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Cegielszczacy
walczą o swoją przyszłość

Solidarni z Białorusią

„Walczymy o pracę i byt naszych rodzin. O przyszłość. Żądamy pracy i płacy” – pod
takim hasłem pikietowali 7 września br. przed bramą zakładu pracownicy HCP.
zać im wsparcie, między innymi
z PKP Cargo i Volkswagena.
Skąd taka determinacja pracowników Cegielskiego? Doprowadziła do tego ciągle pogarszająca się sytuacja zakładu
spowodowana brakiem zamówień. Ciągły ich spadek powoduje, że zagrożone są miejsca
pracy i wynagrodzenia. Państwo
- mimo iż zdaniem związkowców
powinno - nie pomaga spółce
w pozyskiwaniu zamówień.
Ponadto kierownictwo firmy
proponuje zmianę zasad wynagradzania, Zarząd chce przyznawać wszystkim takie same
premie, podczas gdy dotąd ich
wysokość zależała od stażu pracy
i doświadczenia, więc pracownikom dłużej pracującym w HCP
nowe rozwiązanie się nie podoba. Związkowcy sprzeciwiają
się wyprzedaży majątku w celu
ratowania finansów spółki, gdyż
powoduje to dalsze pogarszanie
jej kondycji.
Komisja
Międzyzakładowa
NSZZ „S” oraz Zarząd Regionu
powiadomili stosownych ministrów oraz szefów spółki o swoich obawach. Jedyną osobą, która
w ogóle odpowiedziała na te stanowiska Zbigniew Gryglas, podsekretarz stanu w Ministerstwie
Aktywów Państwowych. Ale jego
odpowiedź była bardzo lakoniczna i nie zawiera żadnych konkretów, a tych najbardziej oczekują
pracownicy Cegielskiego. b

Protest zorganizowały wszystkie związki zawodowe działające
w zakładach Cegielskiego: NSZZ
„Solidarność”, Solidarność`80,
NSZZ „Metalowcy”, ZZ Inżynierów i Techników oraz Inicjatywa
Pracownicza. Przyjechali na nią
także działacze związkowi z innych wielkopolskich firm, by oka-

TeleRada – bezpłatne porady dla seniorów
W ramach tegorocznej, trzeciej
już edycji projektu ,,Enea dla
pokoleń. Bezpieczny i zdrowy
senior” uruchomiona została
darmowa infolinia TeleRada. P
od numerem telefonu 800 805
605 przez 5 dni tygodniu, w wyznaczonych godzinach dyżurują
eksperci wybranych dziedzin:
w poniedziałki: 9.00-12.00 - dietetyk, we wtorki: 16.00-18.00 prawnik, w środę: 10.00-13.00
- pracownik socjalny, w czwartki:
9.00-12.00 - rzecznik konsumentów, w piątki: 15.00-17.00 - lekarz
i farmakolog. Dzięki wsparciu Fundacji Enea, infolinia jest całkowicie
bezpłatna dla dzwoniących, niezależnie od tego, czy połączenie trwa
minutę czy kwadrans.
Do współpracy Stowarzyszenie My50+ - koordynator projektu - zaprosiło ekspertów, którzy
chętnie odpowiedzą i doradzą
w zakresie swojej specjalności.

W poniedziałki można zasięgnąć
porady specjalisty żywienia, który udzieli cennych wskazówek
jak zdrowo się odżywiać i jaką
dietę stosować w różnego rodzaju schorzeniach. We wtorek
przy telefonie dyżurują prawnicy,

u których można zasięgnąć porady dotyczącej szeroko pojętego
prawa od spadkowego do mieszkaniowego, po cywilne.
Środa to dyżur specjalisty
w zakresie pomocy socjalnej.
Tego dnia można pytać o zasiłki
i pomoc socjalną, wnioski dotyczące opieki społecznej i wsparcie
rzeczowe od samorządu.
W czwartki przy telefonie
dyżurują eksperci z biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Poznaniu, którzy pomogą
rozwiązać problemy związane
z reklamacjami i wszelkimi zagadnieniami związanymi z podpisywaniem umów konsumenckich.
Z kolei piątkowe poradnictwo prowadzone przez lekarza
i farmakologa są kontynuacją
projektu, prowadzonego przez
studentów medycyny i farmacji
z nauczycielami akademickimi z Pracowni Geriatrii Katedry

