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Obrady Komisji Krajowej
Część wolnych niedziel to
nie kompromis, ale kompromitacja Prawa i Sprawiedliwości.
Obradująca 24 – 25 października br. w Wieliczce Komisja
Krajowa podtrzymuje swoje
stanowisko i oczekuje od partii
rządzącej wywiązania się z deklaracji kampanii wyborczej.
Komisja Krajowa NSZZ
„Solidarność” niezmiennie stoi
na stanowisku, że zgodnie z projektem komitetu obywatelskiego inicjatywy ustawodawczej
ograniczenia handlu w niedziele,
którego „Solidarność” jest częścią, ograniczenie ma dotyczyć
wszystkich niedziel. Jest to spójne z deklaracjami Prawa i Sprawiedliwości z ostatniej kampanii wyborczej o oddaniu niedzieli pracownikom oraz wcześniejszymi działaniami tej
partii, która jako ugrupowanie opozycyjne kilka lat temu
zgłosiła swój własny projekt poselski, zakładający zakaz
handlu we wszystkie niedziele - zapisano w stanowisku
Krajówki. Komisja Krajowa uznała kompromisowe propozycje ustanowienia tylko części niedziel wolnych od handlu za kompromitację, przed którą PiS ma jeszcze szansę
się zatrzymać. Tu szczególnie poleciła wsłuchanie się w
jednoznaczny głos Konferencji Episkopatu Polski. Na koniec stanowiska związkowcy przypominając, że niedziela
jest ustawowym dniem wolnym od pracy podkreślili, że
celem ustawy jest ograniczenie pracy ponad miliona pracowników branży handlowej, z których większość stanowią kobiety.
To nieludzkie i sprzeczne z duchem Porozumień Sierpniowych, na które tak chętnie powołuje się wielu polityków Zjednoczonej Prawicy. Warto jednak pamiętać, że
wtedy postulowano o wolne soboty, a dzisiaj musimy walczyć o wolne niedziele – czytamy w przyjętym przez KK
stanowisku.
W drugim dniu obrad Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wiele emocji wzbudziła dyskusja na temat sytuacji pracowników oświaty w Polsce. Delegaci przyjęli
stanowisko w sprawie wynagrodzeń pracowników peda-

fot. Krzysztof Kotowicz

gogicznych, administracji i obsługi oraz pracowników
nadzoru pedagogicznego w pełni popierając postulaty Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
dotyczące konieczności powiązania systemu wynagrodzeń
nauczycieli zatrudnionych we wszystkich typach szkół i w
placówkach oświatowych z przeciętnym wynagrodzeniem
w gospodarce narodowej. Uznali za konieczne wprowadzenie podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli wszystkich
stopni awansu zawodowego w wysokości co najmniej 15
% od 1 stycznia 2018 r.
Za niezbędne uznali zmiany systemu wynagradzania pracowników administracji i obsługi przez poprawę
niekorzystnych dla nich zapisów w rozporządzeniu ws.
wynagrodzenia pracowników samorządowych, zmianę
w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę poprzez dopisanie pkt 5: „dodatku stażowego” do art. 6 ust. 5 jako składnika, którego nie
uwzględnia się przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia
pracownika; wzrostu wynagrodzeń pracowników nadzoru
pedagogicznego zatrudnionych w kuratoriach oświaty.
Zdaniem związkowców wprowadzenie proponowanych zmian w ustawie Karta nauczyciela drastycznie pogorszy status zawodowy nauczyciela.
dok. na str. 5
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Spotkanie nawiązujące współpracę

W piątek 6 października
2017
r.
Przewodnicząca
Regionu NSZZ „Solidarność”
Śląska Opolskiego Cecylia
Gonet spotkała się w ramach
nawiązania
współpracy
z
Naczelnikiem Delegatury IPN
w Opolu Panem dr Bartoszem
Kuświkiem.

