
Jak Duda z Dudą 

Po raz pierwszy odbyła się
zbiórka krwi ,,Wiara wszyscy na
juche" zorganizowana przez
Sekcję Młodych Regionu Wiel-
kopolska NSZZ „Solidarność”.
W siedzibie Zarządu Regionu
NSZZ „Solidarności”  17 sierpnia
o godz. 8.30 rozłożono specjalis-
tyczny punkt poboru krwi Re-
gionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa w Poznaniu. To właśnie

tam do godz. 14.00 chętni odda-
wali krew. Akcja cieszyła się
dużym zainteresowaniem, a
wsparli ją strażacy OSP Stry-
kowo oraz Lidia Dudziak, radna
Poznania. 

Honorowi krwiodawcy
otrzymali rekompensatę w
postaci czekolad. Część z daw-
ców przyłączyła się do naszej
inicjatywy, przekazując te cze-
kolady na rzecz dzieci z domów

dziecka. W  zamian Sekcja Mło-
dych zapewniła poczęstunek w
postaci napojów i innych słody-
czy.  Zebrana krew będzie prze-
kazana na konto „ Bank Krwi
Solidarność – Zarząd Regionu
Wielkopolska”.

Krwiodawcy przyznawali, że
mają dużą satysfakcję z faktu, że
pomogli komuś potrzebują-
cemu. Na zakończenie akcji
członkowie Sekcji Młodych

przekazali czekolady dla dzieci
z Domów Dziecka nr 2 i 3 w
dzielnicy Wilda.

Wszystkich, którzy chcą
pomóc drugiemu człowiekowi
zapraszamy do podzielenia się
tym drogocennym darem, jakim
jest krew – już dzisiaj zachę-
camy do wzięcia udziału w ko-
lejnych tego typu akcjach.

***
Krew ludzka to płynna

tkanka ustrojowa, której mimo
dużego postępu medycyny nie
udało się jeszcze zastąpić żadną
inną substancją. Krew od za-
wsze była i jest symbolem życia,
poświęcenia, bohaterstwa.
Tylko ludzie zdrowi i wrażliwi są
jedynym źródłem krwi - taką
osobą na pewno jesteś Ty. Od-
dając krew i osocze, ratujesz za-
grożone życie. 

Wartość krwi doceniamy naj-
częściej dopiero w obliczu tra-
gedii swoich bliskich lub gdy
dzięki niej sami wracamy do
zdrowia. Oddanie krwi jest naj-
większym dowodem ludzkiej
solidarności i miłości.
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Plecak na 6 

Sekcja Młodych Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” w ra-
mach akcji „Plecak na 6”  przekazała kolorowe plecaki dla dzieci ze
Szkoły Podstawowej nr 3 na poznańskich Ratajach.

Na początku roku szkolnego ponad 50 dzieci, których rodziny
znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, otrzyma plecaki za po-
średnictwem pani dyrektor.

Zaangażowanie społeczne, w tym wsparcie lokalnych społecz-
ności, to jeden z ważniejszych obszarów działalności Sekcji Mło-
dych. W ostatnich tygodniach Młodzi zaangażowali się w dwie
pożyteczne inicjatywy: odmalowali płot w żłobku „Miś Uszatek”
oraz zorganizowali zbiórkę krwi.

W Pałacu Prezydenckim do-
szło do spotkania zorganizo-
wanego z inicjatywy
Prezydenta RP. O dołączeniu
dodatkowych pytań do wrześ-
niowego referendum Andrzej
Duda rozmawiał z liderami
obywatelskich inicjatyw refe-
rendalnych w sprawie wieku
emerytalnego, obowiązku
szkolnego sześciolatków i
Lasów Państwowych.

- Pan prezydent jest zdeter-
minowany, by zadać te pytania,
by społeczeństwo wypowie-
działo się w tych trzech spra-
wach - podkreśla Piotr Duda,
który występował jako pełno-
mocnik wniosku obywatel-
skiego w kwestii wieku
emerytalnego. 