i Kliniki Medycyny Paliatywnej
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W jego ramach, udzielane
były porady lekowe osobom starszym. Inicjatywa powstała z troski
bezpieczeństwo tych osób, które
w czasie epidemii COVID-19 mogły się zwrócić z pytaniami dotyczącymi stosowanego leczenia,
bez konieczności wychodzenia
z domu. Teraz też nie tylko będzie
można zadać pytanie dotyczące problemów zdrowotnych, ale
też skonsultować prawidłowość
przyjmowania i dobór leków.
A wszystko to bez wychodzenia
z domu i całkowicie bezpłatnie.
Jak zapewniają organizatorzy,
nikt nie będzie sprawdzał numeru PESEL dzwoniących, więc porady udzielane są także osobom
młodszym, które szukają pomocy
w sprawach dotyczących bliskim
im seniorom.
Anna Dolska

31 sierpnia br. podczas uroczystości z okazji 40. rocznicy porozumień sierpniowych - Dnia Solidarności i Wolności - Jarosław
Lange ogłosił, że wielkopolska
„S” rozpoczyna zbiórkę na pomoc mieszkańcom Białorusi
Przewodniczący Zarządu Regionu Wielkopolska powiedział,
że Solidarność narodziła się w Polsce, ale „solidarność promieniowała i promieniuje wszędzie”.
- My w Polsce doskonale rozumiemy i wiemy – a Solidarność
w sposób szczególny – co to znaczy żyć w kraju zniewolonym. Co
oznacza zatrzymanie, pobicie,
areszt. Dlatego bardzo proszę

wszystkich: osoby fizyczne, organizacje, instytucje o współpracę
i o pomoc dla ludzi Białorusi –
apelował J. Lange.
Wszystkich, którzy zechcą pomóc osobom represjonowanym
przez reżim Łukaszenki prosimy
o wpłatę środków na konto Regionu Wielkopolska NSZZ
"Solidarność":
84 1090 1476 0000 0001
3732 6142
z dopiskiem „Białoruś”
Informacje dotyczące wpłat
i przekazu środków zamieszczane
będą regularnie na stronie www
solidarnosc.poznan.pl do 5 dnia
danego miesiąca.

Kontrole PIP w koronawirusie
Serwis Prawo.pl dotarł do wytycznych Głównego Inspektora
Pracy i Głównego Inspektora
Sanitarnego dotyczących organizacji i funkcjonowania Państwowej Inspekcji Pracy w okresie stanu epidemii SARS-CoV-2.
Z zaleceń Głównego Inspektora Pracy, które trafiły do jednostek
inspekcji pracy wynika, że z uwagi
na epidemię COVID-19 w pierwszej kolejności powinny być podejmowane kontrole wynikające
z informacji o istnieniu bezpośrednich zagrożeń dla zdrowia
lub życia pracujących, związane
z badaniem śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych wypadków
przy pracy, katastrof czy wynikające z rozpoznania skarg.
Zaleca się natomiast odłożenie
kontroli w zakładach o wysokim
ryzyku. Takich, w których aktualnie występuje ognisko zachorowań, w okresie ostatnich 14 dni
stwierdzono zachorowania lub
podejrzenie zachorowania, czy
też aktualnie jakakolwiek osoba z załogi znajduje się w trakcie
14-dniowej kwarantanny. Zalecane jest również odłożenie kontroli, które ze względu na charakter
działalności, niosą ze sobą większe
ryzyko zachorowania. Podjęcie zaś
działań kontrolnych uzależnione
ma być – jak czytamy w zaleceniach - od sytuacji epidemiologicznej w danym regionie oraz w danym czasie i pozostaje do decyzji
inspektora pracy, w porozumieniu
z przełożonym na podstawie aktualnej wiedzy. W razie wątpliwości
zaleca się skontaktowanie się w ra-

