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Biskup Antoni Adamiuk,

opiekun „Solidarności”, ma w Opolu skwer
Zmarły 17 lat temu
opolski biskup pomocniczy nadal jest w żywej pamięci wielu ludzi, zwłaszcza związanych z ruchem
NSZZ „Solidarność”.
We wtorek 25 kwietnia
uroczystość rozpoczęła się
o godz. 11.00 od mszy św.
w opolskiej katedrze, a następnie jej uczestnicy udali
się na plac, który od tego
dnia nosi nazwę skweru im.
biskupa Antoniego Adamiuka. Na uroczystość przyjechało kilkanaście pocztów
sztandarowych NSZZ „Solidarność” oraz harcerzy, kresowiaków, szkół, strażaków i innych stowarzyszeń oraz organizacji pozarządowych.
- To nie jest tylko jedna z nazw. Przyszliśmy tutaj nie
dla placu, nie dla tablicy, ale dla wyjątkowości postaci
księdza biskupa Antoniego Adamiuka – powiedział Marcin
Ociepa, przewodniczący Rady Miasta Opola witając licznie zgromadzonych na uroczystości nadania
nazwy i poświęcenie Skweru Biskupa Antoniego Adamiuka.
Prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski
przypomniał, że biskup należał do pokolenia,
które współtworzyło „Solidarność”. - Jesteśmy z „Solidarności” dumni. W dzisiejszych
czasach gdy jej osiągnięcia są negowane bądź
poddawane w wątpliwość, mówienie o takich
ludziach jak biskup Adamiuk uzmysławia
nam że związki zawodowe, które powstały w
czasach ogromnego kryzysu są naszym powodem do dumy i jedną z najpiękniejszych kart
w polskiej historii – powiedział Wiśniewski.
Zasługi patrona skweru dla „Solidarności”
przedstawiła przewodnicząca Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego

Cecylia Gonet. Biskup nie tylko święcił krzyże, sztandary związku i pomniki. W kazaniach podczas mszy św.
za ojczyznę upominał się o prawa ludzi pracy i otwarcie
krytykował represyjne działania władz komunistycznych.
Odwiedzał internowanych i uwięzionych. Chodził na rozprawy sądowe, by dodać otuchy oskarżonym działaczom
związkowym i ich rodzinom. Pomagał ukrywać osoby zagrożone aresztowaniem.
- Biskup Antoni Adamiuk był ze związkiem od początku do końca. Nawet po przejściu na emeryturę w 1989 roku
utrzymywał z nim kontakt i udzielał wsparcia. W 1996
roku otrzymał tytuł Honorowego Członka NSZZ Solidarność, a działacze Opolskiej Solidarności regularnie jeżdżą
na Górę św. Anny gdzie biskup jest pochowany, aby oddać
hołd swojemu przyjacielowi – podkreślała Cecylia Gonet.
Poświęcenie skweru dokonał bp Paweł Stobrawa, a odsłonięcia tablicy z nazwą skweru – Cecylia Gonet, przewodnicząca Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska
Opolskiego, prezydent Arkadiusz Wiśniewski oraz Marcin
Ociepa.
Po odsłonięciu i poświęceniu skweru w Instytucie Historii Uniwersytetu Opolskiego odbyła się konferencja naukowa o bpie Adamiuku pt. „Solidarny z Solidarnością”.

dok. na str. 4
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Godny wybór.
Przywrócenie wieku emerytalnego
Od pierwszego października 2017 roku wchodzi w życie przywrócony wiek emerytalny. To finał pięcioletniej batalii „Solidarności”, która
po podwyższeniu wieku emerytalnego w maju 2012 roku przez PO-PSL
zapowiedziała, że doprowadzi do cofnięcia tej fatalnej decyzji.
Warto przypomnieć, że przez te pięć lat „Solidarność” zorganizowała referendum, pod którym zebrała ponad 2,5 mln podpisów, organizowała protesty, kampanie społeczne, a w konsekwencji przyczyniła się do zmiany władzy. To dzięki tej zmianie przywrócenie poprzedniego wieku emerytalnego
(60 dla kobiet i 65 dla mężczyzn) staje się faktem.
Od 1 października każdy uprawniony będzie miał możliwość podjęcia własnej decyzji o momencie przejścia na
emeryturę. To istota nowych rozwiązań, wokół których nawarstwiło się wiele fałszywych informacji. Dlatego NSZZ „Solidarność” wspólnie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Kancelarią Prezydenta oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych rozpoczęła kampanię społeczno-informacyjną „Godny wybór. Przywrócenie wieku emerytalnego”.