- Jako ,,Solidarność" zapro-
ponowaliśmy inny termin refe-
rendum. Jeśli z powodów
prawnych nie mogłoby dojść
do dodania dodatkowych
pytań 6 września, to mogłyby
zostać zadane przy okazji wy-
borów parlamentarnych 25
października. Decyzja oczywi-
ście należy do pana prezy-
denta, który ma rozmawiać ze
swoimi ekspertami i podejmie
tę kwestię - wyjaśnia przewod-

niczący KK i dodaje - To jest
nowe otwarcie.

,,Solidarność" na początku
lipca razem z PiS złożyła wnio-
sek do prezydenta Komorow-
skiego o rozszerzenie
wrześniowego referendum o

pytania dotyczące wieku eme-
rytalnego, prywatyzacji Lasów
Państwowych oraz obowiązku
szkolnego sześciolatków. W
sierpniu Piotr Duda zaapelo-
wał o to samo do prezydenta
Andrzeja Dudy, który już jako

prezydent elekt zapowiedział,
że po zaprzysiężeniu zamierza
złożyć projekt ustawy doty-
czący wieku emerytalnego.
hd
Źródło 
www.solidarnosc.org.pl

-  To było bardzo dobre spotkanie. Zwłaszcza w porównaniu z tym, co było do tej pory. 

Nie przypominam sobie, by prezydent Komorowski zapraszał nas na tego typu rozmowy,

choć o to zabiegaliśmy - mówi Piotr Duda, szef ,,Solidarności’’ 

po spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą. - Pan prezydent powtarzał trzy razy, 

że nie wycofuje się z żadnych obietnic przedwyborczych.

Program obchodów w Regionie   

a Poznań
30 sierpnia 2015 r. - IV Turniej z okazji Dnia Solidarności
i Wolności, boisko Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 przy
ul. Droga Dębińska 21 w Poznaniu (czytaj str. 2) 
31 sierpnia 2015 r. godz. 17.00 - Msza św. w kościele oo
Dominikanów. Po Mszy św. przejście pod Pomnik Poznań-
skiego Czerwca 1956.
Około godz. 18.00 składanie kwiatów.
5 września 2015 r. godz. 15.00 - VIII Parada Motocy-
klowa.

a Śrem
29 sierpnia 2015 r. - piknik „Łączy Nas Solidarność".
31 sierpnia 2015 r. - Msza św. i złożenie kwiatów pod tab-
licą upamiętniającą 35 -lecie powstania „Solidarności"
(Aleja „Solidarności").
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Jepkurui Gladys Biwott i Joel
Maina Mwangi z Kenii wygrali
XXI Maraton Solidarności, roz-
grywanego w sobotę 15 sierp-
nia w Gdańsku. Najlepszy z
Polaków Jarosław Janicki przy-
biegł na metę jako piąty.

Jak co roku Wielkopolska
,,Solidarność" miała swoją re-
prezentację. Najlepszym, po
raz kolejny, okazał się Grzegorz
Jezierski, który w klasyfikacji
ogólnej zajął 13 miejsce z cza-
sem 2:56:58, a wśród Związ-
kowców dobiegł do mety na
miejscu drugim.

Na starcie stanęło 806 bie-
gaczy z 24 krajów, a trasę Gdy-
nia – Sopot – Westerplatte –
Gdańsk ukończyły 722 osoby.
Wynik zwycięzcy to 2:28.38.
Drugi uzyskał Węgier Tamas
Nagy - 2:28:39, a trzecie
miejsce Ukrainiec Pawel Stepa-
nienko - 2:35.32. Najlepsza z
kobiet Jepkurui Gladys Biwott
miała czas 2:42.37 i w general-
nej klasyfikacji zajęła dosko-
nałe 4 miejsce, wyprzedzając o
pół minuty najlepszego Polaka.

