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XXV Walne Zebranie Delegatów Regionu Śląsk Opolskie NSZZ „S”

Dotrzeć do ludzi młodych
Cecylia Gonet została ponownie wybrana na przewodniczącą Zarządu Regionu
NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego uzyskując 75
głosów. Jej kontrkandydata Waldemara Kościelnego
poparło 71 delegatów XXV
WZDR, które obradowało
25 i 26 czerwca na Górze św.
Anny. Gościem WZDR był
Tadeusz Majchrowicz – z-ca
przewodniczącego KK, który
z ramienia Krajowej Komisji
Wyborczej „S” nadzorował
prawidłowy przebieg wyborów.
Obrady poprzedziła msza św. w Bazylice św. Anny
Samotrzeciej na Górze św. Anny. Dzień wcześniej delegacja Opolskiej Solidarności złożyła wiązanki kwiatów
i zapaliła znicze na grobie śp. bpa Antoniego Adamiuka
– Honorowego Członka NSZZ Solidarność” i pod pomnikiem św. Jana Pawła II na Górze św. Anny.

Prezydium WZDR

Cecylia Gonet i Tadeusz Majchrowicz

Podsumowanie kadencji
Przewodnicząca ZR Cecylia Gonet podsumowując
mijającą kadencję podkreśliła, że był to czas trudny i często
burzliwy zarówno dla Związku, jak i dla kraju. Okres protestów i wytężonej walki w obronie praw pracowniczych.
W okresie mijającej kadencji Zarząd Regionu odbył
45 posiedzeń, w tym 2 wyjazdowe. Przyjął 195 uchwał,
28 decyzji, 26 stanowisk. Prezydium ZR odbyło 128 posiedzeń,
w tym 3 wyjazdowe. Przyjęło
270 uchwał, 160 decyzji i 10
stanowisk.
Wszystkie dokumenty dotyczyły istotnych spraw pracowniczych, jak i szeroko rozumianej
polityki społecznej na arenie regionu i kraju. Zarząd Regionu nie
pozostawał bierny w sytuacjach
łamania prawa i podejmował
wszelkie możliwe działania,
przeciwstawiając się tym negacd. na str. 2
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cd. ze str. 1
tywnym zjawiskom. Brał w obronę zarówno grupy pracownicze w zakładach pracy, jak i poszczególnych członków
naszego Związku wszędzie tam, gdzie było to konieczne.
W mijającej kadencji w stopniu wcześniej niespotykanym nasiliły się ataki na związkowców. Pojawiła się wyraźna tendencja do eliminowania związków zawodowych
w niektórych zakładach pracy. Występowały przypadki
dyskryminowania działaczy i członków związku. Aby temu
zjawisku przeciwdziałać, ZR korzystał z pomocy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu, a współpraca z tym organem stała się elementem współdziałania w eliminowaniu
naruszeń prawa przez pracodawców.
ZR na bieżąco udzielał wsparcia członkom związku
i komisjom zakładowym w postaci pomocy prawnej, którą
poszerzono zapewniając profesjonalną pomoc, nastawioną
na skuteczne rozwiązywanie zgłaszanych problemów. Etatowi działacze ZR oraz prawnicy niejednokrotnie uczestniczyli
w rozprawach sądowych, negocjacjach z pracodawcami na
wniosek komisji zakładowych.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom związkowców
od 2011 r. w ZR wprowadzono tzw. czwartki seminaryjne.
Poświęcone są one szybkiemu rozwiązywaniu problemów
zgłaszanych zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo, a ponadto analizie i wykładni bieżącej noweli przepisów prawa
pracy i orzecznictwa Sądu Najwyższego.
Dla zgłębienia wiedzy i wzmocnienia wobec pracodawców pozycji działaczy związkowych został opracowany
poradnik pt., „Co każdy działacz związkowy wiedzieć
powinien.” Zawiera on kompendium wiedzy opartej zarówno na aktualnie obowiązujących przepisach, jak i na
orzecznictwie oraz piśmiennictwie, a także wzory pism
kierowanych do pracodawcy w podstawowych sferach
działalności związkowych. Tematykę poradnika ustalono
w oparciu o najczęściej występujące problemy zgłaszane
w ramach poradnictwa prawnego. Również w tym roku
opracowano i wydano „Vademecum prawa związkowego w
praktycznym stosowaniu”. (Poradniki otrzymają bezpłatnie
wszystkie organizacje związkowe „S” w naszym Regionie).
Jednym z priorytetowych zadań była promocja Związku.
Prowadzona była akcja pt. „Zorganizowani mają lepiej” na
terenie całej Opolszczyzny.
Prowadziliśmy też inne akcje promujące m in:
- o podniesienie płacy minimalnej ( do poziomu 50 %
średniej płacy krajowej)
- o przeprowadzenie referendum ws. utrzymania obowiązującego wieku emerytalnego
Zbieraliśmy podpisy, rozdawaliśmy ulotki informując o
celach naszych akcji, organizowaliśmy konferencje prasowe.
Wykupiliśmy spoty w TVP Opole oraz informowaliśmy
społeczeństwo Opolszczyzny za pośrednictwem Radia
Opole, Radia Plus i NTO.
W ramach Europejskich Dni Protestu odwiedzaliśmy
biura opolskich posłów domagając się zajęcia stanowiska
ws. referendum emerytalnego. Akcja prowadzona była pod
hasłem „Tak dla referendum. Nie dla pracy aż do śmierci”.
Domagaliśmy się także zajęcia stanowiska w sprawie podniesienia płacy minimalnej i umów śmieciowych.
W ramach promocji „S” Zarząd Regionu był współorganizatorem i wspierał finansowo turnieje (szachowe, węd-
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karskie, piłki nożnej), biegi, imprezy kulturalno-oświatowe,
rajdy edukacyjne dla dzieci z ubogich rodzin, przeglądy
poezji i pieśni Jana Pawła II. Upowszechnialiśmy wiedzę
na temat NSZZ „Solidarność” w szkołach poprzez współorganizowanie i dofinansowanie konkursów plastycznych,
literackich, wystaw, w celu kształtowania świadomości
młodego pokolenia w zakresie etosu i wartości, jakie niesie
za sobą przynależność do Związku.
Zgodnie z przyjętą strategią działania Związku w dalszym ciągu realizujemy akcję Grosik. Na wniosek organizacji związkowych wydajemy bezpłatnie karty „Grosik”
w ramach promocji Związku. (Na naszej stronie internetowej zamieszczamy na bieżąco adresy placówek handlowych
i usługowych, które udzielają rabatów dla posiadaczy karty
Grosik).
Realizując uchwałę XVI WZDR z 2002 r. utworzyliśmy Izbę Pamięci NSZZ „Solidarność” Regionu Śląska
Opolskiego w siedzibie Oddziału ZR w Kędzierzynie-Koźlu. Opracowaliśmy i wydrukowaliśmy ulotki dot. Izby
Pamięci, które zostały rozesłane do szkół w województwie
opolskim. Wsparliśmy utworzenie stałej wystawy poświęconej historii „Solidarności” w Izbie Historii Regionalnej
w Kolonowskiem.
Dzisiejsze czasy wymagają ciągłe zdobywanie wiedzy.
Nasza skuteczność to dobrze przygotowane organizacje związkowe. Niejednokrotnie nowe komisje działają
w trudniejszych warunkach niż te, które powstawały przed
laty. W mijającej kadencji przeszkoliliśmy 537 działaczy
związkowych.
Po wejściu do Unii Europejskiej związki zawodowe
zaczęły dostrzegać potrzebę współpracy z organizacjami
związkowymi na szczeblu europejskim. Owa współpraca
polega między innymi na wymianie doświadczeń. Region
nasz współpracuje ze związkami zawodowymi z DGB –
Niemcy. W minionej kadencji odbyła się wymiana młodzieży połączona z nauką języka angielskiego. Uczestniczyło w
niej 16 młodych związkowców z Niemiec i Polski.
W dalszym ciągu za zadanie priorytetowe uznawaliśmy
rozwój Związku. Dzięki szkoleniom z rozwoju Związku
prowadzonych przez profesjonalistę z Komisji Krajowej
uczestnicy szkolenia pozyskali w ciągu 2 miesięcy 130
nowych członków „S”.
Mijająca kadencja była szczególna. Zarząd Regionu
organizował obchody 30-rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”. Ufundowaliśmy tablicę wotywną, która została
poświęcona i umieszczona w kaplicy Piastów w katedrze
opolskiej. W 2011 r. ZR organizował obchody 30-rocznicy
wprowadzenia stanu wojennego. W Opolu obchody te
odbyły się pod znakiem Bł. Ks. J. Popiełuszki. Relikwie I
stopnia – fragmenty kości bł. Ks. J. Popiełuszki – trafiły do
Opola dzięki staraniom ZR. Zostały one złożone w jednej
z kaplic katedralnych – kaplicy św. Anny, gdzie umieszczono
je obok innych relikwii m.in. św. Jadwigi Śląskiej, bł. Alojzego Ligudy oraz innych błogosławionych z ziemi opolskiej.
13 grudnia 2011 r. przed opolską katedrą odbyło się
uroczyste poświęcenie pomnika bł. Ks. J. Popiełuszki,
ufundowanego przez Opolską Solidarność.
- Oceniając mijającą kadencję mogę otwarcie powiedzieć, że stoję przed Wami z podniesionym czołem i wiem,
cd. na str. 3

