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W środę 31 sierpnia członkowie Opolskiej Solidar-
ności, dawni działacze, przedstawiciele władz woje-
wódzkich i samorządowych oraz służb mundurowych 
wspólnie obchodząc 36. rocznicę utworzenia Nieza-
leżnego Samorządnego Związku Zawodowego „Soli-
darność” złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze na 
Skwerze Solidarności, pod pomnikiem Trzech Krzyży 
przy kościele św. Apostołów Piotra i Pawła, na grobie 
śp. prałata Kazimierza Bochenka i pod pomnikiem św. 
Katarzyny na terenie Taboru Szynowego w Opolu.

Zastępca przewodniczącego ZR Grzegorz Adamczyk 
podziękował w imieniu opolskiej „Solidarności” za obec-
ność. - Dzisiaj jest Dzień Wolności i Solidarności. Powin-
niśmy być dumni z dokonań naszych kolegów, którzy w 

Dzień Wolności i Solidarności

1980 roku po-
wołali „Solidar-
ność” do życia. 
To było ważne 
wydarzenie dla 
Polski i Europy. 
Powinniśmy za-
wsze pamiętać, 
że w tamtym sierpniu polscy robotnicy upomnieli się nie 
tylko o prawa pracownicze, ale i o wolność.

Roman Kirstein nawiązując do wydarzeń sprzed 36. lat, 
kiedy ze stoczni wszyscy wychodzili z poczuciem, że są 
zwycięzcami, z podniesioną głową powiedział, że chciałby, 
by ten dzień stał się świętem narodowym, bo wtedy Polacy 

byli razem. Chciałby doczekać takiej chwili, 
że znowu będą. 

Przedstawiciele ZR nawiedzili groby 
zmarłych działaczy oraz ludzi szczególnie 
zasłużonych dla naszego Związku. Na ich 
grobach złożyli wiązanki kwiatów i zapalili 
znicze.

Wieczorem członkowie i sympatycy 
„S” uczestniczyli we mszy św. odprawionej 
przez ks. dr Waldemara Klingera, nowego 
proboszcza opolskiej katedry. Uroczystość 
uświetniły liczne poczty sztandarowe z ca-
łej Opolszczyzny. Po mszy św. związkowcy 
złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze 
pod pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki 
i na grobie śp. Stefana Baldego. 

Podobne uroczystości odbyły się we 
wszystkich miastach, gdzie mieszczą się 
Oddziały ZR.

(mk) 



2 Biuletyn informacyjny „S” Nr 8/9/2016

Życzenia
U progu nowego roku szkolnego 2016/2017 

w imieniu Regionu Śląsk Opolski NSZZ „Solidarność” 
składam wszystkim Nauczycielom i Pracownikom oświaty najserdeczniejsze życzenia 

spokojnej i satysfakcjonującej pracy, wytrwałości i wyrozumiałości.
Uczniom życzę, 

aby nadchodzące miesiące były 
nie tylko czasem wytężonej pracy, 

ale niosły ze sobą także wiele radości i zadowolenia 
z rozwoju własnych zainteresowań i uzdolnień. 

Życzę by każdy dzień spędzony 
w szkole był dniem owocnym, 

przynoszącym nowe doświadczenia i wiedzę.

Wszystkim Rodzicom i Opiekunom, życzę, 
aby osiągnięcia dzieci były dla Was nieustającym powodem do dumy.

        
Przewodnicząca Zarządu Regionu

       NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego
        Cecylia Gonet

W dniach 11-13 lipca br. w Jarnołtówku odbyło się 
wyjazdowe posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „So-
lidarność” Śląska Opolskiego oraz szkolenie członków 
Zarządu Regionu.

W trakcie posiedzenia Zarządu Regionu m.in. omawia-
no  sytuację w zakładach pracy Opolszczyzny.  

Informację z działalności Klubu SIP przedstawił Prze-
wodniczący Rady Klubu  Robert Kafarski. Podczas po-
siedzenia  przyjęto Uchwałę w sprawie uhonorowania 
„Zasłużony członek NSZZ „Solidarność” Regionu Śląska 
Opolskiego” i tytułem „Honorowego Członka NSZZ „S” 
Regionu Śląska Opolskiego. 

Po zakończeniu posiedzenia ZR odbyło się szkolenie 
z rozwoju związku, które przeprowadzili Janusz Zabiega 
i Dariusz Gojowczyk z Działu szkoleń KK i Piotr Płonka 
trener i organizator związkowy ze Związku zawodowego 
GMB z Anglii.

 W trakcie szkolenia członkowie ZR opracowali 
„Strategię rozwoju związku Regionu Śląska Opolskie-
go” do końca kadencji oraz powołali zespół ds. rozwo-
ju w składzie: Grzegorz Adamczyk, Dariusz Brzęczek, 

Jolanta Danielewicz, Grzegorz Kuśmierczyk, Marcin 
Laskowski i Przewodniczący Oddziałów ZR. 

W ostatnim dniu odbyło się szkolenie z uprawnień or-
ganizacji związkowych ze szczególnym uwzględnieniem 
uprawnień ZR. Szkolenie przeprowadzili prawnicy Olaf 
Wiśniewski i Witold Kowalski z Regionu Wielkopolska, 
którzy z upoważnienia KK prowadzą w/w tematy szkoleń 
w całej Polsce.

Grzegorz Adamczyk

  Wyjazdowe posiedzenie ZR 
połączone ze szkoleniem z rozwoju związku

Prezydium Zarządu Regionu Śląska Opolskiego NSZZ „Solidarność” zarejestrowało nową organizację związkową: 
Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Ogrodzie Zoologicznym w Opolu. Przewodniczącym organizacji 
został Jarosław Robutka.