Rekompensata z tytułu pracy w szczególnych
warunkach lub w szczególnym charakterze
Ustawa z 19 grudnia 2008 r pozbawiła armię pracowników możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę z
racji pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym
charakterze ograniczając do minimum stanowiska na których wykonywana jest praca w warunkach szczególnych
lub o szczególnym charakterze. Wiele osób po 2008 roku
utraciło możliwość skorzystania z wcześniejszej emerytury. Chodzi o osoby, które pracowały ciężko fizycznie lub
od których wymaga się szczególnych predyspozycji, a te
nie starczają na długie lata. Innymi słowy: pracowały w
szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.
Muszą teraz pracować dłużej, aż do osiągnięcia ustawowego wieku emerytalnego. Ogromna liczba ludzi, która do
2009 roku pracowała w szczególnych warunkach, przechodzi lub przejdzie wkrótce na emeryturę. Ma prawo do rekompensat. Warto o tym pamiętać Rekompensaty dotyczą
osób, które pracowały w szczególnych warunkach przed
2009 r.
Kogo dotyczy rekompensata za pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze
Osoby urodzonej po 31 grudnia 1948 r., która przed 1
stycznia 2009 r. wykonywała przez co najmniej 15 lat pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, ale nie
nabyła z tego tytułu prawa do wcześniejszej emerytury.
Wymagane dokumenty
Świadectwo pracy lub zaświadczenie potwierdzające

Szkolenie SIP
W czwartek, 5 października br. w
siedzibie Okręgowego Inspektoratu
Państwowej Inspekcji Pracy w Opolu
przy ul. Oleskiej odbyło się szkolenie na
temat zmian w przepisach prawa pracy,
ustawy o PIP oraz przepisów BHP. W
szkoleniu wzięło udział 35. członków naszego związku, którzy pełnią w zakładach
pracy funkcję Społecznego Inspektora
Pracy.

wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub w
szczególnym charakterze wystawione przez pracodawcę
Kiedy złożyć dokumenty
Wraz z wnioskiem o przyznanie emerytury z tytułu
osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego zgłoszonym nie wcześniej niż na 30 dni przed spełnieniem ostatniego z warunków wymaganych do przyznania świadczenia.
Rekompensata nie jest samoistnym świadczeniem pieniężnym. Jest dodatkiem do kapitału początkowego, ustalonym na dzień 1 stycznia 1999 roku i łącznie z tym kapitałem podlega waloryzacjom przewidzianym dla kapitału
początkowego. W efekcie powiększy podstawę obliczenia
przyszłej emerytury o kilkadziesiąt, a może o kilkaset złotych. Jest to forma odszkodowania za utratę możliwości
nabycia prawa do wcześniejszej emerytury z tytułu pracy
w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze
Z informacji jakie pozyskaliśmy, ZUS przy rozpatrywaniu wniosku o emeryturę z urzędu podejmuje decyzje
o przyznaniu lub nie przyznaniu rekompensaty. Jednak
wskazane jest przy wypełnianiu wniosku o emeryturę dokonać w nim zapisu ,,wnoszę o emeryturę wraz z rekompensatą za pracę w warunkach szczególnych lub szczególnym charakterze”.
Szczegółowych informacji w tej sprawie udzielą pracownicy ZUS.
sekretarz ZR Dariusz Brzęczek
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12 lat współpracy pomiędzy związkami
– wymiana bilateralna
W dniach 11 – 13 października br. w Opolu
gościła delegacja związkowców z Niemiec.
Cykliczne
spotkania
są elementem 12-letniej
już współpracy pomiędzy
NSZZ „Solidarność” Regionu Śląska Opolskiego,
a niemieckim związkowym regionem Poczdam
– Północno – Zachodnia
Brandenburgia. Tematem
przewodnim
obecnego
spotkania było „Współdecydowanie – współczesny model
dialogu w zakładach pracy”.
W środę 11 października związkowcy z Niemiec spotkali się z Prezydium ZR.
W czwartek zwiedzili zakład Neapco Europe Sp. z o.
o. w Praszce i spotkali się ze związkami zawodowymi oraz
kierownictwem zakładu. Współgospodarzami spotkania
byli: Waldemar Kościelny – Przewodniczący Organizacji
NSZZ „Solidarność” i Karol Stróżyk - Dyrektor HR Neapco Europe Sp. z o. o. w Praszce. W spotkaniu uczestniczył
także Grzegorz Adamczyk – Zastępca Przewodniczącego
ZR NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego. Związkowcy
podzielili się swoimi doświadczeniami i wymienili spostrzeżenia. Aby poczuć w pełni atmosferę zakładu obiad
zjedli na stołówce zakładowej. Smakował wyśmienicie!
Zwiedzili także miejscowość, gdzie mieści się zakład –
Praszkę. Zobaczyli słynną Kalwarię Praszkowską oraz
dworek Modrzewiowy w Ożarowie.
Przypomnijmy, że delegacja MOZ NSZZ „Solidarność”