Śląska Opolskiego lipiec 2014 r.

że efekty pracy ZR pod moim przewodnictwem są widoczne,
konkretne i nie powinny budzić wątpliwości. Założenia
programowe na kadencję 2010-2014 jakie przedstawiłam
4 lata temu zostały wykonane – podsumowała Cecylia
Gonet.
- Zapewniałam, że będę realizowała powierzone mi
obowiązki z pełnym zaangażowaniem i oddaniem i tak to
czyniłam. Mogę z całą stanowczością i odpowiedzialnością
powiedzieć, że Opolska Solidarność jest regionem aktywnym, mobilnym i samowystarczalnym zarówno merytorycznie, jak i finansowo.
Kończąc pragnę podziękować wszystkim członkom
Związku, KZ, członkom ZR, Prezydium, którzy poprzez
swoją ciężką pracę, zaangażowanie i oddanie przyczynili
się do niewątpliwych sukcesów naszej organizacji. Żadnych
sukcesów, jakie zostały osiągnięte nie przypisuję wyłącznie
sobie, lecz mam świadomość, iż stanowią one efekt zespołowego działania. Składam również wyrazy podziękowania
wszystkim osobom niewymienionym przeze mnie, które nie
szczędziły sił i czasu dla wspierania działalności naszego
Związku - powiedziała Cecylia Gonet.

Następnie sprawozdanie Regionalnej Komisji Rewizyjnej przedstawił jej przewodniczący Tadeusz Włodarski.
W czasie trwania kadencji Regionalna Komisja Rewizyjna kontrolowała Zarząd Regionu i Prezydium Zarządu
Regionu w zakresie działalności finansowej i zgodności
działania z postanowieniami Statutu NSZZ „Solidarność”
i Uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów, Komisji Krajowej
oraz Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność”
Regionu Śląska Opolskiego. Regionalna Komisja Rewizyjna
na bieżąco analizowała podejmowane uchwały i stanowiska
przez Zarząd Regionu, oraz Prezydium Zarządu Regionu
ze szczególnym zwróceniem uwagi na uchwały dotyczące
finansów i majątku związkowego.
W lutym 2012 r. RKR skierowała zalecenia do Zarządu
Regionu i Skarbnika ZR o podjęcie skuteczniejszych działań
wobec organizacji związkowych, które zalegają z płatnościami składek członkowskich. Zarząd Regionu podjął w tej
sprawie stosowną Uchwałę.
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Większość spraw kontrolowanych i rozpatrywanych
przez RKR była szczegółowo przedstawiana w 2011 r.
i 2012 r. w sprawozdaniach na WZDR.
Regionalna Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła
zarządzanie środkami finansowymi przez Zarząd Regionu.
Stwierdziła: prawidłowe odprowadzanie składki przez
Zarząd Regionu do Komisji Krajowej oraz do Krajowego
i Regionalnego Funduszu Strajkowego. RKR podkreśliła
dobrą współpracę z Prezydium i Zarządem Regionu.
Na zakończenie Tadeusz Włodarski, w imieniu członków
Regionalnej Komisji Rewizyjnej, podziękował wszystkim
za współpracę w wspólnej sprawie obrony praw pracowniczych, związkowych oraz społecznych w minionej kadencji.
Oba sprawozdania zostały przyjęte zdecydowaną większością głosów.
Sprawozdanie z działalności Klubu Społecznego Inspektora Pracy przedstawił przewodniczący Klubu SIP
Robert Kafarski. Przypomniał, że 21 listopada 2013 r.
odbyły się wybory nowej Rady Klubu. Obecnie do Klubu należy 91 Społecznych Inspektorów Pracy członków „S”
z całej Opolszczyzny. Zaapelował do przewodniczących
organizacji zakładowych o zgłaszanie nowych członków pełniących funkcje SIP w ich miejscu
pracy.
Kafarski podziękował byłemu wieloletniemu przewodniczącemu Klubu SIP Krzysztofowi Lechowi „ za serce i wkład,
jaki włożył w założenie i funkcjonowanie Klubu oraz za wieloletnia praca na rzecz Związku”.
Podziękował też całemu Zarządowi Regionu a szczególnie
przewodniczącej Cecylii Gonet
oraz z-cy przewodniczącego
Grzegorzowi Adamczykowi za
wsparcie i pomoc.