7 zasad emerytalnych
1. Moja emerytura - mój wybór
Celem przywrócenia wieku emerytalnego do 60 lat
dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn od 1 października 2017 r.
jest przede wszystkim umożliwienie każdemu ubezpieczonemu podjęcie samodzielnej decyzji o momencie zakończenia aktywności zawodowej. Ustawa określa minimalny
wiek, w którym można skorzystać z prawa do emerytury.
2. Emerytura to prawo, a nie obowiązek
Ustawa określa minimalny wiek emerytalny. Każdy
ubezpieczony sam powinien podjąć decyzję o momencie
zakończenia aktywności zawodowej. Decyzja zależy od indywidualnej sytuacji ubezpieczonego i związana jest m.in.
z:
- oczekiwaniami co do wysokości otrzymywanych w
przyszłości świadczeń emerytalnych,
- oceną stanu zdrowia,
- sytuacją ogólną i indywidualną pozycją na rynku pracy,
- planami dotyczącymi długości odpoczynku po zakończeniu aktywności zawodowej,
3. Sprawdź zanim wybierzesz
Decyzja o przejściu na emeryturę jest indywidualnym
wyborem, ale aby go świadomie dokonać pomocne są
dokładne kalkulacje. Powołani w Zakładzie Ubezpieczeń
Społecznych doradcy emerytalni oraz dostępny kalkulator
emerytalny umożliwią na bieżąco wyliczenie emerytury i
podjęcie decyzji o okresie przedłużenia aktywności zawodowej, po osiągnięciu wieku emerytalnego.
4. Emerytura – wybieram świadomie
Już obecnie 17% ubezpieczonych podejmuje decyzję
o późniejszym skorzystaniu z prawa do emerytury niż w
obowiązującym (podwyższonym) wieku emerytalnym.
Obecny algorytm obliczania świadczenia premiuje dłuższe
pozostawanie w zatrudnieniu. Im dłużej pracujemy tym ka-

pitał na koncie i subkoncie ubezpieczonego jest wyższy,
a średnia dalsza długość życia niższa, co w konsekwencji
daje wyższą emeryturę.
Efektem opóźnienia przejścia na emeryturę o rok jest o
ok. 8% wyższe świadczenie. Jest to jeden z największych
przyrostów na świecie.
5. Bezpieczna praca do emerytury
Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę
pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do
osiągnięcia wieku emerytalnego.
Ustawa określająca minimalny wiek emerytalny zapewnia jednakowy 4-letni okres ochronny dla wszystkich
pracowników. Oznacza to, że osoby, które skończą wiek
60/65 lat, a znajdują się już w okresie ochronnym, począwszy od października 2017 r., nadal będą z niego korzystać.
6. Emerytura zabezpieczona finansowo
Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma zabezpieczone środki na wypłaty wszystkich świadczeń.
Dobra sytuacja na rynku pracy spowodowała, że rynek pracodawcy zmienia się w rynek pracownika. Pracodawcom
zależy na utrzymaniu wartościowych i doświadczonych
pracowników, poprawiają się także warunki pracy. Wiele
osób, które mogą lub będą mogły przejść na emeryturę będzie to skłaniało do kontynuowania pracy.
7. Polityka rodzinna wzmacnia emerytury
Na stabilność finansową systemu emerytalnego wpływ
ma polityka rodzinna, której celem jest zwiększenie liczby
narodzin, jakości wychowywania i kształcenia dzieci. Dzisiejsze wsparcie polityki prorodzinnej będzie miało wpływ
na system emerytalny i w dłuższej perspektywie oznaczać
będzie większe możliwości skierowania dodatkowych
środków dla emerytów i rencistów.