przy Neapco Europe Sp. z o. o. w Praszce uczestniczyła w
marcu br. w spotkaniu z członkami niemieckiego związku
IG Metall. Podczas wizyty spotkała się z Radą Zakładową zakładu Alu – Druckguss GmbH & Co Brandenburg
w Brieselang. Zakład ten produkuje odlewy aluminiowe
podobne do odlewów produkowanych w Polsce. Przeszedł
też podobną drogę transformacji ustrojowej. Zbliżone
problemy wywołały bardzo konkretną i owocną dyskusję.
Kończąc wizytę 13 października uczestnicy wymiany
ponownie spotkali się z Prezydium ZR. Omówili dalszą
współpracę i program na 2018 rok. W spotkaniu na zaproszenie Przewodniczącej ZR NSZZ „Solidarność” Śląska
Opolskiego Cecylii Gonet wziął udział Przewodniczący
Regionalnej Sekcji Młodych Grzegorz Okoń, któremu niemieccy związkowcy zaproponowali współpracę z młodymi związkowcami z Niemiec.
Wszyscy uczestnicy niemiecko – polskiej wymiany
zgodnie stwierdzili, że wywożą z Polski miłe i owocne doświadczenia.

Spotkanie przewodniczących organizacji
związkowych z terenu Opola
4 października br. w samo południe
w siedzibie Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego rozpoczęło
się cykliczne spotkanie Przewodniczących organizacji związkowych z
terenu Opola z Przewodniczącą ZR
Cecylią Gonet.
Porządek spotkania obejmował omówienie sytuacji opolskich firm i rynku
pracy w województwie opolskim, omówienie zasad wyborczych na kadencję
2018 – 2022, informację na temat Elektronicznych Legitymacji Członkowskich oraz informację z prac ZR.
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33 rocznica śmierci patrona Solidarności
W czwartek 19 października w Eucharystii sprawowanej w intencji rychłej
kanonizacji bł. ks. Jerzego Popiełuszki
uczestniczyła Cecylia Gonet, przewodnicząca NSZZ Solidarność Regionu Śląska
Opolskiego wraz z członkami prezydium
ZR oraz liczne poczty sztandarowe z całego regionu. Po mszy św. uczestnicy wraz
z pocztami sztandarowymi przeszli pod pomnik bł. ks. Jerzego na placu katedralnym.
Złożyli wieńce i kwiaty, zapalili świece.
Tego samego dnia w kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu we
mszy św. z okazji 33. rocznicy męczeńskiej
śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki uczestniczyli związkowcy z całej Polski. Z naszego
regionu, z Głubczyc i Kietrza uczestniczyło
blisko 100 osób.
Tegoroczne obchody odbywały się pod hasłem: „W pojednaniu musi być jeden wspólny cel, dobro ojczyzny i poszanowanie godności człowieka”. Uroczystości rozpoczęły
się koncertem Orkiestry Kameralnej Filharmonii Narodowej w Warszawie pod batutą Jana Lewtaka.
- Błogosławiony ks. Jerzy przypomina, abyśmy w imię
Jezusa Chrystusa nigdy nie chodzili na kompromisy, by-

śmy nie bali się cierpienia jako ceny za prawdę. Tak, jak
on, nawet w niektórych wypadkach, byśmy chcieli i potrafili poświęcić swoje życie - powiedział w homilii ks. bp
Piotr Jarecki, biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej.
Po zakończeniu mszy św. przy grobie bł. ks. Jerzego
członkowie opolskiej „Solidarności” złożyli wieniec oraz
zapalili świece.

