ZARZĄD REGIONU ŚLĄSKA OPOLSKIEGO
www.solidarnosc.org.pl/opole

			

LUTY 2014 r./Nr 2 (357)
e-mail: opole@solidarnosc.org.pl

Protest pracowników Taboru Szynowego
Około 200 pracowników protestowało w poniedziałek
20 stycznia przed biurowcem Taboru Szynowego SA
w Opolu. Poniedziałkowa pikieta była już drugą w
ostatnich tygodniach. Pierwsza odbyła się w grudniu 2013
r. Pracownicy spółki protestowali przeciwko bezwładowi,
jaki opanował firmę. Pikietujący trzymali transparenty
z hasłami: „Chcemy pracować nie głodować!”, Dość
wyrzeczeń, chcemy godnie żyć!”, „Nie zmuszajcie nas
do emigracji”, „Wiele obietnic bez pokrycia”.
Sytuacja finansowa spółki jest tak zła, że za listopad
pracownicy otrzymali w ratach tylko część wynagrodzenia,
a za grudzień nie dostali ani złotówki.
Zdaniem pikietujących wypłata zaległych pensji i
przyszłość spółki leży teraz w rękach sądu, który powinien  
jak najszybciej podjąć decyzję o upadłości firmy. Mówili,
że jest inwestor zainteresowany Taborem Szynowym,  ale
nie będzie czekał w nieskończoność.
Rozprawę dotyczącą wniosku o bankructwo wyznaczono
na 5 lutego. Jednak sprawa nie jest łatwa, bo w marcu Tabor
złożył wniosek o tzw. upadłość układową.
Niestety spółka – mimo zawarcia układu z wierzycielami
– nie regulowała swoich zobowiązań wobec urzędu
skarbowego, ZUS, miasta. Zalega też z opłatami za media
i wszelkie inne usługi.   W związku z tym w grudniu
wniosek o upadłość do opolskiego sądu złożył urząd
skarbowy.   Rozpatrzy ją 5 lutego sekcja upadłościowa
wydziału gospodarczego Sądu Rejonowego w Opolu. Wtedy
też zapadnie decyzja, co dalej: czy zostanie ogłoszona
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upadłość czy będzie realizowany zawarty wcześniej układ.
W sądzie poinformowano nas, że jeśli uda się rozstrzygnąć
wszystkie wątpliwości, to sprawa może zostać zakończona
nawet podczas pierwszego posiedzenia. To byłaby dobra
wiadomość dla pracowników spółki.   
- Pracownicy są teraz w tragicznej sytuacji, bo do czasu
ogłoszenia upadłości nie mogą nawet skorzystać z funduszu
gwarantowanych świadczeń pracowniczych. Pieniądze
z tego będzie można wypłacać dopiero po decyzji sądu.
Do tego czasu ci ludzie pozostają bez środków do życia
– komentuje Grzegorz Adamczyk z-ca przewodniczącego
Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego.
Obecnie w Taborze Szynowym pracuje około 400 osób.
Tabor Szynowy SA w Opolu to firma działająca w branży
kolejowej od ponad 100 lat.
(JM)

