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Płace i obrona miejsc pracy
Wynagrodzenia pracowników w Poczcie Polskiej i likwidacja Zespołu Ośrodków Rehabilitacji Leczniczej w Suchym
Borze to wiodące tematy kwietniowego posiedzenia Zarządu
Regionu NSZZ „Solidarność”
Ślaska Opolskiego.
Członkowie ZR po zapoznaniu się z aktualną sytuacją Zespołu Ośrodków Rehabilitacji Leczniczej w Suchym Borze wchodzących obecnie w skład Stobrawskiego Centrum Medycznego (SCM) w pełni poparli
stanowisko zakładowej organizacji związkowej NSZZ
„Solidarność” wyrażającej zarazem stanowisko ogółu zatrudnionych w Zespole.
Zarząd Regionu opiniując swego czasu uchwałę intencyjną sejmiku województwa o zamiarze połączenia SCM
z Zespołem Ośrodków w Suchym Borze i Jarnołtówku
przedstawił warunek utrzymania w połączonej jednostce
rehabilitacji dziecięcej – i warunek ten został przyjęty, co
znalazło także odzwierciedlenie w uzasadnieniu podjętej
przez sejmik uchwały.
Tylko dlatego też załoga ośrodków zaprzestała pikiet,
strajków i innych środków protestu, wierząc, że nowy podmiot, mimo trudnych warunków organizacyjnych (w tej
chwili ośrodki w Kup, Pokoju, Jarnołtówku, Suchym Borze – a więc rozproszone po całym województwie) jednak
podoła zadaniu przejęcia funkcjonowania tych ośrodków.
Tak się jednak nie stało, na co wskazują próby przeniesienia załogi z Suchego Boru do innych jednostek organizacyjnych SCM bez uprzedniego utworzenia zresztą
rozwiązań organizacyjnych na zabezpieczenie pracy na
„nowych” stanowiskach.
Tym samym ośrodek w Suchym Borze dzieli los Jarnołtówka – opuszczonego sanatorium dziecięcego, a to na
pewno nie wystawia dobrego świadectwa gospodarzom
województwa, którzy deklarowali sanację tych ośrodków i
zapewnienie dzieciom z terenu województwa rehabilitacji
zdrowotnej. Zarówno pracownicy tych jednostek, jak i społeczność Opolszczyzny zostali po prostu oszukani. Obec-

nie prezes SCM argumentuje decyzję kosztami remontu
niezbędnymi w Suchym Borze.
Otóż niewątpliwie zanim podjęto decyzję - był chociaż
raz w tych ośrodkach, stan i standard był wszystkim zainteresowanym znany, jak również to, że ośrodek w Suchym
Borze przez cały czas – i obecnie pracuje przy pełnym obciążeniu pacjentów, w skromnych warunkach, ale profesjonalnie i z oddaniem.
Kierując się zasadnością poparcia stanowiska zakładowej organizacji związkowej oraz działając w interesie społecznym wnosimy o wstrzymanie działań zmierzających
do likwidacji ośrodka w Suchym Borze i objęcie nadzorem
zarządzania niezwykle istotnymi jakim są świadczenia z
zakresu rehabilitacji dziecięcej na terenie naszego województwa.
Zarząd Regionu poprzez swoich przedstawicieli w
Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego wniósł na
posiedzeniu 4 kwietnia 2017 r. wniosek o przeprowadzenie debaty na temat likwidacji tego ośrodka. Taka
debata odbędzie się w maju.
Zarząd Regionu przyjął też stanowisko popierające
żądania Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”
Pracowników Poczty Polskiej dotyczące podniesienia wynagrodzeń pracownikom Poczty Polskiej S.A. i zaapelował
do Zarządu Poczty Polskiej S.A. o niezwłoczną realizację
postulatu pocztowej „Solidarności”.
Ubiegłoroczne podwyżki płac, przyjęte przez Pocztowców jako sygnał korzystnych zmian w firmie, nie zniwelowały wieloletnich zaległości i w dalszym ciągu średnia
dok. na str. 2
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Dzień
Hutnika, Strażaka
i Koksownika

Życzenia
dla Pracowników
Gospodarki Komunalnej

4 maja swoje święto obchodzą
Hutnicy, Strażacy i Koksownicy

10 maja swoje święto obchodzą
Pracownicy Gospodarki Komunalnej

Z tej okazji składam
najserdeczniejsze życzenia aby ten piękny
dzień, Święto Waszego
Patrona św. Floriana,
był źródłem siły w życiu codziennym, a także przyniósł spełnienie
oczekiwań i planów prywatnych oraz zawodowych.
Oby atmosfera życzliwości i radości pozostawała w Waszych sercach przez cały rok. Niech
Święty Florian otacza Was opieką i wspiera każdego dnia.

