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Spółka Euro Styl, właściciel tere-
nu sąsiadującego z Salą BHP i Eu-
ropejskim Centrum Solidarności, 
rozpocznie na nim budowę lokali 
mieszkaniowych i  usługowych. 
Koncepcja zabudowy powstała 
we współpracy z  Narodowym 
Instytutem Dziedzictwa i  kon-
serwatorem zabytków. - Chcemy 
wkomponować naszą inwestycję 
w to szczególne miejsce z szacun-
kiem do dziedzictwa – mówi Mi-
kołaj Konopka, prezes spółki.

Mieszkańcy oraz organizacje 
społeczne wielokrotnie alarmo-
wały, że planując rozwój terenów 
stoczni, warto zadbać o  histo-
ryczną tkankę tej przestrzeni. 
Tym bardziej, że w  ostatnich la-
tach z mapy kompleksu zniknęło 
kilka ważnych budynków, m.in. 
stołówka czy willa dyrektora. 
W  grudniu 2017 r., w  odpowie-
dzi na te postulaty, część Stoczni 
Gdańskiej została wpisana do 
rejestru zabytków, a  konkretnie 
założenie przestrzenne wraz 
z obiektami i zabytkami techniki 
powstałymi od okresu funkcjono-
wania Stoczni Cesarskiej.

Inwestycja w historię to 
świadoma decyzja
Teren oraz poprzemysłowe obiek-
ty mają kilku właścicieli, wśród 
których przeważają deweloperzy. 
Służby konserwatorskie oraz Na-
rodowy Instytut Dziedzictwa we 
współpracy z  Biurem Rozwoju 
Gdańska od kilku miesięcy pro-
wadzą bardzo intensywne roz-
mowy z  właścicielami terenów, 
wypracowując kierunki rozwoju 
terenów postoczniowych.  Euro 

Styl posiada 7-hektarową działkę 
w  sąsiedztwie Sali BHP i  Euro-
pejskiego Centrum Solidarności, 
wzdłuż niezwykle cennej z histo-
rycznego punktu widzenia Drogi 
do Wolności, w  kwartale ulic: 
Doki, Rybaki Górne, ks. Jerzego 
Popiełuszki. 

- Od początku towarzyszyło 
nam poczucie dużej odpowie-
dzialności za zagospodarowa-
nie miejsca, które odegrało tak 
ogromną rolę w  dziejach Gdań-
ska i  całej Polski - mówi prezes 
Konopka. - Nie mieliśmy też naj-
mniejszych wątpliwości, że nasza 
koncepcja musi wpasować się 
swoim charakterem w  otoczenie 
oraz podkreślać i szanować dzie-
dzictwo. Na terenie, który nabyli-
śmy, znajduje się jeden historycz-
ny budynek, który zamierzamy 
zrewitalizować i nadać mu nową 
funkcję. Tworząc koncepcję wy-

szliśmy z założenia, że należy też 
uszanować historycznie istniejący 
na tym terenie układ komunika-
cyjny. Wysokości budynków tak-
że wpisuje się w zabudowę, której 
dziś już nie ma, jednak ogólne ga-
baryty brył zostały uszanowane. 
Od początku nasze plany oma-
wialiśmy z  Narodowym Instytu-
tem Dziedzictwa, uwzględniając 
proponowane wytyczne. Aby za-
chować spójność z  otoczeniem, 
podjęliśmy współpracę z  prof. 
Wojciechem Targowskim z firmy 
FORT, który jest autorem bryły 
Europejskiego Centrum Solidar-
ności i  jednocześnie architektem 
z Politechniki Gdańskiej. 

Podkreślenie walorów stoczni
Jakie są plany inwestora? Część 
mieszkaniowa ma stanowić około 
70 proc. zabudowy, a  usługowa 
około 30 proc. Powstanie około 

1,2 tys. lokali mieszkalnych, na-
tomiast parterowe kondygnacje 
będą pełnić funkcje miastotwór-
cze. Powstaną tam restauracje, 
sklepy i  punkty usługowe. Wy-
sokość obiektów będzie wynosić 
od 16 do około 30 metrów. Aby 
pozostawić bryle ECS status do-
minanty, na odcinku między Salą 
BHP i  Wydziałem Remontowym 
inwestycje będą odsunięte od 
Drogi do Wolności. 