Nowa organizacja
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W niedzielę 21 
sierpnia 2016 r. w 
opolskiej katedrze 
pożegnano odcho-
dzącego na emery-
turę proboszcza, ks. 
infułata Edmun-
da Podzielnego. W 
mszy św. uczestni-
czył m.in. poczet ze 
sztandarem Regionu 
Śląsk Opolski NSZZ 
„Solidarność”.Od-
śpiewano uroczyste 
„Ciebie Boże wielbi-
my”. Na pożegnanie 
pasterza parafii ode-
zwały się katedralne 
dzwony.

W imieniu Związku ks. infułata pożegnała Cecylia Go-
net – przewodnicząca ZR. Przewodnicząca podziękowała 
za wielkie dobro jakim obdarzał „Solidarność” ks. infułat 
i odczytała list skierowany do Niego w imieniu członków 
Związku.

„Czcigodny Księże Infułacie!
Nie chcemy Cię żegnać, będziesz przecież blisko, ale 

skoro Opatrzność Boża sprawia, że odchodzisz z pa-
rafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego na zasłużoną 
emeryturę pragniemy w imieniu „SOLIDARNOŚCI” 
Regionu Śląska Opolskiego najserdeczniej podzięko-
wać za wszelkie dobro jakim nas obdarzałeś. Przez 
wszystkie lata Twojej, Księże Infułacie posługi odczu-
waliśmy wsparcie, zrozumienie dla naszych problemów, 
doświadczaliśmy wielkiej życzliwości i opieki. 

Serdecznie dziękujemy za gościnne progi katedry i 
Domu Katechetycznego gdzie odbywało się wiele uro-
czystości NSZZ „Solidarność”, za wsparcie przy budo-
wie pomnika naszego Patrona Błogosławionego Księdza 
Jerzego Popiełuszki i pomoc w umieszczeniu Jego relik-
wii w Katedrze Opolskiej. 

Drogi Księże Infułacie, będziemy prosić Matkę Bożą 
aby się Tobą opiekowała i nieustannie wspierała. My bę-
dziemy o Tobie, Księże Infułacie pamiętać w modlitwie. 

Szczęść Boże!”
Ks. Podzielny został mianowany proboszczem katedry 

w 2003 roku przez abpa Alfonsa Nossola. Poprzednio był 
proboszczem w Tułowicach i w parafii Matki Bożej Wspo-
możenia Wiernych w Kluczborku.

(red.)

33. Ogólnopolska 
Pielgrzymka 
Ludzi Pracy

Region Śląsk Opolski 

organizuje wyjazd 
na 33. Ogólnopolską Pielgrzymkę 

Ludzi Pracy na Janą Górę 
w niedzielę 18 września 2016 r. 
Wyjazd z Opola nastąpi o godz. 7.30 

z placu przy ul. 1-go Maja za sklepem EMMA Market 
(dawniej Biedronka). 

Koszt przejazdu jednego uczestnika wynosi 25 zł. 
Zapisy do 14 września przyjmuje sekretariat ZR 

tel. 77 42 32 860. 
W terenie wyjazdy organizują Oddziały ZR.

Regionalny koordynator pielgrzymek
Marek Stelmach

Organizacje zrzeszające małe sklepy popierają inicja-
tywę „Wolna niedziela” - mówi Alfred Bujara, przewodni-
czący Sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ „Soli-
darność”. Na Opolszczyźnie poparcia projektowi ustawy o 
ograniczeniu handlu w niedzielę udzieliło Stowarzyszenie 
Handlowców Ziemi Opolskiej UNIA . 

Dzięki dużemu zaangażowaniu w ciągu niespełna 2-ch 
tygodni wśród członków SHZO zebrano ponad 800 podpi-
sów.  26 lipca Roman Kozieł – Prezes Zarządu Stowarzy-
szenia UNIA  przekazał  Cecylii Gonet – przewodniczącej 
Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego 
listy z podpisami osób popierających projekt ustawy o za-
kazie handlu w niedziele. 

Red. 

Pożegnanie 
ks. infułata Edmunda 

Podzielnego

Małe sklepy popierają 
ograniczenie handlu 

w niedziele
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Solidarności 
kolejny raz upomina 

się o podwyżki 
dla nauczycieli

Prezydium Sekcji Oświaty 
i Wychowania NSZZ „Soli-
darność” podczas spotkania z 
ministrem edukacji Anną Za-
lewską 22 sierpnia wyraziło 
obawę o utratę miejsc pracy 
nauczycieli. 

Minister Anna Zalew-
ska przedstawiła propozycje 
niektórych rozwiązań refor-
my ustroju szkolnego: wy-
gaszane gimnazja mają być 
przekształcane w okresie pię-
ciu lat, albo w ośmioletnie szkoły podstawowe albo w 
czteroletnie licea. Zmniejszeniu ulegną obwody szkol-
ne i liczebność uczniów w oddziałach klasowych, 
sieć szkół ma być uzgadniana z kuratorami oświaty. 
Członkowie Prezydium KSOiW wyrazili obawę o utratę 
miejsc pracy nauczycieli oraz pracowników administra-
cji i obsługi. Przedstawili kilka propozycji elementów 
osłonowych, m.in. przywrócenie prawa do przechodze-
nia nauczycieli na wcześniejszą emeryturę i wydłuże-
nie stanu nieczynnego. Minister Zalewska podkreśla-
ła, że w wyniku reformy ustroju szkolnego nie powinno 
dochodzić do utraty miejsc pracy przez nauczycieli, a 
zmniejszenie zatrudnienia w ciągu ostatnich 7 lat o ok. 
45 tys. było spowodowane niżem demograficznym. 
Prezydium KSOiW kolejny raz upomniało się o podwyżki 
w oświacie. Minister Anna Zalewska stwierdziła, że roz-
mowy na temat wynagrodzeń odbędą się na forum Rady 
Dialogu Społecznego, w zespole branżowym ds. oświaty. 
Ryszard Proksa, przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidar-
ność” zwrócił uwagę na potrzebę częstszych roboczych 
spotkań dwustronnych. Ustalono, że spotkania będą odby-
wały się przynajmniej jeden raz na miesiąc.