Podczas uroczystej dekoracji
zwycięzców w imieniu NSZZ
„Solidarność” nagrody wrę-
czali szef Związku Piotr Duda,

wiceprzewodniczący Tadeusz
Majchrowicz oraz szef Regionu
Gdańskiego Krzysztof Dośla.

Pierwsza impreza pod ha-
słem Maraton Solidarności
został rozegrany w sierpniu
1981 r. jako półmaraton. W za-
myśle organizatorów miał upa-
miętnić kurierów strajkowych,
którzy utrzymywali łączność
pomiędzy strajkującymi zakła-
dami Trójmiasta, w tym z naj-
większymi - Stocznią Gdańską
im. Lenina i Stocznią im. Ko-
muny Paryskiej w Gdyni. W
pierwszym półmaratonie
wzięło wtedy udział ponad
600 uczestników, m.in. popu-
larny aktor i satyryk Jacek Fe-
dorowicz. Drugi bieg w sposób
nieoficjalny odbył się już w sta-
nie wojennym. Wzięło w nim
udział kilka osób. Dopiero w
1989 r. można było rozegrać
bieg legalnie. Od 1995 r. rozgry-
wany jest jako pełny maraton,
wpisany do kalendarza imprez
PZLA.
Źródło: 
www.solidarnosc.org.pl

Maraton Solidarności 
ulicami trójmiasta
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Uff jak gorąco 

Urlop ojcowski 
jak drugie becikowe

iV turniej Piłkarski z okazji
Dnia Solidarności i Wolności 

Urlop ojcowski przysługuje za-
równo mężczyznom zatrudnio-
nym na podstawie umowy o
pracę, jak i prowadzącym dzia-
łalność gospodarczą.

Przedsiębiorca, któremu uro-
dzi się dziecko, ma prawo do za-
siłku i obniżenia składek ZUS.
Łącznie zyskuje jednorazowo aż
1200 zł.

Każdy przedsiębiorca, któ-
remu urodzi się dziecko, ma
możliwość skorzystania z 14-
dniowego urlopu ojcowskiego.
Dodatkowy urlop ojcowski zos-
tał wprowadzony w 2010 r. Co
do zasady, urlop ojcowski przy-
sługuje każdemu mężczyźnie
prowadzącemu działalność gos-
podarczą. Jedynym warunkiem
jest podleganie ubezpieczeniu
chorobowemu. Przedsiębiorca
musi więc opłacać dobrowolną
składkę na ubezpieczenie cho-
robowe.

Po co przedsiębiorca miałby
korzystać z takiego urlopu? Za
okres urlopu ojcowskiego przy-
sługuje zasiłek wypłacany z
ZUS, a przedsiębiorca ma prawo
obniżyć należne składki ZUS za
okres urlopu.

Z urlopu ojcowskiego można
skorzystać w ciągu 12 miesięcy

od dnia narodzin dziecka. Urlop
ojcowski udzielany jest na okres
14 dni.

Dwutygodniowy okres
urlopu ojcowskiego jest niepo-
dzielny. Oznacza to, że okres
urlopu ojcowskiego musi skła-
dać się z 14 kolejno następują-
cych po sobie dni.

Co ważne, ostatni dzień
urlopu musi zawierać się w 12-
miesięcznym okresie od daty
narodzin dziecka.

Urlop ojcowski jest nieza-
leżny od urlopu macierzyń-
skiego oraz tzw. urlopu
tacierzyńskiego. Oznacza to, że
ojciec dziecka może skorzystać
z 2-tygodniowego urlopu oj-
cowskiego zarówno w sytuacji
gdy matka dziecka korzysta jed-
nocześnie z urlopu macierzyń-
skiego, jak i w sytuacji gdy sam
ojciec wykorzystuje część
urlopu macierzyńskiego żony w
formie tzw. urlopu tacierzyń-
skiego. W praktyce więc moż-
liwe jest skorzystanie zarówno z
możliwości urlopu tacierzyń-
skiego, jak i dodatkowego 14-
dniowego urlopu ojcowskiego.