Spotkanie opłatkowe
13 stycznia 2014 r. w trakcie posiedzenia Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego odbyło się tradycyjne
spotkanie opłatkowe członków ZR, RKR i szefów Oddziałów ZR. Część modlitewna spotkania poprowadził ks. infułat
Edmund Podzielny, proboszcz parafii katedralnej w Opolu.
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Przekaż swój 1 %
Początek roku to czas rozliczeń podatkowych. Od kilku lat każdy z nas
może przekazać 1 % na konto osoby lub organizacji podając w zeznaniu
podatkowym jedynie numer KRS. Do Zarządu Regionu corocznie wpływają
prośby o pomoc. Poniżej podajemy kilka numerów KRS oraz cele szczegółowe
i zachęcamy do pomocy członkom rodziny naszych związkowców.
EMERYCI i RENCIŚCI też mogą przekazać 1 %
Emeryt lub rencista chcący przekazać 1 % podatku musi do 30.04.2014 r.
złożyć w Urzędzie Skarbowym (można wysłać pocztą) zeznanie podatkowe na
druku PIT-37, w którym wykazuje dochody z renty lub emerytury zgodnie z
przesłanymi z ZUS PIT 40A lub 11A oraz wypełnić część H druku, co oznacza
złożenie wniosku o przekazanie 1 % podatku należnego na rzecz organizacji
pożytku publicznego (OPP).
MACIUŚ
Nazywam się Maciek, mam 7 lat, w wieku 3,5 roku ciężko zachorowałem.
Moja choroba doprowadziła do tego, że obecnie nie potrafię siedzieć, chodzić,
mówić, normalnie jeść i pić.
Kiedyś to wszystko umiałem, mam nadzieję i moi rodzice również, że
rehabilitacja pomoże mi w powrocie do zdrowia. Przekaż 1 % podatku na
moje konto i wpisz w zeznaniu podatkowym KRS 0000273196 z dopiskiem
Maciej Rak.
Możesz też zbierać dla mnie nakrętki. Pieniądze zebrane ze sprzedaży nakrętek
pomogą w zakupie specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego. Nakrętki możesz
przynieść do Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Opolu lub Oddziału ZR
na Twoim terenie. Za każdą pomoc bardzo dziękuję.
JOASIA
Joanna Hajda – córka Krzysztofa Hajdy (przewodniczącego Regionalnej Sekcji
Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego) urodziła się jako wcześniak
w 2003 roku z rozpoznaniem Porażenia Mózgowego. Joasia wymaga wieloletniej
i kosztownej rehabilitacji. Ty też możesz pomóc w jej rehabilitacji. Wystarczy
przekazać 1 % podatku wpisując w dwóch rubrykach PIT-u: Nr KRS
0000037904; cel szczegółowy: 19132 Joanna Hajda.
LIDZIA I NATALKA
Lidia i Natalka Rudnickie są wcześniakami urodzonymi 13 sierpnia 2008
roku w 25tc z wagą 940 i 730 gram. Ciężki stan dziewczynek sprawił szereg
schorzeń oraz konieczność operacji w USA, rehabilitacji i różnych form terapii.
Wszystkie te zabiegi są ogromnie kosztowne i znacznie przekraczają możliwości
finansowe rodziców.  Tato dziewczynek jest członkiem NSZZ „Solidarność” w
Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie. Lidzia,
Natalka i rodzice będą niezmiernie wdzięczni za każdą złotówkę wpłaconą
na subkonto: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” Nr KRS 0000037904,
tytułem 18663 Natalia Rudnicka.

WOJTUŚ
U Wojtusia jesienią 2011 roku
s t w i e r d z o n o a u t y z m a t o p o w y.
Wojtuś ma niespełna 4 latka, jest
dzieckiem bardzo wesołym i przy
pierwszym kontakcie nie sprawia
wrażenia dziecka zaburzonego w
rozwoju. Wczesna diagnoza i
rehabilitacja spowodowały ogromny
postęp w rozwoju Wojtusia i tylko
kontynuowanie intensywnej terapii daje
szansę na normalne funkcjonowanie
dziecka w społeczeństwie. Za naszym
pośrednictwem rodzice i babcia
Wojtusia (która jest członkiem NSZZ
„Solidarność” od 1980 r.) proszą o
wsparcie. Wystarczy w PIT wpisać
Nr KRS: 0000252666 oraz cel
szczegółowy Cichoń Wojciech.
EWA BATOR
50. letnia Ewa Bator 13 kwietnia
2010 roku doznała bardzo poważnego
wylewu krwi do mózgu. Przebyła
ciężka i ryzykowna operację usunięcia
krwiaka mózgu, dzięki czemu
żyje. Pozostał jednak niedowład
prawostronny i utrata umiejętności
czytania i pisania. Od ponad 3. lat
trwa okres intensywnej rehabilitacji.
Średnie miesięczny wydatki na zabiegi
rehabilitacyjne oraz leki i środki higieny
wynoszą ok. 1500 zł miesięcznie. O
pomoc dla Pani Ewy proszą córka
Daria i mąż Bogusław (członek NSZZ
„Solidarność” w Tabor Szynowy
SA w Opolu), którzy sprawują 24
godzinną opiekę nad chorą. Aby
pomóc Ewie wystarczy w PIT wpisać
Nr KRS 0000273196 Opolskiego
Stowarzyszenia Rehabilitacji
Neurologicznej i Funkcjonalnej oraz
cel szczegółowy: dla Ewy Bator.

