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13 grudnia 1981 r. to drama-
tyczna data w historii Polski, 
związana z ludzkimi dramatami, 
cierpieniem, niejednokrotnie ła-
miąca życiorysy. Opolska "So-
lidarność" uczciła pamięć ofiar 
stanu wojennego. Rano na Skwe-
rze "Solidarności", przy pomni-
ku Trzech Krzyży przy parafii 
św. Piotra i Pawła, przy pomniku 
św. Katarzyny na terenie zakładu 
Wagon Opole Sp. z o.o., a wieczo-
rem przy pomniku bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki działacze "Solidarno-
ści" zapalili symboliczne świece i 
złożyli biało-czerwone wiązanki 
kwiatów. - Módlmy się w 38. rocz-
nicę za ofiary stanu wojennego oraz za wszystkich, którzy 
oddali swe życie w imię najwyższych wartości, aby miło-
sierny Bóg obdarzył ich wiekuistą światłością. Ciebie pro-
simy...- modlili się podczas Mszy św. w kościele pw. św. 
Sebastiana związkowcy. Tego dnia odbyło się także nad-
zwyczajne posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ "Solidar-
ność" Śląska Opolskiego.

Pamięć decyduje o tożsamości 
każdego z nas: 13 grudnia

Nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ 
„Solidarność” Śląska Opolskiego miało wyjątkowy cha-
rakter. Gościem zebrania był Stanisław Jałowiecki, pierw-
szy przewodniczący opolskiej „Solidarności”, autor świe-
żo wydanej publikacji „Refleksje z podziemia”. Jałowiecki 
wrócił wspomnieniami do wydarzeń z 1981 roku. Był to 
trudny czas, pełen napięć i niepokojów ale nie pozbawio-

ny zabawnych sytuacji, satyry i dowcipów. Na 
przykład trawestacja prawa Archimedesa, której 
był autorem: Urban zanurzony w wodzie waży 
tyle, ile woda w głowie Siwaka. Niewtajemni-
czonym w ówczesną rzeczywistość należy się 
wyjaśnienie, że Siwak to znany ze swej tępoty 
członek biura politycznego, a Urban- rzecznik 
prasowy rządu PRL - ze względu na swą tuszę 
wyjątkowo dobrze nadający się do wypełnienia 
Archimedesowej wanny. Pozostając w atmo-
sferze tamtych wydarzeń członkowie ZR wy-
słuchali prelekcji dr. Antoniego Maziarza: „Św. 
Jan Paweł II wobec stanu wojennego w Polsce”. 
I jeszcze jedno ważne wydarzenie podczas po-
siedzenia Zarządu Regionu - przewodniczą-
ca NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego 
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Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej 
Duda spotkał się z członkami Komisji Krajo-

wej NSZZ „Solidarność” z okazji Jubileuszu 40-lecia 
powstania Związku 29. stycznia w Sali Kolumnowej 
Pałacu Prezydenckiego.  – Zaproponowałem, aby pierw-
sze spotkanie Komisji Krajowej w 2020 roku odbyło się 
tutaj na tej sali ze względu na wyjątkowość momentu, tym 
momentem jest rocznica rozpoczęcia się roku rocznico-
wego 40-lecia istnienia NSZZ „Solidarność”. Nie waham 
się powiedzieć, najważniejszej organizacji społecznej, 
pracowniczej, jaka powstała w dziejach Rzeczypospolitej. 
Organizacji o charakterze pokojowej, realizującej oddolne, 
niezwykle istotne społeczne potrzeby – zaczął swoje prze-
mówienie prezydent Polski Andrzej Duda. W spotkaniu 
uczestniczyli członkowie KK z naszego Regionu: prze-
wodnicząca opolskiej „Solidarności” Cecylia Gonet 
i jej zastępca Grzegorz Adamczyk.

To dla nas, ludzi Solidarności wielkie wyróżnienie, że 
inauguracyjne spotkanie Komisji Krajowej w 2020 roku 
odbywa się tu, na zaproszenie pana prezydenta w Pałacu 
Prezydenckim. To wyróżnienie, ale także zobowiązanie. 
My doskonale wiemy, jako ludzie Solidarności, że ten okres 
40. lat to okres sukcesów, ale i walki, o prawa pracowni-
cze i prawa związkowe – powiedział Piotr Duda. Bardzo 
się cieszę, że dzisiaj na zaproszenie pana prezydenta przy-
byli do Pałacu Prezydenckiego przewodniczący: Marian 
Krzaklewski, Janusz Śniadek. To pokazuje jedno, o czym 
mówimy na prawie każdym spotkaniu i będziemy mówili 
to przez cały rok naszego jubileuszu: nie było pierwszej, 
drugiej czy trzeciej Solidarności. Od samego początku 

była jedna Solidarność, jeden związek zawodowy Soli-
darność, zarejestrowany 10 listopada 1980 roku – dodał. 
Ten rok jubileuszu ma być także wyrazem wielkiego sza-
cunku dla tych wszystkich, którzy w Solidarności są od 
samego początku. De facto wstępowaliśmy do związku już 
we wrześniu 80-tego roku i jesteśmy w nim do dzisiaj. To 
wielki szacunek dla tych związkowców, którzy przez 40. 
lat byli ze związkiem na dobre i na złe. Kto jest w związku 
do 80-tego roku?  – spytał przewodniczący podnosząc 
rękę. Wraz z nim zgłosiło się wielu związkowców. 
Proszę bardzo, panie prezydencie. To jest wielki szacunek 

Posiedzenie Komisji Krajowej 
Solidarności w Pałacu Prezydenckim
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dla tych ludzi. To ma być rok wielkiego jubileuszu i wiel-
kiego podziękowania dla tych, którzy byli w Solidarności. 
Ale w międzyczasie wybrali inną drogę życia, inną drogę 
zawodową, ale którzy zawsze utożsamiają się z Solidarno-
ścią, jej ideałami i wspierają na każdym kroku działania 
związku zawodowego Solidarność. I za to tym wszystkim, 
którzy nie są w Związku, ale wspierają działania Związku, 
bardzo dziękuję w imieniu Komisji Krajowej. W tym 
miejscu tutaj, w obecności pana prezydenta, też trzeba 
zaznaczyć i powiedzieć, że najgorsze lata dla Solidarności 
to był początek lat 90-tych. Po rozpoczęciu prywatyzacji 
przedsiębiorstw państwowych byliśmy jedyną przeszkodą 
liberalnych rządów. Gdyby nie Solidarność, majątek 
narodowy byłby szczuplejszy niż jest. To zasługa nasza, 
dlatego byliśmy tak znienawidzeni przez kolejne władze 
III RP, które miały jedno zadanie – wyprzedać majątek 
narodowy. Niektórzy wtedy rzucali legitymacjami związ-
kowymi, związek był passe. Mówiono: „solidarność”, ale 
„solidarność międzyludzka”. Używano wtedy tych słów 
wielokrotnie, ale nikomu nie chciało przejść przez gardło 
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność. 
Ten trudny okres przetrwaliśmy. To dla nas bardzo ważne, 
że dziś możemy z dumą mówić, że 40 lat minęło, może 
nie jak jeden dzień, bo to były trudne dni, trudne tygodnie, 
trudne miesiące, trudne lata w rozwiązywaniu problemów 
pracowniczych i związkowych. Ale niejednokrotnie byli-
śmy tym motorem napędowym zmian nie tylko w prawie 
pracy, ale wielu dziedzinach gospodarki w naszym kraju 
– mówił Piotr Duda. Spotkanie to okazja, by przedstawić 
panu prezydentowi problemy bieżące, z jakimi borykają się 
związkowcy i pracownicy w naszym kraju. (...) Chciałbym 
także krótko powiedzieć nt. tego, co dzieje się w naszym 
kraju. Pada wiele słów o praworządności. W obecności 
pana prezydenta chciałbym powiedzieć o łamaniu prawa, 
bo to jest chichot historii, że związek zawodowy Solidar-
ność i robotnicy w 80-tym roku, dla których najważniej-
szym postulatem była rejestracja NSZZ Solidarność, czyli 
pierwszy postulat, który mówił o pluralizmie związko-
wym. A dzisiaj korporacje międzynarodowe, jak Casto-
rama, wyrzucają działaczy związkowych, tylko dlatego, 
bo ci śmią założyć związek w ich zakładzie pracy. Mimo 
immunitetu związkowego, jakim jest ochrona szczególna. 
I o tych problemach też chcemy mówić. Chętnie bym na 
ten temat porozmawiał z panią komisarz Jourovą – jak 
międzynarodowe korporacje w naszym kraju łamią pra-
worządność, jak nie przestrzegają prawa. To są problemy 
o jakich mówimy w 40-lecie Niezależnego Samorządnego 
Związku Zawodowego Solidarność. Ale to będziemy sobie 
omawiać na naszym spotkaniu roboczym. Panie prezyden-
cie, bardzo dziękuję za to symboliczne spotkanie Komisji 
Krajowej w Pałacu Prezydenckim. Jest ono dla nas bardzo 
ważne. Dziękujemy za te 5 lat współpracy, bo ta współpraca 
była owocna i to co przed chwilą mówiłem o postulacie 
sierpniowym, wspólnie ten postulat dokończyliśmy. Dzi-
siaj jest on w pełni realizowany – kontynuował. Chciał-
bym na pana ręce symbolicznie przekazać logo 40-lecia 
związku zawodowego Solidarność, a także dekret Ojca 