Śląska Opolskiego czerwiec 2017 r.
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226. rocznica uchwalenia
Konstytucji 3 Maja
Stają przed nami dwie Matki, Maryja Królowa Polski i
Matka Ojczyzna – tymi słowami ks. biskup Rudolf Pierskała
rozpoczął uroczystą mszę świętą w opolskiej katedrze z okazji 226. rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja. Do Matki
Ojczyzny nawiązał także wojewoda opolski Adrian Czubak,
podczas uroczystości pod pomnikiem Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego na pl.
Wolności.
Wspólna modlitwa, przemarsz ulicami Opola, asysta
wojskowa oraz szwadronu kawalerii konnej, apel pamięci,
salwa honorowa i asysta licznych
pocztów sztandarowych z całej
Opolszczyzny – tak w skrócie
wyglądały obchody trzeciomajowe w Opolu, którego organizatorami był wojewoda opolski Adrian Czubak oraz prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski. Wśród pocztów sztandarowych był też poczet
ze sztandarem Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”
Śląska Opolskiego.
Równo o godzinie 10.30, w opolskiej katedrze odbyła
się uroczysta msza święta, której przewodniczył ks. biskup
Rudolf Pierskała. W swoim kazaniu nawiązał do sztuki
jaką jest patriotyzm. - Potrzebny jest naszej ojczyźnie, do-

brze nam znany z historii, patriotyzm otwarty na współpracę z innymi narodami, oparty na szacunku dla innych kultur, języków. Patriotyzm bez przemocy i pogardy – mówił.
Tuż po mszy, opolanie wspólnie z przedstawicielami
rządu oraz władz lokalnych, przemaszerowali na plac Wolności. To właśnie tam, w samo południe, odbyły się uroczystości upamiętniające 226. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
(red.)

Podziękowanie za książki
Na ręce Marii Kalczyńskiej przewodniczącej Zakładowej Organizacji Związkowej
NSZZ „Solidarność” przy Politechnice Opolskiej wpłynęło podziękowanie z Państwowego Gimnazjum Polskiego im. J. Piłsudskiego
w Daugavpils na Łotwie. - Z wielką radością
przyjmujemy hojny dar przekazany od NSZZ
„Solidarność”. Książki, które Pani przysłała,
są starannie wybrane i znakomicie dostosowane do naszych potrzeb. To prawdziwy dar
serca!
Dziękujemy za Pani dobre myśli i serdeczne wsparcie. Dzięki takim Przyjaciołom, jak
Pani i NSZZ „Solidarność”, nasi uczniowie
będą nie tylko rozwijać i pogłębiać swoje
umiejętności, ale z pewnością poczują piękno
i wartości literatury i kultury, która poznają za
pośrednictwem polskiej książki.

W imieniu społeczności uczniowskiej list podpisała Dyrektor PGP
– Halina Smulko.
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Dzień Chemika
1 czerwca swoje święto obchodzą
pracownicy branży chemicznej.
Z tej okazji składam
najserdeczniejsze życzenia
stabilizacji zatrudnienia
i godziwego wynagradzania.
W życiu prywatnym życzę satysfakcji
z osiągnięć własnych i najbliższych.
Łączę najlepsze życzenia spełnienia
wszelkich planów, wielu sukcesów,
zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.
Przewodnicząca
Zarządu Regionu
NSZZ
„Solidarność”
Śląska
Opolskiego
Cecylia Gonet