Wybory władz regionalnych
W pierwszym dniu
WZDR najbardziej emocjonującym
punktem obrad
były wybory
przewodniczącego Zarządu
Regionu na
kadencję 2014
– 2018. Zgłoszono dwie
kandydatury:
dotychczaso-

cd. na str. 4
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wą przewodniczącą ZR Cecylię Gonet i Waldemara Kościelnego, przewodniczącego MOZ NSZZ „Solidarność”
NEAPCO EUROPE w Praszce.
Przed głosowaniem kandydaci przedstawili swoje programy wyborcze.
Cecylia Gonet zadeklarowała, że wzbogacona wiedzą
i doświadczeniem minionej kadencji będzie przyciągać do
Związku młodych ludzi.
- Chcę nawiązać współpracę z takimi instytucjami jak
np. Młodzieżowe Rady Miast, bo to przyszłe pokolenie będzie nas zastępować i kształtować Związek, który musi się
rozwijać i dostosowywać do ich potrzeb - mówiła.
Podkreśliła, że wśród członków Opolskiej „S” jest grono
nowych działaczy. I to przede wszystkim dla nich ZR ma
być profesjonalnym zapleczem wsparcia w codziennej działalności, bo to im jest najtrudniej w walce z nieuczciwymi
pracodawcami.
Zapowiedziała zainwestowanie w młodych członków
związku merytoryczną wiedzę poprzez odpowiednie szkolenia, nie tylko z zakresu prawa pracy, ale także np. z zakresu
mediacji i negocjacji.
- Chcę by nowi działacze mieli poczucie, że Związek
jest na nich otwarty i traktuje ich po partnersku. Zdaję
sobie sprawę ile dzisiaj trzeba mieć odwagi i determinacji
by zakładać nowe organizacje, dziękuję wam za to młodzi
– powiedziała.
Powołując się na doświadczenia poprzedniej kadencji
podkreśliła ogromną potrzebę promocji i rozwoju oraz
pozyskiwanie nowych członków poprzez kształtowanie
pozytywnego wizerunku i atrakcyjności „S”.
Waldemar Kościelny
od 5 kadencji pełni funkcję przewodniczącego
MOZ NSZZ „S” przy Neapco Europa w Praszce. W
działalności związkowej
wielokrotnie zmierzył się
z trudnymi sytuacjami.
Przez lata działalności
nabył wiedzę i doświadczenie, którymi pragnie
się podzielić i wykorzystać w dalszej pracy związkowej. Zaproponował Opolskiej
Solidarności swoją aktywność w terenie i dobry kontakt z
organizacjami zakładowymi. – Żeby być bliżej problemów, z
którymi borykają się organizacje i członkowie związku będę
organizował wyjazdowe posiedzenia ZR tam, gdzie będą
punkty zapalne i rozpoczyna się walka. Ze względu na to,
że jesteśmy regionem małych organizacji powołam zespół
negocjacyjny, który szybko i skutecznie wesprze organizacje
potrzebujące pomocy – zapewnił. Jego zdaniem, nic tak
nie promuje Związku jak sukces, bo wówczas członkowie
nabierają nadziei i odwagi w działaniu, widzą, że mogą
poprawić swój byt i zmienić rzeczywistość a pracodawcy
nabierają respektu. Kościelny widzi dużą potrzebę organizowania szkoleń, tematykę, których powinni wybierać
związkowcy. Zapowiedział pozyskiwanie środków między
innymi z programów unijnych. Zaznaczył, że środki unijne
na realizację projektów szkoleniowych są wielką szansą,
której nie wolno zmarnować. Kościelny podkreśli, że dziś,
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kiedy jedni pławią się w bogactwie a pracownicy nie dostają
wynagrodzenia to jedność w Solidarności jest najważniejsza.
W wyniku głosowania tajnego delegaci po raz trzeci
powierzyli przewodniczenie Opolskiej Solidarności Cecylii
Gonet.
Podczas zjazdu wybrany został także nowy skład Zarządu Regionu, Regionalnej Komisji Rewizyjnej i delegaci
na KZD.
Delegaci na WZDR zdecydowali, że Zarząd Regionu
będzie liczył 27 członków łącznie z przewodniczącą plus
przewodnicząca Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów
oraz przewodniczący Regionalnych Sekcji zrzeszających
powyżej 600 członków. Do ZR zgłoszono 39 kandydatów
na 26 miejsc mandatowych. Mimo trzech tur nie udało się
obsadzić jednego miejsca i WZDR zdecydowało, że wybory
uzupełniające do ZR zostaną przeprowadzono na następnym
Zjeździe.
W skład Zarządu Regionu weszli: Cecylia Gonet – przewodnicząca, Adamczyk Grzegorz, Baczyński Stanisław, Bączyńska Grażyna, Berezowski Jerzy, Brzęczek Dariusz Danielewicz Jolanta, Furtak Bronisława, Jackowski Dariusz,
Jamiński Ryszard, Jędrzej Grzegorz, Karnaś Zbigniew,
Konieczko Gerard, Kościelny Waldemar, Kotek Dawid,
Kozłowski Kazimierz, Kucharski Wiesław, Kuśmierczyk
Grzegorz, Laskowski Marcin, Łowejko Henryk, Pilichowski Mariusz, Ryśnik Tadeusz, Stelmach Marek, Szewczuk
Henryk, Szczygieł Jan, Szulc Marek oraz Krystyna Niżankowska – przewodnicząca Regionalnej Sekcji Emerytów
i Rencistów i Judyta Grajcar – przewodnicząca Regionalnej
Sekcji Ochrony Zdrowia. W tym gronie jest 9 osób, które
do ZR zostały wybrane po raz pierwszy.
Również wybory do RKR i delegatów na KZD odbyły
się w trzech turach. Do RKR zgłoszono 16 kandydatów
na 7 miejsc mandatowych, a na KZD 9 na 4 miejsca mandatowe (zgodnie z Ordynacją Wyborczą przewodnicząca
ZR jest delegatem na KZD i członkiem Komisji Krajowej
z „automatu”).
W skład Regionalnej Komisji Rewizyjnej weszli: Kołosowski Kazimierz (jedyny ze składu RKR minionej kadencji), Kwiatek Krzysztof, Lenkiewicz Bolesław, Pilarski
Józef, Religa Jan, Rosół Jacek i Zarzycka Jolanta.
Delegatami na KZD zostali wybrani: Adamczyk Grzegorz, Pilichowski Mariusz, Kościelny Waldemar, Ryśnik
Tadeusz.

Dokumenty WZDR

dok. na str. 5

Śląska Opolskiego lipiec 2014 r.

