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Sondażowe referendum
Ruszyło sondażowe referendum
strajkowe przeciw zmianom w
prawie pracy.
Obradujący w Kołobrzegu
członkowie KK podjęli decyzję
o przeprowadzeniu referendum w
sprawie udziału w ogólnopolskiej
akcji protestacyjnej do strajku
włącznie. Ponieważ rząd nie
zamierza realizować postulatów
Związku, wszystkie struktury
“Solidarności” przeprowadzą
sondaże w zakładach pracy.
Nie jest to wiążące referendum
strajkowe w myśl ustawy o rozwiązywaniu sporów
zbiorowych. Jeśli “Solidarność” podejmie decyzję o strajku,
zostanie przeprowadzone osobne głosowanie.
Aby uprościć przeprowadzenie głosowania, w ankiecie
referendalnej zawarto tylko 2 pytania. - Czy weźmiesz
udział w strajku i czy weźmiesz udział w manifestacji w
Warszawie zorganizowanych przez NSZZ „Solidarność”
przeciwko projektowanym przez koalicję rządzącą zmianom
w kodeksie pracy i za ograniczeniem stosowania umów
śmieciowych – to dwa pytania, które zostaną zadane
członkom związku w ankiecie. Jednak postulatów, o które
upomina się “Solidarność” jest  więcej:

1. Zaniechanie likwidacji rozwiązań emerytalnych przysługujących pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnych
lub o szczególnym charakterze,
2. Uchwalenie przez Sejm RP
ustaw ograniczających stosowanie
tzw. umów śmieciowych,
3. Zaprzestanie likwidacji szkół i
zaprzestanie przerzucania finansowania szkolnictwa publicznego
na samorządy,
4. Stworzenie osłonowego systemu
regulacji finansowych oraz ulg podatkowych dla
przedsiębiorstw utrzymujących zatrudnienie w okresie
niezawinionego przestoju produkcyjnego,
5. Podwyższenie wysokości płacy minimalnej zgodnie z
projektem złożonym przez NSZZ „Solidarność”,
6. Stworzenie ustawy o systemie rekompensat dla
przedsiębiorstw energochłonnych.
Akcja zakończy się 10 czerwca. Decyzja o ostatecznej
formie manifestacji czy strajku zapadanie później.
www.solidarnosc.org.pl

