydziela się pracowników.
Są to przede wszystkim prace porządkowe, w tym zamiatanie, usuwanie usterek i
awarii, organizowanie przeprowadzek. Jeżeli się komuś
poszczęści, trafi do zakładowego archiwum. Na stałe.
– Osoby o najsłabszych
kwalifikacjach przesuwamy
na stanowiska zbliżone do
ich umiejętności – zapewnia
wiceprezes Adam Zaczeniuk.

– Poza tym sprawa dotyczy
zaledwie kilku osób – dodaje.
Związkowcy twierdzą, że
wypowiedzenia zmieniające
dostało w sumie ok. 35 stoczniowców. Jeżeli nie zgodzą
się na nowe warunki pracy,
ich umowy zostaną rozwiązane. Choć objęci są szczególną
ochroną przed zwolnieniem,
nie mogą spać spokojnie.
Sąd Najwyższy w wyroku z 3
kwietnia 2008 r. (sygn. akt II
PK 286/07) dopuścił zastosowanie takiego trybu także w
ich przypadku.
– Pracodawca w ramach
wypowiedzenia zmieniającego może zaoferować pracownikowi dowolne stanowisko,
pod warunkiem że nie ma
innej alternatywy. Mogą ją
wskazać sami związkowcy, z
którymi ma obowiązek przeprowadzić w takiej sytuacji
konsultacje. O szykanowaniu
można mówić wtedy, gdy ich

nie posłucha i postawi na swoim – wyjaśnia prof. Arkadiusz
Sobczyk, radca prawny z kancelarii Sobczyk i Współpracownicy. – Utrzymanie zbędnego stanowiska pracy tylko
po to, żeby nie narazić się na
zarzut dyskryminacji za działalność związkową, jest absurdalne – dodaje.
Pracodawcy w sytuacji konfliktu z załogą korzystają czasem z drugiej możliwości wywierania presji na pracownika,
jaką daje kodeks pracy. Chodzi
o powierzenie mu innego zajęcia na okres trzech miesięcy,
jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada jego kwalifikacjom.
W sprawie zaległych wynagrodzeń i nagród związkowcy
zawiadomili już prokuraturę.
W sprawie brygady karnej
zamierzają pisać do PIP i walczyć w sądzie.
Michał Kuc

O co tu chodzi?

Na jednym z ostatnich spotkań Zarządu stoczni ze związkami zawodowymi dowiedzieliśmy się, że Pan prezes prowadzi swoisty bank informacji o pracownikach, nie wiemy tylko
– wybranych czy wszystkich. Zbierane są i przechowywane
informacje kto z kim, kiedy, gdzie po pracy się spotyka, kto
pije piwo, a kto ma problemy alkoholowe. Nie dowiedzieliśmy się jeszcze kto takie informacje przekazuje, czy jest to
jakiś tajny informator typu „uprzejmie donoszę” czy opłacane przez stocznię specjalne służby. Być może dowiemy się
wkrótce gdyż padło w obecności przedstawicieli wszystkich
związków zawodowych nazwisko stoczniowca który według
prezesa ma problemy alkoholowe (kilkakrotne badanie alkomatem w stoczni tego nie wykazało)a który, jeżeli zdecyduje
się na wystąpienie do sądu spowoduje ujawnienie informatora. W Polsce picie piwa jest całkowicie legalne a informacje kto piwo lubi są całkowicie darmowe. Nawet mogę pana
prezesa zapewnić że rzadko można spotkać stoczniowca który
piwa nie lubi, osobiście spotkałem takich tylko dwóch. Może
pan prezes jest trzeci? Nie lubi pan piwa? - w porządku ale