Za okres urlopu ojcowskiego,
przedsiębiorcy przysługuje za-
siłek wypłacany z ZUS na zasa-

dach podobnych do pracowni-
ków etatowych. Zasiłek za okres
urlopu ojcowskiego wypłacany
jest w kwocie 100% podstawy
wymiaru (w przeciwieństwie
np. do zasiłku chorobowego, za
który przysługuje jedynie 80%
podstawy wymiaru). 

W związku z urlopem ojcow-
skim przedsiębiorca nie tylko
otrzyma zasiłek z ZUS, ale rów-
nież obniży należne składki
ZUS za cały 14-dniowy okres
przebywania na urlopie. Składki
ZUS opłaci więc nie za cały mie-
siąc, a tylko za pozostałe 16 dni
miesiąca.

Pomniejszyć możemy jedynie
składki na ubezpieczenie spo-
łeczne. Natomiast składkę na
ubezpieczenie zdrowotne pła-
cimy zawsze w pełnej wysoko-
ści. 

Gdy podsumujemy korzyści
finansowe, jakie osiągnąć
można przez skorzystanie z
urlopu ojcowskiego, okaże się,
że w jego wyniku otrzymujemy
dodatkowe extrabecikowe. A
wszystko bez podejmowania ża-
dnych dodatkowych działań z
naszej strony. Wystarczy jedynie
zgłosić do ZUS chęć skorzysta-
nia z urlopu. AD

Praca w wysokich temperatu-
rach, których w tym roku lato
nam nie szczędzi, może prowa-
dzić do odwodnienia, wyczer-
pania cieplnego bądź udaru
cieplnego. 

Jak przekonują inspektorzy
Państwowej Inspekcji Pracy, tem-
peratura otoczenia wpływa na
wydajność pracy, samopoczucie i
zdrowie. Jeśli odbiega ona znacz-
nie od optymalnej (komfortowej),
powoduje, że praca staje się mniej
efektywna, uciążliwa, a nawet
szkodliwa dla zdrowia. 

Pracodawca musi zapewnić
właściwą temperaturę w po-
mieszczeniach pracy, odpo-
wiednią do wykonywanych
zajęć. I tak: temperatura w po-
mieszczeniach biurowych lub
innych, w których wykonuje się
lekką pracę fizyczną, nie może
być niższa niż 18 st. C. 

Pozostali pracownicy zatrud-
nieni w pomieszczeniach pracy,
np. halach produkcyjnych,
muszą mieć zapewnioną tem-
peraturę nie niższą niż 14 st. C.
Przepisy jasno wskazują tę naj-
niższą dopuszczalną tempera-
turę, lecz nie określają
maksymalnej temperatury w
pomieszczeniach pracy. 

Według specjalistów z Insty-
tutu Medycyny Pracy w Łodzi,
komfortowe temperatury oto-
czenia dla różnych prac wyno-
szą: 20-22,8 st. C dla pracy
lekkiej w pozycji siedzącej zimą
i 23,9-26,7 st. C dla pracy lekkiej
w pozycji siedzącej latem. Dla
pracy średniociężkiej 18,3 st. C i
15,5 st. C dla pracy bardzo cięż-
kiej. 

Coraz częściej w pomieszcze-
niach instaluje się klimatyza-
tory, które znacznie poprawiają

stan powietrza w doskwierający
upał. Jednak i wtedy przypadku
potrzebny jest umiar. Klimaty-
zacja nie może powodować
przeciągów ani wyziębienia po-
mieszczeń pracy – strumień po-
wietrza powinien być
skierowany bezpośrednio na
stanowisko pracy. Przy urządze-
niach wentylacyjnych należy
stosować środki zmniejszające
natężenie i rozprzestrzenianie
się hałasu oraz drgań, jakie po-
wodują. 