Biskup Antoni Adamiuk,
ma w Opolu skwer
dok. ze str. 1
- Mocno i odważnie piętnował ateistyczne wychowanie w komunistycznej Polsce. Towarzysze z Komitetu Wojewódzkiego i z Urzędu ds. Wyznań często skarżyli się,
że ks. bp Adamiuk jest niepokorny. Nawet słali skargi na
niego do biskupa Nossola – podkreślał dr Mariusz Petelski
z Instytutu Historii UO, który zorganizował sesję naukową
poświęconą życiu i działalności biskupa.
- To był niezwykle ciekawy człowiek – wspominał w
czasie konferencji bp Jan Kopiec, który zaprezentował
kresowe korzenie bp Antoniego Adamiuka oraz dramatyczne losy jego oraz całej rodziny Adamiuków, których
rodową siedzibą była Maksymówka k. Zbaraża.
Bp Kopiec wspominał jego radosną spontaniczną osobowość, poczucie humoru i odporność na trudy i wyzwania, wykształconą w trudnych czasach po I wojnie i w czasie II wojny na Kresach wschodnich II Rzeczpospolitej.
- Dla nas był to człowiek wyjątkowy. Nie bał się. Nawet gdy na ulicach stały czołgi w dniu wprowadzenia stanu wojennego poświęcił sztandary Komisji Zakładowej
NSZZ „Solidarność” Zakładów Przemysłu Bawełnianego
w Prudniku i Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w
Zakładach Tkanin Dekoracyjnych „Welur” w Kietrzu. W
tym samym dniu poświęcił tablicę ku czci pomordowanych stoczniowców. Tablica znajduje się na murze bramy
Stoczni Gdańskiej.
						
(jm)

Mobbing w miejscu pracy
9 maja w sali konferencyjnej Zarządu Regionu
NSZZ „Solidarność” Śląska
Opolskiego w Opolu odbyło
się szkolenie związkowe z
zakresu mobbingu w miejscu pracy. Szkolenie prowadziła Maria Kościńska trener
związkowy z Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.
Szkolenie obejmowało następujące tematy:
-

Zdefiniowanie zjawiska mobbingu w miejscu pracy.
Akty prawne dot. mobbingu.
Warunki sprzyjające mobbingowi w miejscu pracy.
Skutki mobbingu dla pracownika i pracodawcy.
Przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy.
Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa.
Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymali Certyfikat, zaświadczający o odbytym szkoleniu.
							
(red.)

Śląska Opolskiego czerwiec 2017 r.

Laureatki szczebla
wojewódzkiego

Olimpiady Solidarności
15 marca 2017
roku około 800 uczniów z całej Polski
pisało test w ramach
etapu wojewódzkiego Olimpiady Solidarności! Na etapie
wojewódzkim wyłoniono trzech laureatów, którzy będą reprezentować region
podczas finału we
Wrocławiu. W tym
roku
Opolszczyznę reprezentować
będą: Laura Foltys
(II LO im. Kopernika w Kędzierzynie
– Koźlu – opiekun
Marzanna
Gądek
Radwanowska),
Weronika Klesyk
(I LO im. Bolesława Chrobrego w Brzegu – opiekun Wojciech Wolak) i Adrianna Bochen (II LO w Brzegu – opiekun Piotr Medyński).
Między 19 a 22 kwietnia 2017 r. odbyła się w Gdańsku
wizyta studyjna 48 finalistów wojewódzkich rozgrywek IV
edycji ogólnopolskiego konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”.Pierwszego dnia pobytu uczniowie uczestniczyli w zajęciach filmowych, prowadzonych
przez zespół profesjonalistów z Video Studio Gdańsk.
W czasie warsztatów, pod czujnym okiem zawodowców,
uczniowie mieli sposobność przeprowadzenia wywiadu ze świadkami historii. Najważniejsze fragmenty tych
rozmów zostały wykorzystane w montowanym w trakcie
zajęć materiale dokumentalnym. Jednym z punktów wizyty było zwiedzenie Europejskiego Centrum Solidarności,
Sali BHP oraz miasta szlakiem najważniejszych wydarzeń historycznych. Podczas trzydniowej wizyty młodzież
uczestniczyła również w zajęciach z autoprezentacji i komunikacji interpersonalnej. Podczas zajęć zapoznali się z
podstawowymi aspektami warsztatu mówcy, technikami
improwizacji oraz autoprezentacji.
Nasze laureatki merytorycznie wspiera również Region
Śląsk Opolski NSZZ „Solidarność”. W ramach promocji
Związku otrzymały od Regionu książki, materiały archiwalne i możliwość korzystania ze zbiorów znajdujących
się w Izbie Pamięci w Kędzierzynie – Koźlu.
Podczas czerwcowego finału we Wrocławiu młodzi ludzie rywalizują o promesy indeksów, stypendia naukowe
oraz nagrody rzeczowe!
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Negocjacje i techniki
negocjacyjne