PIP zapowiada wzmożone kontrole
88 tysięcy kontroli planuje
przeprowadzić w
przyszłym roku
Państwowa Inspekcja Pracy. Szczególna
uwaga ma być zwrócona na zawieranie
umów cywilnoprawnych w sytuacji, gdy
powinna być zawarta umowa o pracę.
Kontrole uzupełnione mają
być kampanią informacyjną „Zanim
Podejmiesz Pracę” - powiedziała IAR

Główna Inspektor Pracy Iwona Hickiewicz.
Dodaje, że będzie się starała o taką zmianę
przepisów, by umowa podpisywana była
z zatrudnianym zanim przystąpi on do
pracy. Zdarzają się sytuacje, że pracodawca
zatrudnia ludzi na okres próbny i obiecuje
zawarcie umowy pod warunkiem dobrego
wykonywania, przez na przykład tydzień,
przyszłych obowiązków. Nie podpisuje z
nimi żadnej umowy i nie płaci ani grosza.
PIP zamierza intensywnie monitorować

stan przestrzegania przepisów o wypłacie
wynagrodzeń. Położy też nacisk na
kontrolę zatrudniania pracowników
tymczasowych. Minister Iwona Hickiewicz
zapowiada też wzmożony nadzór nad
zakładami, w których odnotowano dużą
liczbę wypadków przy pracy.
Źródło informacji: www.solidarnosc.org.
pl/mazowsze

Śląska Opolskiego luty 2014 r.

Skarga na dłuższy okres
rozliczeniowy. „S” pisze do KE

NSZZ „Solidarność” skierował 21 stycznia do Komisji Europejskiej
skargę na wprowadzoną niedawno nowelizację Kodeksu pracy. Dotyczy ona
m.in. łamania dyrektywy o czasie pracy.
O wniesieniu skargi zdecydowało Prezydium Komisji Krajowej. Eksperci
NSZZ „Solidarność” zwracają uwagę na niezgodność zmian w Kodeksie z
postanowieniami dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 4 listopada 2003 r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy.
- Podstawowy zarzut dotyczy nadmiernego otwarcia możliwości wydłużenia
okresu rozliczeniowego czasu pracy w polskim Kodeksie pracy – tłumaczy prof.
Marcin Zieleniecki z Biura Eksperckiego KK, który przygotował skargę. - Unijna
dyrektywa dopuszcza to w odniesieniu do niektórych kategorii pracowników
oraz w wyjątkowych wypadkach. Natomiast nasz ustawodawca daje możliwość
zastosowania takiego rozwiązania wobec każdego pracownika, jeżeli przemawiają
za tym „obiektywne powody” – a zatem w każdym przypadku – wyjaśnia
Zieleniecki. Wśród zarzutów, o jakich „S” informuje Komisję Europejską,
znalazły się również kwestie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, które nie
zostały uwzględnione w nowych przepisach.
- Ustawa umożliwiająca wydłużenie do 12 miesięcy okresu rozliczeniowego
czasu pracy dopuszcza stosowanie tego niekorzystnego rozwiązania w odniesieniu
do osób, które wymagają ochrony, np. kobiet w ciąży, pracowników opiekujących
się dziećmi do lat 4 czy pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie
uciążliwych i szczególnie szkodliwych dla zdrowia – mówi Marcin Zieleniecki.
Szczególne kontrowersje „S” budzi też wprowadzenie możliwości stosowania
12-miesięcznego okresu rozliczeniowego do pracowników zatrudnionych przy
pilnowaniu mienia lub ochronie osób oraz pracowników zakładowych straży
pożarnych i zakładowych służb ratowniczych w systemie równoważnego czasu
pracy, w którym dopuszczalne jest przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy
do 24 godzin na dobę. „Ten system czasu pracy jest szczególnie uciążliwy dla
pracowników. Zatrudnienie w tym systemie czasu pracy negatywnie wpływa
nie tylko na stan zdrowia pracownika, ale także odbywa się kosztem jego życia
prywatnego” - czytamy w skardze do KE.
„Solidarność” ma też zastrzeżenia do trybu, w jaki pracodawca może
wprowadzić w przedsiębiorstwie wydłużony okres rozliczeniowy. Zgodnie z
nowymi przepisami, ustalenie takiego rozwiązania może nastąpić w układzie
zbiorowym pracy lub w porozumieniu ze związkami zawodowymi. Jeśli
jednak nie działają one na terenie firmy, takie porozumienie ma być zawierane
z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego
pracodawcy. „Pracodawca nie ma interesu w tym, aby zaproponować zakładowej
organizacji związkowej podjęcie rokowań nad zawarciem nowego lub zmianą
dotychczas obowiązującego układu zbiorowego pracy, skoro interesujące z jego
punktu widzenia rozwiązanie prawne może wprowadzić w drodze porozumienia
zbiorowego (...) Formuła porozumienia wyklucza jakikolwiek kompromis
pomiędzy partnerami społecznymi” - napisali eksperci.
To już kolejna skarga wnoszona przez NSZZ „Solidarność” do Komisji
Europejskiej. Pierwsza, złożona we wrześniu 2012 r., dotyczyła nadużywania
umów na czas określony i zakończyła się wszczęciem postępowania wobec
Polski w grudniu 2013 r.
Źródło informacji: www.solidarnosc.org.pl