dok. ze str. 4
WZDR podjęło uchwałę o uhonorowania tytułem Zasłużony Członek NSZZ Solidarność Region Śląska Opolskiego Stefana Szczepaniaka i Zygmunta Żaka oraz tytułem
Honorowego Członka NSZZ Solidarność Region Śląska
Opolskiego Jacka Laskowskiego. Wszyscy uhonorowani są
z Głuchołaz. (Sylwetki odznaczonych będziemy prezentować
w kolejnych wydaniach BI).
Wśród przyjętych dokumentów znalazło się stanowisko
ws. drugiego pakietu klimatycznego UE na okres 2020
-2030. WZDR zwróciło się do rządu i europarlamenatrzystów o zawetowanie przygotowanego przez Komisję
Europejską dokumentu pt. „Ramy polityczne na okres 2020
– 2030) dotyczące klimatu i energii, czyli tzw. Drugiego
pakietu klimatycznego.
Stanowisko ws. aktualnej sytuacji Państwowej Inspekcji
Sanitarnej województwa opolskiego, wyrażając głębokie
zaniepokojenie pogarszającą się sytuacją finansową pracowników. Delegaci poparli inicjatywę referendum ws.
obrony polskich lasów i polskiej ziemi przed prywatyzacją,
sprzedażą i przekształceniem lasów państwowych w spółkę.
WZDR w pełni poparło działania związkowych struktur
kolejarskich przeciw centralizacji działów pracowniczych,
płacowych i finansowo – rachunkowych. Efektem tych
zmian będzie zwolnienie około 700 pracowników. Delegaci
za pośrednictwem KK zwrócili się do rządu o odblokowanie
płac w sferze budżetowej oraz dokonanie ich waloryzacji za
ubiegłe lata. W stanowisku w sprawie Grupy Kapitałowej
Azoty WZDR zaapelowało do Sejmu RP, rządu i struktur
krajowych oraz regionalnych Związku o podjęcie działań
zmierzających do uchwalenia przez Sejm RP ustawy uznającej obszar Wielkiej Syntezy Chemicznej za strategiczny
dla Gospodarki Narodowej.
XXV WZDR podjęło uchwałę w sprawie zmian w projekcie nowego Statutu NSZZ „Solidarność” i zobowiązało
delegatów na KZD do poparcia poprawki w § 19 ustęp 4
nowego Statutu.
W obradach WZDR, jako gość zaproszony uczestniczył
Adam Król, członek „S” w Elektrowni Opole, który od
15 lat promuje nasz Związek w biegach maratońskich na
arenie krajowej i międzynarodowej. Przewodnicząca ZR
podziękowała Adamowi za promocję „S” oraz powiedziała: „Szczerze podziwiamy Twoje zaangażowane bieganie
wspólnie ze Spartanami na rzecz niepełnosprawnych dzieci
i bezinteresowne pozyskiwanie środków finansowych na ich
leczenie. Drogi Adamie życzymy Ci dalszych wspaniałych
osiągnięć sportowych i zawodowych. Jednocześnie obiecujemy, że będziemy trzymać kciuki podczas najważniejszego
dla Ciebie 50 maratonu, na XX jubileuszowym Maratonie
Solidarności 15 sierpnia 2014 r.
Adam Król na ręce przewodniczącej Cecylii Gonet przekazał podziękowanie Zarządowi Regionu a na ręce Dariusza
Kucharewicza podziękowanie za wsparcie MOZ NSZZ „S”
ELEKTROWNI Opole, której jest członkiem.
(Informację o maratonach zamieszczamy w bieżącym
wydaniu BI na stronie 11).
Jadwiga Malinowska
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Założenia programowe
przewodniczącej
Zarządu Regionu NSZZ
„Solidarność” Śląska Opolskiego
Cecylii Gonet
na kadencje 2014-2018
Drogie Koleżanki i Koledzy.
Szanowni Delegaci!
Pozwolę sobie, rozpocząć od bardzo bliskich mi słów: Bł.
Ks. Jerzy Popiełuszko powiedział: „Solidarność to jedność
serc, umysłów i rąk zakorzenionych w ideałach, które
są zdolne przemieniać świat na lepsze”.
Myślę, że większość z nas ma właśnie takie spojrzenie na
Solidarność, nie tylko, jako na jedną z wielu organizacji, która
może przynieść korzyści, tylko, jako na coś zdecydowanie
więcej. Ośmielę się powiedzieć, że dla tych najbardziej zaangażowanych członków, działalność związkowa jest ważnym
elementem kształtującym ich codzienne życie. Ja o sobie
mogę właśnie tak powiedzieć. Solidarność, nie jest tylko pracą
i źródłem zarobku, dla mnie Solidarność to te ideały, o których
mówił Bł. Ks. Jerzy i możliwość bycia z ludźmi, a przede
wszystkim dla ludzi.
To, że tutaj dzisiaj stoję przed Wami i startuję w wyborach
na kolejną kadencję to w dużej mierze Wasza zasługa. Dziękuję za współpracę w ciągu ostatnich lat, za Wasze wsparcie
i ostatnie rozmowy, w których przekonywaliście mnie, że dla
dobra Opolskiej Solidarności powinnam kandydować. Wasze
poparcie i współpraca jest motywująca, budująca i przypomina
o tym, że wspólnie stanowimy trzon i siłę związku.
Wszyscy wiemy, że żyjemy w czasach, gdzie słowa „patriotyzm”, „Solidarność”, „związek zawodowy” czy „historia”
się dewaluują. Młodym ludziom, zabieganym i na co dzień
starającym o to, by godnie utrzymać swoją rodzinę ciężko
mówić czy wpajać jakieś ideały. Ale bez poczucia tożsamości
narodowej i historii związek będzie tylko jedną z wielu organizacji. Dlatego opierając się na doświadczeniach z poprzedniej
kadencji będę robić wszystko by docierać do ludzi młodych.
Stworzyliśmy już Izbę Pamięci, chcę teraz nawiązać współpracę z takimi instytucjami jak np. Młodzieżowe Rady Miast,
bo to przyszłe pokolenie będzie nas zastępować i kształtować
nasz Związek, Związek, który musi się rozwijać i dostosowywać do potrzeb przyszłego pokolenia. Wśród członków mamy
grono nowych działaczy. I to przede wszystkim dla nich chcę
by Zarząd Regionu był profesjonalnym zapleczem wsparcia w
codziennej działalności, gdyż to im jest najtrudniej w walce z
nieuczciwymi pracodawcami.
Chcę zainwestować w tych młodych członków związku
merytoryczną wiedzą poprzez odpowiednie szkolenia, nie tylko
z zakresu prawa pracy, ale także o charakterze psychologicznym
np. z zakresu mediacji i negocjacji.
Chcę by nowi działacze mieli poczucie, że Związek jest na
nich otwarty i traktuje ich po partnersku. Zdaję sobie sprawę
ile dzisiaj trzeba mieć odwagi i determinacji by zakładać nowe
organizacje, dziękuję wam za to młodzi.
Zaś Wy, którzy w Związku jesteście od lat i oddajecie swój
czas dla innych i nie rzadko zdrowie, dziękuję, że jesteście
dla tych młodych członków wzorem, bo oni patrząc na Was,
widząc Waszą determinację niejednokrotnie podejmują decyzję
o zaangażowaniu się w działalność związkową.
Obiecuję, że wszystkie nowe powstałe organizacje, które
powstały będą miały pełne wsparcie Zarządu. A organizacje,
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które, na co dzień borykają się z problemami, chcę by poczuły,
że wspólnymi siłami możemy sobie poradzić.
Każdy z nas jest inny, mamy różne charaktery i często