Dzień Chemika
1 czerwca swoje święto obchodzą
pracownicy zakładów chemicznych
Z okazji święta wszystkim zatrudnionym w tej branży składam najserdeczniejsze
życzenia bezpiecznej, stabilnej i godnie wynagradzanej pracy.
Życzę Wam długich lat życia w zdrowiu, szczęścia rodzinnego
oraz satysfakcji z osiągnięć zawodowych i prywatnych.
Szczęść Boże !
Przewodnicząca Zarządu Regionu
NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego
Cecylia Gonet
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Sytuacja w zakładach pracy
Podczas posiedzenia ZR 6 maja m.in. omówiono
sytuację w zakładach pracy Opolszczyzny.
Prudnik – przewodnicząca Rady Oddziału ZR Waleria
Dąbrowska zasygnalizowała niepewną sytuację Zakładu
Usług Komunalnych. Przegrali przetarg na sprzątanie
miasta. Teraz stają do przetargu na wywóz śmieci. W
Stadninie Koni wstrzymano wszystkie przetargi. Główna
księgowa złożyła wypowiedzenie z pracy. Działania „S”
przełożyły się na wzrost uzwiązkowienia.
Urząd Skarbowy w Prudniku – przewodniczący
KZ NSZZ „S” Grzegorz Jędrzej powiedział, że nie udało
się zmienić naczelnika w Urzędzie Skarbowym. Ponadto
poinformował, że dzięki temu, że ZUK przejął cmentarz
komunalny pracownicy unikną zwolnień.
Głubczyce – przewodnicząca Rady Oddziału ZR Ewa
Wójcik zakomunikowała, że w PKS i w szpitalu sytuacja się
ustabilizowała. Szpital remontuje pomieszczenia dla ZOL
przy pomocy bezrobotnych skierowanych do pracy przez
PUP. Inne zakłady pracy nie zgłaszały problemów. Ponadto
nadmieniła, że z ramienia Powiatowej Rady Zatrudnienia
uczestniczyła w szkoleniu na temat „Ekonomia społeczna
a partnerstwo lokalne sposobem na ożywienie rynku pracy”
w Kudowie Zdrój.
Domy Pomocy Społecznej – przewodniczący KZ NSZZ
„S” DPS Klisino Marian Podkówka powiedział, że czekają
na spotkanie Komisji Dialogu Społecznego ws. DPS.
Grodków – przewodniczący Rady Oddziału Jan
Szczygieł poinformował, że w Grodkowskim Zakładzie
Wyrobów Metalowych 28 kwietnia odbyło się walne
zgromadzenie. Nowy prezes i 3 członków Rady Nadzorczej
nie otrzymało absolutorium. Jeden z nich już zrezygnował
dlatego za 30 dni odbędzie się kolejne walne zgromadzenie.
Zwolnień na razie nie ma, ale niestety pracy też nie ma.
Brzeg – przewodniczący Rady Oddziału Kazimierz
Kozłowski powiedział, że w Przedsiębiorstwie Wyrobów
Cukierniczych „ODRA” S.A. pracodawca cały czas
zwalnia lub przerzuca pracowników do Oławy. Kraft Foods
znowu zmienia nazwę na Mondelez Polska S.A. W piątek
odbędzie się spotkanie z nowym właścicielem. Bezrobocie
w powiecie brzeskim jest bardzo duże – ponad 25 %. 10
maja są umówieni na spotkanie ze Starostą ws. bezrobocia.
Głuchołazy – przewodnicząca Rady Oddziału Judyta
Grajcar poinformowała, że zakłady pracy nie zgłaszają
większych problemów. Wyraziła niepokój o dalsze losy
Komunalnika. Prawdopodobnie spółka nawet nie stanie do
przetargu na wywóz nieczystości, bo nie spełnia warunków.
Ponadto zakomunikowała, że 22 kwietnia na wniosek Rady
Oddziału odbyło się spotkanie z władzami miasta w związku
z planowaną likwidacją oddziału chirurgicznego. Przyszło
na nie ok. 100 osób. Niestety pan starosta nie dostrzegł
potrzeby udziału w tym spotkaniu. Pan dyrektor tłumaczył,
że oddział trzeba zamknąć ze względu na ogromne długi.
Mieszkańcy się temu sprzeciwiają.
Nysa – p.o. przewodniczącego Rady Oddziału Henryk
Szewczuk zapowiedział, że w PKS może nastąpić zmiana
prezesa. Jego zakład pracy EKOM jako pierwszy na
Opolszczyźnie ogłosił przetarg na wywóz śmieci. Remondis
w zakresie zamiatania ulic przejął praktycznie całą
Opolszczyznę. Powiedział, że bezrobocie w Nysie będzie
malało, ponieważ będą wykreślać z listy bezrobotnych ludzi,
którzy nie chcą podejmować prac dorywczych. Nadmienił,
że chcą powołać przy Oddziale ZR Komisję Emerytów i
Rencistów.

