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W piątek 27 marca ulicami Opola przemaszerowała 
manifestacja około tysiąca związkowców zrzeszonych 
w NSZZ „Solidarność”, OPZZ i Forum Związków Za-
wodowych. Związkowcy zebrali się pod gmachem Pocz-
ty Polskiej a następnie przeszli ulicą Krakowską pod 
urząd wojewódzki i marszałkowski. 

Maszerujący na czele nieśli trumnę z napisem: „Śp. 
Poczta Polska” i transparenty: „Pocztę Polską tanio sprze-
dam” i „Ręce precz od Poczty Polskiej”. - Zwolnienia w 
naszej firmie trwają cały czas. W skali kraju 4,4 tys. osób 
zwolniono w ramach dobrowolnych odejść. Teraz firma 
planuje kolejne zwolnienia. Dotykają one listonoszy, kie-
rowców, pracowników w okienkach, ekspedycji. Na Opol-
szczyźnie na ma już kogo zwalniać – powiedział Jerzy 
Chrobak, przewodniczący Organizacji Podzakładowej 
NSZZ „Solidarności” Pracowników Poczty Polskiej w 
Opolu.    

Manifestacja zatrzymywała się kilkakrotnie. Kolejno 
przyłączali się do niej związkowcy z Teatru im. Jana Ko-
chanowskiego w Opolu, Muzeum Śląska Opolskiego i Bi-
blioteki Publicznej. Pod gmachem Filharmonii Opolskiej 
dołączyli filharmonicy opolscy. Stąd manifestujący przy 
dźwiękach marsza pogrzebowego dotarli pod urząd mar-
szałkowski i wojewódzki.   

Po dotarciu na miejsce liderzy central związkowych 
wygłosili postulaty ogólnokrajowe i regionalne.

Postulaty ogólnokrajowe skierowane do premier Ewy 

Wołanie o godziwą pracę i płacę

Kopacz przedstawił Grzegorz Adamczyk – z-ca prze-
wodniczącego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” 
Śląska Opolskiego. Było to m.in.: szybki wzrost minimal-
nego wynagrodzenia, wprowadzenie minimalnej stawki 
godzinowej, wycofanie antypracowniczych zmian w ko-
deksie pracy, wycofanie się z podwyższonego wieku eme-
rytalnego. 

Sebastian Koćwin – przewodniczący Rady OPZZ 
Województwa Opolskiego przedstawił 8 postulatów re-
gionalnych. Związkowcy oczekują od władz regionu m.in.: 
opracowania strategii rozwoju regionalnego przemysłu 

dok. na str. 2
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oraz powstrzymania emigracji mieszkańców  Opolszczy-
zny poprzez zapewnienie godziwych warunków pracy i 
płacy, udzielania większego wsparcia finansowego jed-
nostkom kultury, przywrócenia żeglowności Odry, walkę o 
zmianę ustawy o podatku CIT. 

Krystyna Ciemniak, przewodnicząca Forum Związ-
ków Zawodowych podkreśliła, że związkowcy oczekują 
przywrócenia odpowiedzialności przez państwo za zdro-
wie obywateli i włączenia pielęgniarek do systemu rozli-
czeń z NFZ-em, co pozwoliłoby podnieść pensje średniego 
personelu. - Nie chodzi nam o podwyżki w wysokości 50 
czy 100 zł, ale o 1500. W innym wypadku czekają nas ko-
lejne wyjazdy zagraniczne wykwalifikowanego personelu. 

Po wystąpieniach liderów swoje postulaty wygłosili 
przedstawiciele: pocztowców, jednostek kultury, straża-
ków, służby zdrowia, pracowników budżetowych.

Joanna Filipczak – Topnicka – przewodnicząca KZ 
w Muzeum Śląska Opolskiego powiedziała, że od 2010 
roku dotacja jest systematycznie obniżana. Dotacja jaką 
przewidziano na rok 2015 stanowi 60,5 % kwoty sprzed 5 
lat. 