www.solidarnosc.org.pl

Wolne niedziele

9 sierpnia w centrach polskich miast została przeprowa-
dzona przez nasz Związek skoordynowana akcja zbierania 
podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o ograni-
czeniu handlu w niedziele.

W Opolu podpisy zbierane były od godz. 11 do godz. 13 
na ul. Krakowskiej w pobliżu Filharmonii Opolskiej. 

W ciągu dwóch godzin związkowcy zebrali ponad 200 
podpisów i  rozdali 2,5 tysiąca ulotek informujących o ce-
lach akcji. O akcji informowały też media regionalne. W 
imieniu związkowców z Tesco w  Opolu wypowiadała się 
Sylwia Szczypał, a o celach i przebiegu akcji informował 
Grzegorz Adamczyk – z-ca przewodniczącego ZR.    

Wiele osób podchodziła do stolika z listami wyrażając 
poparcie i informując, że podpisy złożyli już  wcześniej.  
Do końca sierpnia zebraliśmy ponad 4. tysiące podpisów. 
W skali kraju Solidarność zebrała ponad 350. tysięcy. Jed-
nak nie jest to wynik ostateczny. 

      red.

Wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy

JÓZEFOWI  BANASIUKOWI

z powodu śmierci

SYNA

składa 
Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność”

przy PWiK w Brzegu Sp. z o.o. 

Wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy

KRYSTYNIE  MAMCZURA
Przewodniczącej MOZ Pracowników 

Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność” w Opolu

z powodu śmierci

MĘŻA

składa
Region Śląska Opolskiego NSZZ „Solidarność” 

Wyrazy głębokiego współczucia

WIESŁAWIE MIKUSEK

z powodu śmierci

MAMY
 

składa
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”

PKP PLK Zakład Linii Kolejowych w Opolu
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Odpowiedź twierdząca 
tak na pierwsze, jak i drugie 
pytanie jest bardzo niepo-
kojąca. A tylko taka przy-
chodzi na myśl, gdy czyta 
się nie tylko doniesienia 
prasowe, ale i efekty prac 
legislacyjnych Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a 
ostatnio także parlamenta-
rzystów Kukiz’15.

Jak pisałam w naszym 
majowym „Biuletynie” 
(przy okazji artykułu o pod-
wyżkach w Inspekcji Sani-
tarnej województwa opolskiego) kwestia wyłączenia nad-
zoru nad bezpieczeństwem żywności i żywienia ze struktur 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Ministra Zdrowia „zno-
wu powraca jak bumerang”. To też „déjà vu” 2014 roku i 
ponownie źródło bardzo dużego niepokoju pracowników 
naszej Inspekcji, już nie tylko co do jej funkcjonowania, 
ale wręcz ich zatrudnienia w niej.

W 2014 r. związkowcy NSZZ „Solidarność” Inspekcji 
Sanitarnej województwa opolskiego zorganizowali debatę 
„Czy powołanie nowej Inspekcji czuwającej nad bezpie-
czeństwem żywności jest konieczne by usprawnić działa-
jący system?” (15.10.2014 r.), która wzbudziła spore za-
interesowanie, zarówno ze strony Posłów, Inspektorów, 
pracowników jak i mediów. Już wtedy uczestnicy debaty, 
w trakcie gorącej dyskusji zastanawiali się „czy na pewno 
uda się w jednej inspekcji zgromadzić tyle kompetencji na 
raz? Czy połączenie inspekcji na pewno zmniejszy liczbę 
etatów, kontroli, koszty finansowe i spowoduje brak sporów 
kompetencyjnych? Czy poprawi jakość nadzoru nad bez-
pieczeństwem zdrowotnym żywności? Dlaczego chcą wrzu-
cić wszystko do jednego worka? Poprawia się tam gdzie 
jest źle, a Inspekcja wykonuje swoje zadania doskonale. In-
spekcja oceniana jest przez Unię Europejską, przez kolejne 
audity – jako dobrze funkcjonująca. Jaki cel ma łączenie 
Inspekcji?” W komunikacie końcowym apelowaliśmy o 
zaprzestania prac legislacyjnych nad projektami ustaw o 
„superinspekcji ds. żywności”. Proponowaliśmy powoła-
nie merytorycznego zespołu ekspertów, którego zadaniem 
byłoby udoskonalenie obszaru bezpieczeństwa żywności 
w ramach dotychczasowego systemu organizacyjnego i 
prawnego.

Wraz z wycofaniem się ze wspomnianych prac legisla-
cyjnych przez ówczesny rząd i wygraniem wyborów przez 
obecnie rządzących, myśleliśmy że to koniec naszych 
„problemów”. Niestety dzisiaj są one chyba jeszcze bar-
dziej realne – ponownie mamy dwa projekty ustaw, a pyta-
nia zadawane dwa lata temu są nadal aktualne.