XII posiedzenie WRDS
Przewodnim tematem XII posiedzenia
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w
Opolu była sytuacja obywateli ukraińskich
na Opolszczyźnie w kontekście uwarunkowań społeczno – gospodarczych w województwie opolskim.
Z przebiegu spotkania i z wypowiedzi
przede wszystkim Pracodawców wynikało, że
najważniejszym tematem jest skrócenie czasu
otrzymania pozwolenia na pracę pracownika z
Ukrainy do minimum i potrzebie przyjęcia jak
największej ilości pracowników z Ukrainy do
opolskich przedsiębiorstw. Uznali te działania za priorytet dla prawidłowego funkcjonowania firm wobec deficytu
pracowników na rynku pracy.
NSZZ ,,Solidarność” przedstawił swoje stanowisko w
tej sprawie uznając, że traktowanie pracownika z należytym szacunkiem i z godnością jest obowiązkiem Pracodawcy bez względu czy pracownik jest Polakiem, Ukraińcem czy jeszcze innej narodowości. NSZZ ,, Solidarność”
uważa, że sytuacji obywateli ukraińskich na opolskim
rynku pracy nie można rozpatrywać odrębnie od sytuacji
Polaków na rynku pracy. Należy sobie zdać sprawę, że
dla przedsiębiorców jest to lekarstwo na deficyt pracowniczy. „Solidarność” wskazała na uchybienia pracodawców w prowadzeniu polityki kadrowej, a w szczególności
zaniżanie wynagrodzeń pracowniczych, co spowodowało
lawinową emigrację polskich pracowników na zachód Europy. Związkowcy są przekonani, że wdrożenie godnych

wynagrodzeń za pracę pozwoli przedsiębiorcom na pozyskanie fachowców z kraju jak i powracających z emigracji
zarobkowej. Pozwoli to na funkcjonowanie firmy na solidnych fundamentach opartych na swoich pracownikach
zatrudnionych przez macierzyste firmy, a nie jak w przypadku pracowników z Ukrainy przez zewnętrzne agencje
pracy. Zatrudnianie w tak dużym wymiarze pracowników
ze wschodu osłabia niewątpliwie pozycję pracowników w
negocjacjach płacowych, a brak oczekiwanych podwyżek
płac będzie powodował odejścia polskich pracowników
do innych firm dobrze zarządzanych . Innym elementem,
na który zwrócił uwagę NSZZ ,,Solidarność’, jest brak
możliwości zweryfikowania kwalifikacji pracowników ze
wschodu, co stanowi duże zagrożenie bezpieczeństwa pracy dla pozostałej części załogi.
sekretarz ZR, członek WRDS - Dariusz Brzęczek
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Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych
– Krzyży Wolności i Solidarności
10 października 2017 r. w sali
im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Opolu odbyła się ceremonia
wręczenia Krzyży Wolności i
Solidarności byłym działaczom
opozycji niepodległościowej z lat
1956 - 1989. Wyróżniono 14 osób.
W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
odznaczenia wręczył zastępca prezesa IPN dr hab. Krzysztof Szwagrzyk, który wyraził radość wobec
możliwości odznaczenia ludzi, którzy dla naszej niepodległości zrobili bardzo dużo. Dziękujemy wam
za to, co zrobiliście, pamiętamy o
tym – mówił w przemówieniu wiceprezes IPN.