W pierwszej pracy

Okręgowy Inspektorat pracy w Opolu zamieścił na swojej stronie
wydawnictwo Państwowej Inspekcji Pracy przeznaczone dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych oraz studentów uczelni wyższych. Podręcznik „W pierwszej
pracy”, w atrakcyjny, przystępny sposób omawia najważniejsze zagadnienia
prawa pracy i technicznego bezpieczeństwa pracy.   Podręcznik w wersji
elektronicznej można pobrać na stronie internetowej http://www.opole.oip.pl/.
Dodatkowo OIP przygotował wersję papierową dla przedstawicieli opolskich
szkół ponadgimnazjalnych i uczelni wyższych.  Szczegółowe informacje można
uzyskać pod numerem telefonu Sekcji Prewencji i Promocji OIP w Opolu:
77 47 00 916.
Źródło informacji: http://www.opole.oip.pl/
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Milion
Polaków pracuje
za grosze

Co ósmy zatrudniony Na etacie
dostaje płacę minimalną – czytamy
w Dzienniku Gazecie Prawnej. 1,3
mln Polaków dostawało w 2012 r.
nie więcej niż 1500 zł brutto. Tych
osób jest aż dwa razy więcej niż
szacowali eksperci. Dotychczas
pewne było jedynie to, że minimalna
pensję otrzymuje ok. 358,1 tys.
pracowników firm zatrudniających
ponad 9 osób.
Z analizy danych opublikowanych
przez GUS wynika, że w
mikroprzedsiębiorstwach płacą
minimalną musiało się zadowolić
aż trzy czwarte zatrudnionych na
podstawie umowy o pracę (941,9 tys.).   
- To wynagrodzenie wystarczyło na
utrzymanie jednej osoby na poziomie
minimum socjalnego – zauważa prof.
Mieczysław Kabaj z Instytutu Pracy i
Spraw Socjalnych.
Ale to dotyczy tylko osób, które
miały ponad roczny staż pracy.
Bo ci, którzy mieli krótszy, mogli
otrzymywać 80 proc. płacy minimalnej
– 902 zł na rękę. A minimum socjalne
dla pracowniczego, jednoosobowego
gospodarstwa domowego wynosiło
wówczas 1027 zł.
Ty m b a r d z i e j m i n i m a l n e
wynagrodzenie nie wystarczało na
utrzymanie przeciętnej rodziny. Dla
czteroosobowej familii minimum
socjalne wyliczone przez IPiSS
przekraczało 3379 zł. Już z samej
definicji minimum   pozwala na
zaspokojenie potrzeb na niskim
poziomie. Umożliwia np. pokrycie
kosztów związanych z mieszkaniem,
wyżywieniem, posia-daniem i
wychowaniem dzieci, utrzymywania
kontaktów rodzinnych i towarzyskich
oraz ze skromnym uczestnictwem w
kulturze.  
Analitycy podkreślają, że w
związku z wysokim bezrobociem
pracodawcy płacą często tylko tyle,
ile muszą, nie więcej, niż wynosi płaca
minimalna. Bo chętni do pracy i tak
ustawiają się w kolejce.
Źródło informacji: Dziennik Gazeta
Prawna, 23 stycznia 2014 nr 15(3656)