niech pan nie żałuje innym. Ośmieszacie się tylko z tymi balonikami bo „ktoś kogoś wczoraj widział”. Po co płacić specjalnym służbom, nie ma przecież stocznia tych pieniędzy za
wiele. Za darmo możemy powiedzieć kto po pracy czy w domu
lubi piwo wypić tylko zastanawiamy się po co panu to potrzebne. Na ostatniej stronie tego numeru gazety jest zdjęcie
delegacji stoczniowców w browarze w Ciechanowie. Wszyscy
widoczni na tym zdjęciu stoczniowcy w tym dniu pili piwo
Ciechan, a o wizycie w browarze piszemy w innym miejscu.
Panie prezesie, więcej czasu na produkcję a mniej na zbieranie danych o życiu prywatnym stoczniowców. Jest pan za
młody, żeby tęsknić za metodami UB czy SB, ale zachowanie
pana wskazuje, że coś jest na rzeczy. Wracając na chwilę do
„karnej brygady” należy odnotować fakt, iż pojawiły się o niej
informacje w kilku gazetach i na portalach internetowych.
W „Gazecie Prawnej” Pan Prezes mówi – Osoby o najsłabszych kwalifikacjach przesuwamy na stanowiska zbliżone do
ich umiejętności – będzie pan potrafił spojrzeć im w oczy?
Fryderyk Radziusz
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Z listów do redakcji: głos stoczniowca

Zapytania do łaskawie nam panującego
pana wicepresa Adama Zaczeniuka
l Czy potrafi pan wskazać jeden chociażby drobny gest z
pana strony służący poprawie warunków pracy i płacy
pracowników stoczni?
l Komu pan służy lepiej?
Właścicielowi czy ARP?
l Jaki interes zrobiła stocznia na zakupie suwnicy
kołowej a jaki włoski biznesmen?
l Jak czuje się pan jako prezes stoczni która od lat nie
buduje statków?
l Dlaczego wyburzono tak
wiele budynków często zabytkowych?
l Dlaczego wyburzacie budynki które oszczędził Wehrmacht i Armia Czerwona?
l Czy to prawda, że specjalnie pozbywa się pan pracowników którzy od 1980
roku podważali podwaliny
prawdopodobnie ukochanego przez pana i pańskich
przodków - ustroju komunistycznego?
l Dlaczego zwalnia pan pracowników
doświadczo-

l

l

l

l

nych a zatrudnia na ich
miejsce młodych niedoświadczonych którzy często przynoszą więcej szkody niż pożytku?
Dlaczego stawia pan pod
ścianą starych fachowców
zmuszając ich do zawierania umów śmieciowych
które żadnych korzyści
stoczni nie przynoszą, a
które być może przynoszą
je panu?
Dlaczego nie zatrudni pan
prawdziwych menedżerów
którzy znajdą pracę dla
wszystkich stoczniowców?
Dlaczego, mimo iż stocznia
często pracuje pełną parą,
brakuje pieniędzy na głupie żarówki czy jarzeniówki – o każdą trzeba toczyć
batalię – dlaczego o papier
toaletowy jest trudniej niż o
taśmy do (cenzura...)?
Dlaczego w 2013 roku gdy
Dyrekcja była nad kanałem
ogrzewanie K-1 włączono
dopiero w mroźnym listopadzie, a w tym roku gdy

l

l

l

l

dyrekcja zagościła na K-1
nagrzano już w ciepłym
październiku?
Dlaczego dla poprawy
dyscypliny nie ustawi pan
wieżyczek strażniczych z
karabinami?
Kiedy przewiduje pan nieprzewidziany pożar i ruinę kompleksu budynków
dawnego K-5 i takielarni?
To pytanie każe mi zadać nostalgia ponieważ w
stoczni przed i w trakcie
II wojny światowe pracował mój wujek a po wojnie
pracowali i poznali się moi
rodzice.
Z wyburzonych budynków
szybko odzyskano tony stali, czy ruiny pozostawione
to praca dla pana ulubionego bękarta czyli STRAFKOMMANDO, dla ludzi
którzy powiedzieli, że pańska orkiestra im nie pasuje
i nie będą tańczyć?
Dlaczego zlikwidował pan
straż przemysłową i pożarną? Póki co nie ma kra-