Zrewitalizowana dawna mon-
townia kadłubów, czyli tzw. hala 
U-Bootów, będzie oferować loka-
le gastronomiczne i usługi. Odno-
wiony obiekt ma być magnesem 
nie tylko dla mieszkańców, ale 
również turystów. Odtworzone 
zostaną też historyczne ciągi ko-
munikacyjne, wzbogacone o plac 
miejski. Budowa ma się rozpocząć 
w 2020 r. 
AD 
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2 miliony pracowników narażo-
nych jest na kontakt z substan-
cjami zwiększającymi ryzyko 
raka i niepłodności.

- Przebadaliśmy 8 losowych 
sieci handlowych. Wyniki są 
zatrważające. Bisfeno A  jest sto-
sowany przez niemal wszystkie 
sieci handlowe. Tylko jedna 
z  tych przebadanych przez nas 

sieci nie stosuje tej substancji na 
paragonach fiskalnych – poin-
formował na zwołanej 28 paź-
dziernika konferencji prasowej 
Alfred Bujara, przewodniczący 
Krajowego Sekretariatu Banków, 
Handlu i Ubezpieczeń NSZZ So-
lidarność.

Bisfenol A  jest powszechnie 
obecnym związkiem endokryn-

nie czynnym, który ma właści-
wości naśladowania żeńskich 
hormonów płciowych - estroge-
nów. Stałe narażenie na tę sub-
stancję może zwiększać ryzyko 
chorób cywilizacyjnych takich 
jak niepłodność, otyłość, zabu-
rzenia metaboliczne, zaburzenia 
rozwoju płodu czy nowotwo-
ry: rak piersi, rak prostaty. Jest 

powszechnie wykorzystywany 
w  opakowaniach do żywności, 
butelkach, opakowaniach do płyt 
CD i  DVD, sprzęcie elektronicz-
nym, plombach dentystycznych, 
czy soczewkach kontaktowych. 
Najbardziej narażeni na kontakt  

Inwestycja z szacunkiem  
dla dziedzictwa
Tereny Stoczni Gdańskiej to nie tylko miejsce o ogromnym znaczeniu historycznym, ale także 
ważny obszar miasta, który ma się rozwijać i stać się jedną z kluczowych dla mieszkańców 
wielofunkcyjnych dzielnic. Jednocześnie w ostatnich dniach Pomorski Wojewódzki 
Konserwator Zabytków ogłosił, że większa część stoczni ma być wpisana do rejestru, 
co będzie przygotowaniem do złożenia wniosku o wpisanie obiektu na listę UNESCO. 
W 2020 roku będzie to jedyny polski kandydat do tego prestiżowego wyróżnienia.
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2 mln pracowników narażonych na kontakt  
z bisfenolem A

Żegnamy  
Antoniego Gawrocha 

Porozumienie w Gaz-Systemie

W wielkim smutku żegnamy naszego Kolegę Gawrocha, b. wielo-
letniego przewodniczącego pilskiej „Solidarność”, wiceprzewod-
niczącego Zarządu Regionu Wielkopolska oraz członka Komisji 
Krajowej.

Antoni Gawroch był pracownikiem Stoczni Rzecznej w Czarnko-
wie, a następnie  Fabryki Sprzętu Okrętowego Meblomor. W sierp-
niu 1980 r. wziął udział w strajku załogi tego zakładu, został człon-
kiem Komitetu Założycielskiego „Solidarności”, a następnie Komisji 
Zakładowej.

Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. był interno-
wany w Ośrodku  Odosobnienia we Wronkach, później w Gębarze-
wie, zwolniony został 6 marca 1982 r. 

Był działaczem podziemnych struktur „S” w Czarnkowie, organiza-
torem zbierania składek związkowych, akcji ulotkowych i malowania 
haseł na murach, kolporterem podziemnej prasy i książek. W latach 
80. wielokrotnie przeprowadzano przeszukania jego mieszkania.

W 1989 r. zaangażował się w działalność Komitetu Obywatelskie-
go „S” w Czarnkowie. W latach 1990-1994 był radnym Miasta Czarn-
ków z listy KO, w  latach 1998-2002 radnym Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego z listy AWS.