- Od stycznia obcięto nam wynagrodzenia po 500 zł – 
mówiła Beata Jańta – przewodnicząca KZ NSZZ „Soli-
darność” Filharmonii Opolskiej.

O tragicznej sytuacji Teatru im. Jana Kochanowskiego 
i w związku z tym zagrożeniu jego funkcjonowania infor-
mował Grzegorz Cwalina – przewodniczący KZ NSZZ 
„Solidarność” tej instytucji. 

- Bez środków na utrzymanie, uzupełnienie zbiorów, 
brak możliwości wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań 
biblioteka staje się skansenem – powiedziała Małgorzata 
Bartoszewska przewodnicząca MOZ NSZZ „S” Biblio-
tekarzy Województwa Opolskiego. - Nie spoczywamy na 
laurach,  staramy się o środki z różnych źródeł – dodała.

- Od lat nie udzielaliśmy tylu zapomóg z Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych z powodu ubóstwa pra-
cowników – powiedziała Ewa Brykalska – przewodni-
cząca MOZ NSZZ „S” Wojewódzkiej Stacji  Sanitarno 
-  Epidemiologicznej w Opolu.

Łukasz Latawski – przewodniczący Regionalnej 
Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”  mówił z kolei 
o sytuacji strażaków: - Za unijne dotacje kupiliśmy drogi 
sprzęt, a w budżetach komend nie ma pieniędzy na jego 
konserwację i utrzymanie. Brakuje też pieniędzy na opła-
cenie awansów. Średnie wynagrodzenie strażaka brutto 
wynosi 4 tys. zł, ale ci co rozpoczynają służbę nawet przez 
trzy lata otrzymają nie więcej niż 2 tys. zł, a ratownik z 
20-letnim stażem na stanowisku dowódcy zastępu zarabia 
3 tys. brutto – dodał.  

Postulaty związkowców ochrony zdrowie przedstawiła 
Judyta Grajcar – przewodnicząca Regionalnej Sekcji 
Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność Regionu Śląska 
Opolskiego. Związkowcy zadają m.in.: poprawy warun-
ków kontraktowania podmiotów świadczących usługi me-
dyczne, zaprzestania dalszej komercjalizacji oraz prywa-
tyzacji sektora ochrony zdrowia, wyodrębnienia kosztów 
pracy pracowników medycznych w wycenie usługi me-
dycznej. 

O poprawę warunków pracy, płacy i stabilizacji za-
trudnienia pracowników przemysłu upominał się Dariusz 
Brzęczek – sekretarz ZR. Zaakcentował, że wszyscy 
związkowcy winni się wspierać bez względu na branżę 
w jakiej pracują. - Jeżeli problem mają placówki kultury 
winni wspierać ich również pracownicy przemysłu i od-
wrotnie. Ludzie kultury winni udzielać wsparcia w razie 
potrzeby robotnikom.  

  Protestujących wsparło kilkoro związkowców 
z Regionu Częstochowskiego NSZZ „Solidarność” z 
z-cą przewodniczącego Dorotą Kaczmarek.   

 Petycje do władz wojewódzkich i rządu liderzy 
opolskich central związkowych wręczyli wicewojewodzie 
opolskiemu Antoniemu Jastrzembskiemu i wicemarszałko-
wi Antoniemu Konopce.

Jadwiga Malinowska 

WIESŁAWOWI  KONARSKIEMU

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MAMY

składają koleżanki i koledzy
z KZ NSZZ „Solidarność” przy

Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji
w Brzegu 

„Ci, których kochamy nie umierają nigdy, 
bo miłość, to nieśmiertelność” 

Emily Dickinson

W obliczu ogromnej straty, jaką jest śmierć najbliższej 
osoby, słowa otuchy i wyrazy głębokiego żalu 

MIECZYSŁAWOWI  WAC

z powodu śmierci 

MAMY
składają koleżanki i koledzy

z MOZ NSZZ „Solidarność” przy WSSE w Opolu 

dok. ze str. 1
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W poniedziałek 9 marca  we wszystkich biurach po-
słów i senatorów PO i MN ( PLS nie ma w naszym re-
gionie parlamentarzysty) wizyty złożyli przedstawiciele 
NSZZ „Solidarność”. Związkowcy pytali parlamenta-
rzystów jak głosowali w sprawach ważnych dla pracow-
ników i jaki mają stosunek do naszych postulatów.  