dzieży i pożarów ale nie daj
Panie Boże , co pan powie
wdowom i matkom gdy coś
się wydarzy? (Byłem naocznym świadkiem pożaru
na m/s Konopnicka).
Póki co jestem w takim
wieku, że miałem zaszczyt
spotkać się z ludźmi którzy
przeżyli obozy koncentracyjne i myślę, że nie mieli interesu żeby mnie okłamywać, ale
cel mieli podobny do naszego,
przeżyć dzień i nie dać się zabić.
Myślę że użyłem mocnych, być może czasem zbyt
mocnych słów ale niech pan
Prezes zada sobie ten trud i
sprawdzi ilu stoczniowców
którzy bili się o wolność w 80
roku zostało a ilu wszelkimi
sposobami danymi z ziemi a
i czasem z nieba pan załatwił
i niech pan sobie zamówi portret i powiesi go w bunkrze
obok pomnika trzech krzyży
– tam znajdą panu miejsce na
pewno.
Wkurzony stoczniowiec

Pod presją związkowców

„śmieciówki” będą ozusowane

Po raz kolejny okazało się,
że przed wyborami wszystko
jest możliwe. Część umów
„śmieciowych”, których plaga
rozlała się po polskim rynku
pracy pod rządami koalicji
PO-PSL, zostanie oskładkowana – zdecydował o tym
Sejm 23 października. Rządowy projekt nowelizacji ustawy
o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, zgodny z częścią
zgłaszanych od lat postulatów
NSZZ „Solidarność”, poparło 419 posłów – przeciwnych
było 8, a 2 wstrzymało się od
głosu. Ustawa musi jeszcze
trafić do Senatu i podpisu prezydenta.
12
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Nowelizacja zakłada pobieranie od umów zlecenia
i umów o dzieło składek na
ubezpieczenia
emerytalne
i rentowe. Składki od tych
umów będą odprowadzane
od kwoty równej co najmniej
pensji minimalnej. W 2014 r.
wynosi ona 1680 zł. Nowelizacja przewiduje również, że
obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu
podlegać będą członkowie rad
nadzorczych. Dotychczas od
swoich wynagrodzeń odprowadzali oni jedynie ubezpieczenie zdrowotne. Składki na
ubezpieczenie społeczne będą
opłacane niezależnie od tego,
czy członkowie rad nadzor-

czych podlegają ubezpieczeniu z innych tytułów (np. od
umów zlecenia), jak również
bez względu na to, czy pobierają emerytury lub renty. Podstawę wymiaru składek będzie
stanowić przychód z tytułu zasiadania w radzie nadzorczej, a
płatnikiem będzie podmiot, w
którym działa rada.
Szkoda, że posłowie nie
byli do końca konsekwencji i
wprowadzili wzbudzające kontrowersje długie vacatio legis
– przepisy dotyczące oskładkowania dochodów członków
rad nadzorczych wejdą w życie
1 stycznia 2015 r., natomiast te
związane z oskładkowaniem
emerytalno-rentowym umów

cywilnoprawnych dopiero 1
stycznia 2016 r.
Według wyliczeń Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oskładkowanie „śmieciówek” ma przynieść dodatkowe
650 mln zł do budżetu ZUS
rocznie. Był to jeden z postulatów „Solidarności” związany ze stopniową likwidacją
umów
cywilnoprawnych,
co w konsekwencji miałoby
doprowadzić do stabilizacji
zatrudnienia i wzrostu bezterminowych umów o pracę,
a zatem zapewniłoby także
większą stabilność systemu
ubezpieczeń społecznych i
wyższe świadczenia przyszłych emerytów.

Byliśmy z poparciem
w „CIECHANIE”
Zaczęło się od informacji o
wylewaniu piwa Ciechan.
http://natemat.pl/117561,wlascicielbrowaru-ciechan-domichalczewskiego-zyczeci-mamusi-z-fujarkahomoseksualisci-nie-mogaadoptowac-niemowlat
Zainteresowało nas to ponieważ piwo to jest dobre
ale jak się okazało nie smakuje wszystkim. Po wypowiedzi Prezesa Grupy Browary
Regionalne Jakubiak, pana
Marka Jakubiaka na temat
jego negatywnego stosunku
tak do homoseksualistów jak
i do adoptowania przez nich
dzieci – bodajże dwie knajpy
i księgarnia (sic), do których
pewnie uczęszczają wyżej
wymienieni postanowiły ten
trunek w świetle kamer wylać.
Na Prezesa zaczęła się nagonka ze strony „środowisk”
i „słusznych” stacji telewizyjnych, radiowych i gazet.
Z dużym zdziwieniem przyjęliśmy sposób prowadzenia
tej nagonki i prawie bez za-