trudno znaleźć wspólny mianownik, bardzo mi zależy na tym,
byśmy w Związku wszyscy umieli się porozumieć, by współpraca pomiędzy poszczególnymi komisjami zakładowymi
i sekcjami regionalnymi przebiegała dobrze. By w sytuacji
trudnej, mimo różnic udawało się nam znaleźć kompromisowe
rozwiązanie służące dobru sprawy.
Po doświadczeniach poprzedniej kadencji wiem, że
w dalszym ciągu ogromną potrzebą w dzisiejszych czasach jest
promocja, rozwój, pozyskiwanie nowych członków i kształtowanie pozytywnego wizerunku i atrakcyjności Związku, jest to
jedno z ważniejszych zadań, których chce się podjąć.
Nie mamy możliwości by zatrzymać ludzi, którzy wyjeżdżają z kraju i szukają pracy za granicą, ale chcę by nasz
Związek wyposażył te osoby w odpowiednią wiedzę, w informacje gdzie szukać pomocy, jak sobie radzić w sytuacjach, gdy
pracodawca za granicą próbuje wykorzystać ich niewiedzę,
dzięki współpracy ze związkami w UE, by nasi członkowie
mieli furtkę do uzyskania pomocy.
Zrobię ile w mojej mocy, by każdy działacz czuł się akceptowany i potrzebny.
Chcę podkreślić, że ważne jest dla mnie także to, że
w nazwie mamy słowo niezależność… niezależność od wszelkich organizacji państwowych i układów politycznych.
Rzetelna współpraca tak, ale układy nie. Jestem zwolennikiem pełnej apolityczności związków zawodowych. Działacz
związkowy ma być dla wszystkich i musi umieć współpracować
z każdym.
Mam nadzieję, że Ci, którzy mieli ze mną kontakt w ostatnich latach mogą potwierdzić, że jako szef regionu stawiam na
gospodarność, i uczciwość.
To, co jest ważne dla wielu z Was, przypomnę, że Związek
Zawodowy Solidarność jest finansowany z Waszych składek
i zaręczam, że wszelkie środki wydawane są i będą bardzo
roztropnie, by majątek związkowy był w dalszym ciągu pomnażany, był tak stabilny, a w razie kryzysu i trudnych sytuacji mógł
być zabezpieczeniem dla funkcjonowania Związku i pomocy
najbardziej potrzebującym związkowcom.
Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że nie chcę składać czczych
obietnic. Obiecywać złotych gór, nęcić cudownymi wizjami,
bo nikt z nas nie wie, jaka będzie sytuacja w kraju, jak głęboko
kryzys będzie niszczył miejsca pracy i samych ludzi, więc i do
końca nie wiemy, jakie przed Związkiem staną zadania. Ale
wiem, co jest priorytetem…. zawsze człowiek i jego godność,
ochrona jego miejsca pracy, by się czuł bezpiecznie.
Jan Paweł II powiedział, że solidarność wyzwala walkę,
ale nie jest to nigdy walka przeciw drugiemu…jest to walka
o człowieka, o jego prawa. Jako związkowcy mamy w ręku
narzędzia do walki, możemy negocjować, manifestować, organizować protesty wreszcie poprzez ostre strajki mamy prawo
domagać się poszanowania pracowników. Każdy środek, który
ma służyć dobrym związkowym celom będzie wykorzystany.
Polskie dzieci dzisiaj nie potrzebują akcji „podziel się
chlebem”, Wasze dzieci potrzebują tego, by rodzice mieli
pracę, za którą sami będą mogli ten przysłowiowy bochenek
chleba kupić. I od tego, jako Solidarność jesteśmy, by bronić
prawa do pracy i walczyć o godne warunki życia dla każdego Polaka. Jestem tutaj dla Was i tylko z Waszą pomocą
i zaangażowaniem niezależne i wolne związki zawodowe mogą
dobrze funkcjonować.
Jako kandydat na przewodniczącego Zarządu Regionu
deklaruję, że oddaję swój czas, swoje serce, aby służyć Solidarności, Ojczyźnie a przez to każdemu z Was.
Dziękuję za uwagę.
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Założenia programowe
kandydata na przewodniczącego
Zarządu Regionu NSZZ
„Solidarność” Śląska Opolskiego
Waldemara Kościelnego
na kadencje 2014-2018
Szanowne Koleżanki
i Koledzy Delegaci!
Nazywam się Waldemar Kościelny. Mam 57 lat, jestem
żonaty, mam dwie dorosłe córki. Posiadam wykształcenie
wyższe, jestem magistrem inżynierem.
Członkiem Solidarności jestem od początku, od września
1980 roku. Od 5 kadencji pełnie funkcję przewodniczącego
MOZ NSZZ „Solidarność” przy Neapco Europe w Praszce,
największej w Regionie Śląska Opolskiego organizacji związkowej.
Przez 3 kadencje byłem członkiem Zarządu Regionu i delegatem na Krajowy Zjazd Delegatów. Od 5 kadencji jestem przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Krajowej Sekcji Przemysłu
Motoryzacyjnego i członkiem Rady Sekretariatu Metalowców.
W koncernie NEAPCO Europe jestem wiceprzewodniczącym
Europejskiej Rady Zakładowej.
Zakład, w którym pracuję od 1976 roku obecnie zatrudnia
840 pracowników. Są trzy związki zawodowe, Solidarność
jest największą organizacja liczącą 520 członków, w tym
pracujących 343. Pomimo, że wielu pracowników skorzystało
z programu dobrowolnych odejść liczebność naszej organizacji
zakładowej nie maleje, w tym roku wpisało się już 18 osób.
W swojej działalności związkowej wielokrotnie zmierzyłem
się z trudnymi sytuacjami, które w skrócie wymienię:
- byłem założycielem Spółki Pracowniczej, która kupiła 10
% akcji firmy macierzystej,
- w obronie zakładu i pracowników organizowałem akcje
strajkowe, pikiet, blokadę drogi krajowej nr 45, głodówkę
w obronie zwalnianych pracowników firmy outsourcingowej Hochtief.
Ze wszystkich tych akcji wychodziłem zwycięsko, dzięki
czemu mamy dzisiaj jeden z lepszych w kraju ZUZP.
Zawarliśmy z Właścicielem w 2007 roku porozumienie
sprzedażowe, dzięki któremu nie ma zwolnień a pracownicy
korzystają z programów dobrowolnych odejść i w ramach
rekompensaty otrzymują 24 miesięczne odprawy pieniężne.
Swoją wiedzą i doświadczeniem pragnę się podzielić
i wykorzystać w dalszej pracy związkowej, jako szef Regionu.
Dlatego kandyduje. A konkrety, które proponuję Solidarności Opolskiej to:
Swoją aktywność w terenie i dobry kontakt z organizacjami
zakładowymi, nie będę przewodniczącym, który siedzi za biurkiem i administruje Związkiem. Żeby być bliżej problemów,
z którymi borykają się organizacje i członkowie związku będę
zabiegał o dobry kontakt z przewodniczącymi organizacji. Będę
organizował wyjazdowe posiedzenia Zarządu Regionu tam
gdzie są punkty zapalne i rozpoczyna się walka. Organizacja
i przewodniczący organizacji musi dostać konkretne wsparcie.
Nikt i nic nie zastąpi w tym wsparciu przewodniczącego Zarządu Regionu, tylko razem mogą skutecznie stawić czoła pracodawcy. A jak to jest ważne wiem z własnego doświadczenia.