Spotkania z parlamentarzystami 
PO i MN  Opolszczyzny

O godz. 11.00 związkowcy spotkali się z Senatorem 
Piotrem Wachem (PO). W spotkaniu nasz Związek repre-
zentowali: Grzegorz Adamczyk – z-ca przewodniczącego 
ZR, Dariusz Brzęczek – sekretarz ZR, Marcin Laskow-
ski – przewodniczący MOZ przy Wojewódzkim Centrum 
Medycznym w Opolu, Krystyna Niżankowska – przewod-
nicząca Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ 
„Solidarność” Śląska Opolskiego oraz Marzena Kucz i Ja-
dwiga Malinowska – pracownice ZR. 

W godzinach popołudniowych związkowcy odwiedzili 
biura posłów Ryszarda Galli z Mniejszości Niemieckiej i 
Leszka Korzeniowskiego z PO. (Posła Tadeusz Jarmuzie-
wicza nie zastali w biurze).  Grzegorz Adamczyk pytał po-
słów dlaczego głosowali na niekorzyść pracowników m.in. 
w sprawach kodeksu pracy i ustawie o związkach zawo-
dowych, wieku emerytalnego czy obniżenia podatku dla 
osób najuboższych. Pytali też parlamentarzystów jaki jest 
ich stosunek do podniesienia płacy minimalnej.  Wszyscy 

zgodzili się ze związkowcami, że płaca minimalna w Pol-
sce jest za niska, ale zdaniem pytanych podnoszenie płacy 
musi być rozłożone na kilka etapów. 

Senator Piotr Wach wyraził pogląd, że Polska nie jest 
już tak biednym krajem by wszelkie obciążenia finansowe 
przerzucać na społeczeństwo. 

Dariusz Brzęczek pytał o pogląd parlamentarzystów na 
temat zabezpieczenia przez rządzących interesu polskiego 
przemysłu. Marcin Laskowski dopominał się przywrócenia 
odpowiedzialności państwa za zdrowie obywateli.

Również w Kędzierzynie – Koźlu w dniu przyjęć 
obywateli-wyborców, w poniedziałek 9 marca  o godz.16 
przedstawiciele NSZZ „Solidarność” Oddziału ZR w Kę-
dzierzynie-Koźlu: Jolanta Zarzycka, Joachim Kurzela i 
Tomasz Siwak udali się do biura poselskiego Brygidy Ko-
lendy-Łabuś. W biurze zastali pracownika, który oznajmił, 
że pani poseł jest nieobecna. Po uzyskaniu tej informacji 
związkowcy opuścili lokal.

Związkowcy zapowiedzieli, że będą na bieżąco śledzić 
głosowania w sprawach istotnych dla społeczeństwa i roz-
liczać parlamentarzystów z tych głosowań.

Jak głosowali nasi parlamentarzyści można sprawdzić 
na stronie: www.sprawdzampolityka.pl  

(jm)

Wyrazy głębokiego współczucia

WALENTEMU  WANTUCH

Przewodniczącemu Komisji Zakładowej
NSZZ „Solidarność” przy PKS w Brzegu

z powodu śmierci

TEŚCIA

składa Rada Oddziału ZR w Brzegu 

„Bóg widzi śmieć inaczej niż my. 
My widzimy ją jako ciemny mur, Bóg jako bramę” 

