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25 maja  o godzinie 18.00 Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła 
oficjalne wyniki II tury wyborów prezydenckich, które odbyły się 24 maja 
br. Zwycięzcą został ANDRZEJ DUDA, który uzyskał 51.55% głosów 
Polaków. Prezydent Bronisław Komorowski otrzymał 48,45% głosów 
i wybory przegrał. Frekwencja w Polsce, podczas II tury głosowania, 
wyniosła 55,34% i była wyższa niż w I turze o 6,38%.

- Polska może wyglądać „Solidarność” umowę, w której 
lepiej i być Polską sprawiedli- prezydent elekt zobowiązał się 
wą dla wszystkich, Polską rów- do m.in. obniżenia wieku emery-
nych szans, która szanuje swo- talnego, zniesienia niekorzy-
ich obywateli i siebie, która stnych zapisów kodeksu pracy 
czuje swoją godność i wlewa czy podwyższenia płacy minimal-
tę godność w serca swoich oby- nej.  
wateli - mówił Andrzej Duda – Będziemy pilnować, czy fak-
podczas ostatniego wiecu wybor- tycznie Andrzej Duda będzie się 
czego w Krakowie. wywiązywał z zawartej z nami 

- Drzwi Pałacu Prezydenc- umowy - mówił Przewodniczący 
kiego będą otwarte dla inicja- Piotr Duda w Poznaniu. Szef  
tyw społecznych, takich, z któ- Związku  w stolicy Wielkopolski 
rymi się zgadzam, ale także uczestniczył w spotkaniu Zespołu 
takich, co, do których mogę ds. Przemysłu oraz z członkami 
mieć wątpliwości. To nie będzie Prezydium i Zarządu Regionu 
prezydentura zamknięta. Obie- Wielkopolska. – Wystawiliśmy 
cuję to dzisiaj. Będziemy roz- Bronisławowi Komorowskiemu 
mawiali – zadeklarował prezy- rachunek za to, że nie chciał współ-
dent elekt po ogłoszeniu wyni- pracować ze społeczeństwem - 
ków II tury wyborów. podsumował wynik wyborów 

– Ci, którzy zagłosowali szef Związku - Za kilka miesięcy 
na mnie, opowiedzieli się za przyjdzie czas na wystawienie 
zmianą i bardzo za to dziękuję. rachunku PO i PSL – stwierdził 
Wiem, bo widzę po wynikach, Piotr Duda.
że opowiedzieli się za mną Jeszcze nie wiadomo kiedy 
także ci, którzy wcześniej byli dojdzie do spotkania Komisji 
zwolennikami innych kandy- Krajowej NSZZ „Solidarność” 
datów - powiedział A.Duda. - Głę- z prezydentem Andrzejem Dudą. 
boko wierzę w to, że jesteśmy w na- – Poczekajmy do zaprzysięże-
szym kraju w stanie odbudować nia, które nastąpi 6 sierpnia. Li-
wspólnotę. Jestem przeświadczo- czymy na jego obecność na obcho-
ny, że możemy być razem i napra- dach 35-lecia Związku w Gdańsku 
wiać nasz kraj – mówił. – powiedział Przewodniczący 

Andrzej Duda podpisał z NSZZ NSZZ  „Solidarność”.  0

ANDRZEJ DUDA PREZYDENTEM

Podczas posiedzenia Zarządu Regionu Bydgo-
skiego w dniu 20 maja omówiono m.in. przebieg 
negocjacji w Szpitalu Uniwersyteckim Nr1 im. 
dr A.Jurasza w ramach  trwającego sporu zbioro-
wego, negocjacje PUZP dla pracowników Domów 
Pomocy Społecznej w Bydgoszczy oraz podpisanie 
Regulaminów dla pracowników Urzędów i Izb 
Skarbowych w związku z ich konsolidacją. 
Przedstawiono również przebieg dotychczaso-
wych negocjacji PUZP w oświacie. Sprawozdania 
z działalności związkowej przedstawili szefowie 
Oddziałów i Biur Terenowych NSZZ „Solidarność”.

Jednogłośnie zdecydowano o pisemnym wystą-
pieniu do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” 
ws. niektórych organizacji z terenu powiatu gru-
dziądzkiego, które do chwili obecnej są zareje-
strowane w Regionie Toruńsko-Włocławskim. 

W związku z nieprzestrzeganiem przez Region 
Toruńsko-Włocławski zapisów uchwały Nr 9/2013 
z 7 maja 2013 roku w sprawie zasięgu działania 
Regionów Bydgoskiego i Toruńsko-Włocławskiego, 
Zarząd Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” 
zwraca się z prośbą o interwencję w tej sprawie 
i doprowadzenie do pełnej realizacji zapisów tej 
uchwały tj. przejścia wszystkich jednostek organiza-
cyjnych NSZZ „Solidarność” działających na terenie 
powiatu grudziądzkiego do Regionu Bydgoskiego 
i jednoczesnego wyrejestrowania ich w Regionie To-
ruńsko-Włocławskim – czytamy w piśmie.

Członkowie Zarządu Regionu minutą ciszy ucz-
cili pamięć śp. Roberta Stankiewicza - Przewodni-
czącego Organizacji Zakładowej MZK Sp.z o.o. 
w Grudziądzu, którego pogrzeb odbył się 19 maja.