stanowienia postanowiliśmy
pojechać do Ciechanowa z poparciem dla pana Marka Jakubiaka. Nadarzyła się okazja ku
temu gdyż akurat ośmiu stoczniowców w tym dniu musiało
stawić się w sądzie w Warszawie. Na marginesie należy
dodać ,że chodzi o sprawę o
pobicie kilkudziesięciu policjantów przed kilkoma laty
pod Pałacem Kultury i Sztuki
przez trzech naszych kolegów
ze stoczni i jednego z „Cegielskiego” (Pamiętne gazowanie
w czasie obrad Tuskowej Partii Ludowej).Wracając z sądu
w Warszawie do browaru po
drodze nam było. Oczywiście
Pana Prezesa Marka Jakubiaka uprzedziliśmy o wizycie,
niestety przyjąć nas osobiście
nie mógł ale przywitał nas
bardzo sympatyczny wiceprezes Grupy BRJ – Krzysztof
Fałdowski. Karol Guzikiewicz przekazał w prezencie
figurkę przedstawiającą zwycięskiego robotnika z 1980
roku, podziękowaliśmy za postawę, za niepoddawanie się

„Solidarność”
daje Czesławowi 30 dni...
Zgodnie z zapowiedzią
NSZZ „Solidarność” wezwał Czesława Mozila oraz
wydawcę Barbarę Mikuła
Mystic Production do zaprzestania
bezprawnego
wykorzystywania
znaku
słowno-graficznego „Solidarność” w teledysku „Nienawidzę cię, Polsko”.
Związek zarzuca, że wykorzystanie znaku i kontekst
jego wykorzystania narusza

dobra osobiste NSZZ „Solidarność”, w szczególności
godzi w dobre imię i renomę
ogólnokrajowej, rozpoznawalnej na świecie organizacji pracowniczej
„Solidarność” domaga
się w ciągu 30 dni wpłaty na
cel społeczny kwoty 500 tys.
zł., jednocześnie zapowiadając, że po tym terminie sprawa zostanie skierowana do
sądu.

chorym trendom. Przy okazji
zostaliśmy oprowadzeni po
browarze, zobaczyliśmy cały
ciąg technologiczny poznaliśmy kilka osób z załogi. Trzeba przyznać, że relacje między
zarządem a załogą są wzorowe. Według tego co usłyszeliśmy, w browarze panuje
atmosfera rodzinna. Można?
Na koniec zostaliśmy poczęstowani kilkoma rodzajami
piwa Ciechan. Zapewniamy,
że jest bardzo dobre i dobrze
się stało że coraz częściej widać je na pólkach w gdańskich
sklepach. Przed przyjazdem
dzwoniliśmy do większości
redakcji
gazet wychodzących w Ciechanowie i tu też
zaskoczenie. Odmawiali nam
wprost odnotowania naszej
wizyty gdyż byłoby to niepoprawne politycznie. Pojawił
się przed bramą browaru tylko redaktor z gazety EXTRA
Ciechanów i tam w numerze
nr 488 na drugiej stronie została odnotowana nasza wizyta, cel wizyty i załączono
nasze zdjęcie.

http://www.extraciechanow.pl/img_glowne/
Extra_Ciechanow_nr_488_z_
dn_30_09_2014.pdf
Wracając do Gdańska zatrzymaliśmy się w Strzegowie przy
sklepie – duży sklep, chcieliśmy sobie trochę piwa kupić
i tym razem miłe zaskoczenie.
Brak piwa „Ciechan”. Pani za
ladą poinformowała nas że całe
piwo „zeszło” jak nigdy. Udało
się dopiero w Gdańsku. Przed
wyjazdem jeszcze, od kolegów
górników dowiedzieliśmy się,
że w tym roku na słynnych górniczych „karczmach piwnych”
będzie przeważało właśnie
piwo „Ciechan”.
Na ostatniej stronie kilka
zdjęć.Wszystkim normalnym,
zdrowym Polakom – „Na
Zdrowie”
P.S Specjalne pozdrowienia dla Artura Szpilki
http://sport.wp.pl/kat,1878,title,Sektor-Gosci-Szpilka-kpi-z-Michalczewskiego-Niechjedzie-do-swoich-Niemiec-cz16,wid,16928634,wiadomosc.
html?ticaid=113a94
(fr)