W dniach 27 – 28 kwietnia w sali konferencyjnej ZR w
Opolu odbyło się szkolenie z zakresu negocjacji i technik
negocjacji. Warsztaty prowadził Jan Plata Przechlewski z
działu szkoleń Komisji Krajowej.
Na zakończenie uczestnicy otrzymali certyfikaty, które wręczyła przewodnicząca ZR Cecylia Gonet. Przewodnicząca dziękując prowadzącemu za przekazaną wiedzę
przypomniała, że również posiada uprawnienia trenera
związkowego, które zdobyła uczestnicząc m.in. w zajęciach prowadzonych przez Jana.
Program szkolenia obejmował: definicje, cele i podłoże
negocjacji; style negocjacji czy stereotypy i uprzedzenia
podczas negocjacji.
Temat będzie kontynuowany podczas drogiej tury szkolenia w dniach 21 – 23 czerwca w Turawie. Tym razem
omówiona i przetrenowana zostanie komunikacja w negocjacjach.
					
(red.)

Szkolenie
w Krapkowicach

W środę 10 maja w siedzibie Oddziału ZR w Krapkowicach odbyło się szkolenie na temat Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Szkolenie prowadził trener
związkowy Grzegorz Adamczyk.
Było to kolejne szkolenie z zaplanowanych na pierwsze
półrocze 2017 roku. Szkolenie w Oddziałach ZR odbywają
się po zgłoszeniu zapotrzebowania przez związkowców z
tego terenu.
				
(red.)
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Narodowa służba zdrowia – strategia zmian

w systemie ochrony zdrowia w Polsce na lata 2016–2018.
Priorytet V: Urząd Zdrowia Publicznego
Zamiast wstępu „Ustawienie akcentów polityki
zdrowotnej na konkurencję i komercjalizację oparte o rynek pojedynczych świadczeń lub nawet procedur medycznych, przy jednoczesnym radykalnym niedofinansowaniu
systemu, spowodowało znaczące nierówności w dostępie
do różnych typów świadczeń i spowodowało długie kolejki
w wielu obszarach.”
W połowie stycznia na stronie Ministerstwa Zdrowia
pod hasłem „Reforma systemowa w służbie zdrowia – stan
prac i nowe zadania” ukazała się wiadomość, że: rok 2017
to czas na realizację najtrudniejszego zadania, jakim jest
wprowadzenie dobrze przygotowanej reformy systemowej. Priorytety reformy Ministra Konstantego Radziwiłła
to m.in. Urząd Zdrowia Publicznego. Utworzenie Urzędu
Zdrowia Publicznego zagwarantuje skoncentrowanie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego w jednej jednostce organizacyjnej, jako państwowej jednostce budżetowej, podległej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.
Od stycznia 2018 r. (podpisanie ustawy zostało w
harmonogramie zmian tego priorytetu zaplanowane na
kwiecień 2017 r.???!!!) nowy Urząd ma zastąpić Główny
Inspektorat Sanitarnego, a likwidacji ulegną Państwowa
Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Krajowe
Centrum ds. AIDS. To zakłada nieujawniony jeszcze publicznie projekt ustawy o Urzędzie Zdrowia Publicznego.
Urząd zostanie utworzony i wkomponowany w system
administracji publicznej, bo jak uzasadnia Ministerstwo
Zdrowia „z dotychczasowych doświadczeń i analiz (?!),
takie rozwiązanie wydaje się najbardziej optymalne w polskich realiach, jako jedyne które pozwoli zarówno na poprawę obecnie funkcjonującego w Polsce rozwiązania organizacyjnego polegającego na współpracy jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia celem
zapewnienia wysokiego poziomu zdrowia populacji dzięki
lepszemu skoordynowaniu sposobu i zakresu realizowanej
polityki publicznej ukierunkowanej na promowanie zdrowia i zapobieganie chorobom. Pozwoli również na pewną
racjonalizację obciążeń administracyjnych i efektywności
prowadzonych kampanii i inicjatyw, przy znacznie wydajniejszym wykorzystaniu środków budżetowych przeznaczonych na pracę działających obecnie podmiotów: Głównego
Inspektoratu Sanitarnego, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Centrum ds.
AIDS oraz Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania
Narkomanii”.
Urząd Zdrowia Publicznego ma zwiększyć efektywność działań realizowanych obecnie przez likwidowane
instytucje, obejmując w jednej jednostce organizacyjnej
całokształt zagadnień związanych z szeroko rozumianym