Zmiany w systemie nadzoru 
nad bezpieczeństwem żywności

Oba projekty zakładają powołanie jednej Inspekcji 
zajmującej się bezpieczeństwem żywności, podległej mi-
nistrowi właściwemu do spraw rolnictwa, poprzez konso-
lidację kilku inspekcji. Trzech inspekcji dotychczas podle-
głych resortowi rolnictwa:
·	 Inspekcji Weterynaryjnej 
·	 Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa 
·	 Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spo-

żywczych 
Do tego, do nowej inspekcji zostanie przeniesiona 

część zadań z innych inspekcji:
·	 Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
·	 Inspekcji Handlowej 
·	 Inspekcji Ochrony Środowiska. 

W uzasadnieniu do projektu ustawy Ministerstwa Rol-
nictwa o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności 
można przeczytać, iż „podstawowym celem projektowa-
nej ustawy jest stworzenie w Polsce nowego jednolitego 
zintegrowanego systemu kontroli bezpieczeństwa i jakości 
żywności na wszystkich etapach produkcji” oraz że „sy-
stem urzędowej kontroli żywności ma zatem w sposób kom-
pleksowy zapewniać ochronę zdrowia i życia konsumentów 
żywności, chronić ich interesy ekonomiczne oraz zapewnić 
rzetelność transakcji handlowych, których przedmiotem 
jest żywność”. 

Nie zgadzamy się z tym. Zacytowany w uzasadnieniu 
„przepis art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 
2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania pra-
wa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. 
Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury 
w zakresie bezpieczeństwa żywności, zobowiązuje z ko-
lei państwa członkowskie do monitorowania i kontrolo-
wania przestrzegania przez podmioty działające na rynku 
spożywczym odpowiednich wymogów prawa żywnoś-
ciowego na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania 
i dystrybucji”. W zapisie tym w żadnym miejscu nie ma 
mowy o ochronie interesów ekonomicznych konsumentów 
oraz zapewnieniu rzetelności transakcji handlowych, któ-
rych przedmiotem jest żywność. To nie są zadania urzę-
dowej kontroli żywności. Posługiwanie się w projektach 
tych ustaw sformułowaniem „bezpieczeństwa żywności”, 
„wrzucenie” wszystkich bardzo różnych zadań i kompe-
tencji kilku inspekcji, nie wiele będzie miało wspólnego z 
nadzorem nad bezpieczeństwem żywności. Bezpieczeństwo 
żywności jest zbyt poważnym zagadnieniem bezpośrednio 
związanym z bezpieczeństwem zdrowotnym Państwa, aby 
ryzykować obniżenie jego poziomu wskutek nieuzasadnio-
nych merytorycznie i nieprzemyślanych zmian mogących 
spowodować pogorszenie efektywności nadzoru i zagrozić 
zdrowiu publicznemu w Polsce.

To realne zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa zdrowotnego jako konsumentów 
czy tylko próby rozbicia dobrze działających struktur Państwowej Inspekcji Sanitarnej? 
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Skupienie w rękach jednej inspekcji zadań związanych 
z produkcją rolną oraz jednocześnie jej kontrolą jest zde-
cydowanie niewłaściwe. Inspekcja Sanitarna wobec bra-
ku konfliktu interesów gwarantuje poprawne, obiektywne 
wykonywanie zadań. Pracownicy Inspekcji sanitarnej nie 
pozostają na żadnym etapie w konflikcie „interesów produ-
cent-konsument”, nie musimy wybierać między wielkością 
rynku rolnego i sprzedażą, a bezpieczeństwem żywności i 
żywienia. 

Gdyby ta regulacja weszła jednak w życie, będziemy 
mieli chaos nie tylko organizacyjny, ale i kompeten-
cyjny – pośpieszne tworzenie jednej inspekcji jest nie-
bezpieczne zarówno dla konsumentów jak i producentów 
żywności. Założenia te spowodują rozbicie struktury or-
ganizacyjnej Państwowej Inspekcji Sanitarnej, są nieko-
rzystne dla jej funkcjonowania i pracowników, odbierają 
tej służbie prawidłowo funkcjonujący nadzór nad urzędo-
wą kontrolą żywności. Kompleksowy nadzór sprawowany 
przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej funkcjonuje 
sprawnie, sprawdził się w wielu sytuacjach kryzysowych, 
pozwala szybko reagować na wszelkie przypadki zagrożeń 
dla zdrowia publicznego, nie dopuszczając do ich szerzenia 
się. 

Połączenie wszystkich inspekcji w jeden organ admi-
nistracji publicznej doprowadzi do kilkuletniej dezorga-
nizacji, chaosu dobrze funkcjonującego systemu nadzoru 
nad bezpieczeństwem żywności i żywienia, a tym samy 
do zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa obywateli. Spo-
woduje to zamieszanie związane m.in. z przygotowaniem 
poszczególnych inspekcji do likwidacji, zmianą struktur 
organizacyjnych (z uwzględnieniem spraw kadrowych, 
majątkowych), zmianą priorytetów oraz osłabienie funkcji 
Ministra Zdrowia w obszarze zdrowia publicznego pań-
stwa. 

Ponadto zamiana kompetencji Ministra Zdrowia na 
kompetencje Ministra Rolnictwa wiąże się z dostosowa-
niem dużej liczby przepisów kompetencyjnych. 