Leszek Walczak - Przewodniczący Zarządu Re-
gionu poinformował o możliwości składania  wnio-
sków o uhonorowanie działaczy związkowych 
„Medalem Solidarności. Zasłużony dla Regionu 
Bydgoskiego” oraz Medalem Marszałka Wojewódz-
twa. Medale z okazji XXXV rocznicy Podpisania 
Porozumień Sierpniowych wręczone zostaną pod-
czas obchodów jubileuszu „Solidarności”.  0
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Solidarne wsparcie P O Ż E G N A N I A

19 maja odbył się pogrzeb śp. ROBERTA 
STANKIEWICZA Przewodniczącego Organizacji Zakła-
dowej MZK sp.z o.o.  Robert walczył z chorobą od wielu 
miesięcy - tę walkę przegrał. Był, jest i będzie dla nas 
wzorem profesjonalnego, zawsze dobrze przygotowa-
nego do wszelkich zadań związkowca. 

Józef Stankiewicz - jego ojciec , którego też już nie 
ma z nami - tworzył Związek w PKP w Grudziądzu - 

można powiedzieć, że w genach coś zostało. Służył jak umiał Związkowi, 
ale także i przede wszystkim miłował rodzinę - wielokrotnie to pod-
kreślał i manifestował. Jak mówił nie ma większej wartości ponad 
rodzinę. Robert był człowiekiem dialogu, dążenia do kompromisu, 
na co dzień jednak doświadczał wszystkich negatywnych skutków tzw. 
„dialogu” z pracodawcą. Mimo tego był konsekwentny w swoim 
działaniu. W imieniu własnym oraz NSZZ „Solidarność” Oddział w Gru-
dziądzu pragnę podziękować Ci za twoją służbę na rzecz Związku. 
Ty uczyłeś się ode mnie - ja uczyłem się od Ciebie. Za tę naukę bardzo Ci 
dziękuję. +

SPOCZYWAJ W SPOKOJU, MY DOKOŃCZYMY DZIEŁA.
/-/ Krzysztof Brzeski Przewodniczący Oddziału Grudziądz

    20 maja zmarła nagle śp. EWA DRZEWIANOWSKA – 
Przewodnicząca Koła Emerytów i Rencistów dzia-
łającego przy Zarządzie Regionu Bydgoskiego NSZZ 
„Solidarność”. Miała 71 lat. 

Za swoją działalność na rzecz „Solidarności”, 
w grudniu 2013 roku, odznaczona została „Medalem 

Solidarności. Zasłużony dla Regionu Bydgoskiego”. Przez ostatnie trzy 
kadencje była Delegatem na Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidar-
ność” naszego Regionu. Śp. Ewa całym sercem była oddana „Solidar-
ności”, a przede wszystkim swoim koleżankom i kolegom z Koła. Starała 
się o to, by dać im wiele radości i niezapomnianych chwil organizując 
ciekawe spotkania, wycieczki, wyprawy do muzeów i Opery. Uczestni-
czyła wraz członkami Koła w manifestacjach i pielgrzymkach 
organizowanych przez Związek. Zawsze aktywna, pełna energii i wiary 
w to, że warto pracować dla drugiego człowieka.

Będzie nam Jej wszystkim bardzo brakowało. Pozostanie 
na zawsze w naszej pamięci jako wspaniały człowiek. 

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 23 maja. W ostatniej drodze 
towarzyszył Jej Sztandar Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”.  +  

ROBERT STANKIEWICZ

EWA DRZEWIANOWSKA

ANDRZEJ BARAN 

22 maja zmarł nagle śp.ANDRZEJ BARAN Prze-
wodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związ-
kowej NSZZ „Solidarność” działającej przy Urzędzie 
Miasta Bydgoszczy. Miał 59 lat.

Śp. Andrzej był Delegatem dwóch kadencji 
na WZD Regionu Bydgoskiego, oddanym działaczem 
związkowym i społecznym. Był życzliwym i pogod-

nym człowiekiem, zawsze chętnym do niesienia pomocy.  Pozosta-
nie w naszej pamięci.

Uroczystości pogrzebowe z mszą świętą żałobną odbędą się 
30 maja o godzinie 11.00, na cmentarzu komunalnym przy ul.Tań-
skich w Bydgoszczy.  +

3 czerwca o godzinie 9.30 przed 
sklepem Auchan ul. Szczęśliwa 3 
w Gdańsku odbędzie się Pikieta 
organizowana przez Krajową Sekcję 
Pracowników Handlu oraz Organizację 
Zakładową przy Auchan Polska NSZZ 
„Solidarność”. 

Protest będzie miał charakter między-
narodowy, bowiem wezmą w nim udział 
także delegaci obecni w Europejskim Zjeź-
dzie Wyborczym UNI Europa Handel, który 
odbędzie się 1-3 czerwca br.

Celem akcji jest zwrócenie uwagi na po-
garszające się warunki pracy i płacy w sie-
ciach handlowych. Każda z organizacji dzia-
łająca w strukturze handlu będzie miała 
możliwość, poprzez własne transparenty 
i hasła zwrócić uwagę na swoje problemy. 
Protest, który będzie miał charakter hap-
peningu odbywać się będzie pod Auchan 
jako jednej z największych sieci w Polsce.

Koleżanki i koledzy, zwracamy się 
z prośbą o solidarne wsparcie naszej akcji, 
podczas której pokażemy niezadowolenie 
dotyczące pogarszającej się sytuacji pra-
cowników handlu.

Listy osób uczestniczących w akcji oraz 
zapotrzebowanie na busy należy przesłać 
do biura Krajowego Sekretariatu Banków, 
Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność” 
ul. Floriana 7, 40-286 Katowice do dnia 
25.05.2015 roku.  0

akcji protestacyjnej  
pracowników handlu
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