Świętego Franciszka, bo wiem, że w kaplicy prezydenc-
kiej są relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki, patrona NSZZ 
Solidarność. To jest dekret, niech także wisi w kaplicy na 
pamiątkę tego naszego spotkania – podsumował Piotr 
Duda, przewodniczący KK NSZZ „Solidarność”.

Polski prezydent podkreślił, że Solidarność narodziła 
się w kraju, który nie był w pełni wolny i niepodległy. – 
I właśnie tej wolności ludzie pragnęli, dlatego tak masowo 
zrzeszyli się w Solidarności – zaznaczył. Andrzej Duda 
dodał także, że nie ma żadnych wątpliwości, że „Solidarność 
jako związek zawodowy ze swoją historią i swoimi ideałami 
jest i będzie zawsze potrzebna”. Prezydent podkreślił także 
wyjątkowy i historyczny charakter miejsca posiedzenia 
Komisji Krajowej: – To jest specyficzne miejsce, gdzie wiele 
spotkań historycznych się odbyło, różnie je dzisiaj oceniamy 
i różnie je ocenia historia i różne znaczenie miały dla naszego 
państwa. Choćby w tym ostatnim czasie, ostatniego stulecia 
został podpisany tutaj Układ Warszawski, tutaj obradował 
Okrągły Stół, obradował tu także w 2016 roku szczyt NATO, 
który przesądził o obecności wojsk sojuszniczych, w tym 
amerykańskich na naszej wschodniej flance, był kolejnym 
krokiem przesuwania nas politycznie na zachód – dodał. 
Prezydent przypomniał także o tragicznie zmarłym prezy-
dencie Lechu Kaczyńskim i jego roli w Solidarności. Pod-
kreślił, że Lech Kaczyński był „sercem, swoją pracą i służbą 
ogromnie związany z tym ruchem”. – Mam nadzieję, że 
pan prezydent cieszy się teraz gdzieś w zaświatach, że jego 
wychowanek zaprosił Komisję Krajową, aby tym spotkaniem 
oddać honor Solidarności i jej ludziom, którym zawdzię-
czamy wolność – powiedział polski prezydent. Determina-
cja ludzi Solidarności bez broni w ręku, walka tylko słowem 
i tylko tym, co udało się napisać, formułowanymi postula-
tami i nieugiętym dążeniem do ich realizacji — to właśnie 
Europa i świat zawdzięcza Solidarności. Za to chcę jako 
prezydent RP wyrazić temu ruchowi wdzięczność – pod-
kreślił Andrzej Duda. Zdaniem głowy polskiego państwa 
Solidarność była i jest niezwykle potrzebna także po 1989 
roku, choć jak przyznał, w ciągu ostatnich 30 lat toczyły 
się w tej sprawie dyskusje. – Tak, jest potrzebna i ostatnie 
lata bardzo dobrze to pokazują, kiedy Solidarność walczyła 
o podstawowe sprawy, w taki sposób, w jaki zawsze to robi, 
czyli środkami prawnymi, czyli działając w sposób poko-
jowy, ale twardo protestując i przeciwstawiając się działa-
niom, które były szkodliwe dla pracowników i powodowały, 
że spadała jakość życia – zaznaczył prezydent. – Myślę tu 
chociażby o tym, jak twardo Solidarność walczyła o wiek 
emerytalny, jaka to była twarda walka nawet, wtedy kiedy 
była atakowana w mediach i przez polityków. Trzeba sobie 
jasno powiedzieć – Solidarność zwyciężyła po raz kolejny, 
czyli spełnia tę funkcję, która jest jej przynależna – jest 
od tego, żeby każdej władzy pilnować, by przestrzegała 
umów społecznych i umów, które są elementami państwa 
nowoczesnego, ale i przede wszystkim społecznej gospo-
darki rynkowej, społecznej, czyli takiej, w której jest wol-
ność gospodarcza, ale szanuje się pracownika – przyznał. 
Prezydent RP Andrzej Duda na koniec swojego przemó-
wienia przekazał w ręce przewodniczącego NSZZ „Solidar-
ność” Piotra Dudy pamiątkową flagę, która jak zaznaczył, 
„zawsze z Solidarnością była i jest silnie w sensie wpisana 
i która nad znakiem Solidarności powiewa”.

źródło: prezydent.pl, tysol.pl
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Jak przez kilkanaście lat udaje się utrzymać wysokie 
uzwiązkowienie?

W Regionie NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego 
do najliczniejszych organizacji związkowych należą:
1.  Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” 

Neapco Europe Sp. z o. o. w Praszce – 510 członków 
związku, w tym 349 pracujących (na 970 pracowni-
ków zakładu)

2.  Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” 
w Alchemii S.A. Oddział Walcownia Rur Andrzej 
w Zawadzkiem – 320 członków związku w tym 308 
pracujących (na 490 pracowników zakładu)

3.  Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” PKP 
PLK  S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu – 285 
członków związku,  w tym 284 pracujących (na 
1.300 pracowników zakładu)

Jak wygląda codzienna praca, jak udaje się utrzy-
mać wysokie uzwiązkowienie – między innymi o tym 
opowiadają przewodniczący najliczniejszych orga-
nizacji związkowych NSZZ „Solidarność” w naszym 
Regionie.

Od 2004 r. stan zatrudnienia w Walcowni Rur Andrzej 
w Zawadzkiem utrzymuje się na poziomie 500 pracow-
ników, a uzwiązkowienie – 315 członków. Organizacja 
obejmuje 5 zakładów pracy w 3 regionach Polski: często-
chowskim, śląsko-dąbrowskim i opolskim. Razem orga-
nizacja liczy 500 członków NSZZ „Solidarność” i działa 
w branży hutniczej.