Wbrew zapewnieniom zwolenników nowej Inspekcji 
argument, iż ulegnie zmniejszeniu liczba kontroli u przed-
siębiorców, nie ma uzasadnienia merytorycznego. Liczba 
kontroli nie zmniejszy się zarówno ze względu na odmien-
ną specyfikę, jak i zakres kontroli poszczególnych inspek-
cji. Służby te kontrolują odrębne obszary merytoryczne. 
Zatem, najprawdopodobniej, reforma nie przyniesie 
żadnych ulg dla przedsiębiorców w zakresie liczby kon-
troli.

Nie oddaje też do końca istoty sprawy sformułowanie 
użyte w uzasadnieniu do projektu ustawy Ministerstwa 
Rolnictwa o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żyw-
ności, iż „konsolidacja krajowych służb kontrolnych będzie 
korzystna zarówno z punktu widzenia podmiotów uczestni-
czących w produkcji i obrocie nadzorowanym przez obecne 
inspekcje, jak również z punktu widzenia efektywności nad-
zoru nad produkcją i obrotem żywnością oraz oszczędności 
z punktu widzenia wydatków publicznych. Jak się przewi-
duje skonsolidowanie Inspekcji zapewni lepszą organiza-
cję pracy, optymalne wykorzystanie bazy laboratoryjnej, 
specjalistycznego sprzętu, a także zasobów kadrowych i 
majątkowych”. Z założenia, w nowej Inspekcji powinni 
pracować specjaliści różnych branż. Tak szeroki zakres te-
matyczny funkcjonowania różnych inspekcji, od kontroli 

nasiennej, poprzez kontrolę jakości i sanitarną, jest dzia-
łaniem o bardzo szerokim spektrum i wymagającym kadr 
o różnym wykształceniu. Szanse na to, że kontrole takie 
wykona jeden pracownik w krótszym czasie są takie same 
jak liczenie na to, że połączenie inspekcji spowoduje re-
dukcję kosztów. Tu warto nadmienić, iż z uwagi na daleko 
postępującą specjalizację w każdej dziedzinie, przygoto-
wanie i wykształcenie jednego „kontrolera” stawia pytanie 
o kompetencje i profesjonalizm/fachowość funkcjonowa-
nia instytucji w oparciu o takich pracowników. W przy-
padku kontroli wykonywanej kompleksowo (szczególnie 
w małych zakładach) kontrolujących może być więcej niż 
pracowników, udzielających informacji, a jeżeli nie będzie 
możliwa kontrola kompleksowa to specjaliści poszczegól-
nych branż będą kontrole przeprowadzać w różnym czasie. 
Natomiast jeżeli kontrola będzie wykonywana komplekso-
wo przez 1 pracownika, wszyscy pracownicy będą musieli 
„znać się na wszystkim”. Nasuwa się od razu pytanie – ja-
kie będą koszty szkolenia „wszystkich ze wszystkiego”. 
Nie można być omnibusem, jak się znam na wszystkim, 
to znaczy, że na niczym: przy obecnej, bardzo skompli-
kowanej tematyce zagadnień związanych z nadzorem nad 
bezpieczeństwem żywności (GMO, stosowanie dozwo-
lonych substancji dodatkowych, alergeny, substancje za-
nieczyszczające żywność, czynniki biologiczne), nie ma 
możliwości dogłębnego poznania przez jednego pracowni-
ka wszystkich zagadnień – powstaje pytanie jak wnikliwe 
mają więc być te kontrole? A może właśnie o to chodzi, 
aby kontrola nie stanowiła dla przedsiębiorcy problemu, bo 
przecież zadanie Ministra Rolnictwa to tworzenie sprzyja-
jących warunków do prowadzenia działalności rolniczej i 
związanej z rolnictwem.

Następny problem, bardzo ważny, tak z pozycji pra-
cownika jak i związkowca, to stwierdzenie, że powstanie 
nowej Inspekcji przyczyni się do lepszego wykorzystania 
„bazy” kadrowej i laboratoryjnej, a jednocześnie nie spo-
woduje ujemnego w skutkach wpływu na rynek pracy. Nie-
prawda: propozycje w projekcie rządowym będą mimo 
wszystko miały wpływ na rynek pracy, ponieważ w labo-
ratoriach Inspekcji Sanitarnej zmniejszy się liczba badań 
laboratoryjnych i nie będzie potrzebna taka liczba specjali-
stów. Osoby te jednak nie będą mogły znaleźć zatrudnienia 
w nowo powstałej Inspekcji, ponieważ w laboratoriach tej 
Inspekcji zwiększy się konieczność wykonywania badań 
laboratoryjnych, a nie będzie możliwości ich wykonania 
– sprzęt zostanie w „Sanepidach”. Planowane więc prze-
jęcie bazy laboratoryjnej także jest bezzasadne, ale 
żeby artykuł o naszych problemach nie zdominował tego 
wydania „Biuletynu”, o tych zagrożeniach i naszych oba-
wach oraz działaniach związkowców, może „opowiem” w 
następnym numerze.

Jedno jest pewne, już teraz powyższe informacje 
pokazują, że zamysł łączenia sprawnie działających in-
spekcji powinien być przemyślany i odbywać się z wiel-
ką rozwagą. 

W tym miejscu chciałabym podziękować koleżankom 
z PSSE, za pomoc od strony merytorycznej w powstaniu 
tego artykułu : Urszuli Modrak (PSSE Namysłów) i Teresie 
Maras (PSSE Kluczbork).

 Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej
        NSZZ „Solidarność” przy WSSE w Opolu

                                                               Ewa Brykalska

dok. ze str. 5
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22 lipca 2016 r. zmarł 
Jan Piątkowski, polski 
polityk, adwokat, były 
minister sprawiedliwo-
ści, poseł na Sejm I i III 
kadencji. Internowa-
ny. Zmarły spoczął na 
Cmentarzu św. Ducha 
przy ul. Bardzkiej 80 we 
Wrocławiu. 