dok. na str. 7

Śląska Opolskiego lipiec 2014 r.

dok. ze str. 6

Ze względu na to, że nasz Region jest regionem małych
organizacji powołam zespół negocjacyjny, który szybko
i skutecznie wesprze organizację potrzebującą pomocy. Nawet
pisanie pism na miejscu będzie dużą pomocą, dzisiaj laptop
i drukarka nie jest problemem.
Uważam, że nic tak nie promuje Związku jak jego sukcesy,
wówczas członkowie nabierają nadziei i odwagi w działaniu,
wiedzą, że mogą poprawić swój byt i zmieniać rzeczywistość
a pracodawcy nabierają respektu do związku.
W tych wszystkich założeniach duże znaczenie na udział
naszych związkowych prawników, którzy dotychczas wykazali
się dużą pomocą czy to w poradach prawnych czy obecnością
w sądach. Porady prawne w Oddziałach i Zarządzie Regionu,
są cenione przez związkowców. Dlatego kontynuacja tych
działał jest jak najbardziej wskazana a jeśli zajdą potrzeby
widzę możliwość poszerzenia tej bazy.
W Oddziałach i organizacjach związkowych będą organizował szkolenia a tematy szkoleń będą wybierali członkowie
Związku, co będę chcieli czy szkolenie podstawowe, czy
ekonomiczne, czy szkolenia odnośnie rozwoju związku, czy
negocjacje.
Na ten cel będę pozyskiwał środki między innymi z programów unijnych. Wykorzystując programy unijne pozyskam
dodatkowe środki na szkolenia i wsparcie finansowe Zarządu
Regionu. Mam zaprzyjaźnionych fachowców do programów
unijnych, którzy takie programy realizowali w innych Regionach Solidarności, także 5 naszych kolegów, łącznie ze mną,
zostało przez nich zaproszonych do wzięcia udziału w 1,5
rocznym szkoleniu.
Środki unijne na realizację projektów szkoleniowych są
wielką szansą, której nie powinniśmy zmarnować. Możemy
przeszkolić z wielu tematów niezbędnych w pracy związkowej
całą rzeszę działaczy, w tym działaczy młodych stażem, którzy
zaczynają tą trudną drogę związkowca.
Zamierzam wrócić do organizowania szkoleń w Oddziałach
i organizacjach związkowych prowadzonych przez Państwową
Inspekcję Pracy. Da to członkom Związku oprócz uzyskania
wiedzy bezpośredni kontakt z Inspektorem Pracy, co może
owocować na przyszłość.
Na Śląsku Opolskim jest dużo organizacji zrzeszających
małą liczbę członków i aby skoordynować ich działania
potrzebne są silne regionalne sekcje branżowe. Pozwoli to
dysponować wiedzą, co dzieje się w danej branży i jak pomóc
członkom Związku.
Moje relacje z członkami Zarządu Regionu oprę na
koleżeńskiej stopie nie dzieląc na lepszych i gorszych, ale
z poszanowaniem demokracji i odpowiedzialności za Związek.
Będziemy wspólnie podejmować jak najlepsze decyzje.
W 1980 roku marzyliśmy o Polsce sprawiedliwej i dobrze
rządzonej, za co nasze Koleżanki i Koledzy oddawali swe życie
i poświęcili swoje zdrowie, a dzisiaj, co mamy:
- kupczenie Polską
- zamykanie zakładów pracy
- zwalnianie pracowników pozostających bez środków do
życia i pomocy całej rodziny
- deptanie godności człowieka i praw związkowych.
Kiedy jedni pławią się w bogactwie a pracownicy nie dostają wynagrodzenia to jedność w Solidarności jest w stanie
zmienić dzisiejszą rzeczywistość.
Zwracam się do Was Delegatki i Delegaci o poparcie. Wasz
głos oddany na mnie to głos oddany na wiedzę związkową,
doświadczenia i skuteczność w działaniu.
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Cecylia Gonet
odznaczona z okazji
Dni Chemika

6 czerwca br. w Dworku Komorno odbyła się uroczysta gala wręczania odznaczeń Grupy Azoty ZAK
S.A. Zarząd nagrodził symbolicznie partnerów firmy,
przekazując odznaczenie Złoty Kłos za Zasługi dla
Grupy Azoty ZAK S.A. Jedno z odznaczeń otrzymała
Cecylia Gonet – przewodnicząca Zarządu Regionu
NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego. Odznaczenie
jest wyrazem wdzięczności za zaangażowanie i wsparcie
dla Grupy Azoty ZAK S.A.
Gala zgromadziła mnóstwo zacnych gości z branży
przemysłowej i nie tylko.
Specjalne wyróżnienie odebrał minister Władysław
Kosiniak-Kamysz za działania w obszarze polityki pracy
pozwalającej firmom takim jak Grupa Azoty ZAK S.A. na
wdrażanie wysokich standardów zarządzania kapitałem
ludzkim i społecznym.
Do grona Zasłużonych Pracowników dołączyło kolejne
20 osób. W tym roku narodziła się nowa tradycja i symboliczne podziękowania złożono również na ręce jubilatów
z 45- i 50-letnim stażem pracy, a także pracowników, którzy
w minionym roku odeszli na emeryturę. Uroczystość rozpoczęła się od wręczenia odznaczeń państwowych - Brązowego Krzyża Zasługi oraz Złotego Medalu za Długoletnią
Służbę, którym nagrodzonych zostało 3 pracowników Grupy
Azoty ZAK S.A.
Podczas uroczystości nie mogło zabraknąć akcentów
muzycznych - otwarcia imprezy dokonał zespół Chilla Quartet, a zamknięcia Alicja Majewska przy akompaniamencie
Włodzimierza Korcza.
Źródło informacji: http://zak.grupaazoty.com/pl
KOLEŻANCE

MARII PIERNIKARSKIEJ
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

SYNA
składają członkowie
Miejskiej Komisji Emerytów i Rencistów
NSZZ „Solidarność” w Opolu
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Członkowie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”
Śląska Opolskiego na kadencję 2014 – 2018
Cecylia Gonet – członek „S”
od 1980 r., od marca 2007 r. przewodnicząca ZR, członek Komisji
Krajowej, delegat na KZD, delegat
na WZDR, członek Krajowej Komisji Rewizyjnej w kadencji 2002
– 2006. Przewodnicząca Regionalnej Komisji Wyborczej w kadencji
2010 – 2014, członek ZR od 1995 r.
Adamczyk Grzegorz – członek
„S” od 1996 r., od maja 2007 r. z-ca
przewodniczącego ZR, przewodniczący KZ NSZZ w DIEHL Controls
Polska w Namysłowie, delegat na
KZD, członek prezydium KZD
na kadencję 2006 – 2010, członek
Krajowej Komisji Rewizyjnej od
2010 r., delegat na WZDR, trener
związkowy.
Baczyński Stanisław – członek
„S” od 1980 r., członek Prezydium
ZR w kadencji 2010 – 2014, przewodniczący Podzakładowej Organizacji NSZZ „S” w PKP Energetyka
S.A. Usługi Zakład Śląski, Delegat
na WZDR, delegat na WZD Sekcji
Krajowej Kolejarzy, członek ZR
od 2010 r., członek Prezydium ZR,
„Zasłużony Członek NSZZ Solidarność Regionu Śląska Opolskiego”.
Bączyńska Grażyna – członek
„S” od 1986 r., przewodnicząca
KZ NSZZ „Solidarność” w MZK
w Opolu, członek ZR, delegat na
WZDR, delegat na KZD w kadencji
2010 – 2014.