Praszka – przewodniczący Rady Oddziału Kol. J.
Pilarski powiedział, że w Cerpolu Kozłowice jedna sprawa
jest w sądzie pracy. Negocjowany jest również regulamin
pracy pomiędzy organizacją związkową a pracodawcą.
Sprawy sądowe odbywają się również w ORAS Olesno.
Zawierane są ugody pomiędzy pracodawcą a pracownikami.
Na miejsca osób zwolnionych w grudniu pracodawca
wprowadza pracowników z agencji pracy tymczasowej.
Neapco w Praszce – przewodniczący MOZ NSZZ „S”
Waldemar Kościelny powiedział, że 24 kwietnia odbyło
się pierwsze posiedzenie Europejskiej Rady Zakładowej.
Dla jego zakładu jest to bardzo ważne ponieważ ERZ
daje z półrocznym wyprzedzeniem informacje o sytuacji
w zakładzie i o wszelkich zmianach, które mają zakład
dotyczyć. Dla nich, dla związków zawodowych była to
bardzo ważna sprawa, bo negocjacje trwały 1,5 roku. Nie
mieli wsparcia ani Zarządu niemieckiego, ani polskiego.
Zarządy powiedziały, że jest im to nie potrzebne. Natomiast
związki zawodowe doprowadziły do powstania Europejskiej
Rady Zakładowej. Przewodniczącym został kolega z
Niemiec, a on został zastępcą. Są przyjęcia do zakładu. Od
1 maja 10 nowych osób przyszło do pracy. Perspektywy na
dzień dzisiejszy są dobre. Nie wiadomo co będzie później,
bo przemysł motoryzacyjny przeżywa kryzys.
Kędzierzyn – Koźle – przewodniczący Rady Oddziału
Mariusz Pilichowski poinformował, że na posiedzeniu Rady
Oddziału ZR 26 kwietnia zatwierdzono rewers sztandaru.
* W wyniku dyskusji przeprowadzonej nt. sztandaru
Oddziału ZR w Kędzierzynie-Koźlu Zarząd Regionu
jednogłośnie opowiedział się za tym, by na awersie
znajdował się portret Jana Pawła II, a nie kędzierzyńskie
koziołki.
Ponadto członkowie Rady opowiedzieli się za
utworzeniem Organizacji Terenowej przy O/ZR w
Kędzierzynie – Koźlu. Omawiając sytuację zakładów pracy
powiedział, że w Kofamie członkowie związku, których
zostało mniej niż 10, są zastraszani. Urząd Skarbowy
w nowym roku czekają przekształcenia. Natomiast w
Wodociągach doszli do porozumienia. W szpitalu mają
nowego dyrektora, został nim dotychczasowy p.o. pan
Mazur.
Strzelce Opolskie – przewodniczący Rady Oddziału
Dariusz Brzęczek powiedział, że w zakładach pracy w
Strzelcach Opolskich jest coraz gorzej. Społeczeństwo
biednieje i widać to we wszystkich sferach. W WRA
otrzymali umowy zmieniające na mocy której od lipca tracą
premie regulaminową. Oczywiście związek zawodowy
nie wyraził na powyższe zmiany zgody. 300 osób złożyło
wnioski do sądu, nie zgadzając się z zapisami wypowiedzeń
i uznając je za bezskuteczne.
Namysłów - Grzegorz Adamczyk powiedział, że w
Nestle nowa organizacja związkowa wynegocjowała 3-4%
podwyżki. Podwyżki wynegocjowano także w ZEC w
Namysłowie. W trzech zakładach nadal trwają negocjacje
płacowe. W Browarze oprócz negocjacji płacowych, trwają
również negocjacje ws. regulaminu pracy. Również u niego
w zakładzie Diehl trwają negocjacje płacowe.
Tabor Szynowy w Opolu – przewodniczący KZ NSZZ
„S” Marek Stelmach poinformował, że w zakładzie trwa
oczekiwanie. Do 15 maja sąd ma uzgodnić z wierzycielami
czy upadłość będzie ugodowa czy likwidacyjna. Zwolnionych
zostało ok. 50 osób, poprzez nie przedłużenie umów na
czas określony lub przeszli na zasiłki przedemerytalne.
Pracownicy chcą za wszelką cenę uratować ten zakład.
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Europejska Rada Zakładowa
w Neapco Europe
Po ponad 1, 5 rocznych negocjacjach 24 kwietnia
2013 roku w Praszce zostało podpisane porozumienie
o międzynarodowym sposobie informowania oraz
konsultacji z pracownikami pomiędzy Zarządem
Centralnym Grupy Neapco Europe a Specjalnym
Zespołem Negocjacyjnym reprezentującym pracowników
Neapco Europe. W wyniku podpisanego porozumienia
została utworzona Europejska Rada Zakładowa Neapco
Europe GmbH.
Porozumienie to ma zapewnić, że pracownicy będą
informowani i konsultowani w sprawach ponadnarodowych
a dzięki temu zostanie stworzony konstruktywny dialog
pomiędzy Zarządem Centralnym, Kierownictwem lokalnym
a pracownikami co przyczyni się do sprostania wyzwaniom
socjalnym, gospodarczym i ekologicznym.
Europejska Rada Zakładowa Neapco Europe składa się z:
- 3 członków Neapco Europe Sp. z o.o. w Praszce (Polska):
Waldemar Kościelny, Grzegorz Bor, Józef Słowikowski
- 3 członków Neapco Europe GmbH w Düren (Niemcy):
Peter Niessen, Jürgen Müller, Günter Erken.
Przewodniczącym Rady został wybrany Peter
Niessen- Przewodniczący Rady Zakładowej w Düren a