W 2018 r. został przez Premiera Mateusza Morawieckiego uhono-
rowany Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

Msza św. za ś.p. Antoniego Gawrocha zostanie odprawiona  
13 listopada br. o godz. 12.00 w kościele pw. Św. Marii Magdaleny 
w Czarnkowie przy ul. Kościelnej 1, po czym odbędą się uroczysto-
ści pogrzebowe na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Kościuszki.

Od początku listopada weszło 
w  życie porozumienie między 
Pracodawcą a zakładowymi or-
ganizacjami związkowymi dzia-
łającymi w Operatorze Gazocią-
gów Przesyłowych Gaz-System 
S.A., dotyczące zwiększenia 
kwoty jednostkowej za posiłek 
profilaktyczny.

Na mocy porozumienia za-
wartego 29 października 2019 r. 
kwota jednostkowa za posiłek pro-
filaktyczny została podwyższona 
o 60% w stosunku do dotychczas 
obowiązującej. Obecna kwota 
wynosząca 10 zł została ustalona 
10 października 2008 r. Gospo-
darka oraz rynek pracy zmieniły 
się przez ostatnie 11 lat w sposób 
znaczący, wobec czego pierwotna 

kwota mocno straciła na warto-
ści. Na mocy porozumienia kwota 
ta będzie wynosiła 16 zł za jeden 
posiłek profilaktyczny oraz będzie 
podlegała corocznej waloryzacji 
w  górę o  wysokość inflacji z  za-
okrągleniem do pełnej złotówki.

Jest to duży, sukces zważywszy 
na wysokość nowej stawki oraz 
fakt, że będzie podlegała walory-
zacji w górę w każdym kolejnym 
roku kalendarzowym. Trzeba 
również dodać, że w wyniku ba-
dań wydatku energetycznego, 
grupa pracowników uprawnio-
nych do korzystania z  posiłków 
profilaktycznych uległa poszerze-
niu, co w połączeniu z podniesie-
niem kwoty w  znaczący sposób 
wspomoże pracowników Spółki.

ciąg dalszy na str. 2
NSZZ „Solidarność” podczas negocjacji reprezentowali:  
Piotr Łusiewicz, Marian Korneluk i Michał Krupa.
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z  bisfenolem są pracownicy 
sklepów. Stężenie tej substancji 
na paragonach jest bowiem na-
wet 250-1000 razy większe niż 
w żywności, a jego przenikalność 
przez skórę wynosi aż 46 proc.

- Liczba zachorowań na cho-
roby cywilizacyjne niestety 
rośnie. W  przyszłości prawdo-
podobnie co trzecia osoba za-
choruje na nowotwór. W  latach 
40-70 ub. wieku stosowano lek 
o  nazwie diethylstilbestrol, któ-
ry powodował raka. Bisfenol 
A ma podobny skład i znano go 
już wcześniej, jednak nie wpro-
wadzono go na rynek medycz-
ny. Natomiast obecnie bisfenol 
cieszy się niezwykłą popular-
nością w  przemyśle, chociażby 
właśnie przy drukowaniu pa-
ragonów. Jesteśmy więc nara-
żeni na działanie tej substancji. 

Każdy z  nas, klienci i  pracow-
nicy sklepów są narażeni na 
działanie bisfenolu. Może on 
przedostać się do organizmu 
doustnie, wziewnie i  doskór-
nie – stwierdziła na konferencji  
dr Aleksandra Rutkowska, autor-
ka stanowiska Polskiego Towa-
rzystwa Endokrynologicznego, 
dotyczącego narażenia ludzi na 
substancje endokrynnie czynne, 
prezes DetoxED.

- Bisfenol A  nie jest substan-
cją toksyczną, jest substancją 
endokrynną. Więc skutków jego 
działania nie zobaczymy od razu. 
Efekt działania tej substancji za-
leży chociażby od długości nara-
żenia na jego działanie - dodała.

Przed ogłoszeniem wyników 
badań, eksperci przeanalizowa-
li skład chemiczny paragonów 
ośmiu popularnych sieci han-
dlowych: Jysk, Pepco, Auchan, 
Kaufland, Castorama, Biedronka, 
Amazon i Rossman. Tylko w jed-

nej z nich wynik był poniżej nie-
bezpiecznej wartości.