Pracodawcy
nie przestrzegają przepisów
Jedna trzecia nieprawidłowości stwierdzonych przez
Państwową Inspekcję Pracy w
zakładach pracy dotyczy ewidencjonowania czasu pracy.
W okresie od stycznia do
sierpnia br. inspektorzy PIP
przeprowadzili 15,7 tys. kontroli, podczas których stwierdzono nieprawidłowości dotyczące czasu pracy.
Nieprawidłowości najczęściej dotyczyły nieustalenia w
umowie o pracę liczby godzin
pracy, za które pracownikowi
przysługuje dodatek do wy-

nagrodzenia. Mowa tutaj o
pracownikach zatrudnionych
w niepełnym wymiarze czasu pracy. Liczne uchybienia
stwierdzono także w obszarze ewidencji czasu pracy:
nieprowadzenia jej w ogóle
lub prowadzenia ewidencji w
sposób nierzetelny oraz nieokreślania w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy
lub obwieszczeniu systemów
czasu pracy. Najwięcej naruszeń przepisów o czasie pracy
ujawniono w mikroprzedsiębiorstwach.
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Z działalności Koła Emerytów i Rencistów nr 10

4 października br. członkowie Koła Emerytów i Rencistów
nr 10 stoczniowej „Solidarności” odbyli pielgrzymkę do
Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Oborach. Pielgrzymka,
prowadzona przez Jana Gąskę,
poświęcona była modlitwie o
zdrowie emerytowanych pracowników stoczni. Sanktuarium
w Oborach jest miejscem, w
którym nastąpiło wiele cudownych uzdrowień. Na zdjęciu Zbigniewa Osowskiego stoczniowi
emeryci z koła nr 10 przed sanktuarium w Oborach.
* * *
Ośmiu członków Koła Emerytów i Rencistów nr 10 uczestni-

czyło w dniach 8-10 października
w
integracyjno-rekreacyjnym
wyjeździe do Borzechowa. Wyjazd organizował zarząd regionu
Emerytów i Rencistów „Solidarności” w Gdańsku.
* * *
Ostatnia pielgrzymka ludzi
pracy do Częstochowy była
przykładem solidarnościowego
działania stoczniowców. Członkowie Koła Emerytów i Rencistów nr 10 dziękują swym kolegom z komisji wydziałowych
„Solidarności” numer 1, 2, 3 i 4,
którzy dofinansowali wyjazd do
Częstochowy emerytom, byłym
pracownikom tych wydziałów.
Paweł Glanert

Na tablicy ogłoszeń w pokoju nr 6 w budynku zarządu
regionu NSZZ „Solidarność”
czyli siedzibie koła emerytów
nr 10 wisi podziękowanie za
dofinansowanie pielgrzymki
ze strony poszczególnych wydziałów stoczni, dzięki któremu mogło kilkunastu byłych
pracowników uczestniczyć w
wyjeździe do Częstochowy.

Wyjazd zorganizowany był w
zasadzie przez „11” ale widać
tu zacieśniającą się współpracę między obydwoma kołami
zrzeszającymi naszych szanownych emerytów. Należy
się z tego cieszyć gdyż stanowią razem silne zaplecze
dla związku. W tej chwili
wielkość obydwu kół wydaje
się prawie porównywalna. Z