Krzyżem Wolności i Solidarności
zostali odznaczeni:
1. Bogusław Bardon
2. Zbigniew Bereszyński
3. Włodzimierz Gajda
4. Janusz Jakubów
5. Janusz Kajdzik
6. Wojciech Podhajecki
7. Artur Prętki
8. Tadeusz Ryśnik
9. Janusz Sanocki
10. Ireneusz Sołek
11. Marek Stelmach
12. Antoni Szota
13. Andrzej Tomczyk
14. Krystyna Ziobrowska
(ze względów zdrowotnych odebrała odznaczenie
w domu).

dok. ze str. 1

Szczególnie cieszy nas odznaczenie Krzyżem Wolności i Solidarności kolegów, którzy są we władzach Regionu: Marka Stelmacha - członka Prezydium Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego oraz Tadeusza
Ryśnika - członka Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”
Śląska Opolskiego.
W części artystycznej uroczystości wystąpił zespół wokalno-instrumentalny „Work in Progress” z Zespołu Szkół
Ekonomicznych im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”.
Krzyż Wolności i Solidarności został ustanowiony
przez Sejm 5 sierpnia 2010 roku. Po raz pierwszy przyznano go w czerwcu 2011 roku przy okazji obchodów
35. rocznicy protestów społecznych w Radomiu. Krzyż
nadawany jest przez Prezydenta RP, na wniosek Prezesa
Instytutu Pamięci Narodowej, działaczom opozycji wobec
dyktatury komunistycznej, za działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowanie praw człowieka w PRL. Źródłem uchwalenia
Krzyża Wolności i Solidarności jest Krzyż Niepodległości
z II RP.

Obrady Komisji Krajowej

Na koniec stanowiska Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” wezwała Rząd RP do podjęcia działań gwarantujących poprawę sytuacji finansowej pracowników oświaty.
Jest to jedyny sposób na uspokojenie coraz bardziej napiętej sytuacji w tej branży.  
W dalszej części obrad KK przyjęła stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw.
Ponadto członkowie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” rozmawiali o sprawach związanych z rokiem wyborczym w „Solidarności”, a także kwestiach organizacyjnych.
24 października br. podczas obrad Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność” w Wieliczce odbyło się spotkanie ro-

bocze w sprawie powołania pierwszego w Polsce i na świecie centrum badającego fenomen Solidarności.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele NSZZ Solidarność wraz z przedstawicielami Wydziału Filozofii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Ośrodek
będzie zajmował się badaniem fenomenu NSZZ „Solidarność” zarówno jako związku zawodowego, jak również ruchu społecznego. Powstanie na Uniwersytecie Papieskim
Jana Pawła II w Krakowie. Jak mówią inicjatorzy pomysł
utworzenia ośrodka, który zbadałby naszą organizację, zrodził się pod wpływem licznych zapytań ze strony ośrodków naukowych z całego świata, które interesują się kwestią Solidarności.
mk
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Szczęśliwa trzynastka
Letnio - jesienne starty maratońskie
rozpocząłem 23 Maratonem Solidarności
Gdynia – Sopot – Gdańsk. To mój trzynasty start w tym maratonie. Niesamowite
jak ten czas szybko leci, jeszcze nie tak
dawno był ten pierwszy. Maraton Solidarności to coś szczególnego.
Startowałem już w kilkudziesięciu maratonach w kraju i zagranicą, ale na tym
maratonie serducho raduje się najmocniej.
Oprawa tego maratonu to coś, czego nie
przeżyłem nigdzie indziej. Uroczyste złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem poległych
w 1970 r., hymn państwowy oraz udział władz NSZZ „Solidarność”, władz miasta Gdyni i województwa pomorskiego dodaje temu maratonowi prestiżu. W tym roku zostałem
zaproszony przez Zastępcę Przewodniczącego Komisji
Krajowej NSZZ ”Solidarność” Tadeusza Majchrowicza
do delegacji, która składała hołd poległym robotnikom.
Miałem zaszczyt złożyć kwiaty i zapalić znicz Regionu
Śląska Opolskiego NSZZ „Solidarność„. To były dla mnie
wzruszające chwile, które pozostaną mi na długo w pamięci. Punktualnie o 9.30 Tadeusz Majchrowicz dał sygnał
do startu i ponad 800 biegaczy z Polski i ponad 30 innych
krajów świata wyruszyło na trasę maratonu. Temperatura
powietrza początkowo idealna do biegania zmieniła się, zaczęło dopiekać słońce. Do 28 km biegłem na miarę swoich
możliwości czyli w granicach 3 godz. 30 minut. Od tego
momentu dopadł mnie kryzys, tempo które utrzymywałem
na poziomie 4.50-4.55 min/km spadło do poziomu 5.305.35 min/km. Temperatura oscylowała już w granicach 30
stopni. Na 30 km uzupełniłem płyny oraz cukier i ruszyłem
dalej. Jeszcze przez ok. 2 km odczuwałem kryzys. Od 32
km zaczęły wracać mi siły i chęć do biegu. Sił dodał mi
widok stoczniowych żurawi , bo był to znak, że meta jest
już blisko. Bieg po terenie Stoczni Gdańskiej to ogromne
przeżycie, bo w tym miejscu zaczęło się obalenie znienawidzonego systemu komunistycznego. Z historycznej bramy stoczni do mety jest tylko, albo aż 2 kilometry. Sił coraz
mniej, ale uliczki Starego Miasta i bieg między kramami
Jarmarku Dominikańskiego wśród tysięcy kibicujących
nam turystów pozwoliło zapomnieć o zmęczeniu. Ostatnia
prosta na Długim Targu przed obserwującym biegaczy kró-