Podczas pracy w wysokiej i
niskiej temperaturze, głównie w
czasie letnich upałów, praco-
dawca musi nieodpłatnie za-
pewnić pracownikom zimne
bądź gorące napoje. Mają one
być dostępne w ciągu całej
zmiany roboczej, w ilości zaspo-
kajającej potrzeby pracujących. 
AD

Zapisy będą prowadzone pod
adresem mailowym: liga@wia-
ralecha.pl i potrwają do dnia 24
sierpnia br. Liczba miejsc jest
ograniczona. W turnieju zagrają
tylko i wyłącznie drużyny, które
będą miały opłacony udział.

PŁATNOŚCI
150 zł - przy płatności przez
www.eHat.me do 23.08
190 zł - przy płatności przez
www.eHat.me do 26.08
LINK DO WPŁAT:
https://ehat.me/
200 zł - przy płatności przez
przelew na konto WL do 23.08
240 zł - przy płatności przez
przelew na konto WL do 26.08

Wystawiamy faktury VAT.
Wówczas opłata za turniej wy-
nosi do 23.08 - 180 zł (netto), do
26.08 - 220 zł (netto).

JAK ZAGRAMY
Zespoły będą występowały w
składach 6-osobowych (5 za-
wodników z pola + bramkarz).

Każda drużyna ma zagwa-
rantowany udział, w zależności
od liczby zgłoszonych drużyn i
ustalonego systemu rozgrywek,
w minimum 3 (1x12 minut) lub 4
meczach (1x10 minut). Turniej
odbędzie się w godzinach 10:00
– 18:00.

INFORMACJE O TURNIEJU
www.lechpoznan.kibice-
razem.pl
oraz na profilach fb:
www.facebook.com/soli-
darnosc.poznan
www.facebook.com/Lech-
PoznanKibiceRazem
www.facebook.com/wlliga

NAGRODY
1. miejsce – puchar, 10 me-

dali, talon na zakup sprzętu
sportowego NIKE w sklepie
TIFO: 500 PLN, nagrody książ-
kowe, gadżety;

2. miejsce – puchar, 10 me-
dali, talon na zakup sprzętu
sportowego NIKE w sklepie

TIFO: 300 PLN, nagrody książ-
kowe, gadżety;

3. miejsce – puchar, 10 me-
dali, talon na zakup sprzętu
sportowego NIKE w sklepie
TIFO: 200 PLN, nagrody książ-
kowe, gadżety;

Najlepszy bramkarz – sta-
tuetka, talon na zakup sprzętu
sportowego NIKE w sklepie
TIFO: 50 PLN, nagrody książ-
kowe, koszulka ze sklepu Red Is
Bad;

Najlepszy strzelec – statu-
etka, talon na zakup sprzętu
sportowego NIKE w sklepie TIFO:
50 PLN, nagrody książkowe, ko-
szulka ze sklepu Red Is Bad.

ZWYCIĘZCY POPRZEDNICH
EDYCJI TURNIEJU Z OKAZJI
DNIA SOLIDARNOŚCI I
WOLNOŚCI
2014 - Pro-Met Koźmin Wlkp.
2013 - Pro-Met Koźmin Wlkp.
2012 - BHU S.A.

PATRONAT HONOROWY:
Wielkopolskie Muzeum
Walk Niepodległościowych

PATRONAT GŁÓWNY:
eHat.me, Red is Bad, 
TIFO Sklep Sportowy, 
WL Liga i Młodzieżowy Dom
Kultury nr 1 w Poznaniu

PROFIT CLUB  

NASI PARTNERZY O SOBIE

Region Wielkopolska NSZZ Solidarność zaprasza na 4. Turniej Piłkarski z okazji

Dnia Solidarności i Wolności, który odbędzie się w niedzielę 30 sierpnia br. na  

boisku Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 przy ul. Droga Dębińska 21 w Poznaniu.

Organizatorem rozgrywek jest projekt Kibice Razem-Lech Poznań.