Walter Flex

Wobec ciosu, jaką jest śmierć bliskiej osoby, 
wyrazy najszczerszego współczucia

IWONIE  TOMALI

z powodu śmierci 
TEŚCIA

składają koleżanki i koledzy z MOZ NSZZ 
„Solidarność” przy WSSE w Opolu 
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Z tej okazji najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności
w życiu prywatnym i zawodowym, godziwego wynagradzania, 

stabilizacji zatrudnienia, spełnienia przez rządzących 
podstawowych postulatów pracowników służby zdrowia,
oraz podziękowania za wysiłek, poświecenie i cierpliwość 

w wykonywaniu tak trudnej i odpowiedzialnej pracy
składają

W dniach 19 – 20 marca w Pensjonacie Zielonym w 
Turawie odbyło się szkolenie członków Regionalnej Sekcji 
Ochrony Zdrowia oraz członków związku zatrudnionych 
w podmiotach leczniczych naszego województwa przyna-
leżnych do Sekcji.

Szkolenie prowadził ekspert oddelegowany przez Kra-
jowy Sekretariat Ochrony Zdrowia Krzysztof Filip. Te-
maty szkolenia obejmowały przepisy dotyczące ochrony 
zdrowia w Polsce. To co wydawało nam się zawiłe i trudne 
okazało się po szkoleniu, że jest banalnie proste. 

Krzysztof Filip przybliżył nam wszystkie przepisy 
w sposób zrozumiały, pokazał gdzie szukać wsparcia dla 
wniosków kierowanych przez organizacje związkowe 
ochrony zdrowia do wyższych instancji, żeby były umo-
tywowane w sposób prawny. Uczyliśmy się także pisać 
pisma i wnioski . Od wniosku do Okręgowego Inspektora 
Pracy aż po Ministra Zdrowia. 

Jesteśmy bardzo wdzięczni Zarządowi Regionu NSZZ 
„Solidarność” Śląska Opolskiego za okazaną pomoc w zor-
ganizowaniu szkolenia. 

Judyta Grajcar
Przewodnicząca Regionalnej Sekcji

Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”
Śląska Opolskiego   

We wtorek 17 marca w siedzibie ZR w Opolu odbyło się 
szkolenie związkowych skarbników NSZZ „Solidarność”. 

Szkolenie prowadziły: Joanna Rippel – przewodnicząca 
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Urzędzie 
Skarbowym w Kędzierzynie – Koźlu i Anna Kucharczyk – 
Główna Księgowa ZR.   

W szkoleniu uczestniczyło 30 skarbników z Regionu 
Śląska Opolskiego. 

Prezydium Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” 
zarejestrowało w marcu dwie nowe organizacje 
związkowe:

1)  Organizację Zakładową NSZZ ,, Solidarność”  
przy Zespole Ośrodków Rehabilitacji 
Leczniczej  Sp. z o.o. w Suchym Borze

2) Organizację Zakładową NSZZ ,, Solidarność”  
przy Zespole Szkół Specjalnych w Opolu 

         

7 kwietnia swoje Święto obchodzą  
Pracownicy Służby Zdrowia

Grzegorz Adamczyk
Z-ca przewodniczącego Zarządu Regionu
NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego

Judyta Grajcar
Przewodnicząca Regionalnej Sekcji Ochrony Zdrowia 

NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego

Szkolenie związkowców 
ochrony zdrowia

Szkolenie 
skarbników

Nowe organizacje
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W sobotę 28 marca odbyła się VII regionalna piel-
grzymka do Sanktuarium  Bożego Miłosierdzia w Kra-
kowie - Łagiewnikach. Jak co roku licznie uczestniczy-
li w niej związkowcy wraz z rodzinami oraz pocztami 
sztandarowymi. 

Tradycyjnie w sobotę przed Niedzielą Palmowa około 
500 osób z całej Opolszczyzny, nie bacząc na niesprzyja-
jąca aurę, przybyło do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 
w Łagiewnikach, aby  podziękować za opiekę Bożą przez 
35 lat istnienia Niezależnego Samorządnego Związku 
Zawodowego „Solidarność”. Modliliśmy się też o rychłą 
beatyfikację Patrona NSZZ „Solidarność” bł. ks. Jerzego 
Popiełuszkę oraz w intencji ofiar katastrofy samolotu pod 
Smoleńskiem. Tragiczne wydarzenie sprzed 5. laty w spo-
sób szczególny wiąże się z naszym pielgrzymowanie. Wia-
domość o katastrofie zastała nas w Krakowie w czasie II 
pielgrzymki do Łagiewnik.     