Biuletyn informacyjny „S” Nr 2/2014

4

ZUS wypłaci zawieszone
emerytury z odsetkami
Wniosek o wypłatę emerytury zawieszonej od października 2011 r. do
21 listopada 2012r. zainteresowani będą mogli składać po 14 dniach od
ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw. Na wydanie decyzji w tej sprawie
ZUS ma 60 dni.
Wypłata tylko na bieżąco
Po tym, jak 13 listopada 2012 r. zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego
(sygn. K2/12), emeryci mogli składać do ZUS wnioski o przywrócenie prawa
do wypłaty emerytury. ZUS przywracał ją od daty ogłoszenia wyroku TK w
Dzienniku Ustaw tj. od 22 listopada 2012 r., poz. 1285).
Trzymając się opinii Rządowego Centrum Legislacji, stwierdzającej, że wyrok
TK nie działa wstecz, ZUS nie zgadzał się na wypłatę wyrównania emerytur od
1 października 2011 r. Podjął wypłatę zawieszonych świadczę na bieżąco, jeśli
emeryt złożył wniosek w ciągu miesiąca od ogłoszenia wyroku TK, czyli od 22
grudnia 2012 r.
Odzyskane prawa
Sejm i Senat przyjęły ustawę z 13 grudnia 2013 r. o ustaleniu i wypłacie
emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu od 1 października 2011 r. do
21 listopada 2012. Wypłata zawieszonej emerytury w tym okresie z odsetkami
będzie przysługiwała emerytom, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
- nabyli prawo do emerytury przed 1 stycznia 2011 r.,
- ich prawo do emerytury zostało zawieszone na podstawie art. 28 ustawy
z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz
niektórych innych ustawę DzU nr 257, poz. 1726) w związku z art. 103a
ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (tekst jedn. DzU
z 2013 r., poz. 1440 ze zm.), czyli w związku z kontynuowaniem przez nich
po 30 września 2011 r. zatrudnienia bez uprzedniego rozwiązania stosunku
pracy z pracodawcę, na rzecz którego wykonywali je bezpośrednio przed
dniem nabycia prawa do emerytury.
Emerytom, którzy po 31 października 2011 r. nie ukończyli powszechnego
wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn), ZUS ustali
kwotę zawieszonego świadczenia po rozliczeniu emerytury za lata 2011 i 2012
na zasadach określonych w art. 104 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. W
związku z tym osoby te muszą dostarczyć do ZUS zaświadczenia o wysokości
przychodów, jakie osiągnęli w trakcie tych dwóch lat. Organ rentowy porówna
je z obowiązującymi w tym czasie progami zarobkowymi i ustali prawo do
świadczenia.
Gdyby przychody osoby ubiegającej się o wypłatę zawieszonej emerytury,
która po 31 października 2011 r. nie osiągnęła pełnego wieku emerytalnego,
przekroczyły w tym czasie 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
nie będzie jej się należało wyrównanie zawieszonego świadczenia.
Emeryci, którzy wywalczyli wypłatę zawieszonej emerytury na podstawie
prawomocnego wyroku sądu, w którym nie orzekł on o odsetkach albo oddalił
roszczenie o odsetki, mogą obecnie złożyć wniosek o ich wypłatę od zasądzonej
kwoty do dnia:
- wypłaty – gdy wypłata zawieszonej emerytury nastąpiła przed dniem wejścia
ustawy w życie,
- wejścia ustawy w życie – gdy wypłata zawieszonej emerytury nastąpi po dniu
wejścia ustawy w życie.
Zatem u osób, które na postawie wyroku sądowego otrzymały już zaległe
świadczenie, odsetki będą liczone tylko do dnia jego wypłaty. Natomiast u tych,
którzy nie odwołali się od decyzji ZUS o zawieszeniu wypłaty emerytury, odsetki
będą liczone do dnia wejścia w życie ustawy.
Źródło informacji: Dziennik Gazeta Prawna
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 70,
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.