Jan Piątkowski po 13 
grudnia 1981 był działa-
czem podziemia. 9 maja 
1982 został internowany 
–przebywał w więzieniu 
w Grodkowie. Mecenas 
Piątkowski udzielał bezpłatnie porad prawnych członkom 
Solidarności, osobom represjonowanym z przyczyn poli-
tycznych, był także obrońcą działaczy podziemia przed są-
dami i kolegiami ds. wykroczeń. W latach 1981–1988 był 
rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Opolu/p. III 
RUSW w Nysie w ramach KE krypt. Mecenas.

W czasie wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II na Gó-
rze św. Anny 21 czerwca 1983 r. wraz z Franciszkiem 

5 września 1981 
roku rozpoczął się 
w hali Olivia w 
Gdańsku I Krajowy 
Zjazd Delegatów 
Niezależnego Sa-
morządnego Związ-
ku Zawodowego 
„Solidarność”

Obrady odby-
wały się w dwóch 
turach. Pierwsza, od 
5 do 10 września, 
miała w znacznym 
stopniu charakter 
porządkowy, wybie-
rano władze zjazdu, 
komisje oraz omó-
wiono pierwsze projekty uchwał. Potem delegaci rozjecha-
li się do swoich województw i komisji zakładowych, żeby 
przedyskutować zgłoszone propozycje. Podczas otwarcia 
Lech Wałęsa mówił: Każdy z nas znaczy niewiele, wszyscy 
znaczymy tyle, ile znaczy siła tych milionów ludzi, którzy 
tworzą Solidarność. 

W pierwszej turze delegaci przyjęli deklarację: napi-
sano w niej m.in., że celem Solidarności jest tworzenie 
godnych warunków życia w gospodarczo – politycznie 
suwerennej Polsce. Uchwalili „Posłanie do ludzi pracy 
Europy Wschodniej” oraz szereg uchwał. W drugiej turze 
Zjazd udzielił absolutorium Krajowej Komisji Porozumie-
wawczej i wybrał władze Solidarności. Przewodniczącym 

Nie żyje Jan Piątkowski 

35. rocznica I Krajowego Zjazdu Solidarności

Szelwickim i śp. Janem Całką wręczał Papieżowi Dar 
od Opolskiej Solidarności. 

W 1993 roku Jan Piątkowski był ministrem sprawiedli-
wości i prokuratorem generalnym. Wtedy w ramach spra-
wowanej funkcji 25 września 1993 roku wydał zarządzenie 
o wszczęciu polskiego śledztwa ws. zbrodni katyńskiej (je-
dynego polskiego śledztwa w historii), zaś zarządzeniem z 
18 października 1993 roku przeniósł śledztwo ws. zbrodni 
z Grudnia ’70 na Wybrzeżu z Prokuratury Marynarki Wo-
jennej do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku oraz postawił 
w stan oskarżenia m.in. gen. Wojciecha Jaruzelskiego (b. 
ministra obrony narodowej), Kazimierza Świtałę (b. mini-
stra spraw wewnętrznych) i Stanisława Kociołka (b. wice-
premiera). 

Jan Piątkowski został uhonorowany odznaką „Ad-
wokatura Zasłużonym” i tym samym znalazł się na liście 
adwokatów wybitnie zasłużonych dla Adwokatury.

Swoją działalność publiczną Jan Piątkowski udoku-
mentował w książkach Dotyk Zbrodni. Katyń (2001), Za-
raza szaleje w sądach, w prokuraturach oraz w rządach 
(2010), Grudzień ’70. Zbrodnia nieukarana (2012) i Mowy 
oskarżenia prokuratora generalnego Jana Piątkowskiego 
przeciwko premierowi Donaldowi Tuskowi i innym (2015).

   (red)
 

zostaje Lech Wałęsa. Zjazd przyjął uchwałę programową, 
w której czytamy  m.in. NSZZ Solidarność powstał z ru-
chu strajkowego 1980 r. - największego ruchu masowego 
w dziejach Polski (...) Chodziło nam wszystkim nie tylko 
o warunki bytowania, chociaż żyło się źle, pracowało się 
ciężko i jakże często bezowocnie. Historia nauczyła nas, 
że nie ma chleba bez wolności. Chodziło nam również o 
sprawiedliwość, o demokrację, o prawdę, o swobodę prze-
konań, o naprawę Rzeczpospolitej, nie zaś tylko o chleb, 
masło i kiełbasę. W części uchwały zatytułowanej „Samo-
rządna Rzeczpospolita” mowa jest m.in. o wprowadzeniu 
demokratycznych form wspierania władz państwowych, 
decentralizacji zarządzania gospodarką, samorządzie pra-
cowniczym, niezawisłości sądów. Czytamy tam też: Soli-
darność, określając swe dążenia, czerpie z wartości etyki 
chrześcijańskiej, z naszej tradycji narodowej oraz z ro-
botniczej i demokratycznej tradycji świata pracy. Nowym 
bodźcem do działania jest dla nas encyklika O pracy ludz-
kiej Jana Pawła II. Solidarność jako masowa organizacja 
ludzi pracy jest także ruchem moralnego odrodzenia na-
rodu.

I KZD przyjął łącznie ok. 70 dokumentów. Doskonale 
przygotowany pod względem organizacyjnym i informa-
cyjnym  był pierwszym od 1939 r. wolnym polskim par-
lamentem, a jego obradom przyglądał się cały kraj – obra-
dowali bowiem nie „oni”, lecz swoi. Z podjętych wówczas 
uchwał wyłania się obraz związku politycznie rozważnego, 
lecz i zdecydowanego, gotowego do dialogu i głębokiego 
zmieniania Polski. 