Ciężko w oświacie.
Czas na protest.
„S” oświatowa przygotowuje się do akcji protestacyjnej.
Rada Sekcji Krajowej podjęła uchwałę o zwołaniu
nadzwyczajnego posiedzenia Rady w czerwcu br. w
Warszawie. Przyczyną tej decyzji jest dramatyczna
sytuacja w oświacie. Związkowcy domagają się m.in.
większych nakładów finansowych na oświatę, wstrzymania
prac nad zmianami w Karcie Nauczyciela, naprawienia
reformy programowej, zaprzestania likwidacji szkół i
zwolnień nauczycieli, przywrócenia prawa nauczycieli do
wcześniejszych emerytur.
Rada SKOiW wyraziła opinię w sprawie nowelizacji ustawy
o systemie oświaty, zmieniającej zasady wdrażania obowiązku
szkolnego sześciolatków. NSZZ „Solidarność” jest przeciwny
obligatoryjnemu obniżaniu wieku szkolnego z siedmiu do
sześciu lat. Zdaniem Związku decyzje w tej sprawie należy
pozostawić rodzicom. Konieczne jest stworzenie odpowiednich
warunków w szkołach w celu umożliwienia wcześniejszego
rozpoczynania edukacji dzieci sześcioletnich, dostępu do
powszechnej edukacji przedszkolnej i przeprowadzania
profesjonalnych badań w celu określenia dojrzałości szkolnej.
Rada negatywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia
płacowego MEN, w którym resort edukacji „zamraża” stawki
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli mające obowiązywać
od 1 września 2013 r. Sekcja Krajowa, w opinii skierowanej
do MEN, postuluje podniesienie kwot minimalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego w ramach tzw. średnich
wynagrodzeń, zwłaszcza nauczycieli mianowanych i
dyplomowanych. W ostatnich latach nastąpiło zachwianie
proporcji między minimalnym wynagrodzeniem zasadniczym
nauczycieli mianowanych i dyplomowanych do całości ich
wynagrodzenia.
Więcej na www.solidarnosc.org.pl/oswiata

Zastępcą Przewodniczącego Rady Waldemar KościelnyPrzewodniczący MOZ NSZZ „Solidarność” w Praszce.
Waldemar Kościelny
- Przewodniczący MOZ NSZZ „Solidarność”
Neapco Europe Sp. z o.o. w Praszce

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość,
że w dniu 15 maja 2013 roku
zmarł
śp. Leszek

Soczyński

długoletni przewodniczący Komisji Zakładowej
NSZZ “Solidarność”
przy Miejskim Zakładzie Komunikacji w Nysie
Najszczersze wyrazy współczucia
żonie oraz dzieciom
składa
Cecylia Gonet
Przewodnicząca Zarządu Regionu
NSZZ “Solidarność” Śląska Opolskiego
oraz członkowie KZ NSZZ “Solidarność”
przy MZK w Nysie

EDWARDOWI  BIELENINIKOWI
wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy
z powodu śmierci

TATY
składa
Cecylia Gonet
Przewodnicząca Zarządu Regionu
NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego
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Do końca maja pierwsza rata
odpisu na ZFŚS
Pracodawcy, którzy tworzą zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych, powinni do końca maja 2013
r. przekazać pierwszą ratę środków na rachunek
utworzonego funduszu.
W roku 2013 odpisy na ZFŚS oraz wysokość świadczenia
urlopowego obowiązują w wysokości z roku 2011 i 2012.
Zgodnie z nowo dodanym do ustawy o ZFŚS (Dz. U.
z 1996 r. Nr 70 poz. 335 z późn. zm.) art. 5b w 2013 r.
przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce
narodowej (o którym mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o ZFŚS)
należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w
gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 r. ogłoszone
przez prezesa GUS na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy o ZFŚS.
Oznacza to, że wysokość odpisów i zwiększeń naliczanych
w 2013 r. nie uległa zmianie w stosunku do roku 2012.
Decyzja o dalszym utrzymaniu odpisów na ZFŚS,
dokonywanych według podstawy naliczenia przyjętej na 2011
rok, stanowi jeden z elementów polityki oszczędnościowej
rządu.
Odpis na jednego pracownika zatrudnionego w
normalnych warunkach w 2013 r. wynosi 1093,93 zł
(37,5%). Z kolei odpis podstawowy na jednego pracownika
wykonującego pracę w szczególnych warunkach lub
pracę o szczególnym charakterze (w rozumieniu ustawy o
emeryturach pomostowych) wynosi 1458,57 zł (50%).
Pozostałe odpisy podstawowe związane z zatrudnieniem
pracowników młodocianych wynoszą w 2013 r. na jednego
pracownika młodocianego:
w pierwszym roku nauki: 145,86 zł,  w drugim roku nauki:
175,03 zł,  w trzecim roku nauki: 204,20 zł.