- Mamy 2 mln pracowników 
i  każda osoba ma dziennie kon-
takt przynajmniej z  400 parago-
nami. Przez to istnieje poważne 
ryzyko wzrostu zachorowań na 
choroby cywilizacyjne i  ryzyko 
wzrostu zaburzeń rozwoju pło-
dów u pracownic, które są w ciąży. 
A trzeba podkreślić, że szacowane 
koszty leczenia skutków naraże-
nia ludzi na tego typu substancje 
to 100-250 mld euro rocznie– 
podkreśliła dr Rutkowska.

W jakim celu dodaje się bisfe-
nol do paragonów i  co można 
zrobić, by lepiej zadbać o zdrowie 
pracowników sklepów?

– Bisfenol A  po prostu popra-
wia termoczułość paragonów. Ale 
wystarczy tylko wykorzystywać 
papier, który nie będzie zawie-
rał szkodliwych substancji. Od 
przyszłego roku mają wejść też 
w  życie e-paragony. Być może 
one w jakiś sposób pomogą lepiej 
zadbać o  zdrowie pracowników. 
Inny pomysł to wprowadzenie dla 
pracowników bawełnianych ręka-
wiczek czy maseczek ochronnych 
– dodała Aleksandra Rutkowska.

Z  kolei Alfred Bujara podkre-
ślił, że Solidarność będzie się 
domagała, aby zaniechać stoso-
wania paragonów, które są nasą-
czone bisfenolem.

- Przede wszystkim będzie-
my żądali od pracodawców, by 
wyposażyli pracowników w ma-
seczki i  bawełniane rękawice, 
które są stosowane chociażby 
w Brukseli. Domagamy się także, 
żeby Ministerstwo Zdrowia i Mi-
nisterstwo Rodziny, Pracy i  Po-
lityki Społecznej podjęły wraz 
z nami kampanie uświadamiają-
ce chociażby o tym, że mycie rąk 
przez pracowników jest bardzo 
ważne – dodał przewodniczący 
Bujara. www.tysol.pl
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Aktywne starzenie się 
pracowników 

Młodzi – opłacalna inwestycja 

To co się dzieje na rynku pra-
cy i  zawirowania związane 
z  systemem emerytalnym będą 
wymuszały szybkie działania 
i  konstruktywną dyskusję na 
ten temat – mówił Jerzy Jawor-
ski, zastępca przewodniczącego 
KK NSZZ Solidarność, podczas 
warsztatów dotyczących kwe-
stii starszych pracowników.

W  warszawskiej siedzibie Ko-
misji Krajowej, odbył się pierwszy 
z  warsztatów negocjacyjnych dla 
przedstawicieli polskich partne-
rów społecznych oraz środowisk 
zaangażowanych w  problematy-
kę zarządzania wiekiem. Warsz-
taty organizowane są w  ramach 
projektu „Inicjowanie działań 
wdrażających autonomiczne po-
rozumienie ramowe europejskich 
partnerów społecznych doty-
czące aktywnego starzenia i  po-
dejścia międzypokoleniowego” 
dofinansowane ze środków Unii 

Europejskiej i NSZZ Solidarność.
- Staramy się tematy związane 

ze zmianami demograficznymi 
na rynku pracy bardzo konse-
kwentnie realizować i  uświada-
miać o  nich wszystkich wkoło. 
Przed nami jeszcze daleka droga, 
ale to co się dzieje obecnie na 
rynku pracy i zawirowania zwią-
zane z  systemem emerytalnym, 
będą wymuszały szybką i  kon-
struktywną dyskusję i  działania. 
Chcemy jako związek zawodowy 
Solidarność w  tym uczestniczyć 
i  zastanawiać się, jakie wzorce 
z  zagranicy można zaszczepić 
w Polsce – stwierdził Jerzy Jawor-
ski, zastępca przewodniczącego 
KK NSZZ Solidarność.

Maria Żytko, koordynatorka 
projektu z  Biura Programów Eu-
ropejskich KK NSZZ Solidarność 
dodała, że głównym celem pro-
jektu jest przygotowanie działań 
wychodzących naprzeciw założe-

niom dokumentu „Autonomicz-
ne porozumienie ramowe euro-
pejskich partnerów społecznych 
dotyczące aktywnego starzenia 
i  podejścia międzypokoleniowe-
go” w dwóch aspektach: eksperc-
kim i popularyzatorskim.