Praca związkowa – to praca zespołowa. Sukces tylko 
wtedy jest możliwy, kiedy cała komisja zakładowa pracuje 
na to na co dzień, na swoich wydziałach i na swoich stano-
wiskach pracy – mówi Dariusz Brzęczek, przewodniczący 
Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” 
w Alchemii S.A. w Warszawie zs. w Zawadzkiem Alche-
mia S.A.  Oddział Walcowni Rur  Andrzej w Zawadz-
kiem. Przede wszystkim bardzo ważnym elementem jest 
przepływ informacji oraz transparentność pracy komisji 
zakładowej. Niewątpliwym sukcesem, którym możemy się 
pochwalić, jest pozyskiwanie młodych członków związku 

– nowo zatrudnianych pracowników. Ma to szczególne 
znaczenie w sytuacji ciągłych odejść doświadczonych pra-
cowników na emeryturę. Świadczy to o zaufaniu do NSZZ 
„Solidarność” w naszym zakładzie – dodaje. Pomimo 
tego, że zakład przeżywał różne kłopoty liczebność związku 
utrzymywała się cały czas na wysokim poziomie. Co jesz-
cze? – Na pewno profesjonalna obsługa prawna, dostępna 
dla każdego członka naszego związku. Region NSZZ 
„Solidarność” Śląska Opolskiego zapewnia w każdym 
swoim oddziale dyżury prawników, którzy służą pomocą 
w prawie pracy i bieżących problemach. Spektakularną 
akcją w naszym zakładzie było złożenie 370 pozwów prze-
ciwko pracodawcy do Sądu Pracy o przywrócenie regu-
laminu wynagrodzenia, co spotkało się z dużą akceptacją 
członków związku. Wyrok zapadł na korzyść związkow-
ców. Przeprowadzono w ostatnich kilku latach 3 spory 
zbiorowe, wszystkie zakończone spisaniem porozumienia 
– wymienia przewodniczący.  A najważniejsze w naszej 
działalności jest to, że nie pozostawiamy żadnego członka 
związku, który się do nas zwróci – bez pomocy.   Działalność 
związku to nie tylko działalność w obszarze prawa pracy, 
warunków pracy i płacy. Nasza organizacja kultywuje tra-
dycje hutnicze – corocznie organizujemy Dzień Hutnika, 
w którym uczestniczy około 150 związkowców. Jest więc też 
czas na biesiadę i zabawę – dodaje. Mocną stroną naszego 
związku jest stworzenie silnej Społecznej Inspekcji Pracy, 
z zakładowym Inspektorem Pracy Robertem Kafarskim 
na czele i dobrze działającej Rady Pracowników, w której 
skład wchodzą wyłącznie członkowie NSZZ „Solidarność”. 
I jeszcze jedna, bardzo istotna sprawa – zaangażowanie się 

Najliczniejsze organizacje związkowe 
w naszym regionie
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dużej liczby członków, bo 30 osób, w działalność bieżącą 
poprzez pełnienie różnych funkcji związanych z działalno-
ścią związku i zakładu – podkreśla Dariusz Brzęczek.

Organizacja związkowa w PKP PLK  S.A. Zakład 
Linii Kolejowych w Opolu liczy 285 członków związku,  
w tym 284 pracujących. Imponujący wynik.

Bardzo się cieszę, że należymy do grona najliczniej-
szych organizacji związkowych w regionie. Uzwiązkowienie 
ogółem w moim zakładzie wynosi około 55 % zatrudnionych, 
z czego 22% zrzesza NSZZ „Solidarność”. Pozostałe 33% 
należy do 4 innych OZ.  Na pewno jest nam trudniej dotrzeć 
do większej ilości pracowników z racji struktury zakładu, 
pracujemy na około 200 posterunkach pracy oddalonych 
od siebie o kilkanaście km. Pomiędzy skrajnymi posterun-
kami odległość ta sięga ponad 200 km. Staramy się dotrzeć 
do wszystkich, chociażby poprzez dystrybucję naszej prasy 
związkowej, zebrania czy spotkania integracyjne – mówi 
Marian Baczyński, przewodniczący Organizacji Zakła-
dowej NSZZ „Solidarność” PKP PLK  S.A. Zakład Linii 
Kolejowych w Opolu. Rzeczywiście stan liczebny naszej 
organizacji w trakcie sprawowania przeze mnie funkcji 
przewodniczącego zadowalająco wzrósł, jest to zasługą 
przewodniczących Organizacji Oddziałowych, członków 
zarządu, a przede wszystkim wszystkich członków, którzy 
w rozmowach z kolegami komentują i oceniają naszą pracę 
– podkreśla Baczyński.  Jest to też zasługa  tych, którym 
bezinteresownie udzielimy pomocy, a oni podzielili się 
tym z innymi – dodaje. Dużym uznaniem cieszy się szeroki 
dostęp do naszych prawników.  Bardzo dziękujemy niebędą-
cym członkami naszej organizacji pracownikom – autoryte-
tom młodych, którzy w odpowiedzi na ich pytania właśnie 
naszą organizację wskazują, jako najbardziej zaangażo-
waną w obronę praw pracowniczych.  Niestety nie wszyst-
kim członkom podoba się nasza działalność. Jak to kolejarz 
użyję porównania do pociągu, jedni wsiadają i wysiadają 
kilka stacji(lat) dalej, inni jadą do stacji końcowej. Niestety 
wszystkie związki mają tzw. członków wędrujących. Jak to 
wygląda u Was? Ten problem i nas dotyka, ale zadowalają-
cym jest to, że w naszym przypadku jest to sprawa margi-
nalna. Liczebność organizacji od kilku lat utrzymuje się na 
porównywalnym, z tendencjami wzrostowymi, poziomie. 
Bardzo wielu pracowników odchodzi na emeryturę, niestety 
zbyt wielu na rentę – mówi przewodniczący. Cieszymy się, 
że nasze szeregi zasilają nowi pracownicy, wśród których 
znaczącą większość stanowią ludzie młodzi. Nie traktujemy 

ich jako płatnika składek, wręcz przeciwnie, zapraszamy do 
aktywnej współpracy. Na PKP –PLK zbliżamy się do zmiany 
pokoleniowej, oczekujemy, że wyniki naszej pracy nie pójdą 
na marne, że przejmą je młodzi – mówi z przekonaniem 
Marian Baczyński.  Cieszymy się, że część pracowników  
przechodzących na emeryturę również postanawia z nami 
pozostać – dodaje. Nasza organizacja zrzesza wszystkie 
grupy zawodowe, w skład władz związku wchodzą przedsta-
wiciele wszystkich zawodów, co gwarantuje, że nikogo nie 
traktujemy w sposób szczególny, dla nas wszyscy są równi 
a każda sprawa jest najważniejsza.  Jesteśmy organizacją 
związkową, nie partią, w naszych szeregach jest miejsce dla 
wszystkich bez względu na poglądy polityczne czy wyzna-
nie, nie one są tematem naszej pracy. Dla dobra pracow-
nika w granicach prawa jesteśmy gotowi współpracować ze 
wszystkimi. 