Dyżury prawników
NSZZ „Solidarność
Śląska Opolskiego
Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność”
Śląska Opolskiego
45-064 Opole, ul. Damrota 4
tel. 77 42 32 860 (łączy sekretariat)
Helena Rajczuk
poniedziałek od godz. 8.30 do 12.30
wtorek od 8.30 godz. do 12.30
czwartek od godz. 8.30 do 14.30
Bronisława Nabzdyk – Kaczmarek
środa od 13.00 do 16.00
piątek od 11.00 do 16.00
BRZEG, ul. Sukiennice 2
tel. 77 44 42 747
Karina Jarząbek
poniedziałek 14.00 do 16.45
GŁUBCZYCE, ul. Kochanowskiego 16
tel. 77 48 52 012
Ryszard Mielnik
poniedziałek i środa od 17.00 do 18.30
GŁUCHOŁAZY, ul. Rynek 1
tel. 77 43 91 690
Jadwiga Raróg – Wawrzkiewicz
środa od 12.30 do 15.50
KĘDZIERZYN – KOŹLE,
ul. Grunwaldzka 3
tel. 77 47 25 451
Edward Chrostek
poniedziałek od 12.00 do 16.00
czwartek od 11.00 do 14.00
KLUCZBORK, Plac Niepodległości 6
tel. 77 41 85 004
Dominik Walczak
środa od 1700 do 1830
NAMYSŁÓW, Plac Wolności 12 a p. 201
tel. 77 41 02 583
Karina Jarząbek
środa od 14.30 do 16.00
NYSA, ul. Moniuszki 4
tel. 77 43 52 722
Jadwiga Raróg – Wawrzkiewicz
czwartek od 16.00 do 19.30
PRASZKA, UL. Piłsudskiego 36
Dominik Walczak
środa od 15.00 do 16.30
PRUDNIK, Plac Szarych Szeregów 5
tel. 77 43 62 809
mgr Jadwiga Raróg – Wawrzkiewicz
poniedziałek od 13.00 do 17.00
STRZELCE OPOLSKIE
z/s w ZAWADZKIEM,
ul. Opolska 70  (I piętro)
tel. 77 46 19 660
Wanda Szostok
poniedziałek od 13.00 do 15.00
piątek od 15.00 do 17.00

Śląska Opolskiego luty 2014 r.

Ogólnopolski Konkurs
poświęcony
bł. ks. Jerzemu Popiełuszce
Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ
„Solidarność” organizuje Ogólnopolski
Konkurs poświęcony błogosławionemu księdzu Jerzemu Popiełuszce w
trzydziestą rocznicę
Jego męczeńskiej
śmierci.
Inspiracją do
przeprowadzenia
konkursu jest
zbliżająca się
trzydziesta rocznica męczeńskiej
śmierci i ogłoszenie przez Sekcję Krajową Oświaty i
Wychowania NSZZ „Solidarność” rok 2014 ROKIEM
BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO
POPIEŁUSZKI.
Z upływem czasu staje się coraz bardziej oczywiste,
że błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko odegrał role
wyjątkową w naszych czasach. Postawa księdza Jerzego,
jego heroiczna posługa i męczeńska śmierć w imię prawdy,
wierność Ewangelii, ideałów wolności i poszanowania praw
pracowniczych budzą stały szacunek i stają się inspiracją
do bycia lepszym człowiekiem, obywatelem, Polakiem.
Obecnie mamy Polskę wolną i demokratyczną, ale
pojawiły się nowe zagrożenia: konsumpcjonizm, zanik
wartości i autorytetów, które powodują, że nauki księdza
Jerzego są nadal aktualne i potrzebne.
Pomóżmy uczniom przyjąć i rozpoznać te wartości,
którym wierny był ksiądz Jerzy, jako swoje i zachęcić ich
do udziału w konkursach.
Chcąc przybliżyć im postać błogosławionego księdza
Jerzego Popiełuszki, jak i okoliczności czasów, w których
żył i nauczał, proponujemy udział w konkursach pod
wspólnym tytułem:
„Zło dobrem zwyciężaj” – ksiądz Jerzy Popiełuszko
– sługa prawdy i wolności.
I. Konkurs plastyczny dla uczniów szkoły podstawowej:
Jak wyobrażasz sobie realizacje w życiu codziennym
słów „Zło dobrem zwyciężaj, które były myślą przewodnią
posługi bł. ks. Jerzego Popiełuszki?
II. Dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych:
1. Konkurs literacki:
Jak rozumiesz słowa „Zło dobrem zwyciężaj”, które były
myślą przewodnią posługi bł. ks. Jerzego Popiełuszki?
Rozwiń myśl księdza Jerzego w formie własnych
przemyśleń i refleksji jako przesłanie dla współczesnego
młodego człowieka.
2. Konkurs filmowy:
„Zło dobrem zwyciężaj” -  myśl przewodnia posługi bł.
ks. Jerzego Popiełuszki - jako przesłanie dla współczesnego
młodego człowieka.
Regulamin Konkursu znajduje się na stronie SKOiW :
http://www.solidarnosc.org.pl/oswiata
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NSZZ „Oświata”
zwycięzcą turnieju
21 grudnia 2012 r. W Zdzieszowicach rozegrano
I turniej piłkarski o Puchar Międzyzakładowej
Organizacji Związkowej w ArcelorMittal Poland SA
oddział w Zdzieszowicach. Do turnieju zaproszono
drużyny reprezentujące NSZZ „Solidarność” Regionu
Śląska Opolskiego oraz z terenu miasta i gminy
Zdzieszowice.
Zgłosiło się sześć drużyn, jednak zgodnie z
regulaminem do rozgrywek dopuszczono pięć z nich: NSZZ
„Solidarność’80” w AMP SA oddział w Zdzieszowicach,
NSZZ „Oświata”, MOZ NSZZ „Solidarność” w AMP SA
oddział w Zdzieszowicach, Zw. Zaw. PPPP Ziemi Śląskiej
w AMP SA oddział w Zdzieszowicach, „WILKI” – drużyna
składająca się z pracowników w AMP SA oddział w
Zdzieszowicach.
Zwyciężyła drużyna NSZZ „Oświata”, drugie miejsce
zajęła drużyna WILKI, a trzecie drużyna reprezentująca
organizatora – MOZ NSZZ „Solidarność” w AMP SA
oddział w Zdzieszowicach.
Przyznano również nagrody w kategorii:
- najlepszy zawodnik – Frydrych Wiesław
- król strzelców – Pilszański Mariusz,
- najlepszy bramkarz – Kuczyński Andrzej.
Wręczono również puchar dla najstarszego zawodnika
turnieju Piotra Pakosza, grającego w drużynie NSZZ
„Solidarność” Oświata.
W imieniu MOZ NSZZ „Solidarność” w AMP SA
oddział w Zdzieszowicach dziękuje wszystkim zawodnikom
za udział w turnieju i zapraszam na II turniej, który
rozegrany zostanie w pierwszą lub drugą sobotę grudnia
2014 r. O dokładnym terminie powiadomimy na łamach
Biuletynu Informacyjnego ZR.
Dziękujemy sponsorom tj. firmie ZARMEN Sp z o.o.,
MGOKSiR w Zdzieszowicach za okazane zrozumienie
i pomoc w organizacji turnieju oraz wszystkim osobom
zaangażowanym w organizacje i sprawne przeprowadzenie
rozgrywek.
Przewodniczący MOZ NSZZ „Solidarność”
w AMP SA oddział w Zdzieszowicach
Zbigniew Wesoły