Porozumienie zawiera m.in. 
definicję aktywnego starzenia 
się, która odnosi się do optyma-
lizacji możliwości pracowników 
w każdym wieku w zakresie pracy 
w  dogodnych, sprzyjających wy-
dajności i  zdrowych warunkach, 
aż do osiągnięcia przez nich usta-
nowionego prawem wieku eme-
rytalnego. 

W dyskusji wzięli udział przed-
stawiciele Solidarności, organiza-
cji pracodawców i strony pracow-
niczej, członków Rady Dialogu 
Społecznego, środowisk nauko-
wych oraz Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej.
solidarnosc.org.pl

Inwestycja w młodzież to najlepsza inwestycja z 
możliwych - twierdzą uczestnicy warsztatów zorga-
nizowanych przez Krajowy Sekretariat Metalowców 
NSZZ „Solidarność”. Od 5 do 7 listopada młodzi 
związkowcy z wielkopolskiej „S” uczyli się jak do-

brze argumentować wypowiedzi, tak aby przekonać 
swojego rozmówcę, uczyli się rozwiązywania konflik-
tów oraz jak radzić sobie ze stresem. W szkoleniu 
brali udział młodzi z wielu firm, a z naszego regionu z 
firm Volkswagen Poznań i SKF.

Z okazji Święta Niepodległości, 
uczniowie wspólnie z  nauczy-
cielami przygotowują uroczy-
stości upamiętniające odzyska-
nie przez Polskę wolności po 123 
latach niewoli. 

Od kilku lat w Szkole Podstawo-
wej nr 10 w Poznaniu organizowa-
ne są wieczornice, podczas których 
uczniowie prezentują autorski pro-
gram artystyczny, będący połącze-
niem utworów muzycznych, poezji 
i  narracji historyczno-literackiej. 
Tradycyjnie też, na te szczególne 
wydarzenia zapraszani są członko-
wie Związku Sybiraków i Towarzy-
stwa Przyjaciół Powstania Wielko-
polskiego.  AD 

Pamięci ks. Jerzego

19 października z kościoła p.w. 
Kazimierza Królewicza we 
Wrześni wyruszyła pielgrzym-
ka członków i  sympatyków 
„Solidarności”, aby - jak to się 
dzieje od siedemnastu lat – 
przybyć do miejsc znaczonych 
męczeńską śmiercią ks. Jerzego 
Popiełuszki

Uczciliśmy w  ten sposób 35. 
rocznicę bestialskiego mordu 
dokonanego na patronie „Soli-

darności” przez funkcjonariuszy 
reżimu komunistycznego.

Tradycyjnie już rozpoczęliśmy 
pielgrzymowanie od kościoła p.w. 
Świętych Braci Męczenników 
w Bydgoszczy, gdzie po raz ostatni 
ks. Jerzy w towarzystwie probosz-
cza ks. Romualda Biniaka odpra-
wił nabożeństwo różańcowe.

Trasa wiodła przez Górsk – 
miejsce uprowadzenia ks. Jerzego, 
zaporę na Wiśle pod Włocław-

kiem, gdzie wrzucono zmasa-
krowane ciało. W każdym z tych 
miejsc był czas na wspólną mo-
dlitwę, zadumę, złożenie kwiatów 
i zapalenie zniczy.

Pielgrzymka zakończona uro-
czystą Mszą św. w  Sanktuarium 
Matki Bożej w  Biechowie była 
przepełniona śpiewaniem pie-
śni kościelnych i  patriotycznych,  
modlitwą różańcową oraz wsłu-
chiwaniem się w słowa homilii ks. 
Jerzego. Oby nigdy nie spełniły się 
słowa poety Tomasza Wasilczuka 
z wiersza pt. „Kamienny różaniec” 
poświęconego Księdzu Jerzemu:

„ Roztrwoniliśmy Twoje słowa
każdy swoją z nas poszedł drogą

gdybyś dziś mówił do nas
Może mówiłbyś – do nikogo…

Gdzie są wierne tłumy tak liczne
Co za Ciebie w ogień i na szaniec…

To tak mało –  
kamienny różaniec.”

Serdecznie dziękujemy Ojcom 
Paulinom za piękny Apel Jasno-
górski i udzielenie błogosławień-
stwa na drogę powrotna do na-
szych domów.  Teresa Piskorż
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SOLIDARNOŚĆ ALARMUJE

2 mln pracowników narażonych na 
kontakt z bisfenolem A
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