mach terenowej współpracy z PIS,
celem ustalenia w sposób jednoznaczny, czy na terenie zakładu
pracy, w którym zamierzone jest
podjęcie czynności kontrolnych,
stwierdzono zakażenie wirusem
SARS-CoV-2.
Proponuje się podjęcie próby
kontaktu telefonicznego z pracodawcą, by przede wszystkim
uzyskać informacje dotyczące
sytuacji epidemiologicznej u danego pracodawcy, obowiązujących środkach bezpieczeństwa
i ochrony przed zakażeniem
wirusem COVID-19, a także zweryfikować, w jakim zakresie kontrola może być przeprowadzona
na podstawie dokumentów udostępnionych za pomocą środków
komunikacji elektronicznej.
GIP i GIS zaleca ponadto podczas prowadzenia czynności
kontrolnych na terenie zakładu
pracy korzystanie z wydzielonego pomieszczenia. - Czynności
kontrolne na terenie zakładu
pracy powinny trwać możliwie
jak najkrócej – stanowi pkt 2.3
wytycznych. W myśl pkt 2.4, zalecane jest też - w miarę możliwości
- prowadzenie czynności kontrolnych, które mogą być prowadzone w formie zdalnej, poza siedzibą pracodawcy.
Opisanych wytycznych nie
można znaleźć ani na stronie
GIP (PIP), ani GIS. Tymczasem
eksperci nie mają wątpliwości, że
powinny być ogłoszone - tak, by
zapoznać się z nimi mogli wszyscy zainteresowani.
Opr. AD

wtorek, 15 września 2020, nr 1231

II

	

Związkowcy z „S”
służą w WOT

Warto pamiętać

Wojska Obrony Terytorialnej to jeden z pięciu rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej, obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych.
Misją terytorialsów jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. W czasie wojny
terytorialsi będą wsparciem wojsk operacyjnych. Jak związkowcy z Solidarności Poczty
Polskiej w Regionie Wielkopolska rozpoczynają służbę w WOT opowiada Marcin Gallo,
przewodniczący Komisji Podzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Poczty
Polskiej w Komornikach w rozmowie z Teresą Wójcik.

Jakie warunki trzeba spełniać,
żeby zostać żołnierzem WOT?
Trzeba przejść badania medyczne, psychologiczne i fizyczne.
Następnie trzeba ukończyć
16-dniowe szkolenie podstawowe, które kończy się egzaminem
(tzw. pętla taktyczna). Podczas
egzaminu sprawdzane są pozyskane umiejętności praktyczne
żołnierza. Najbardziej wzruszającym momentem dla wszystkich
żołnierzy jest składanie przysięgi
wojskowej ostatniego dnia szkolenia, która jest zwieńczeniem
włożonej pracy i trudu. Przygotowania do przysięgi odbywają
się każdego dnia szkolenia.
Jak godzicie służbę w WOT
z pracą zawodową. Czy tworzycie wspólną „pocztową”
jednostkę?
Po ukończeniu 16-dniowego
szklenia żołnierz WOT odbywa
comiesięczne, weekendowe szkolenia rotacyjne, gdzie nabywa
dodatkowych umiejętności,
szkoli się w zakresie swojego
przydziału etatowego, jak również może podnosić kwalifikacje
poprzez wiele szkoleń proponowanych przez wojsko.

W holu byłego Zarządu Przedsiębiorstwa przygotowano wystawę poświęconą Solidarności Cegielskiego.
Rękoma członków Komisji Emerytów i Rencistów przy OM NSZZ „Solidarność” w H. Cegielski-Poznań S.A. stworzono historię tworzenia

się ruchu społecznego „Solidarność” wraz z jego
założycielami, informacjami dotyczącymi pierwszych miesięcy działalności, ulotkami, broszurami
oraz .... kopiami donosów, informacjami o TW-ulcach. Na wystawie zaprezentowano kawał historii
„Solidarności” HCP.