Na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do
której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień
niepełnosprawności oraz na każdego emeryta i rencistę,
objętego opieką socjalną zakładu pracy, pracodawca może
zwiększyć wartość odpisu o 6,25%, czyli o 182,32 zł.
Do 31 maja pracodawca jest zobowiązany do przekazania
na konto funduszu co najmniej 75% równowartości
skalkulowanych na początku roku odpisów na fundusz
na: pracownika,  pracownika młodocianego,  pracownika
zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach pracy.  
Pozostałe 25% wartości odpisów podstawowych oraz
wyliczone kwoty zwiększeń, tj. odpisów fakultatywnych,
należy przelać na konto funduszu do 30 września. Ostatecznej
korekty odpisów według rzeczywistego średniorocznego
zatrudnienia należy wykonać do 31 grudnia.
Pracodawca, który nie przestrzega powyższych
terminów, musi liczyć się z karą grzywny, jeżeli wniosek
w tej sprawie złożyła Państwowa Inspekcja Pracy.
Przypominamy, iż obowiązek tworzenia funduszu
dotyczy: pracodawców, którzy zatrudniali na dzień 1
stycznia co najmniej 20 pracowników w przeliczaniu
na pełne etaty, podmiotów prowadzących działalność
w formach organizacyjno-prawnych jednostek sektora
finansów publicznych, o których mowa w ustawie o
finansach publicznych (art. 3 ust. 2 ustawy o ZFŚS) – bez
względu na liczbę zatrudnianych pracowników.
Pracodawcy spoza sfery budżetowej, którzy zatrudniali
według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż
20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, mogli
zdecydować, czy utworzyć fundusz, czy też wypłacić
świadczenie urlopowe.
Źródło informacji: www.prawo-pracy.pl

Państwowa Inspekcja Pracy
Państwowa Inspekcja Pracy podsumowała kontrole z
lat 2010-2012. Wyłania się z nich smutny obraz polskiego
rynku pracy.
Zatrudnianie na czarno; wzrost liczby umów zleceń i o
dzieło zamiast etatu; coraz więcej skarg na pracodawców
nieprzestrzegających czasu pracy i zalegających z wypłatą
wynagrodzeń -   to główne problemy, na które zwróciła
uwagę PIP. O wnioskach przedstawionych we wtorek na
posiedzeniu działającej przy Sejmie Rady Ochrony Pracy
poinformowała Polska Agencja Prasowa.
W ciągu trzech lat inspektorzy pracy przeprowadzili
ponad 72 tys. kontroli dotyczących legalności zatrudnienia.
Nielegalne zatrudnienie ujawniono w ponad 18 proc.
skontrolowanych podmiotów, a różnego rodzaju
nieprawidłowości w sumie stwierdzono w co drugim
kontrolowanym podmiocie (w 2012 r. – w 52 proc.
podmiotów; w 2011 r. – w 50 proc., w 2010 r. – w 47 proc.).
Inspekcja skrytykowała też skalę “nieprawidłowości w
zakresie prowadzenia ewidencji czasu pracy, ponieważ
przekłada się to na prawidłowość ustalania wynagrodzenia
pracownika i innych przysługujących mu świadczeń
związanych z pracą”. W tej materii sytuacja nie zmieniła
się od lat.
PIP ujawniła też, że przepisy często łamane są poprzez
zawieranie umów cywilnoprawnych w warunkach, w
których powinna zostać zawarta umowa o pracę.