Tutaj nasuwa mi się wspomnienie walki o ostatnią pod-
wyżkę, gdzie byliśmy oskarżani o brak współpracy z innymi 
OZ.  Mam okazję oświadczyć, że byliśmy na nią gotowi, nie-
stety  na szczeblu OZ  nikt o taką współpracę się do nas 
nie zwrócił. Na szczeblu central związkowych  skończyło 
się jak zwykle – wspólną reprezentacją z opluwaną wcze-
śniej „Solidarnością”. Ostateczna wysokość podwyżki była 
jednak  zasługą NSZZ „Solidarność”. Ci, którzy początkowo 
żądali więcej, już w ramach wspólnej reprezentacji zgodzili 
się na mniej, finalną kwotę podwyżki możemy zawdzięczać 
stanowczej postawie przewodniczącego SZIK NSZZ „Soli-
darność”.  Co prawda Rada  SZIK nie podjęła jeszcze 
uchwały na temat żądań w kwestii wysokości tegorocznej 
podwyżki, wstępnie ustalono, że będzie to kwota nie mniejsza 
niż w roku ubiegłym – kontynuuje wypowiedź przewodni-
czący. W roku 2019 obroniliśmy ZUZP przed dużymi zmia-
nami polegającymi m.in. na włączeniu do płacy zasadniczej 
prawie wszystkich składników wynagrodzenia. Nie ulegli 
mamieniu wyższymi odprawami emerytalnymi „starzy”, nie 
pokusili się na „większe” zarobki „młodzi”. Proponowane 
zmiany w 90 % zostały odrzucone. Czekamy  na spełnienie 
wyartykułowanej po wysłuchaniu kontrargumentów strony 
społecznej,  groźby Prezesa Spółki „żebyście się nie zdziwili, 
że do pracy będą przyjmowani nowi pracownicy z uposa-
żeniem zasadniczym dużo wyższym jak wasze”. Czekamy  
z niecierpliwością na spełnienie tych słów, będzie do kogo 
równać.  Obecnie czekamy na podpisanie i wejście w życie 
bardzo okrojonego Protokołu Dodatkowego Nr 15 do ZUZP. 
Liczyliśmy, że znajdzie się tam zmiana polegająca na możli-
wości wstawiania tzw. WN (wolne w zamian za przepraco-
waną niedzielę)  zaraz po zakończonej służbie, umożliwiłoby  
to  powrót do „normalności” w tworzeniu harmonogramów 
pracy. Pomimo, że był to postulat pracodawcy a nasi przed-
stawiciele  byli upoważnieni do jego podpisania, nie stało 
się tak. Tłumaczenia „dlaczego?” są  dziwne i pokrętne, 
raz winą obarcza się Pracodawcę innym razem inne OZ. 
Dojdę prawdy – obiecuje  Baczyński. Niestety w związku 
z tym zmuszony jestem dalej  walczyć  o „normalność” 
harmonogramów. Współpraca z kierownictwem zakładu  
bardzo dobrze układa się w sprawach socjalnych i BHP, 
niestety rozchodzą się trochę nasze drogi w kwestii urlo-
pów i harmonogramów. Dla pracodawcy najważniejszy jest 
wynik ekonomiczny i statystyki, dla nas Człowiek – mówi 
przewodniczący 

red.
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Już 4.400 elektronicznych legitymacji NSZZ „Soli-
darność” zostało wydanych członkom opolskiej  

„Solidarności”. Od ponad roku posiadacze elektronicz-
nej legitymacji mogą skorzystać z rabatów na stacjach 
LOTOS, a od lipca 2019 roku także z 10 proc. zniżki 
na ubezpieczenia w PZU, w ramach programu „Klub 
PZU Pomoc dla NSZZ Solidarność”. Dodatkową ofertę 
dla członków Klubu PZU Pomoc NSZZ „Solidarność” 
przygotował także Bank Pekao S.A. Jednak, aby z nich 
skorzystać należy w pierwszej kolejności wyrobić legi-
tymację elektroniczną, w tym celu trzeba zwrócić się do 
macierzystej organizacji związkowej.

Wniosek należy wypełnić, podpisać i przekazać do 
organizacji związkowej w zakładzie pracy. Następnie wnio-
ski trafiają do Zarządu Regionu i są wysyłane do Komi-
sji Krajowej, która drukuje legitymacje. WNIOSKI są 
dostępne na stronie internetowej: opole@solidarnosc.
org.pl w zakładce: Elektroniczna Legitymacja Człon-
kowska (po lewej stronie witryny).

28 czerwca 2019 r., Piotr Duda, przewodniczący KK 
NSZZ „S”, Paweł Surówka, prezes PZU oraz Michał 
Krupiński, prezes Banku Pekao S.A. podpisali porozu-
mienie, dzięki któremu członkowie Solidarności z elek-
troniczną legitymacją mogą liczyć na 10 proc. zniżki na 
ubezpieczenia w PZU w ramach programu „Klub PZU 
Pomoc dla NSZZ Solidarność”.

Aby uzyskać dostęp do w/w programu wystarczy 
wypełnić formularz  przystąpienia do Klubu PZU dla 
NSZZ „Solidarność”, a następnie udać się do agenta 
PZU SA i przed zawarciem umowy ubezpieczenia podać 
numer PESEL lub numer otrzymanej karty. Agent spraw-
dzi uprawnienia do zniżki. Po pozytywnej weryfikacji 
udzieli zniżki.

O czym należy pamiętać?
•     zniżka dotyczy wyłącznie umów z rocznym okresem 

ubezpieczenia,
•     właściciel karty musi występować w umowie jako 

ubezpieczony,
•     zniżka musi być zgodna z regulacjami dotyczącymi 

składki minimalnej,
•     z tytułu posiadania Karty PZU Pomoc przysłu-

guje tylko jedna zniżka w ramach jednej umowy 
ubezpieczenia.

Na jakie ubezpieczenia przysługuje zniżka?
•     PZU Auto: AC, OC, NNW Max
•     PZU Dom
•     PZU NNW – ogólne, umowy indywidualne i rodzinne
•     PZU Gospodarstwo Rolne: Obowiązkowe ubezpie-

czenie budynków, OC Rolnika, Mienie ruchome, 
NNW Rolnika

•     PZU Wojażer

Zniżka dotyczy wyłącznie umów z rocznym okre-
sem ubezpieczenia, za wyjątkiem ubezpieczenia PZU 

Elektroniczna legitymacja członkowska 
– wiele możliwości

Wojażer, które może być zawarte na okresy krótsze. Rów-
nież  PEKAO SA przygotowało ciekawą ofertę dotyczącą 
swoich usług, zarówno dla poszczególnych członków, jak 
i organizacji związkowych. Warunkiem skorzystania z niej, 
jest przedstawienie legitymacji NSZZ Solidarność w pla-
cówce Banku Pekao SA. Zakłada ona chociażby darmowe: 
prowadzenie rachunku płatniczego, obsługę karty debeto-
wej, czy wypłaty z obcych bankomatów przez 24 miesiące 
od daty zawarcia umowy o kartę. Poza przedstawioną 
ofertą członkowie „S” otrzymają dostęp do obsługi 
prawnej, możliwości sprawdzenia pojazdu przez spe-
cjalistów przed zakupem, pomocy przy sprzedaży auta, 
rabatów na bilety do kin Helios oraz rabatów na sprzęt 
AGD marki Philips.

Szczegółowa oferta dostępna jest pod adresem: 
klubpzupomoc.pzu.pl/nszz-solidarnosc

29 sierpnia 2018 r., Piotr Duda, przewodni-
czący KK NSZZ „S” i Wojciech Weiss, prezes spółki 
LOTOS Paliwa podpisali porozumienie o współpracy. 
Dzięki temu związkowcy oraz ich rodziny korzy-
stające z elektronicznej legitymacji członkowskiej 
otrzymują zniżki na paliwa, myjnie, oleje i płyny do 
spryskiwaczy oraz produkty z menu Cafe Punkt. 

Spółka LOTOS oferuje jednolite stawki rabatowe. 
Użytkownicy związkowych kart otrzymują rabaty – 10 
groszy – za każdy litr paliwa standardowego (Pb95, ON, 
LPG) lub 15 groszy – paliwa premium LOTOS Dynamic 
(Pb98, ON), Gaz LPG: 7 groszy / litr, a także 10% zniżkę 
na produkty z menu Cafe Punkt, zakup olejów i płynów do 
spryskiwaczy oraz 15% zniżkę na usługi myjni.

Osoby, które są już w posiadaniu elektronicznych legi-
tymacji i wyrażą chęć posiadania karty rabatowej LOTOS 
BIZNES muszą wypełnić WNIOSEK z danymi: imię 
i nazwisko oraz podpisać się dwa razy u dołu załącznika. 

Do każdego zakupu paliwa lub usługi są naliczane punkty 
na kartę Navigator wg uzgodnionego algorytmu. Punkty te 
można wymienić na szereg produktów przemysłowych znaj-
dujących się w katalogu https://lotosnavigator.pl/nagrody 
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Solidarność pozytywnie oceniła odmrożenie pod-
stawy naliczania odpisu na ZFŚS w 2020 r. na pozio-

mie drugiego półrocza 2018 r. To krok do całkowitego 
odmrożenia tego wskaźnika i pełnej realizacji ustawy 
o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych – 
napisało w opinii do projektu ustawy o rozwiązaniach 
służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 
Prezydium Komisji Krajowej. To realizacja ważnego 
postulatu „Solidarności”. 

– Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” 
pozytywnie opiniuje decyzję rządu w zakresie odmrożenia 
podstawy odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjal-
nych, który będzie w 2020 roku odnosił się do przeciętnego 
wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej 
w drugim półroczu 2018 ogłoszonego przez Prezesa Głów-
nego Urzędu Statystycznego. Proponowane rozwiązanie 
jest zgodne z postulatami NSZZ „Solidarność”, który pod-
kreśla, że wieloletnie zamrażanie podstawy odpisu miało 
niekorzystny wpływ na możliwości pomocowe z Zakła-
dowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Prezydium KK 
NSZZ „Solidarność” wyraża nadzieję, że w kolejnych 
latach nastąpi całkowite odmrożenie podstawy odpisu 
i pełna realizacja ustawy o Zakładowym Funduszu Świad-
czeń Socjalnych – czytamy w opinii Prezydium KK NSZZ 
„Solidarność”.

Prezydium jednocześnie ostro ocenia brak konsultacji 
projektu z partnerami społecznymi, wskazując na bezpo-
średnie złamanie ustawy o związkach zawodowych oraz 
ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytu-
cjach dialogu społecznego.

Prezydium KK negatywnie odniosło się również do 
trwającej od wielu lat niedopuszczalnej praktyki – jak 
to ujęto w opinii – sięgania do środków Funduszu Pracy 
niezgodnie z przeznaczeniem i sprzeczne z ustawowymi 
celami.

– Zawarte w artykułach 7, 8, 40, 42 rozwiązania prze-
widują dalsze obciążanie Funduszu Pracy kosztami szkoleń 
lekarzy oraz lekarzy dentystów i pielęgniarek, a ponadto 
specjalizacją pielęgniarek i położnych – w łącznej kwocie 

Jest odpowiedź Ministra Rozwoju na Stanowisko 
Zarządu Regionu NSZZ „S” Śląska Opolskiego 

ws. ochrony rynku stalowego w Polsce
Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego z niepokojem obserwując pogarszającą się sytu-

ację w branży hutniczej, w tym trudności w produkcji wyrobów stalowych i ich zbytu między innymi w zakła-
dach w województwie opolskim: ArcelorMittal Poland S.A Oddział w Zdzieszowicach (Koksownia), Alchemii 
S.A Oddział Walcownia Rur Andrzej w Zawadzkiem czy w Hucie „Małapanew” Sp z o. o. w Ozimku przyjął 2 
grudnia Stanowisko ws. ochrony rynku stalowego w Polsce. Stanowisko zostało wysłane m.in. do Ministra Roz-
woju p. Jadwigi Emilewicz, która udzielając na nie odpowiedzi zapewnia, że Rząd RP podejmuje wszelkie działa-
nia w kierunku ochrony polskiego hutnictwa.

Poniżej przypominamy pełną treść stanowiska Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Śląska Opolskiego ws. 

Rząd realizuje kolejny ważny postulat 
„Solidarności”

2.243,053 mln zł, co jest sprzeczne z celami, dla których 
Fundusz Pracy został powołany – w sposób szczegółowy 
wskazuje opinia.

Niedopuszczalnym jest też ustanowienie Ministra 
Zdrowia, jako dysponenta Funduszu, a zdaniem Prezy-
dium, które przytacza ustawę – powinien być w pełnym 
zakresie Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Niezgodnie z prawem ma być również wykorzystany 
Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, 
z którego mają być pokrywane koszty refundacji wynagro-
dzeń wypłacanych młodocianym pracownikom zatrudnio-
nym na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania 
zawodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne 
od refundowanych wynagrodzeń – w łącznej kwocie 
310 mln zł. Tymczasem fundusz ten został powołany do 
ochrony roszczeń pracowniczych w razie niemożności ich 
zaspokojenia z powodu niewypłacalności pracodawcy. 
 
Projekt ustawy planuje finansowanie leków, środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia oraz wyrobów 
medycznych dla świadczeniobiorców po 75 r.ż. ze środ-
ków finansowych NFZ

– Zaplanowane w tym zakresie koszty ponad 800 mln 
zł spowodują konieczność zmniejszenia wydatków NFZ na 
pozostałe świadczenia zdrowotne. Stanowi to kontynuację 
praktyki przenoszenia kolejnych wydatków budżetu pań-
stwa w koszty NFZ, w szczególności realizowane przez 
resort zdrowia poprzez przeniesienie finansowania części 
tzw. świadczeń kosztochłonnych do kosztów NFZ – czy-
tamy w opinii.

W swojej opinii Prezydium KK krytykuje również 
zamiar przekazania w zarządzanie Funduszu Rezerwy 
Demograficznej Polskiemu Funduszowi Rozwoju, co – 
zdaniem Prezydium – może podnieść ryzyko zarządzania 
środkami funduszu i rodzi obawy o realizację celów usta-
wowych określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń 
społecznych.

ml
źródło: www.solidarnosc.org.pl
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ochrony rynku stalowego w Polsce:
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Członkowie „Solidarności” uczestniczyli w dwudnio-
wym (16-17 stycznia) szkoleniu: „Rozwój związku 

w organizacjach zakładowych” w Jarnołtówku. Uczest-
niczyło w nim 24 związkowców z całego regionu. Szko-
lenie prowadził Janusz Zabiega, trener Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność” razem z Grzegorzem Adamczykiem, 
zastępcą przewodniczącego ZR NSZZ „Solidarność” 
Śląska Opolskiego. 

Stawiamy na ROZWÓJ
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Paweł Zieliński został nowym przewodniczącym 
Regionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidar-

ność” Śląska Opolskiego. Wybory przeprowadzono 
podczas dwudniowego Walnego Zebrania Delegatów 
w Pokrzywnej. Paweł został wybrany na szefa RSP 
w głosowaniu tajnym – jednogłośnie. Serdecznie 
GRATULUJEMY!

Wybory nadzorowała Przewodnicząca Regional-
nej Komisji Wyborczej NSZZ „Solidarność” Śląska 
Opolskiego Cecylia Gonet.

Na dorocznym spotkaniu opłatkowo – nowo-
rocznym w Prudniku spotkali się członko-

wie, dawni działacze i sympatycy „Solidarności”.  
Gospodarzem spotkania była przewodnicząca 
oddziału ZR w Prudniku – Lucyna Mastyga. 
Wśród zaproszonych gości obecna była przewod-
nicząca Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” 
Śląska Opolskiego Cecylia Gonet,  przedstawiciele 
władz samorządowych i gminnych oraz poseł na 
Sejm RP Katarzyna Czochara. Spotkanie odbyło 
się w piątek 24 stycznia w Prudnickim Domu 
Kultury.