Po przyjeździe do Krakowa złożyliśmy wiązankę kwia-
tów na grobie śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego 
małżonki. Zapaliliśmy też świecie pod pomnikiem św. 
Jana Pawła II na Wawelu i pod symbolicznym oknem na 
ul. Franciszkańskiej 3.

Po krótkim spacerze po Krakowie udaliśmy się do Ła-
giewnik by tu zwiedzić Centrum Jana Pawła II „Nie lękaj-
cie się”. Choć obiekt jest jeszcze w budowie dostępne jest 
już Sanktuarium Świętego Jana Pawła II i Muzeum Archi-
diecezjalne Świętego Jana Pawła II w Krakowie. 

Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” zostało po-
wołane z inicjatywy ks. kard. Stanisława Dziwisza 2 stycz-
nia 2006 r. jako odpowiedź na wezwanie Ojca Świętego 
wypowiedziane w dniu inauguracji pontyfikatu – 22 paź-
dziernika 1978 r..: Nie lękajcie się, otwórzcie na oścież 
drzwi Chrystusowi!

Sanktuarium św. Jana Pawła II zostało uroczyście 
erygowane 11 czerwca 2011 r. przez ks. kard. Stanisława 
Dziwisza. Relikwie Papieża Polaka zostały ofiarowane 
do Sanktuarium po beatyfikacji. Najcenniejsza z nich jest 
krew w szklanej ampułce umieszczona wewnątrz muro-
wanego ołtarza pośrodku Kościoła Relikwii. W Kaplicy 
Kapłańskiej można zobaczyć płytę z grobu Jana Pawła II, 
relikwiarz Księgi oraz papieski krzyż pastoralny. 

W muzeum znajdują się sprzęty i przedmioty, których 
używał Ojciec Święty, dary z całego świata, obrazy i wie-
le innych eksponatów związanych z św. Janem Pawłem II. 
Do elementów ekspozycji należą m.in.: brewiarz, którego 
używał do codziennej modlitwy, pióro, różaniec, na którym 
się modlił, buty, 
narty, krzyż 
pastoralny, su-
tanna, piuska 
papieska oraz 
zastawa sto-
łowa i zegar z 
prywatnej rezy-
dencji w Castel 
Gandolfo. 

(jm)

Na naszej polskiej ziemi przyszedł na świat człowiek, 
którego życie okazało się wyjątkowym darem dla Kościoła 
i całego świata. Temu człowiekowi było na imię Karol. Ka-
rol Wojtyła. Od 16 października 1978 roku Karol Wojtyła 
przybrał nowe imię Jana Pawła II.

/ks. kard. Stanisław Dziwisz/
Dziesięć lat temu 

w sobotę 2 kwietnia o 
godz. 21.37 zmarł Ojciec 
Święty, dziś już Święty 
Jan Paweł II. Namiestnik 
Chrystusowy. Sumienie 
naszej cywilizacji. Au-
torytet moralny. Żarliwy 
patriota.

Jego pierwsza wizy-
ta w Polsce uświadomiło 
społeczeństwu własną 
siłę, Jego poparcie dla 
Solidarności, widoczne 
dla całego świata miało 
nie tylko moralny charak-
ter. Zmobilizowało opinie 
świata. Bez niego nie dokonałaby się przemiana Europy. 
Nie byłoby „Solidarności”. 

VII pielgrzymka do Łagiewnik

10. rocznica śmierci św. Jana Pawła II
Ojciec Święty w encyklice „Laborem excerens” wska-

zał filozoficzne i teologiczne podwaliny „Solidarności”. 
Nieustannie przypominał nam o prawach człowieka i pra-
wie do samostanowienia. 