Danielewicz Jolanta – członek
NSZZ „S” od 2006 r. , od 2010
r. sekretarz Komisji Oddziałowej
w MOZ NSZZ „S” Pracowników
Energetyki Cieplnej Opolszczyzny
w Opolu, delegat na WZDR.
Furtak Bronisława – członek
„S” od 1989 r., przewodnicząca
MOZ NSZZ „S” przy SP ZOZ w
Głubczycach, delegat na WZD
Sekcji Ochrony Zdrowia, delegat
na WZDR.
Jackowski Dariusz – członek
„S” od 1990 r., członek Komisji
MOZ „S” Pracowników Poczty Polskiej w Opolu, delegat na WZDR.

Jamiński Ryszard – członek
„S” od 1980 r., przewodniczący KZ
„S” przy Spółce AKWA w Nysie,
delegat na WZDR, członek ZR od
2006 r., z-ca przewodniczącego
Rady Oddziału w Nysie.
Jędrzej Grzegorz – członek
„S” od 2009 r., przewodniczący
MOZ przy Urzędzie Skarbowym
w Prudniku, członek ZR od 2010,
delegat na WZDR, członek Powiatowej Rady Zatrudnienia w Prudniku, z-ca przewodniczącego Rady
Oddziału w Prudniku.

Berezowski Jerzy – członek
„S” od 1980 r., przewodniczący
Komisji Oddziałowej NSZZ „S”
przy PZU w Opolu od 2002 r., delegat na ZZD, delegat na WZDR,
członek ZR i Prezydium ZR od
2010.

Karnaś Zbigniew - członek
„S” od 1993 r., przewodniczący
KZ Polskie Młyny w Nysie, z-ca
przewodniczącego Sekcji Krajowej
Przemysłu Cukierniczego – Młynarskiego i Piekarskiego w kadencji
2010 – 2014, delegat na WZDR,
członek ZR od 2010 r.

Brzęczek Dariusz – członek
„S” od 1989 r. , przewodniczący
MOZ „S” przy ALCHEMIA S.A.
Zakład WRA w Zawadzkiem, członek ZR i Prezydium ZR od 2010 r.,
delegat na WZDR.

Konieczko Gerard – członek
„S” od 2000 r., w okresie od lipca
2011 do marca 2014 przewodniczący MOZ NSZZ „S” przy Lhoist
S.A, obecnie wiceprzewodniczący
tej organizacji. Członek ZR od 2010
r., delegat na WZDR.

Śląska Opolskiego lipiec 2014 r.
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Członkowie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”
Śląska Opolskiego na kadencję 2014 – 2018 c.d.
Kościelny Waldemar – członek
„S” od 1980 r., przewodniczący
MOZ NSZZ „S” Neapco Europe w
Praszce, delegat na WZD Krajowej
Sekcji Przemysłu Motoryzacyjnego, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krajowego SPM, członek
Rady Sekretariatu Metalowców,
delegat na Kongres Metalowców,
delegat na KZD, delegat na WZDR,
członek ZR.
Kotek Dawid – członek „S” od
2013 r., przewodniczący KZ „S”
przy PKS w Kluczborku, delegat
na WZDR.

Kozłowski Kazimierz – członek „S” od 1980 r., przewodniczący
Terenowej Organizacji Związkowej
„S” przy Oddziale ZR w Brzegu,
członek ZR od 2010, delegat na
WZDR, przewodniczący Rady
Oddziału ZR w Brzegu.
Kucharski Wiesław – członek
„S” 2000 r., przewodniczący KZ
„S” przy Lasy Państwowe Nadleśnictwo Strzelce Opolskie, delegat na
MSPL przy RSLP w Katowicach,
delegat na WZDR.
Kuśmierczyk Grzegorz – członek „S” od 2009 r., przewodniczący
KZ „S” przy Cementowni „ODRA”
w Opolu, delegat na WZD Krajowej
Sekcji Materiałów Budowlanych,
delegat na WZDR.
Laskowski Marcin – członek
NSZZ „S” od 2006 r., przewodniczący MOZ NSZZ „Solidarność”
przy WCM w Opolu od lutego 2011
r., delegat na WZD Sekcji Krajowej
Służby Zdrowia od 2011. W kadencji 2014 – 2018 członek Rady
Sekretariatu Krajowego Ochrony
Zdrowia „S”, delegat na WZDR.

Łowejko Henryk – członek „S”
od 2006 r., z-ca przewodniczącego
MOZ MOZ NSZZ „S” Neapco Europe w Praszce, delegat na WZDR.

Pilichowski Mariusz – członek
„S” od 1981 r., przewodniczący
Komisji Zakładowej przy Sekcji
Utrzymania Obiektów Inżynieryjnych i Linii Kolejowych w Kędzierzynie – Koźlu ZMT Kraków,
przewodniczący Rady Oddziału ZR
w Kędzierzynie – Koźlu, delegat na
WZD Krajowej Sekcji Kolejarzy,
członek ZR od 2006 r., delegat na
WZDR.
Ryśnik Tadeusz – członek „S”
od 1980 r., przewodniczący MOZ
NSZZ „S” przy Górażdże Cement
S.A. w Choruli, członek ZR od 1990
r., członek Prezydium ZR w latach
1990 – 2010 r., delegat na KZD
od 1992 r., członek KK w okresie
1992 do 2010 r., przewodniczący
Krajowej Sekcji Materiałów Budowlanych „S” od 2010 r., delegat
na WZDR.
Stelmach Marek – członek „S”
od 1980 r., przewodniczący Podzakładowej Organizacji Związkowej
„S” w Taborze Szynowym S.A. w
Opolu, członek ZR, członek Prezydium - skarbnik ZR, regionalny
koordynator pielgrzymek, delegat
na WZD Sekcji Krajowej Przedsiębiorstw Zaplecza Kolei NSZZ „S”,
członek Powiatowej Rady Zatrudnienia w Opolu, delegat na WZDR.
Szewczuk Henryk – członek
„S” od 1981 r., przewodniczący
KZ „S” przy Przedsiębiorstwie
Gospodarki Komunalnej „EKOM”
w Nysie, przewodniczący Rady Oddziału w Nysie, delegat na WZDR,
członek ZR od 2010 r.,
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Szczygieł Jan – członek „S”
od 1980 r., przewodniczący KZ
NSZZ „S” w Grodkowskich Zakładach Wyrobów Metalowych w
Grodkowie, Przewodniczący Rady
Oddziału ZR w Grodkowie, delegat
na WZDR, członek ZR od 1998 r.
Szulc Marek – członek „S”
od 1980 r., przewodniczący MOZ
NSZZ „S” przy SP ZOZ Kędzierzyn – Koźle, delegat na WZDR.

Grajcar Judyta – przewodnicząca Sekcji Regionalnej Ochrony Zdrowia NSZZ „S” Regionu
Śląska Opolskiego, członek „S”
od 1998 r., przewodnicząca MOZ
NSZZ „S” przy SP ZOZ w Głuchołazach, , przewodnicząca Rady Oddziału ZR w Głuchołazach, członek
ZR w kadencji 2010 – 2014, delegat
na WZD Sekcji Krajowej Ochrony
Zdrowia, delegat na WZDR, członek Rady Sekcji Krajowej Ochrony
Zdrowia „S”.
Niżankowska Krystyna –
Przewodnicząca Regionalnej
Sekcji Emerytów i Rencistów
NSZZ „S” Regionu Śląska Opolskiego, członek „S” od 1980 r.,
delegat na WZD Sekcji Krajowej
Emerytów i Rencistów.