zdrowiem publicznym, czyli realizację zadań z zakresu
ochrony naszego zdrowia. Z tym stwierdzeniem polemizuje (wręcz nie zgadza się) były Główny Inspektor Sanitarny,
obecnie Senator RP, Andrzej Wojtyła: Kwestiami zdrowia
publicznego już dziś zajmuje się Państwowa Inspekcja
Sanitarna, która od czasu, kiedy medycyna uporała się z
chorobami zakaźnymi, zajmuje się także niezakaźnymi,
będącymi największym problemem współczesnego świata.
Projekt jest niedopracowany i najwyraźniej pisał go ktoś,
kto nie ma żadnych doświadczeń w wykonywaniu zadań
zdrowia publicznego.” W projekcie nie uwzględniono np.
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowy
Zakład Higieny czy Instytutu Żywności i Żywienia.
Pisanie więc, że głównym celem nowego urzędu jest
zwiększenie efektywności działań prozdrowotnych i promocja zdrowia, gdy dwie tak ważne dla tego obszaru instytucje pozostawia się poza nim, potwierdza tylko, że znowu
mamy do czynienia ze zmianą mającą motywy polityczne,
a nie merytoryczne, jak twierdzi dr Rafał Zyśk z Instytutu
Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.
Projekt, którego tak naprawdę oprócz dziennikarzy nie
widział jeszcze chyba nikt, zakłada, z pozoru pozytywne
dla nas rozwiązanie: na poziomie wojewódzkim i powiatowym zachowane zostaną jednostki inspekcji sanitarnej,
odpowiadające za realizację podstawowych zadań przypisanych dziś SANEPID-owi. Regionalne działania programowane przez Urząd Zdrowia Publicznego będą realizowane przez wojewodów.
Niestety, pomimo takich zapisów i zapewnień, wcale
nie czujemy się lepiej. Wręcz odwrotnie, do już istniejących, nie rozwiązanych, problemów (super inspekcja ds.
żywności, oczekiwana przez nas pionizacja Inspekcji Sanitarnej) dokłada się nowy. I jak tu mamy spokojnie pracować, myśleć o przyszłości, tak tej zawodowej, jak i prywatnej – zbliżające się wakacje ….
Zamiast podsumowania: „Założenia strategiczne reformy ochrony zdrowia zakładają szerokie zmiany w dwóch
głównych obszarach jej działania: medycynie naprawczej
(świadczenia zdrowotne) i zdrowiu publicznym. Pierwszym
etapem jest reforma systemowa mająca na celu zwiększenie
efektywności angażowanych środków publicznych, uproszczenie systemu dla jego uczestników (pacjentów, profesjonalistów medycznych, administracji), a także zmianę filozofii działania z komercyjnej na publiczną [służbę zdrowia].”
A za wniosek końcowy niech posłuży cytat Arthur
Schopenhauer: „Dziewięć dziesiątych naszego szczęścia
polega na zdrowiu. Zdrowy żebrak jest szczęśliwszy niż
chory król”.
Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej
NSZZ „Solidarność” przy WSSE w Opolu
Ewa Brykalska
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Nagrody im. Jana Całki
Drużynowa 41. Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej w
Opolu i przestrzeń działań społeczno-kulturalnych w
oficynie przy ul. Sienkiewicza zwyciężyły w pierwszej
edycji konkursu.
21 kandydatów na „liderów - społeczników roku” i 14
inicjatyw i wydarzeń (w konkursowej kategorii „pożytek
roku”) zgłoszono do przyznanej po raz pierwszy w historii
Opola nagrody im. Jana Całki. 18 maja w Opolskim Teatrze
Lalki i Aktora wręczono wyróżnienia i główne tytuły. Te
najważniejsze statuetki razem z czekami po 5 tys. zł trafiły
do dh Marii Markuszewskiej i pomysłodawców Miejsca
X. W Gali z ramienia NSZZ „Solidarność” uczestniczyli:
Cecylia Gonet – przewodnicząca ZR i Marek Stelmach –
skarbnik ZR, członek Kapituły Konkursu.
Głęboko wzruszona harcerka mówiła, że mama często
powtarzała jej, żeby się nie chwaliła, ale czekała aż
pochwalą ją inni. - I po 55 latach pracy doczekałam się
- żartowała przez łzy wzruszenia. Dziękowała też Bogu,
drużynie, władzom miasta i darczyńcom. - Ilekroć prosiłam
o deski, farbę, cegły, zawsze to dostawałam. Kiedy pytali
mnie, skąd mam pieniądze, odpowiadałam szczerze, że nie
mam. Dostawałam wszystko prosto z nieba – mówiła.
Miejsce X to inicjatywa Stowarzyszenia OPAK z Opola.
Uruchomione we wrześniu 2016 r. przy ul. Sienkiewicza
20 of. - Ideą Miejsca X jest otwartość na pomysły,
projekty, działania zgłaszane przez mieszkańców, artystów
i animatorów. Na przestrzeni ponad 130 m kw., stworzona
została przestrzeń do wystaw, kameralnych koncertów,
spektakli oraz dyskusji o tematyce kulturalno–społecznej.
Zależy nam bardzo na tym, żeby Miejsce X wzbogaciło
ofertę kulturalną Opola o nowe wydarzenia kulturalne, ale
również zaktywizowało lokalną społeczność do działania informują pomysłodawcy.