Paweł Zieliński – przewodniczącym 
Regionalnej Sekcji Pożarnictwa

Uroczyste spotkanie w Prudniku

Przewodnicząca Zarządu Regionu NSZZ „Soli-
darność” Śląska Opolskiego Cecylia Gonet i prze-
wodnicząca O/ZR w Prudniku Lucyna Mastyga 
otrzymały od Wicewojewody Opolskiego Teresy 
Barańskiej i Posła na Sejm RP Violetty Porowskiej 
życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia oraz Błogo-
sławieństwa Bożego na każdy dzień 2020 roku. Dzia-
łania, jakie dokonały się za sprawą ludzi takich jak 
Wy, działacze, ludzie „Solidarności” doprowadziły do 
powstania potężnego i silnego ruchu obywateli, który 
diametralnie wpłynął na bieg historii i miał nieoce-
niony wkład w zmiany, jakie zaszły w sąsiadujących 
z Polską krajach. Nie możemy zapomnieć o tym teraz, 
w naszych czasach, musimy tę historię przekazywać 
z wielką dumą kolejnym pokoleniom Polaków. Dziś, 
po niemal 4 dekadach, warto przypomnieć sobie, co 
oznaczały słowa: Niezależność, Solidarność, Wol-
ność oraz jakie ofiary należało ponieść, aby wartości 
te stały się fundamentem dla kolejnych pokoleń – czy-
tamy w otrzymanych przez obie Panie pismach. 
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www.verotravel.pl

Biuro Podróży VERO TRAVEL
45-075 Opole, ul. Krakowska 37
tel. 77 454 45 69,  77 453 95 76
e-mail:  biuro@verotravel.pl

 PIELGRZYMKA DO WŁOCH- NSZZ "Solidarność"
 w  100. rocznicę urodzin Świętego Jana Pawła II 

TERMIN:   14-22.05.2020

       
KAHLENBERG – PADWA –  ASYŻ – CASCIA – RZYM –  MONTE CASSINO - SAN GIOVANNI

ROTONDO – WENECJA 
1 dzień 
14.05.20  czwartek:  Zbiórka  uczestników  na  parkingu  przy  kościele  parafialnym  we  wczesnych
godzinach  rannych.  Przejazd  przez  Czechy  do  Austrii.  Nawiedzenie  Polskiego  Sanktuarium
Narodowego na wzgórzu KAHLENBERG (484 m n.p.m), z którego dnia 12 września 1683 roku Król
Polski Jan III Sobieski dowodził zwycięską bitwą o Wiedeń z Turkami. Modlitwa w kościele św. Józefa,
który od 1906 roku prowadzony jest przez polskich księży zmartwychwstańców. Zwiedzenie muzeum
upamiętniającego  zwycięstwo  polskie  w  Odsieczy  Wiedeńskiej.  Przejście  na  taras  widokowy,  z
którego roztacza się panorama Wiednia. Dalszy przejazd w kierunku Włoch. Zakwaterowanie z hotelu,
obiadokolacja i 1 nocleg. 

2 dzień
15.05.20 piątek: Śniadanie. Przejazd do PADWY- miasta św. Antoniego. Nawiedzenie bazyliki św. il
Santo.  Spacer  po mieście do placu Prato della Valle  z posągami zasłużonych postaci  miasta.  Po
drodze zobaczymy Piazza delle Erbe- klimatyczne miejsce z licznymi straganami i sklepikami, Palazzo
della  Ragione  z  dawnymi  halami  targowymi,  Uniwersytet  „Il  Bo”-  jedna  z  najstarszych  uczelni  w
Europie, Ratusz.  Następnie przejazd do hotelu w Chianciano Terme. Obiadokolacja. 2 nocleg.

3 dzień
16.05.20 sobota:  Śniadanie. Przejazd do ASYŻU. Nawiedzenie miejsc związanych z życiem i kultem
św. Franciszka. Zwiedzenie Bazyliki św. Franciszka: część górną z freskami Giotta oraz część dolną,
w której znajduje się krypta z grobem świętego. Następnie przespacerujemy do Bazyliki  św. Klary,
założycielki  klasztoru  klarysek  i  patronki  telewizji.  Modlitwa  przy  grobie  świętej  oraz  w  kaplicy  z
cudownym  krzyżem  San  Damiano,  przed  którym  św.  Franciszek  usłyszał  znamienne  słowa;
„Franciszku, napraw mój Kościół”.  Przejazd do Asyżu Dolnego:  nawiedzenie Porcjunkuli  – Bazyliki
Matki Boskiej Anielskiej z kaplicą wzniesioną w miejscu śmierci św. Franciszka. Przejazd do CASCIA.
Modlitwa  przy  grobie  św.  Rity  –  patronki  spraw  beznadziejnych.  Przejazd  do  hotelu  w  Casci.
Zakwaterowanie i obiadokolacja. 3 nocleg.

    

Zapraszamy na nasz portal turystyczny    www.wypoczywaj.com.pl

PIELGRZYMKA DO WŁOCH- NSZZ „Solidarność”
w 100. rocznicę urodzin Świętego Jana Pawła II

TERMIN: 14-22.05.2020

KAHLENBERG – PADWA – ASYŻ – CASCIA – RZYM – MONTE CASSINO - SAN GIOVANNI 
ROTONDO – WENECJA

1 dzień 
14.05.20 czwartek: Zbiórka uczestników na parkingu przy kościele 
parafialnym we wczesnych godzinach rannych. Przejazd przez Czechy 
do Austrii. Nawiedzenie Polskiego Sanktuarium Narodowego na wzgó-
rzu KAHLENBERG (484 m n.p.m), z którego dnia 12 września 1683 roku 
Król Polski Jan III Sobieski dowodził zwycięską bitwą o Wiedeń z Turkami. 
Modlitwa w kościele św. Józefa, który od 1906 roku prowadzony jest przez 
polskich księży zmartwychwstańców. Zwiedzenie muzeum upamiętnia-
jącego zwycięstwo polskie w Odsieczy Wiedeńskiej. Przejście na taras 
widokowy, z którego roztacza się panorama Wiednia. Dalszy przejazd 
w kierunku Włoch. Zakwaterowanie z hotelu, obiadokolacja i 1 nocleg. 
2 dzień 
15.05.20 piątek: Śniadanie. Przejazd do PADWY- miasta św. Antoniego. 
Nawiedzenie bazyliki św. il Santo. Spacer po mieście do placu Prato della 
Valle z posągami zasłużonych postaci miasta. Po drodze zobaczymy Piazza 
delle Erbe- klimatyczne miejsce z licznymi straganami i sklepikami, Palazzo 
della Ragione z dawnymi halami targowymi, Uniwersytet „Il Bo”- jedna 
z najstarszych uczelni w Europie, Ratusz. Następnie przejazd do hotelu 
w Chianciano Terme. Obiadokolacja. 2 nocleg. 
3 dzień 
16.05.20 sobota: Śniadanie. Przejazd do ASYŻU. Nawiedzenie miejsc 
związanych z życiem i kultem św. Franciszka. Zwiedzenie Bazyliki św. Fran-
ciszka: część górną z freskami Giotta oraz część dolną, w której znajduje 
się krypta z grobem świętego. Następnie przespacerujemy do Bazyliki 
św. Klary, założycielki klasztoru klarysek i patronki telewizji. Modlitwa przy 
grobie świętej oraz w kaplicy z cudownym krzyżem San Damiano, przed 
którym św. Franciszek usłyszał znamienne słowa; „Franciszku, napraw mój 
Kościół”. Przejazd do Asyżu Dolnego: nawiedzenie Porcjunkuli – Bazyliki 
Matki Boskiej Anielskiej z kaplicą wzniesioną w miejscu śmierci św. Fran-
ciszka. Przejazd do CASCIA. Modlitwa przy grobie św. Rity – patronki spraw 
beznadziejnych. Przejazd do hotelu w Casci. Zakwaterowanie i obiadoko-
lacja. 3 nocleg.
4 dzień
17.05.20 niedziela: Śniadanie. Przejazd do WATYKANU na nabożeństwo 
Anioł Pański oraz udział w uroczystościach związanych z 100.rocznicą 
urodzin św. Jana Pawła II. Spacer wzdłuż Tybru do Placu Navona z impo-
nującymi fontannami Neptuna, Czterech Rzek i kościołem Sant’ Agnese in 
Agone, następnie przespacerujemy do jednego z najlepiej zachowanych 
zabytków starożytnego Rzymu – Panteonu i wzdłuż Via del Corso do 
słynnego Placu Weneckiego z Grobem Nieznanego Żołnierza i Ołtarzem 
Ojczyzny wzniesionym na początku XX w. dla upamiętnienia zjednoczenia 
kraju. Przejazd na nocleg do hotelu we Fiuggi. Zakwaterowanie i obiado-
kolacja. 4 nocleg 
5 dzień 
18.05.20 poniedziałek : Po śniadaniu przejazd do WATYKANU. Nawie-
dzenie Bazyliki św. Piotra, modlitwa przy grobie św. Jana Pawła II i Jana XXIII. 
Następnie spacer lub przejazd do starożytnej części miasta, zobaczymy: 
Kapitol - wzgórze, które w dobie cesarstwa rzymskiego było duchowym 
i politycznym centrum miasta, serce starożytnego miasta - Forum Roma-
num, spacer via Sacra, Łuk Tytusa, Łuk Konstantyna, Łuk Septymiusza 