lem mórz Neptunem, wiwaty kibiców i meta. Czas 3 godz.
53 min. 53 sekundy. To wszystko każe mi przyjeżdżać tu i
przeżywać te niezapomniane chwile każdego roku.
Wrzesień to kolejne dwa starty w maratonach. 35 Maraton Wrocławski to równocześnie 5 Mistrzostwa Solidarności w maratonie. Pięć lat temu wygrałem swoją kategorię wiekową, w tym roku byłem ósmy. Czas uzyskany we
Wrocławiu był o ponad 20 min. lepszy od tego z Gdańska
- 3 godz. 33 min. 38 sekund.
Ostatni weekend września to start w 39 PZU Maratonie Warszawskim. Tutaj nie liczył się czas. Liczyły się niepełnosprawne dzieci, dla których kolejny raz współcześni
spartanie w replikach starożytnych strojów pobiegli i zbierali pieniądze na rehabilitację. Dzięki hojności ludzi dobrej
woli dwudziestka dzieci będzie objęta rehabilitacją. Warto
dla takich chwil wylać z pod hełmów litry potu bo dla nas
liczą się dzieci potrzebujące pomocy. This is Sparta!
Sezonu maratońskiego jeszcze nie skończyłem. Mam
przed sobą przynajmniej trzy maratony. 15 października 18
maraton Poznań, 4 listopada górski maraton Bacy w Radziechowych i 12 listopada wraz ze spartanami zostaliśmy
zaproszeni przez organizatorów maratonu w Rawennie
(Włochy). Tam pobiegniemy w strojach spartańskich.
Zachęcam koleżanki i kolegów o wsparcie naszych akcji. Wystarczy wejść na stronę www.spartaniedzieciom.org
- biegamy i pomagamy cały rok.
Do zobaczenia na trasach biegowych Polski i Świata.
Wasz solidaruch Adam Król

Zorganizowani mają lepiej
W październiku Region opolskiej „Solidarności”
powiększył się o kolejną organizację związkową. Prezydium ZR zarejestrowało Organizację Związkową NSZZ „Solidarność” w Polaris Poland Sp. z o.o.
w Opolu. W zakładzie powstają pojazdy terenowe.
Prace nad założeniem związku trwały ponad dwa miesiące. Udało się. Przewodniczącą organizacji została wybrana Zofia RADOMSKA, sekretarzem – Iwona Weklak, a
skarbnikiem - Łukasz Figiel.
W opinii Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Regionu

NSZZ „Solidarność Śląska Opolskiego Grzegorza Adamczyka organizacja zakładowa powstała, aby prowadzić
dialog w firmie w celu poprawy warunków pracy i płacy. Płace zostały wprowadzone bez żadnych konsultacji z
pracownikami. Są jedynie uregulowane indywidualnie w
umowach o pracę. Na każdym etapie swojej działalności
nowi związkowcy mogą liczyć na prawne wsparcie i pomoc w rozwijaniu swojej organizacji.
Koleżanki i kolegów serdecznie witamy w gronie
związkowców!