Nagrody im. Jana Całki przyznano po raz pierwszy.
Dorota Piechowicz-Witoń, naczelnik Centrum Dialogu
Obywatelskiego mówiła, że jest to rodzaj hołdu dla
zamarłego opolskiego społecznika. - Grono osób i
pomysłodawców wydarzeń nominowanych do tej nagrody
to dowód na to, że choć dzielą nas poglądy, to łączy
wspólne działanie na rzecz miasta. To by się spodobało
panu Janowi - mówiła.
Jan Całka członek NSZZ „Solidarność” od 1980,
przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”
Śląska Opolskiego w latach 1989 – 1992. Później
przez kilkanaście lat był naczelnikiem wydziału spraw
obywatelskich w Urzędzie Miasta Opole a następnie
naczelnikiem Centrum Dialogu Społecznego. Zmarł w
maju 2016 r. Jako pierwszy działacz Opolskiej Solidarności
został pochowany w Alei Zasłużonych na Cmentarzu
Komunalnym w Opolu Półwsi.
				
(red.)

WRDS o Suchym Borze

Członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Opolu podczas swojego posiedzenia w dniu 16
maja dyskutowali o przyszłości ośrodka w Suchym Borze.

Powodem do tego było stanowisko Zarządu Regionu
NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego „w sprawie likwidacji Zespołu Ośrodków Rehabilitacji Leczniczej w
Suchym Borze”.
W trakcie posiedzenia WRDS argumenty za utrzymaniem ZORL w Suchym Borze przedstawiali: Mirosław
Tomasiak – przewodniczący OZ NSZZ „Solidarność” przy
Stobrawskim Centrum Medycznym Sp. z o.o. z/s w Kup
oraz Grzegorz Adamczyk – z-ca przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego.
Na zakończenie dyskusji przedstawiciele Opolskiej
Solidarności przedstawili projekt stanowiska WRDS wzywające Zarząd Województwa Opolskiego do zachowania
dotychczasowego profilu działalności leczniczej, zgodnie z
przyjętą w tej placówce klasyfikacją PKD.
Stanowisko będzie przyjmowane drogą obiegową.
dok. na str. 8
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WRDS o Suchym Borze