Sewera, Forum Trajana, Koloseum- budowla antycznego Rzymu budząca 
dzisiaj największy respekt. Po południu zobaczymy niepowtarzalną Fon-
tannę di Trevi a pobyt w stolicy cesarstwa zakończymy na Placu Hiszpań-
skim ze słynnymi schodami obok którego znajduje się dawna siedziba 
rodu Sobieskich. Powrót na nocleg do hotelu we Fiuggi. Zakwaterowanie 
i obiadokolacja. 5 nocleg 
6 dzień 
19.05.20 wtorek: Śniadanie. Przejazd na MONTE CASSINO. Zwiedzanie 
Opactwa Benedyktynów, wizyta na Cmentarzu Żołnierzy Polskich. Złoże-
nie kwiatów na grobie gen. Andersa. Przejazd do sanktuarium św. Ojca Pio 
w SAN GIOVANNI ROTONDO. Nawiedzenie miejsc związanych z życiem 
i działalnością Świętego. Obiadokolacja. Nocleg w San Giovanii Rotondo. 
6 nocleg 
7 dzień 
20.05.20 środa: Śniadanie. Dalszy pobyt w San Giovanii Rotondo. Degu-
stacja lokalnych produktów. Przejazd nad morze Adriatyckie. Odpoczynek 
nad morzem. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i 7 nocleg. 
8 dzień: 
21.05.2020 czwartek: Śniadanie. Przejazd do WENECJI. Rejs kanałem Giu-
decca do centrum miasta. Nawiedzenie Bazyliki Św. Marka – wzorowanej 
na kościele Dwunastu Apostołów w Konstantynopolu, spacer po mieście, 
zobaczymy: Piazzetta, Piazza San Marco, Pałac Dożów, Kampanilla- dzwon-
nica, spacer uroczymi uliczkami weneckimi do dzielnicy Rialto. Wyjazd w 
drogę powrotną. Tranzytowy przejazd przez Austrię i Czechy. 
9 dzień 
22.05.20 piątek: Przyjazd do Opola około południa 

CENA: 1870,00 zł 

Świadczenia: 
- przejazd komfortowym autokarem (WC, barek, DVD, klimatyzacja); 
- 7 noclegów w hotelach***/**, pokoje 2- 3 osobowe z łazienkami; 
- wyżywienie 2x dziennie- 7 śniadań wzmocnionych, 7 obiadokolacji; 
- opieka pilota- przewodnika na całej trasie; 
- opieka duchowa kapłana i rezerwacja Mszy św; 
- ubezpieczenie: następstwa nieszczęśliwych wypadków na sumę 15.000 
zł, KL koszty leczenia 15.000 EUR, koszty ratownictwa 5.000 EUR, CP cho-
roby przewlekłe 15.000 EUR, bagaż 1.000 zł 
- TFG (turystyczny fundusz gwarancyjny). 
Cena nie zawiera Należy przygotować ok. 70 euro na: 
- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów; 
- rejsu w Wenecji; 
- lokalnych przewodników; 
- słuchawek tzw. Audio guidy; 
- taksy klimatycznej; 
- komunikacji lokalnymi środkami transportu (metro) 
- napojów do obiadokolacji. 
Zapisy: 
Biuro Podróży VERO TRAVEL tel: 77 454 45 69, Opole, ul. Krakowska 37, 
biuro@verotravel.pl, prosimy o deklarację uczestnictwa do 17.02.2020.



Przekaż swój 1 % podatku
Początek roku to czas rozliczeń podatkowych. Każdy z nas może przekazać 1 % na 
konto osobiste osoby lub organizacji podając jedynie numer KRS i przyczynić się 
do zmiany życia potrzebujących, najczęściej bardzo chorych dzieci na lepsze.
Do Zarządu Regionu corocznie wpływają prośby o pomoc. Serdecznie zachęcamy 
do pomocy członkom rodzin naszego związku. 

WIKI i LILA 
Dziewczynki zostały osierocone w wyniku zderzenia trzech samochodów w dniu 16. 07. 2015 r. pod Dębską 
Kuźnią. Obecnie wychowują je dziadkowie. Dziewczynki mają zdiagnozowaną astmę i liczne alergie. Dziadek 
dziewczynek Artur jest przewodniczącym MKZ Huty „Małapanew” Sp. z o. o. w Ozimku.
Dziewczynkom można pomóc przekazując 1% podatku wpisując w PIT nr KRS: 0000037904,  
cel szczegółowy: 35 234 Hordes Lilianna i Wiktoria.

MICHAŁEK
Michał jest obciążony rzadkimi zespołami chorób neurologicznych, m. in. z. Lennoxa – Gastauta - ciężką 
lekooporną padaczką. Jest całkowicie niezdolny do samodzielnego życia, nie chodzi, nie mówi, nie zgłasza 
żadnych potrzeb życiowych, jest upośledzony fizycznie i intelektualnie. Posiada orzeczenie o znacznym 
stopniu niepełnosprawności. Jest bardzo schorowany, oprócz padaczki występuje autyzm, alergia, obniżona 
odporność na infekcje, które nasilają padaczkę, nadwrażliwość na wysokie temperatury (musi mieć 
klimatyzację), refluks, zaburzenia psychiczne i wiele innych. Napady padaczkowe - bardzo częste i silne, 
z utratą przytomności - występują głownie w nocy, dlatego mama musi go stale nadzorować i udzielać 
pomocy, aby przeżył. Mama Beata wychowuje Michałka samotnie. Beata Gołuchowska jest członkiem NSZZ 
„Solidarność” w Uniwersytecie Opolskim i bardzo prosi o pomoc w zbiórce 1% dla Michałka, który obecnie 
ma 16 lat. Mama serdecznie dziękuje za pomoc i wsparcie. 
Michałkowi można pomóc przekazując 1% podatku wpisując w PIT nr KRS: 0000273196,  
cel szczegółowy: dla Michała Gołuchowskiego.

WOJTUŚ
Wojtuś choruje na autyzm atopowy. Ma niespełna 10 lat, jest wesołym dzieckiem i w pierwszym kontakcie 
nie sprawia wrażenia dziecka chorego. Pierwsze niepokojące objawy choroby jaką jest autyzm rodzice 
zaobserwowali u Wojtusia gdy miał niecałe 2 latka. Po szybkich konsultacjach zdecydowali się na błyskawiczne 
rozpoczęcie odpowiednich terapii. Ta bardzo szybka diagnoza i rehabilitacja spowodowały ogromny postęp 
w rozwoju chłopczyka. Z miesiąca na miesiąc widać postępy w rozwoju oraz w umiejętnościach społecznych, 
których brak jest jedną z głównych cech tej poważnej choroby. Wojtuś od końca 2011 roku jest pod stałą 
opieką i kontrolą specjalistów (psychologa, pedagogów specjalnych, logopedy, terapeutów SI, neurologa, 
psychiatry i dietetyka). Babcia Wojtusia, Krystyna Białek jest członkiem MOZ NSZZ „Solidarność” i długoletnim 
pracownikiem WSSE w Opolu.
Wojtusiowi można pomóc przekazując 1 % podatku wpisując w PIT nr KRS: 0000252666,  
cel szczegółowy: Cichoń Wojciech.