Będą bronić ideałów
„Solidarności”
Parlamentarny Zespół ds. Obrony Ideałów
„Solidarności” już działa. Pierwsze posiedzenie nowego
zespołu odbyło się w Sejmie 23 stycznia. Jego gośćmi
byli przewodniczący „Solidarności” Piotr Duda i prezes
Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.
Szefem nowego sejmowego ciała jest Janusz Śniadek,
były szef Związku. W skład zespołu wchodzi 42 posłów
i 4 senatorów, wszyscy z PiS. Sekretarzem zespołu jest
drugi obok Janusza Śniadka poseł–związkowiec Stanisław
Szwed, a wiceprzewodniczącymi m.in. Mieczysław Gil
(historyczny lider „S” w Krakowie, przewodniczący
Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego) i Krzysztof
Tchórzewski, w latach 80. działacz Regionu Mazowsze
NSZZ „S”. Członkami zespołu są m.in. również Grzegorz
Bierecki i Jarosław Sellin.
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Lubelski Półmaraton Solidarności

Ruszyły zapisy! do 2 edycji Lubelskiego Półmaratonu
Solidarności. Start spod hali Portu Lotniczego,
atrakcyjna, asfaltowa trasa, wieloletnie doświadczenie
organizatora to dla naszych gości – uczestników biegu,
gwarancja satysfakcji. Zapraszamy.
Celem strategicznym jest organizacja dużego,
profesjonalnego biegu na dystansie półmaratonu który w
kalendarzu europejskich imprez biegowych będzie znany
jako jedna z najlepszych imprez biegowych w Polsce.
Start biegu spod Portu Lotniczego jest dużym atutem
naszej imprezy. Miejsce to nie jest przypadkowe. Naszym
zamiarem jest wyjście naprzeciw zawodnikom z Polski,
Europy i Świata. Wierzymy, że co roku odwiedzicie nasz
region. Spotkajmy się na starcie. Gwarantujemy moc
pozytywnych wrażeń.
Historia
Tradycja organizowania biegu na trasie Świdnik-Lublin
sięga 1993 r. Myśl środowiska związkowego i sportowego,
o zorganizowaniu dużej, masowej imprezy biegowej w
stolicy województwa, powstała w 1981 r., wtedy po raz
pierwszy został rozegrany Miting Lekkoatletyczny NSZZ
„Solidarność”. Ze względu na stan wojenny i związane z
nim represje, kolejny odbył się dopiero w 1990 r. W 1993
r. organizator postanowił wpisać na stałe w kalendarz
imprez biegowych Międzynarodowy Bieg Solidarności, na
dystansie 12,5 km. W 2013 r. Bieg Główny ze Świdnika do
Lublina przekształcił się w Półmaraton Solidarności.