Pamiętamy

Poczta Polska jako pracodawca
przychylnym okiem patrzy
na wojskowe zaangażowanie
pracowników i udział w strukturach WOT. Umożliwia odbywanie szkolenia podstawowego
i służb rotacyjnych. Podczas
szkolenia podstawowego nasza
solidarnościowo-pocztowa
grupa wspierała się i pomagała
sobie nawzajem na wszystkich
etapach tego szkolenia. Etatowo
również jesteśmy przypisani
do jednej kompanii. Kolejne
chętne osoby są przypisywane
do różnych kompanii zgodnie
z zapotrzebowaniem 12. Wielkopolskiej Brygady WOT. Liczy
ona obecnie 1600 żołnierzy.
Wspomniał Pan o ćwiczeniach,
czy są bardzo trudne, a może
też atrakcyjne, skoro są nowi
związkowcy chętni do służbyw
Wojskach Obrony Terytorialnej?
Podczas 16-dniowego szkole-nia
od kandydata wymaga się
sprawności fizycznej oraz wytrzymałości psychicznej. Dzień
rozpoczyna się o godz. 5.40
poranną zaprawą, śniadaniem.
Następnie są zajęcia zasad-

nicze, czyli nauka rzemiosła
wojskowego, m.in. zajęcia na
poligonie, zajęcia na strzelnicy.
Po obiedzie odbywają się zajęcia
z musztry i przygotowania do
przysięgi.
Te bloki tematyczne są bardzo interesujące, każda osoba na pewno
znajdzie coś ciekawego dla siebie.:
zajęcia z taktyki, strzelania, walki
wręcz, ratownictwo medyczne
i wiele innych. Każdego miesiąca
pojawiają się nowi chętni, którzy
chcą spróbować swoich sił i nieść
pomoc innym w ramach struktur
Wojsk Obrony Terytorialnej.
Czy w Wojskach Obrony
Terytorialnej służą wyłącznie
mężczyźni, czy przyjmowane
są także kobiety?
W ramach struktur WOT służą
także kobiety, które stanowią
niecałe 20% wszystkich żołnierzy. Również z naszego Związku
do struktur WOT zgłaszają się
kobiety. Jedna już ukończyła
szkolenie, a kolejne trzy zaczynają właśnie 2 października.
Przedruk:
„Tygodnik Solidarność” nr 36
z 4 września 2020

Obecnie w szeregach 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Stanisława Taczaka służy ponad 1600
żołnierzy. Stałym rejonem odpowiedzialności brygady jest województwo wielkopolskie. W skład brygady wchodzą w tej chwili
trzy bataliony lekkiej piechoty(blp): 124 blp z siedzibą w Śremie,
125 blp w Lesznie oraz tymczasowo 151 blp w Skwierzynie na
Ziemi Lubuskiej. Brygadą dowodzi płk Rafał Miernik, oficer z bogatym doświadczeniem wojskowym, weteran misji zagranicznych
w Iraku i Afganistanie.