„Jeden drugiego brzemiona noście” - to zwięzłe 
zdanie Apostoła jest inspiracją dla międzyludzkiej i 
społecznej solidarności. Solidarność to znaczy jeden i 
drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we 
wspólnocie. A więc nigdy jeden przeciw drugiemu. I 
nigdy „brzemię” dźwigane przez człowieka samotnie. 
Bez pomocy drugiego. Nie może być walka silniejsza od 
solidarności. Nie może być program walki ponad pro-
gramem solidarności. Inaczej rosną zbyt ciężkie brze-
miona. I rozkład tych brzemion narasta w sposób nie-
proporcjonalny. Gorzej jeszcze, gdy mówi się - naprzód 
walka, choćby w znaczeniu walki klas, to bardzo łatwo 
drugi czy drudzy pozostają na „polu społecznym” prze-
de wszystkim jako wrogowie. Jak ci, których trzeba 
zwalczać, których trzeba zniszczyć. Nie jako ci, z który-
mi trzeba szukać porozumienia, z którymi wspólnie na-
leży obmyślać jak dźwigać brzemiona. Jeden drugiego 
brzemiona noście”. 

Ojcze Święty, dziękujemy Ci za te słowa. Zachowamy 
je w naszych sercach na zawsze.   

(red.)
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W dniach 19 i 20 marca 2015r. w Głuchołazach (woj. 
opolskie) odbyło się kolejne posiedzenie Rady Krajowej 
Sekcji Pożarnictwa   NSZZ ”Solidarność”, którego podsta-
wowym tematem była analiza obecnej sytuacji i postępy 
w zakresie postawionych żądań Ministrowi Spraw We-
wnętrznych w tym trzech najważniejszych:
-  Waloryzacja funduszy wynagrodzeń jednostek orga-

nizacyjnych kwotą nie mniejszą niż koszty inflacji w 
latach 2009-2014;

-  Zwiększenie budżetów jednostek organizacyjnych PSP 
kwotą 8.280.000,- zł na rzecz zmiany sposobu nalicza-
nia dodatku z tytułu wysługi lat służby;

-  Podniesienia kwoty rekompensaty za służbę w godzi-
nach nadliczbowych z 60% stawki godzinowej śred-
niego uposażenia strażaków do minimum 100% stawki 
godzinowej strażaka wypracowującego nadgodziny;

-  Utworzenia zespołu ministerialno-związkowego do 
ustalenia sposobu realizacji żądań Sekcji.
Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ 

”Solidarność” przypomniał przebieg spotkania z panią Te-
resą Piotrowską – Minister Spraw Wewnętrznych z dnia 10 
lutego br. oraz omówił wydarzenia jakie miały miejsce od 
tamtego czasu. Rada Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ 
”Solidarność” została poinformowana o tym, że Minister-
stwo Spraw Wewnętrznych nie przedstawiło żadnej od-
powiedzi ani propozycji w określonym terminie tj. do 16 
marca br. 

W związku z powyższym Rada Krajowej Sekcji 
Pożarnictwa NSZZ ”Solidarność” uznała, że nie zaist-
niały żadne przesłanki  wskazujące na chęć realizacji 
powyższych żądań lub co najmniej na chęć negocjacji  
w przedmiotowej sprawie i sposobu znalezienia jakiego-
kolwiek rozwiązania powyższych problemów.

Rada Sekcji przypomniała, że dwa podstawowe po-
stulaty znane są stronie rządowej od sierpnia 2013 r. a 
zastrzeżenie braku środków na wypłatę wzrostu uposażeń 
funkcjonariuszy z tytułu wysługi lat przedstawiciele Rady 
Sekcji zgłosili na spotkaniu z Ministrem Spraw Wewnętrz-
nych – panią Teresą Piotrowską w dniu 2 grudnia 2014 r.   