Na podstawie „Solidarność. Kronika lat walki 1980 – 
2015. Wyd. Biały Kruk



PADWA – ASYŻ – CASCIA – RZYM – WENECJA

TERMIN: 18. 10 – 25. 10. 2016 r.

1 dzień (18. 10 wtorek): Wyjazd z umówionego miej-
sca w godzinach wieczornych.

Bezpośredni przejazd przez Czechy i Austrię do Włoch.

2 dzień (19. 10 środa): W godzinach rannych przy-
jazd do PADWY. Nawiedzenie bazyliki św. Antoniego (il 
Santo). Modlitwa przy grobie świętego, spacer po mieście: 
skwer Prato della Valle z posągami zasłużonych postaci 
miasta. Nawiedzenie bazyliki św. Justyny – patronki Pa-
dwy z grobem św. Łukasza Ewangelisty. Udział we Mszy 
św. Czas na prywatną modlitwę i zakup pamiątek. Prze-
jazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja i 1 nocleg 
w okolicach Padwy.

3 dzień (20. 10 czwartek): Śniadanie. Przejazd do 
ASYŻU: zaczniemy od Bazyliki Santa Maria degli Angeli 
z Porcjunkulą i miejscami związanymi z postacią Święte-
go, następnie przejazd do Bazyliki św. Franciszka, modli-
twa przy grobie Świętego, spacer do Placu Komunalnego 
z ruinami starożytnej świątyni Tempio di Minerva, Bazyli-
ki Św. Klary i Katedry św. Rufina. Przejazd do CASCIA. 
Modlitwa przy grobie św. Rity – patronki spraw bezna-
dziejnych. Przejazd do hotelu na 2 nocleg i obiadokolację 
na terenie Umbrii.

4 dzień (21. 10 piątek): Śniadanie. Przyjazd do RZY-
MU około południa. Nasz pobyt w Wiecznym Mieście 
zaczniemy od zwiedzania części starożytnej miasta: zo-
baczymy Plac Wenecki z Grobem Nieznanego Żołnierza 
i Ołtarzem Ojczyzny, Kapitol – wzgórze, które w dobie 
cesarstwa rzymskiego było duchowym i politycznym cen-
trum miasta, Forum Romanum – serce starożytnego mia-
sta, Forum Trajana, Carcere Mamertino – więzienie Ma-
mertyńskie, gdzie według legendy w ciemnym lochu św. 
Piotr nawrócił swoich pogańskich strażników, chrzcząc ich 
wodą, która wytrysnęła z cudownego źródła, Koloseum – 
budowla antycznego Rzymu budząca dzisiaj największy 
respekt. Spacer zakończymy przy Kościele Santa Maria 
in Cosmedin ze słynnymi ustami prawdy z widokiem na 
starożytny Teatr Marcellusa oraz ruinami starożytnych 
świątyń. Udział we Mszy św. Przejazd na obiadokolację 
i 3 nocleg.

5 dzień (22. 10 sobota): Liturgiczne wspomnienie św. 
Jana Pawła II. Po śniadaniu przejazd do WATYKANU, 
udział w Jubileuszowej Audiencji z Ojcem Św. Następ-
nie przejazd do Bazyliki św. Pawła za Murami – według 
podań , miejsce pochówku św. Pawła. Następnie przejazd 
do Katakumb św. Kaliksta – miejsca spoczynku pierw-
szych chrześcijan. Udział w Mszy św. w Katakumbach. 
Przejazd nieopodal antycznej Via Appia Antica, postój przy 
kościele Qvo Vadis Domine. W godzinach popołudnio-
wych przejazd do hotelu na obiadokolację i 4 nocleg.

Pielgrzymka Narodowa do Rzymu  
Polonia cum Petro

W październiku 2016 r. odbędzie się Narodo-
wa Pielgrzymka do Rzymu pod hasłem „Gdzie 
chrzest, tam nadzieja” organizowana z okazji 
1050. Rocznicy Chrztu Polski.

Wspólnymi punktami pielgrzymek organizowa-
nych przez polskie parafie będą Msze święte plano-
wane w bazylikach rzymskich, audiencja z Ojcem 
Świętym oraz modlitwa Anioł Pański.

Region Śląsk Opolski NSZZ „Solidarność” orga-
nizuje wyjazd na pielgrzymkę z biurem turystycznym 
WERO TRAVEL w terminie 18.10 – 25.10.2016 r. 
Koszt pielgrzymki wynosi 1590 zł + 60 Euro. Zapisy 
do 30 września przyjmuje biuro podróży w Opolu ul. 
Krakowska 37, tel. 77 454 45 69, tel./fax 77 453 95 
76, e-mail: biuro@verotravel.pl.

Warunkiem uczestnictwa jest zawarcie umowy i wpłacenie należności na konto Biura Podróży VERO TRAVEL 
podane w umowie. 

Informacji udziela również sekretariat ZR tel. 77 42 32 860 
lub Marek Stelmach - regionalny koordynator pielgrzymek tel. 600 147 592.