Śląska Opolskiego listopad 2017 r.
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Wygraj indeks i roczne stypendium
w Ogólnopolskich Konkursie Historycznym
Od 15 września rusza rejestracja szkół do V edycji
ogólnopolskiego konkursu historycznego – Olimpiada
Solidarności. Dwie dekady historii (1970 – 1990).
Formularz rejestracyjny do konkursu dostępny jest
na stronie www.olimpiadasolidarnosci.pl.
Rejestracja szkół potrwa do 15 listopada 2017 r.
Etap szkolny odbędzie się 28 listopada 2017 roku o
godz. 10.00.
Organizatorem konkursu jest Fundacja Centrum Solidarności z siedzibą w Gdańsku. Konkurs skierowany jest
do uczniów drugich klas szkół ponadgimnazjalnych oraz
uczniowie trzecich klas technikum z całej Polski.
Dla laureatów I miejsca przewidziane są indeksy na
czołowe uczelnie wyższe, natomiast laureaci wszystkich
trzech miejsc w nagrodę otrzymają roczne stypendium
naukowe oraz bony na wybrane przez siebie publikacje
IPN (książki, płyty DVD, gry planszowe). Nauczyciele-opiekunowie laureatów I miejsca również zostaną uhonorowani nagrodą pieniężną oraz publikacjami książkowymi.
Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy historycznej
młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, obejmującej okres
historii Polski na tle historii Europy i świata lat 1970-1990.
Historia tak, polityka nie, to hasło, które od I edycji
przyświeca realizacji Olimpiady - mówi Danuta Kobzdej, prezes Fundacji Centrum Solidarności, organizatora konkursu. Na etap szkolny komisja konkursowa przygotuje zestaw pytań podstawowych, na które odpowiedź
powinien znać każdy kto kończy szkołę średnią i wkracza
w dorosłe życie. Zachęcam nauczycieli do skorzystania z
możliwości sprawdzenia wiedzy swoich uczniów na temat wydarzeń ludzi i miejsc, które odegrały ważną rolę
w dochodzeniu Polaków do wolności. Temu właśnie służy
etap szkolny konkursu. Etap wojewódzki jest już rywalizaW momencie śmierci bliskiego uderza człowieka świadomość
niczym nie dającej się zmienić pustki.
J.S. Tischner

Państwu

Annie i Piotrowi Dolińskim
wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci

TATY I TEŚCIA

składa
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”
PKP PLK Zakład Linii Kolejowych w Opolu

cją na wyższym poziomie znajomości historii Polski. W
jego organizacji pomagają nam partnerzy organizacyjnijednostki samorządowe 16 województw Polski.
Egzamin finałowy, koncert zespołu muzycznego,
pełniącego rolę ambasadora danej edycji konkursu oraz
uroczysta gala odbywają się co roku w innym mieście wojewódzkim. Finał V edycji realizowany będzie w czerwcu 2018 roku w Katowicach. Na mapie Polski, region
śląski na czele z Hutą Katowice i kopalniami, jak m.in.
„Wujek” i „Piast”, zapisały się w żywej pamięci pokolenia uczestniczącego w tamtych trudnych wydarzeniach,
zakończonych odzyskaniem niepodległości. Olimpiada
pielęgnuje tę pamięć. Historia jest tą dziedziną nauki, która
kształtuje nas jako naród, jest ważną częścią naszego dziedzictwa kulturowego- dodaje Danuta Kobzdej.
Przed finałem grupa 48 finalistów przyjeżdża do
Gdańska na 3-dniową wizytę studyjną, podczas której
młodzież bierze udział m.in. w warsztatach tworzenia
krótkich form filmowych, autoprezentacji oraz zwiedza
Gdańsk szlakiem historycznym. Nabyte umiejętności
wykorzystają podczas egzaminu finałowego, do którego
przystąpią już jako drużyna wojewódzka.
Po więcej informacji zapraszamy na stronę
www.olimpiadasolidarności.pl
oraz na profil na Facebooku:
https://www.facebook.com/olimpiadasolidarnosci/
Szczegółowych informacji udzielają koordynatorzy
Olimpiady Solidarności z Fundacji Centrum Solidarności:
Patrycja Maria Marczuk Anna Krzemińska
+48 | 58 308 43 28 +48 | 58 308 43 28
a.krzeminska@fcs.org.

„Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek,
a wspomnień nikt nam
nie odbierze, zawsze będą z nami”

Wyrazy głębokiego współczucia
oraz słowa wsparcia i otuchy
dla

Jerzego i Michała Gruszeckich
z powodu śmierci

TATY I DZIADKA
składa Komisja Zakładowa
NSZZ „Solidarność”
PKP PLK Zakład Linii Kolejowych w Opolu
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Z okazji
Święta Kolejarza
wszystkim Pracownikom kolei
życzę
dobrego zdrowia, siły i pogody ducha.
Życzę wiele życzliwości,
dużo satysfakcji
z wykonywanego zawodu
oraz spełnienia życiowych
i zawodowych planów.
Niech Święta Katarzyna Aleksandryjska
czuwa nad Wami.
Przewodnicząca
Zarządu Regionu
NSZZ „Solidarność”
Śląska Opolskiego
Cecylia Gonet

„To co robimy dla innych, jest tym co naprawdę warto robić”
Lewis Carroll

Z okazji
Dnia Pracownika Socjalnego
wszystkim Pracownikom pomocy społecznej
przekazuję wyrazy uznania i wdzięczności
za trud jaki wnosicie we wsparcie i pomoc
osobom potrzebującym, za zdolność
zrozumienia drugiego człowieka,
życzliwość i tolerancyjność.
Życzę Wam wszelkiej pomyślności
i szczęścia w życiu osobistym,
sukcesów zawodowych,
jak najwięcej satysfakcji z codziennych
kontaktów z ludźmi,
ochoty do poszukiwania dróg rozwoju,
ludzkiej przyjaźni i życzliwości.
Przewodnicząca Zarządu Regionu
NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego
Cecylia Gonet

W pogoni za Bobrem
5 Cross Doliną Małej Panwi - „W pogoni za
Bobrem” czyli bieg po terenach leśnych już za
nami. Jak co roku w samo południe,w ostatnią
sobotę września ponad 300 uczestników goniło
bobra urokliwymi ścieżkami Nadleśnictwa Zawadzkie.
W tym roku w organizację biegu włączył się również Region NSZZ „Solidarność” Śląsk Opolski.
Trasa biegu wynosiła 7 i 12,5 km, uczestnicy zapisując się decydowali z jaką trasą się zmierzą.
Ponadto organizatorzy przeprowadzili krótki, ale
jakże emocjonujący bieg dla najmłodszych.
Każdy z uczestników otrzymał medal oraz koszulkę przygotowaną specjalnie na tę okoliczność.
Wszyscy, którzy stanęli na podium nagrodzeni zostali pucharami. Natomiast wśród uczestników rozlosowano atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Na podium 5 Crossu Doliną Małej Panwi
- „W pogoni za Bobrem” stanęli:
w klasyﬁkacji ogólnej:
1. Daniel Kokot
2. Krzysztof Puchata
3. Marcin Bok
w klasyﬁkacji kobiet:
1. Dominika Witkowicz
2. Agnieszka Czyżewska
3. Natalia Broj
Robert Kafarski – uczestnik Crossu,
członek NSZZ „Solidarność”

Już teraz zapraszamy za rok!