Rada Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ ”Solidar-
ność” uznała, że dalsze udawanie iż komendy powiatowe 
i miejskie PSP bez dodatkowego zastrzyku pieniężnego 

mogą skutecznie funkcjonować należy zakończyć i wy-
artykułować jasno, że dalsza taka polityka grozi zapaścią 
jednostek organizacyjnych.

Członkowie Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ 
”Solidarność” uznali również za działania nieuczciwe wo-
bec strażaków, polegające na „sztucznym awansowanie” 
strażaka np. w stopniu, gdzie podnosząc dodatek za stopień 
obniża się jednocześnie dodatek służbowy. Ponadto człon-
kowie Rady Sekcji wyrażają obawy, że podobna zasada bę-
dzie obowiązywać przy podnoszeniu wysługi lat.

 Wobec powyższego Rada Krajowej Sekcji Pożar-
nictwa NSZZ ”Solidarność” przyjęła:
·	 Uchwałę o rozpoczęciu Akcji Protestacyjnej Krajowej 

Sekcji Pożarnictwa NSZZ ”Solidarność”;
·	 Stanowisko w/s braku realizacji żądań Krajowej Sekcji 

Pożarnictwa NSZZ ”Solidarność”.
Na podstawie powyższej uchwały Prezydium Rady 

Krajowej Pożarnictwa NSZZ ”Solidarność” podejmuje na-
stępujące działania:
·	 przekształca się  w Krajowy Sztab Protestacyjny; 
·	 zobowiązano struktury wojewódzkie do przekształce-

nia się w wojewódzkie sztaby protestacyjne strażaków; 
·	 powołano Krajowy Zespół Koordynacyjny; 
·	 ustalono datę rozpoczęcia protestu; 
·	 wyznaczono cztery pierwsze województwa do rozpo-

częcia protestu;
Szczegółowe informacje będą przekazywane przez Ze-

spół Koordynacyjny poszczególnym województwom.
W czasie posiedzenia Rada Sekcji omawiała również 

inne sprawy w tym wydarzenia, które mają lub mogą mieć 
znamiona szykanowania lub sekowania strażaków, którzy 
działają lub należą do NSZZ ”Solidarność”. 

W związku z tym Rada Sekcji przyjęła:
·	 Stanowisko w/s łamania praw obywatelskich w Pań-

stwowej Straży Pożarnej.
Rada Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ ”Solidar-

ność” omawiała również propozycję kolejnego spotkania 
prezydiów związków zawodowych działających w Pań-
stwowej Straży Pożarnej. Rada Krajowej Sekcji Pożarni-
ctwa NSZZ ”Solidarność” zobowiązała Przewodniczącego 
KSP do przekazania stanowiska Rady, która uznała, że 
spotkanie może nastąpić po wyjaśnieniu stanowiska Wice-
przewodniczącego ZK ZZS FLORIAN, w którym oczernił 
KSP NSZZ ”Solidarność”

Ponadto Rada Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ 
”Solidarność” omawiała sprawy organizacyjne KSP w tym 
sposoby poprawy komunikacji i przepływu informacji. W 
zakresie spraw poruszanych przez województwa, omówio-
no m.in. problemy w KP PSP Kędzierzynie Koźlu oraz KP 
PSP Dzierżoniów. Przewodniczący poinformował również 
o ostatnich spotkaniach z radami sekcji wojewódzkich i o 
spostrzeżeniach z tego wynikających. 

Bartek Mickiewicz, Łukasz Latawski, 
Mariusz Morawski

Zespół Informacyjny KSP.

Posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa
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Sąd nakazał Telewizji Polskiej opublikowanie spro-
stowania dotyczącego wizyty Piotra Dudy, przewodni-
czącego KK u protestujących w marcu 2014 r. przed 
Sejmem rodziców dzieci niepełnosprawnych.

Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał redaktorowi na-
czelnemu Telewizji Polskiej S.A. Tomaszowi Sandyko-
wi opublikowanie w audycji informacyjnej „Panorama” 
sprostowania o następującej treści: „Podana przez Hannę 
Lis w programie „Panorama” z dnia 24 marca 2014 roku 
informacja, że Pan Piotr Duda <<dołączył do korowodu 
polityków pielgrzymujących do matek>> jest nieścisła. W 
rzeczywistości Pan Piotr Duda wziął udział w spotkaniu 
na wyraźne zaproszenie i w związku z prośbą rodziców o 
pomoc i interwencję”.

- Cieszę się z tego wyroku, choć mam świadomość, że 
niewielu dzisiaj pamięta o co chodziło – mówi przewodni-
czący KK - Jedno jest pewne. Nie pozwolimy nikomu na 
szkalowanie dobrego imienia Związku i ten wyrok niech 
będzie dla wszystkich ostrzeżeniem.

Przypomnijmy – rok temu szef Związku pojawił się 
wśród protestujących w Sejmie opiekunów niepełnospraw-
nych dzieci, na ich zaproszenie, udzielając im w imieniu 
„Solidarności” niezbędnego wsparcia, zarówno material-
nego jak i eksperckiego. Wszyscy dziennikarze relacjo-
nujący ten protest doskonale wiedzieli, jaki charakter ma 
wizyta szefa Związku, a mimo to prowadząca wiadomości 
Panoramy Hanna Lis w komentarzu do materiału filmowe-
go określiła tę wizytę jako wykorzystywanie protestu do 
własnych politycznych celów Piotra Dudy.

Sprostowanie musi zostać wyemitowane na kanale TVP 
2 o godzinie 18:00, w najbliższym od daty uprawomocnie-
nia się wyroku przekazie. Wyrok nie jest prawomocny.

www.solidarnosc.org.pl

Tradycyjnie jak co roku swoje starty rozpocząłem od 
Półmaratonu Ślężańskiego w Sobótce. Po perypetiach jakie 
mnie dosięgły przez ostatnie 3 miesiące bardzo obawiałem 
się tego startu, gdyż moje przygotowania do sezonu nie 
były wzorcowe. 

Piękna pogoda, wspaniała atmosfera i rewelacyjna or-
ganizacja sprawiły, że zapomniałem o dolegliwościach po 
kontuzji i nie najlepszym przygotowaniu. Sumując cyfry 
mojego numeru startowego 3433 otrzymywaliśmy liczbę 
13 – a to moja szczęśliwa liczba, dzień urodzenia. Bieg 
rozpocząłem spokoj-
nie, pierwsze kilometry 
pokonałem w tempie 
5:50min/km – i tak szyb-
ciej by się nie dało, bo 
4200 osób, które wystar-
towały w biegu robiły 
ogromny tłok. Jednak 
z każdym kilometrem 
biegło mi się coraz le-
piej. Półmaraton Ślę-
żański można zaliczyć 
do biegów górskich – ze 
względu na dużą ilość 
podbiegów i spadków, 
był to dość ciężki bieg. 
Przed startem zakładałem, że jeżeli ukończę bieg w prze-
dziale 01:50:00-01:55:00, będzie to sukces – i tak też się 
stało. Bieg ukończyłem w czasie 01:54:29 i po biegu czu-
łem się rewelacyjnie, w ogóle nie czując zmęczenia. Teraz 
wiem, że ten sezon nie będzie stracony, że z każdym dniem 
moja forma będzie zwyżkować, bo kolejne starty – kwiet-
niowe w maratony w Krakowie i Warszawie pobiegnę w 
przyzwoitych dla mnie czasach. Trzymajcie za mnie kciu-
ki! Będzie o mnie głośno 

Solidaruch
Adam Król

Nie pozwolimy 
na szkalowanie 

Związku

Wiosna biegowo 
rozpoczęta

JÓZEFOWI GLEGOŁA

wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy
z powodu tragicznej śmierci

ŻONY URSZULI

składają 
koleżanki i koledzy

z MOZ NSZZ „Solidarność” przy SP ZOZ ZOZ 
w Głuchołazach  
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