Serdecznie zapraszam do wspólnego pielgrzymowania.
       Marek Stelmach - Regionalny koordynator pielgrzymek

NARODOWA PIELGRZYMKA DO RZYMU W ROKU MIŁOSIERDZIA
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6 dzień (23. 10 niedz.): Śniadanie. Przejazd do WATY-
KANU we wczesnych godzinach rannych. Udział w nabo-
żeństwie Anioł Pański, a następnie udział we Mszy św. o 
godz. 1300 w Bazylice Św. Piotra. Czas wolny na indywi-
dualną modlitwę przy grobie św. Jana Pawła II. Zwiedzanie 
Bazyliki Większej Santa Maria Maggiore, gdzie znajduje 
się łaskami słynąca ikona Matki Bożej „Salus Popoli Ro-
mani” i relikwie Bożego Żłóbka. Przejście na Via Merula-
na, do kościoła św. Alfonsa di Liguori, w którym znajduje 
się oryginalny obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. 
Nawiedzenie Bazyliki św. Jana na Lateranie, głównej ka-
tedry Biskupa Rzymu z relikwiami św. Jana Ewangelisty 
i św. Jana Chrzciciela. Nawiedzenie kaplicy św. Schodów 
(Santa Scala), po których – według tradycji – szedł Jezus 
do pałacu Piłata. W godzinach popołudniowych przejazd 
do hotelu na obiadokolację i 5 nocleg.

7 dzień (24. 10 wt.): Śniadanie. Wyjazd do WENECJI 
w godzinach rannych. Następnie rejs kanałem Giudecca do 
centrum miasta. Nawiedzenie Bazyliki Św. Marka – wzo-
rowanej na kościele Dwunastu Apostołów w Konstanty-
nopolu, spacer po mieście, zobaczymy: Piazzetta, Piazza 
San Marco, Pałac Dożów, Kampanilla – dzwonnica, spacer 
uroczymi uliczkami weneckimi do dzielnicy Rialto. Udział 
we Mszy św. na zakończenie wspólnego pielgrzymowania.

 Od 1 września osoby, które skończyły 75 lat, będą 
mogły korzystać z bezpłatnych leków. Wczoraj zostało 
podpisane i opublikowane obwieszczenie ministra zdro-
wia z nową listą leków refundowanych. Na liście dla se-
niora znajduje się 1129 preparatów, to jest 68 substan-
cji czynnych. 

 Pacjent otrzyma bezpłatnie lek, jeśli lekarz 
umieści na recepcie literę „S”. Recepta powinna być 
wystawiona tak jak dotychczas, z wpisaniem dotychcza-
sowych poziomów odpłatności: ryczałt, 30 procent lub 50 
procent, ale dodatkowo powinna być wstawiona litera „S”.  
W aptece recepta nie może być uzupełniona w literę „S”. 
Farmaceuta nie ma uprawnień do wpisania tej litery, na-
wet jeśli pacjent pokaże dowód osobisty i udowodni, że 
bezpłatne leki należą mu się, gdyż ma skończone 75 lat.  

Bezpłatne leki dla seniora

8 dzień (25. 10 wt.): Przyjazd do kraju w godzinach 
popołudniowych.

Cena: 1590 zł

ŚWIADCZENIA:
-  przejazd komfortowym autokarem, klimatyzacja, WC, 

DVD, barek,
-  5 noclegów w hotelach ***/****, pokoje 2-osobowe 

ewentualnie 3-osobowe z łazienkami,
-  wyżywienie: 5 śniadań, 5 obiadokolacji,
-  opieka profesjonalnego pilota,
- ubezpieczenie: NNW następstwa nieszczęśliwych wy-

padków na sumę 15.000 zł, KL koszty leczenia 10.000 
euro, KR koszty ratownictwa 5.000 euro, CP choroby 
przewlekłe 10.000 euro, bagaż 1.000 zł firmy Signal 
Iduna Polska S.A.

-  opieka duchowa kapłana,
-  Pakiet pielgrzyma (chusta, identyfikator, śpiewnik, 

obrazek pamiątkowy).

Cena nie zawiera: opłat za bilety wstępu do zwiedza-
nych obiektów, lokalnych przewodników, taksy klimatycz-
nej i transportu lokalnego np. metra w Rzymie, barki w 
Wenecji, zestawów słuchawkowych. Należy przygotować 
– ok. 50 euro na osobę.

dok. ze str. 8

Bezpłatne leki dla seniorów będą mogli przepisywać leka-
rze podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki z od-
powiednimi uprawnieniami. Lekarze specjaliści nie mogą 
wystawiać recept na bezpłatne leki dla pacjentów po 75. 
roku życia (chyba że są to recepty pro auctore i pro fami-
liae).

Jeśli lekarz specjalista leczy pacjenta lekami, które 
znajdują się na wykazie bezpłatnych leków, musi przeka-
zać tę informację lekarzowi podstawowej opieki zdrowot-
nej. Lekarz POZ będzie mógł wówczas wystawić pacjento-
wi receptę oznaczoną literą S. Dzięki temu pacjent dostanie 
w aptece lek bezpłatnie.

Lista bezpłatnych leków dostępna jest na stronie mini-
sterstwa zdrowia http://www.mz.gov.pl/. 

„Umarłych wieczność dotąd trwa, 
dokąd pamięcią im się płaci” 

Wisława Szymborska

W obliczu ogromnej straty, 
jaką jest śmierć najbliższej osoby, 

wyrazy szczerego żalu i współczucia
ELŻBIECIE GREK-KANIUKA

z powodu śmierci 
TATY

składają koleżanki i koledzy z MOZ NSZZ 
„Solidarność” przy WSSE w Opolu 
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Wyrazy głębokiego współczucia

JERZEMU TRĘBACZ

z powodu śmierci

ŻONY

składa
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”

PKP PLK Zakład Linii Kolejowych w Opolu
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