W piątek 12 września br. na
cmentarzu junikowskim ks.
kan. Tadeusz Magas poświęcił
Krzyż Katyński i Ołtarz Ofiarny
powstały dla uczczenia pamięci
Ofiar zbrodni dokonanej przez
sowietów w 1940 r. na polskich
oficerach w Katyniu, Ostaszkowie, Kozielsku, Miednoje i innych miejscach kaźni.
Pierwszy Krzyż stanął na tym
miejscu w 1989 r. Po latach zarówno Krzyż jak i powstały rok później
Ołtarz Ofiarny wymagały odnowienia. Gruntowna renowacja stała
się możliwa dzięki zaangażowaniu
i środkom finansowym Instytutu
Pamięci Narodowej w Poznaniu.
Ponad trzydzieści lat temu, 29
kwietnia 1990 r., na tym cmentarzu przy symbolicznym Krzyżu
Katyńskim, Jego Ekscelencja ks.
Stanisław Napierała - biskup poznański poświęcił Ołtarz Ofiarny.
Była to inicjatywa Wielkopolskiego Związku Solidarności
Polskich Kombatantów. Zabiegał
o to prezes-założyciel Związku,
harcerz Szarych Szeregów druh
Leonard Bura. Po nim opiekę
przejął kolejny prezes dr Bogumił
Moenke. Obaj są już na Wiecznej
Warcie – wspominała podczas
uroczystości Teresa Majchrzak,
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Pan i inni koledzy pocztowcy
należący do NSZZ „Solidarność” jesteście żołnierzami
Wojsk Obrony Terytorialnej.
Jak to się stało?
My jako pocztowa „Solidarność”
bardzo chętnie włączamy się
we wszelkiego rodzaju akcje
pomocowe, m.in. oddawaliśmy
honorowo krew, braliśmy udział
w Szlachetnej Paczce. W momencie wybuchu pandemii
przekazaliśmy dotację na rzecz
szpitala jednoimiennego im.
Józefa Strusia w Poznaniu.
Kolejnym etapem pomagania
społeczeństwu było wstąpienie
członków pocztowej Solidarności do Wojsk Obrony Terytorialnej.
WOT umożliwia niesienie
pomocy osobom poszkodowanym przez pożary i powodzie,
osobom starszym, jak również
pomoc przy zapobieganiu
i zwalczaniu COVID-19. Obecnie
w czynnej służbie jest siedmiu
członków naszej organizacji,
a kolejnych pięciu rozpoczyna
2 października br. szkolenia
podstawowe trwające 16 dni.
Tak powstaje nasza wojskowa
„szesnastka”. Należy pamiętać,
że ta „szesnastka” nie jest końcem szkolenia WOT, a dopiero
początkiem. Cały proces szkolenia trwa trzy lata. Szkolimy
się w cyklu weekendowym, a po
zakończeniu każdego roku
szkoleniowego czekają nas dwa
tygodnie poligonu.

przewodnicząca Wielkopolskiego
Związku Solidarności Polskich
Kombatantów.
Dzięki tej inicjatywie możliwe stało się m.in. sprawowanie
tutaj Mszy św. w intencji Ofiar
strasznej zbrodni komunistycznej
– zbrodni katyńskiej, w wyniku
której z rąk sowieckich oprawców męczeńska śmierć poniosło
prawie 22 tysiące najlepszych
synów Narodu. Byli to oficerowie Wojska Polskiego, policjanci,
strażnicy więzienni, strażnicy
leśni, funkcjonariusze wywiadu
i kontrwywiadu oraz pracownicy

polskiej administracji na Kresach
Wschodnich. Znaleźli się wśród
nich także Wielkopolanie, którzy
z dala od rodzinnych stron pełnili
służbę ku pożytkowi Ojczyzny.
Wielkopolski Związek Solidarności Polskich Kombatantów nie
zapomniał, Wielkopolska nie zapomniała, Solidarność nie zapomniała – zapewniła T. Majchrzak.
W uroczystości udział wzięli
wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska, dyrektor poznańskiego oddziału IPN dr hab. Rafał
Reczek oraz przedstawiciele organizacji kombatanckich.

Jeszcze do 20 września
specjalny zasiłek opiekuńczy
Do 20 września ponownie rodzicom przysługuje dodatkowy
zasiłek opiekuńczy. O zasiłek
można się starać, m.in. w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola,
szkoły lub innej placówki, do
której uczęszcza dziecko.
Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego będą mogli skorzystać
rodzicie, którzy sprawują osobistą
opiekę nad dziećmi do 8 roku życia. Zasiłek przysługuje również
w sytuacji, gdy placówki szkolno-wychowawcze, z powodu ich
ograniczonego funkcjonowania,
nie będą mogły zapewnić dziec-

ku opieki, np. gdy lekcje odbywać
się będą w trybie hybrydowym
- część dzieci uczy się w szkole,
a część w domu.
Na tych samych zasadach
zasiłek przysługiwać będzie
ubezpieczonym rodzicom dzieci
do 16 lat, które mają orzeczenie
o niepełnosprawności; do 18 lat,
które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności, oraz do 24
lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Dotyczy to także rodziców lub
opiekunów pełnoletnich osób
niepełnosprawnych
zwolnio-
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nych od wykonywania pracy
z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą,
w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do
której uczęszcza dorosła osoba
niepełnosprawna.
Nie zmieniły się zasady występowania o dodatkowy zasiłek
opiekuńczy. Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem
należy złożyć u swojego płatnika
składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy. Oświadczenie to jest
jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy.
AD