Organizator
Organizatorem głównym Półmaratonu Solidarności
jest Region Środkowowschodni NSZZ „Solidarność”
w Lublinie.
Dyrektor Biegu Marek Wątorski
e-mail: skarbnik.lublin@solidarnosc.org.pl,
tel. 502610479
Więcej informacji na stronie: http://www.
polmaratonsolidarnosci.pl/

XVI Turniej piłkarski w Zdzieszowicach
W zdzieszowickiej hali 25 stycznia 2014 r. już po raz
XVI-ty odbył się Turniej Halowej Piłki Nożnej Juniorów
o Puchar Przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ
Solidarność Śląska Opolskiego, którego organizatorami
byli zdzieszowicki MGOSiR, do którego należy hala
sportowa oraz Jerzy Woźniak. Otwarcia turnieju
dokonał Mariusz Pilichowski –członek Zarządu Regionu
NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego. Turniej wygrała
drużyna Piomar Tarnów Opolski.
Zawodnicy zostali podzieleni na dwie grupy, w ramach
których grano każdy z każdym. Dwie pierwsze drużyny
brały udział w grze półfinałowej.
I grupa: Korona Krępna,  Odra Kędzierzyn-Koźle,  Sal
Zawadzkie,  Solidarność ZK-REM
II grupa: Koksownik Zdzieszowice, GPS Piomar
Tarnów Opolski, Victoria Żyrowa, Piast Strzelce Opolskie
W walce od V do VIII miejsca wszyscy zajęli V
miejsce. O III miejsce Koksownik Zdzieszowice pokonał
Solidarność ZK-Rem 1:0. Bardzo dramatyczny przebieg
miał finał GPS Piomar Tarnów Opolski zremisował z Koroną
Krępna 2:2. Dopiero rzuty karne zadecydowały o wygranej
całego turnieju przez drużynę Piomar Tarnów Opolski.
Gratulujemy.
Spośród wszystkich zawodników wybrano także:
Najlepszego zawodnika –Błażej Matyja,
Najmłodszego zawodnika – Bartek Płocko,
Najlepszego strzelca – Kamil Haręża,
Najlepszego bramkarza – Patryk Plusik
Dzięki licznej i stałej grupie sponsorów, wszystkie
drużyny otrzymały puchary, dyplomy, piłki, torby sportowe.
Dodatkowo najlepsza drużyna otrzymała koszulki od
Zarządu Regionu, II drużyna Turnieju koszulki firmy „Colo”
z Kędzierzyna-Koźla. III drużyna otrzymała tort  od Cukierni
„Ptyś” Zdzieszowice.

GPS Piomar Tarnów Opolski
Organizatorzy dziękują zawodnikom za liczne przybycie
i sportowy dych walki a sponsorom za możliwość
zorganizowania ww. Turnieju już po raz XVI-ty.:
Dziękujemy: ZR NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego,
MOZ NSZZ „Solidarność” przy AMP Zdzieszowice, KZ
NSZZ „Solidarność” przy ZK-REMie, KZ „Solidarność
80” przy AMP Zdzieszowice, H.Osadzin –Secura, NSZZ
Pracowników przy AMP Zdzieszowice, Zw.Zawodowy
P.P.P Ziemi Śląskiej przy AMP Zdzieszowice, Zarządowi
Biura Konstrukcyjnego w Zakładzie Koksowniczym, A.A
Skrzyneckim- Antykor, Sylwestrowi Ługowskiemu – Bar
„U Sylwka”, Cukierni „Ptyś” Zdzieszowice, Stowarzyszeniu
HDK R.P. Zdzieszowice, Euro-Car Wieczorek Zdzieszowice,
ZUE Elektryk Witold Lika, Klubowi Integracyjnemu
„Promień”, Bankowi Spółdzielczemu Gogolin oddział
Zdzieszowice, Firmie „Colo” Kędzierzyn-Koźle.
Jerzy Woźniak