Projekt stanowiska
WRDS województwa opolskiego wzywa Zarząd Województwa Opolskiego do zachowania dotychczasowego profilu
działalności leczniczej, zgodnie z przyjętą w tej placówce klasyfikacją PKD.
Realizowana przez Stobrawskie Centrum Medyczne z siedzibą w Kup, likwidacja Zespołu Ośrodków Rehabilitacji
Leczniczej w Suchym Borze, stoi w sprzeczności z uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego z sierpnia 2015 roku,
przemawiającego za utrzymaniem rehabilitacji dzieci i młodzieży na terenie województwa opolskiego.
Uważamy więc, że podjęte w tym zakresie działania nie uwzględniające tak ważnej potrzeby społecznej, jaką jest
rehabilitacja dziecięca zapobiegająca skutecznie chorobom wieku dorosłego są nie do przyjęcia zważywszy, że likwidacja
ośrodka w Suchym Borze spowoduje jej wyeliminowanie z terenu województwa opolskiego. Rozumiejąc trudności, z jakimi boryka się ta placówka wskazujemy na duże zapotrzebowanie na tego rodzaju świadczenia, co w pełni uzasadnia jej
utrzymanie. Zwracamy uwagę na to, że rolą spółki w strukturze której obecnie funkcjonuje jest nie tylko bezwzględne dążenie do zapewnienia zysku, ale przede wszystkim zaspokojenia potrzeb zdrowotnych tej kategorii świadczeniobiorców.
Przypominamy, że działające od lat w tym zakresie ośrodki w Suchym Borze i w Jarnołtówku miały wysokie osiągnięcia w zakresie swojej działalności.
Pozbawienie dostępu do rehabilitacji dziecięcej na terenie naszego województwa świadczyłoby tylko o braku troski
miejscowych władz zobowiązanych również do zabezpieczenia potrzeb wymagających rehabilitacji dzieci.

Organizowanie pracowników w związek

W dniach 23 i 24 maja 2017 roku w sali konferencyjnej w Opolu odbyło się szkolenie z zakresu organizowania
pracowników w związek. Szkolenie przeprowadził Janusz
Zabiega trener związkowy z Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.
1)
-

Szkolenie obejmowało następującą tematykę:
Działania w zakładzie
komunikacja
analiza stanu
wyznaczenie osób odpowiedzialnych (tworzenie zespołu)
analiza działania zespołu
zespół pomaga organizować się pracownikom

2) Przeszkody wewnętrzne
Od politycznego zwrotu w 1989 roku polska gospodarka cały czas znajduje się w okresie przemian, których
celem jest urynkowienia. Zmieniają się również zasady
funkcjonowania przedsiębiorstw. Większość zakładów należących do skarbu państwa została już restrukturyzowana
i sprywatyzowana.
Te zmiany zmuszają na nas do szukania nowych, efektywniejszych form działania. Dziś w przedsiębiorstwie do
zawarcia porozumienia regulującego warunki pracy, nie
wystarczy fakt, że w zakładzie powstał i jest związek zawodowy. Niewiele wskóra doskonale zaznajomiony z przepisami prawa negocjator, jeśli nie będzie miał za sobą silną
swoja liczebnością i profesjonalizmem liderów organizacji
związkowej.
					
(red.)

Biuletyn informacyjny „S” Zarządu Regionu Śląska Opolskiego
pod red. J. Malinowskiej, korekta Marzena Kucz Opole, ul. Ks. Damrota 4, tel. 77 423 28 60, fax 77 454 55 48 lub 77 423 28 77,
wydano nakładem: PZ SOLPRESS Opole, ul. Ks. Damrota 4, tel. 77 454 52 87
Materiałów nie zamawianych redakcja nie zwraca, zachowując sobie prawo do skrótów i zmian tytułu.