Ponadto fakt powierzania pracy na podstawie umów
cywilnoprawnych, w szczególności umów o dzieło, które
nie wiążą się z obowiązkiem odprowadzania składek na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, skutkuje zaniechaniem
przez osoby świadczące pracę na tej podstawie dopełniania
obowiązku informowania powiatowych urzędów pracy o
podjęciu pracy zarobkowej, dzięki czemu zachowują one
prawo do opieki medycznej w ramach świadczeń NFZ” podsumowała inspekcja.
Jak podaje PAP, według inspektorów same działania
kontrolne nie wyeliminują tego rodzaju patologii i
potrzebne są rozwiązania systemowe. PIP postuluje m.in.
wprowadzenie zmian prawnych dotyczących zawierania
umów o pracę oraz dokonywania zgłoszeń do ubezpieczeń
społecznych oraz taką zmianę przepisów, by inspekcja nie
musiała uprzedzać pracodawcy o planowanej kontroli.
“Na ograniczenie nielegalnego zatrudnienia mogłoby
też wpłynąć wprowadzenie regulacji prawnych, w wyniku
których pracodawcy i przedsiębiorcy rażąco naruszający
prawo nie mogliby korzystać z pomocy publicznej (np. z
funduszy unijnych, dotacji czy ulg podatkowych). Do takich
podmiotów urzędy pracy nie powinny również kierować
bezrobotnych do pracy bądź na praktyki lub staże” postuluje PIP.
www.solidarnosc.org.pl
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Pamiętamy…
21 maja złożyliśmy hołd Kadetom
Lwowskim, uczestnikom III Powstania
Śląskiego.
92 lata temu wybuchła największa
bitwa III Powstania Śląskiego pod Górą
św. Anny. Na walczący Śląsk w maju
1921r. - mimo zakazu wojskowych
przełożonych - przybyło 112 kadetów z
korpusów we Lwowie i Modlinie.
W III Powstaniu Śląskim zginęło
siedmiu młodych Kadetów Lwowskich wśród nich Karol Chodkiewicz, potomek
hetmana wielkiego litewskiego.

Zmiana minimalnej
wysokości zasiłków
statutowych
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, działając na
podstawie § 5 uchwały nr 5 XIX KZD NSZZ „Solidarność”
ws. działalności finansowej Związku (z późn. zm.), ustala
następujące minimalne wysokości zasiłków statutowych
oraz zapomóg:
100 zł – zasiłek z tytułu urodzenia dziecka
(także na dziecko martwo urodzone),
100 zł – zasiłek z tytułu adopcji dziecka,
150 zł – zapomoga z tytułu zgonu członka Związku,
50 zł   – zapomoga z tytułu zgonu członka rodziny.
Jednocześnie traci moc uchwała KK nr 647/99.

Rozwój związku

„Syćka se Wom
zycom”

Już po raz piąty na Opolszczyźnie, a dziesiąty w kraju,
odbył się Przegląd Poezji i Pieśni Jana Pawła II „Syćka se
Wom zycom”. Głównym celem przeglądu jest upamiętnianie
rocznicy urodzin bł. Jana Pawła II oraz promowanie i
propagowanie poezji o wysokich walorach moralnych i
artystycznych, poświęconej Ojcu Świętemu.
Patronat honorowy sprawowali Metropolita Krakowski
Kardynał Stanisław Dziwisz, Marszałek Województwa
Opolskiego Józef Sebesta oraz Opolski Kurator Oświaty
Halina Bilik. Organizatorami byli: Zespół Szkół im. Jana
Pawła II w Pietrowicach i Miejski Ośrodek Kultury w
Głubczycach. Przegląd został sfinansowany ze środków
Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, Kuratorium Oświaty
w Opolu, Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska
Opolskiego, Starostwa Powiatowego w Głubczycach,
Urzędu Miejskiego w Głubczycach oraz Miejskiego
Ośrodka Kultury w Głubczycach.
W przeglądzie udział wzięło 80 wykonawców ze szkół
podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Odbywał się w
dwóch kategoriach: recytacji i poezji śpiewanej.