DANIEL
Dwudziestopięcioletni Daniel Koziołek od urodzenia cierpi na mózgowe porażenie dziecięce i padaczkę. 
Jego rozwój psychoruchowy jest znacznie opóźniony, funkcjonuje na poziomie głębokiego upośledzenia, 
któremu towarzyszy autyzm w stopniu znacznym. Daniel porusza się na wózku inwalidzkim. Rodzice starają 
się by Daniel funkcjonował jak najlepiej, dlatego potrzebna jest stała rehabilitacja i leki.
Tata Daniela jest członkiem MOZ NSZZ „Solidarność” Alchemia SA WRA w Zawadzkiem.
Danielowi można pomóc przekazując 1% podatku wpisując w PIT nr KRS: 0000037904,  
cel szczegółowy: 13863 Koziołek Daniel Kamil.

LIDZIA I NATALKA
Lidzia i Natalka Rudnickie są wcześniakami urodzonymi 13 sierpnia 2008 roku w 25 tc z wagą 940 i 730 gram. 
Dziewczynki są podopiecznymi fundacji „Zdążyć z pomocą”. Utworzone tam zostało subkonto, na którym 
zbierane są środki pieniężne na rehabilitację, sprzęt, lekarstwa, wyjazdy do specjalistów oraz coroczne 
wyjazdy na delfinoterapie do Sewastopola. Na stronie www.lidiainatalka.smyki.pl mogą Państwo poznać 
ich ciężką, nadal trwającą walkę o zdrowie. Tato dziewczynek jest członkiem NSZZ „Solidarność” w Zakładzie 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie.
Lidia, Natalia i rodzice są niezmiernie wdzięczni za każdą złotówkę wpłaconą na subkonto  
„Zdążyć z Pomocą” Nr KRS 000037904, cel szczegółowy: 18663 Natalia Rudnicka.

ARTUR
Artur choruje na stwardnienie rozsiane i wymaga intensywnej rehabilitacji. Jest członkiem NSZZ „Solidarność” 
przy DIEHL Controls Polska sp. z o. o. w Namysłowie.
Możemy pomóc Arturowi przekazując 1 % podatku na Stowarzyszenie Pokój Nr KRS 0000251565 
wpisując cel szczegółowy: Artur Dorociak.



Katarzyna Marczyńska 
14 maja 2016 r. Kasia w wyniku udaru żylnego i zakrzepu żylnego wewnątrzczaszkowego zapadła w śpiączkę. 
Obecnie od prawie trzech lat jest w trakcie wielokierunkowej, codziennej i żmudnej terapii w Zakładzie 
Opiekuńczo-Leczniczym prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły św. Franciszka 
w Opolu na ul. Prószkowskiej. 
Pobyt w ZOL-u jest płatny i pochłania miesięcznie do 80% renty Kasi. Do tego dochodzą jeszcze inne 
koszty związane z zapewnieniem opieki około medycznej np. dodatkowe konsultacje neurologopedy czy 
psychologa. Członkowie MOZ NSZZ „Solidarność” przy WSSE w Opolu w miarę swoich skromnych możliwości 
pomagają Kasi, Jej mężowi i dwóm córkom, ale nadal jest to „kropla” w „morzu” potrzeb.
Katarzyna nadal jest członkiem naszego MOZ-u, a do czasu choroby była bardzo aktywnym jego członkiem. 
W kadencji związkowej 2014 – 2018, została wybrana do Komisji Międzyzakładowej MOZ, gdzie do 
października 2015 r. pełniła funkcję zastępcy przewodniczącej, a potem członka Komisji.
Katarzynie można pomóc przekazują 1% podatku na Jej „konto” w Fundacji RÓŻYCZKA: KRS 
0000399191 z dopiskiem „dla Kasi”

MACIUŚ 
Maciek w wieku 3,5 roku ciężko zachorował. Choroba spowodowała, że Maciuś nie potrafi siedzieć, chodzić, 
mówić, normalnie jeść i pić. Maciuś i jego rodzice mają nadzieję, że intensywna rehabilitacja pomoże 
powrócić mu do zdrowia.
Możemy mu pomóc przekazując 1 % podatku wpisując w zeznaniu podatkowym Nr KRS 
0000273196 z dopiskiem Maciej Rak.

OLIWKA
Wnuczka naszej koleżanki Zosi Orłowskiej, wieloletniego członka NSZZ „Solidarność” „Społem” PSS, urodziła 
się z wrodzoną wadą serduszka. Dodatkowo jest obciążona Zespołem DiGeorge’a. Oliwka potrzebuje 
pomocy wielu specjalistów, zajęć z rehabilitantem oraz urządzeń ułatwiających jej codzienne życie (m.in. 
pulsoksymetra).
Możesz pomóc Oliwce przekazując 1% podatku Fundacji „Serca dla Maluszka” NR KRS 0000387207  
Cel szczegółowy: Oliwia Orłowska.

PAULINA
Paulinka Socha urodziła się z zespołem Downa. W dzieciństwie przeszła poważną operację serca, niezbędną 
dla ratowania jej życia. Ma również zdiagnozowane upośledzenie umysłowe w dużym stopniu z objawami 
zachowań autystycznych. Wymaga całodziennej opieki i troski. Paulinka nie mówi, ma trudności z chodzeniem 
oraz wymaga całodziennego pampersowania. Paulinka potrzebuje pomocy wielu specjalistów oraz 
kosztownych terapii.
Możemy jej pomóc przekazując 1 % podatku fundacji AVALON wpisując z zeznaniu podatkowym 
Nr KRS 0000270809, cel szczegółowy: Socha 626.

FRANEK
Franiu jest wesołym i dzielnym chłopcem jednak od urodzenia ma duże troski. Urodził się 28. 11. 2018 r. 
z rdzeniowym zanikiem mięśni typu 1. Franiu w swoim krótkim życiu przeszedł 2 razy zapalenie płuc. Każda 
infekcja jest dla niego niebezpieczna. Wymaga kosztownej rehabilitacji. 
Możemy mu pomóc przekazując 1 % podatku wpisując w zeznaniu podatkowym Nr KRS 
0000037904, a w polu informacje uzupełniające: 36153 Marcinkowski Franciszek.

STAŚ
Staś ma 2 lata. Po urodzeniu zdiagnozowano u niego między innymi kardiomiopatie gąbczastą, agenezję 
ciała modzelowatego oraz wodogłowie. Aby mógł się nadal rozwijać konieczna jest ciągła rehabilitacja, 
opieka lekarska oraz specjalistyczny sprzęt. 
Aby przekazać 1% podatku na Stasia należy w formularzu PIT wpisać: KRS 0000375883,  
cel szczegółowy: Staś POLANEK nr 040

PATRYŚ
Patryś Radwański walczy o życie. Potrzeba 9 mln na najdroższy lek świata. Możesz pomóc Patrykowi 
przekazując 1% swojego podatku.
Aby przekazać 1% podatku na Patrysia należy w formularzu PIT wpisać: KRS 0000387207,  
cel szczegółowy: Patryk Radwański

Wesprzyj remont Katedry Opolskiej
Od wielu lat parafia Podwyższenia Krzyża Świętego podejmuje liczne prace konserwatorskie w trosce 
o przywrócenie świątyni jej pierwotnego blasku. Wnętrze Katedry oraz jej mury zewnętrzne są w bardzo złej 
kondycji technicznej. Stan cegieł elewacji zewnętrznej zagraża wręcz bezpieczeństwu osób nawiedzających 
kościół. Aby zintensyfikować działania konserwatorskie i renowacyjne 1 stycznia 2015 roku została powołana 
Kapituła Odnowy Katedry Opolskiej, której celem jest wsparcie działań promujących ideę odnowy naszego 
świątyni oraz poszukiwanie źródeł jej współfinansowania.
Aby wesprzeć renowację Katedry można przekazać 1% podatku w rocznym zeznaniu PIT wpisując 
nr KRS 0000248126 Stowarzyszenia Stowarzyszenie Przyjaciół Katedry Opolskiej „CRUX”