65 rocznica urodzin
śp. Lecha Kaczyńskiego
18 czerwca minęła
65 rocznica urodzin śp.
Lecha Kaczyńskiego Prezydenta RP, pierwszego
Zastępcy Przewodniczącego Niezależnego
Samorządnego Związku
Zawodowego „Solidarność”. Lech Kaczyński
zginął w drodze do Katynia 10 kwietnia 2010 r. Jego droga do najwyższej godności
w państwie wiodła przez zaangażowanie w działania opozycji demokratycznej w czasach PRL. Był doradą Wolnych
Związków Zawodowych na Wybrzeżu. Działał w podziemnym kierownictwie związku. Po 1989 r. poseł i senator RP,
Minister Stanu – Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego
w Kancelarii Prezydenta RP, Prezes Najwyższej Izby
Kontroli, Minister Sprawiedliwości. W latach 2002 – 2005
prezydent stolicy. Prezydent RP w latach 2005 – 2010.

Odszedł Jan Gromek
Z żalem i bólem przyjęliśmy wiadomość, że w maju
2014r. po długiej i ciężkiej
chorobie odszedł na wieczną
służbę do Pana nasz Kolega
Jan Gromek.
Był wieloletnim Przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”
w Elektrowni Opole, delegatem na Krajowy Zjazd Delegatów i delegatem na WZDR
Regionu Śląska Opolskiego
NSZZ „Solidarność”.
Zapamiętamy Go jako człowieka bardo serdecznego,
życzliwego, zawsze uśmiechniętego.
Żegnaj Przyjacielu, w naszych sercach i pamięci
pozostaniesz na zawsze!

Sylwetki członków RKR zamieścimy w następnym
wydaniu BI

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość,
że 3 lipca 2014 r. odszedł na wieczną służbę do Pana

VII edycja konkursu
„Pracodawca Przyjazny
Pracownikom”

WOJCIECH WÓJCIK

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
ogłasza rozpoczęcie VII edycji konkursu „Pracodawca
Przyjazny Pracownikom” z dniem 1 czerwca 2014 r.
Termin zgłoszenia wniosków upływa 31 lipca 2014 r.

długoletni przewodniczący Komisji Zakładowej
NSZZ „Solidarność” Wodociągi i Kanalizacja w Opolu.
Wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy
RODZINIE
składają
Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego
oraz Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”
Wodociągi i Kanalizacja w Opolu.

Śląska Opolskiego lipiec 2014 r.
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Szkolenie podstawowe
W Turawie w dniach 12 – 14
czerwca odbyło się szkolenie podstawowe dla nowowybranych (na
kadencję 2014 – 2018) przewodniczących lub ich zastępców organizacji związkowych NSZZ „Solidarność”. W warsztatach uczestniczyło
30 związkowców.
Wykłady w dwóch grupach prowadzili trenerzy związkowi: Grzegorz Adamczyk - z-ca przewodniczącego ZR i Hanna Wierzbicka
– sekretarz ZR. Wszyscy uczestnicy
otrzymali poradnik: „Vademecum Prawa Związkowego w praktycznym stosowaniu” autorstwa Heleny Rajczuk – prawnika
ZR, wydany nakładem Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego. W godzinach popołudniowych, drugiego
dnia szkolenia, uczestników odwiedziła przewodnicząca ZR Cecylia Gonet, która przedstawiła aktualna sytuację związku
i odpowiadała na pytania związkowców.
Przypomnijmy, że pierwsza tura szkolenia odbyła się w maju.

Rok pod znakiem jubileuszy

Rok 2014 to rok jubileuszy w moim bieganiu.
To już 15 lat jak biegam
na trasach Polski i Europy
w koszulce NSZZ „Solidarność”. Postanowiłem,
że uczczę ten rok w sposób
szczególny, gdyż w tym
roku również jubileusz obchodzi Maraton Solidarności – odbędzie się jego
20 już edycja, dlatego jest
to odpowiedni moment,
abym również ja mógł
w jakiś sposób uczcić to
wydarzenie.
Na koniec 2013 roku miałem w swoim dorobku przebiegnięte 43 maratony, zatem do mojego 50 brakuje mi tylko
siedmiu – w sumie 6 muszę przebiec wiosną, by właśnie
50 pobiec na XX Maratonie Solidarności na trasie Gdynia-Gdańsk, 15 sierpnia. Będzie to również mój 10 przebiegnięty Maraton Solidarności. Ten dzień, 15 sierpnia będzie
dla mnie dniem potrójnego jubileuszu – przebiegnę mój 50
maraton w życiu, na moim 10 Maratonie Solidarności, na
XX jubileuszowym Maratonie „S”.
Swoje starty maratońskie w tym roku zacząłem w Krakowie, 25 stycznia, na Koleżeńskim Maratonie Krakusa,
gdzie zająłem 11 miejsce w bardzo mroźnej scenerii, przy

-14°C i padającym śniegu, z czasem 03:40:42. 6 kwietnia
przebiegłem swój drugi maraton w tym roku, w Dębnie,
gdzie walczyłem z zatruciem żołądkowym i samym sobą
aby go ukończyć (co mi się udało). Kolejny maraton to
start w II Orlen Maraton w Warszawie, gdzie wraz z pięćdziesięcioma Spartanami biegłem dla niepełnosprawnych
dzieci, pozyskując środki pieniężne na ich leczenie. Tutaj
czas nie był ważny, gdyż pokonywaliśmy ten maraton
w pełnym ekwipunku spartańskim, tj. w hełmie, pelerynie,
z tarczą i włócznią. Czwarty maraton przebiegłem w Jelczu-Laskowicach, 1 maja, w przepięknej słonecznej pogodzie,
zająłem tam 47 miejsce w klasyfikacji otwartej, a 6 w swojej
kategorii wiekowej.
11 maja był dniem szczególnym – biegłem maraton w
Opolu. Intencja w której biegłem była szczególna – 3 dni
wcześniej zmarł mój kolega Janusz Gromek, wieloletni
przewodniczący MOZ NSZZ „Solidarność” Elektrowni
Opole. W ten sposób chciałem oddać hołd zmarłemu,
a następnego dnia uczestniczyłem w jego pogrzebie.
Ostatni maraton tej wiosny przebiegłem 18 maja
w Krakowie, na XIII Cracovia Maraton, gdzie uzyskałem
najlepszy w tym roku czas, 03:23:39.
To był mój 6 maraton w tym roku i będą jeszcze kolejne
3 lub 4, ale ten najważniejszy pobiegnę 15 sierpnia, swój
50 maraton, na XX jubileuszowym Maratonie Solidarności.
Zapraszam wszystkich kolegów i koleżanki do Trójmiasta,
trzymajcie za mnie kciuki.
Adam Król

Koleżanki z MOZ NSZZ „Solidarność”
przy Zarządzie Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego w Opolu
składają serdeczne gratulacje

MARZENCE KUCZ
z powodu urodzenia córeczki ALEKSANDRY
Małej Oli życzymy beztroskiego dzieciństwa, a rodzicom Marzence
i Jarkowi odkrywania nowych uroków wspólnego życia.
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