W jedności siła

Emeryci – rowerzyści

Członkowie koła nr 10 stoczniowej „Solidarności”uczestniczyli
w pielgrzymce rowerowej z okazji 30 rocznicy śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. Pielgrzymka odbyła się 18 -19 października na
trasie Gdańsk – Górsk – Włocławek – Warszawa.
fot. Pawel Glanert
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bardzo licznego koła numer
dziesięć ( 300 członków, o
czym pisałem w poprzednim
numerze) – po weryfikacji opłacanych składek i po
przejściu około 50 emerytów
do „11”, zostało na dzień dzisiejszy około 200. Komisja
„11” liczy 160 członków, w
tym 61 emerytów. Dodajmy,
że komisja ta planuje w najbliższej przyszłości organizowanie nowych wyjazdów,
otrzymuje wiele zaproszeń
ale też zaprasza do większej współpracy emerytów z
bratniego koła. Pierwszym
wspólnym przedsięwzięciem
będzie wydawanie bonów
ewentualnie paczek świątecznych wszystkim zrzeszonym w związku emerytom
i indywidualnym członkom
związku. Wydawane będą
tylko w pokoju nr 6 w Zarządzie Regionu w określone
dni tygodnia lub w siedzibie
Komisji Zakładowej w stoczni. Zarząd koła 11 weźmie
na siebie wszystkie sprawy
organizacyjne i dystrybucję
bonów. Pojawiła się również
nowa cenna inicjatywa tej komisji. Zaprasza do wspólnego zorganizowania spotkania

opłatkowego dla wszystkich
Komisji zrzeszonych w Organizacji Międzyzakładowej
NSZZ „Solidarność” – w Sali
BHP. Ta inicjatywa chyba nie
będzie miała przeciwników,
wszyscy razem bowiem spotkają się przy wspólnym stole
wigilijnym. Zaproszeni będą
na to spotkanie przedstawiciele władz NSZZ „Solidarność” i kościoła. Na koniec chciałbym przeprosić za
możliwe błędne oszacowanie
obecności emerytów z koła nr
10 na uroczystościach rocznicy podpisania porozumień
sierpniowych. Napisałem, że
widziałem dwóch i to prawda ale być może nie znam
wszystkich a może wszystkich nie zauważyłem, może
byli razem z prezydentem
Komorowskim na otwarciu
bunkra? – tam akurat mnie
nie było, były to całkowicie
inne uroczystości . Według
informacji które dostaliśmy
z Zarządu Koła wraz z żądaniem sprostowania – we
wszystkich uroczystościach
razem uczestniczyło kilkudziesięciu członków.
Fryderyk Radziusz

Pielgrzymka na Jasną Górę
Na pielgrzymkę wyruszyły
dwa autokary ze stoczniowcami z naszego związku i z
„Okrętowca” Wyjazd był po
południu w piątek i nową autostradą szybko znaleźli się w
Częstochowie.
Niestety, nie wszyscy mogli
nocować na miejscu, większość uczestników zamieszkała w hotelu przy zamku w
Bobolicach czyli ponad 45 km
od Jasnej Góry, gdyż zabrakło
miejsca w domu pielgrzyma.
Daleko, ale mimo tej niedogodności nikt z nocujących
w zamku nie rościł pretensji.
Drobną rekompensatą (za te
kilometry) było zorganizowanie na miejscu grilla zamiast
kolacji gdzie w sympatycznej
atmosferze spędzono wieczór.
Po raz pierwszy pielgrzymka na Jasną Górę została połączona ze zwiedzaniem „Orlich
Gniazd” dzięki czemu pielgrzymi mogli poznać bardzo

urokliwe miejsca, zobaczyć
szereg istniejących zamków i
pozostałości po innych a także poznać historię okolic. W
wycieczce „Szlakiem Orlich
Gniazd” wzięła udział większość z obydwu grup, można
było wybrać zwiedzanie lub
pozostanie w Częstochowie a
samo zwiedzanie, przy ładnej
pogodzie, oczywiście z przewodnikiem, trwało do późnych godzin popołudniowych
w sobotę.
Wieczorem w sobotę obie
grupy spotkały się o 21.00 w
kaplicy Świętego Obrazu a
w niedzielę nasza liczna reprezentacja wzięła udział w
centralnych uroczystościach
pielgrzymki ludzi pracy, oczywiście nasz poczet sztandarowy stał na honorowym miejscu na wałach Jasnej Góry.
Obydwie grupy do Gdańska
wróciły około godz. 20.30.
Fryderyk Radziusz
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