Nowe organizacje
Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego
zarejestrował:
Tymczasową Komisję Międzyzakładową NSZZ
„Solidarność” z siedzibą przy Oddziale ZR NSZZ „S” Śl.
Opolskiego w Kędzierzynie – Koźlu.

Koordynator ds. obrony
praw związkowych
W dniach 22 – 23 maja w Turawie odbyło się już drugie
w tym roku szkolenie na temat rozwoju związku. Szkolenie
przeprowadził trener związkowy z Komisji Krajowej NSZZ
„Solidarność” Janusz Zabiega. W warsztatach uczestniczyło
20 członków NSZZ „Solidarność”.

Prezydium Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”
Śląska Opolskiego wyznaczyło Kol. Dariusza Brzęczka
na koordynatora regionalnego ds. obrony praw
związkowych.
Z w/w można się kontaktować: 508371 152
lub e-mail wrasolidarnosc@o2.pl
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Ze spartańskim pozdrowieniem...
Swój pierwszy
m a r a t o n w 2 0 1 3 r.
pobiegłem w Łodzi
14 kwietnia w mieście
włókniarek.
Jeszcze kilkanaście lat
temu miasto tętniło życiem
fabryk włókienniczych,
dziś zostały tylko nieliczne.
Jadąc do Łodzi nie
nastawiałem się na wynik,
chciałem go spokojnie
przebiec, na luzie. A
ponieważ zimowe przygotowania do sezonu nie
przebiegały jak należy z
powodu kontuzji pleców
trzy tygodnie wyleciało
z treningu. Biegło mi się
naprawdę dobrze, trasa
stworzona do bicia rekordów życiowych, do tego pogoda stworzona do biegania:
około 10 stopni ciepła, słońce schowane za chmurami, może
tylko wiatr za mocno dmuchał w twarz. Po 3 godz. 18 min.
42 sek. dotarłem do mety, co sprawiło mi wielką radość,
bo na taki wynik się nie nastawiałem. Ciekawostką było
to, że meta była usytuowana w Atlas Arena i kończyłem
maraton w iluminacji świateł laserowych, co robiło ogromne
wrażenie. Dwa tygodnie później kolejny mój maraton,
już 40-ty, zaliczyłem w Krakowie i tam jechałem biegać
dosłownie  dla kasy. Kasy, która ma być przeznaczona na
zakup   protez dla dwu- letniego Stasia, który urodził się
z nie do końca ukształtowanymi nóżkami. Charytatywna
Grupa Biegowa Spartanie Dzieciom, do której należę,
postanowiła wspomóc rodziców Stasia. Więc już dzień
przed maratonem stawiliśmy się w sile 35 spartan i dwie
spartanki w królewskim Krakowie i wraz z wolontariuszami  
rozpoczęliśmy zbiórkę do puszek. Na krakowskim rynku
wzbudziliśmy   ogromne zainteresowanie ze względu na
nasze spartańskie stroje w których w dwójkowym szyku w
rytm spartańskiej pieśni wkroczyliśmy w pobliże pomnika
Adama Mickiewicza. Setki turystów z kraju i zagranicy
robili sobie z nami zdjęcia, a następnie wrzucali datki do
puszek. Za ich ofiarność w nagrodę odtańczyliśmy im taniec
wojenny Haka, który mamy opanowany do perfekcji. W
dniu maratonu pogoda nam już tak nie dopisała; padał lekki
deszcz ale my spartanie mieliśmy swój cel: przebiec cały
maraton w stroju spartańskim dla Stasia i zbierać kasę na
protezy.
Zebraliśmy na dzień dzisiejszy 8.600 zł, brakuje nam
jeszcze 11.400 zł bo protezy kosztują 20.000 tys. zł.
Akcja zbierania pieniążków trwa nadal wystarczy wejść
na stronę www. spartanie dzieciom.pl i tam dowiedzieć się
jak można pomóc.

To już nasza jedenasta akcja zbierania datków. Łącznie
zebraliśmy około 60 tys. zł. Z tych funduszy skorzystało
blisko dwadzieścia niepełnosprawnych dzieci. Jestem
bardzo dumny, że ja również w tych akcjach brałem udział,
bo naprawdę warto pomagać!
Ze spartańskim pozdrowieniem Adam Król.

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.