Z tej okazji składam najserdeczniejsze
życzenia stabilizacji
zatrudnienia i godziwego wynagradzania.
Niech w codziennej
pracy towarzyszy Wam
zadowolenie z dobrze
wykonanych
zadań
oraz życzliwość społeczności lokalnych doceniających Waszą pracę.
Łączę najlepsze życzenia spełnienia planów,
wielu sukcesów, zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Szczęść Boże
Przewodnicząca Zarządu Regionu
NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego
Cecylia Gonet

Szczęść Boże!
Przewodnicząca Zarządu Regionu
NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego
Cecylia Gonet

Mamy
sukces
Sąd Rejonowy w Opolu 4 kwietnia 2017 r. w pełni
uwzględnił roszczenia Iwony Kukowki przeciwko Opolskiej Wojewódzkiej Komendzie Ochotniczych Hufców
Pracy w Opolu o odszkodowanie. Iwona Kukowka otrzymała rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem. W
pozwie do sądu Radca prawny Dominik Walczak w imieniu powódki wnosił o uznanie za bezskuteczne oświadczenia pracodawcy z dnia 4 kwietnia 2016 r. o rozwiązaniu
umowy o pracę za wypowiedzeniem.
Po upływie okresu wypowiedzenia umowy o pracę
wnosił o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach pracy i płacy i zasądzenie wynagrodzenia za okres pozostawania bez pracy za okres miesiąca. Następnie wniósł
o zasądzenie odszkodowania za okres 3 miesięcy, z uwagi
na podjęcie w tym czasie przez Iwonę Kukowkę pracy.
Zmiana była podyktowana podjęciem pracy gdzie indziej. Sąd uwzględnił w pełni roszczenie. Wyrok jest nieprawomocny.

Płace i obrona
miejsc pracy

dok. ze str. 1

płaca w Poczcie Polskiej jest sytuowana znacznie poniżej
średniej krajowej. Wciąż zarobki większości załogi nie
gwarantują warunków życia, które Pocztowcy i ich rodziny
mogliby uznać za godne i pozwalające ze spokojem patrzeć
w przyszłość.
„Członkowie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”
Śląska Opolskiego, to nie tylko przedstawiciele różnych
zakładów pracy i instytucji z terenu województwa opolskiego, którzy solidaryzują się z Koleżankami i Kolegami
z pocztowej „Solidarności”, ale również klienci Poczty
Polskiej, którzy przejawiają zaniepokojenie sytuacją w
tymże przedsiębiorstwie. Mamy świadomość, że problemy płacowe pracowników Poczty Polskiej mogą mieć negatywne odzwierciedlenie w dostępności i jakości usług
pocztowych, z których na co dzień korzystamy” - czytamy
w stanowisku.
(red.)

Śląska Opolskiego maj 2017 r.
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Solidarny z Solidarnością

– życie i działalność ks. bpa Antoniego Adamiuka
Rada Miasta Opola 29 grudnia 2016 roku podjęła uchwałę w sprawie nadania
placowi publicznemu zlokalizowanemu na skrzyżowaniu dróg publicznych Księdza
Stefana Baldego i Katedralnej nazwę „Skwer Biskupa Antoniego Adamiuka”.
Współorganizatorem uroczystości jest Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego. Termin uroczystości: 25 kwietnia 2017 r.

Ks. biskup Antoni Adamiuk (1913-2000)
HONOROWY CZŁONEK
NSZZ SOLIDARNOŚĆ
Biskup Antoni Adamiuk urodził się 18 grudnia 1913r. w
Stanach Zjednoczonych. Po
powrocie do Polski mieszkał
w Maksymówce w powiecie
Zbaraż. Średnie wykształcenie zdobył w gimnazjum w
Tarnopolu. W 1933 r. wybrał
studia filozoficzno – teologiczne na lwowskim Uniwersytecie Jana Kazimierza,
które ukończył zdobyciem
magisterium z teologii i
przyjęciem święceń kapłańskich 18 czerwca 1939 r.
w katedrze lwowskiej z
rąk arcybiskupa Bolesława Twardowskiego. Okres wojny przeżył w parafii Busk,
gdzie z podziwu godną cierpliwością i odwagą posługiwał
wiernym, także grekokatolikom. Wtedy też tragedię Sybiru
przeżyła rodzina. Na początku czerwca 1944 r. musiał opuścić umiłowane strony. Przez kilka miesięcy duszpasterzował w parafii Strzelce Wielkie w powiecie Brzesko. Latem
1945 r. ks. Adamiuk przybył na Śląsk Opolski i w lipcu tego
roku osiedlił się w Głubczycach, gdzie został katechetą w
gimnazjum i liceum oraz obsługiwał parafie w Szonowie i
Klisinie, w których osiedlili się ludzie z okolic Buska. W
1946 r. został dziekanem dekanatu głubczyckiego, mimo to
pozostał nadal katechetą, ucząc każdego tygodnia 40 godzin religii, a także innych przedmiotów. Z chwilą przyjścia
do Opola biskupa Franciszka Jopa, ks. Antoni został wizytatorem nauki religii, w rok później konsultorem diecezjalnym oraz – po śmierci ks. rektora Jana Tomaszewskiego
– profesorem pedagogiki i katechetyki w Wyższym Seminarium Duchownym. W 1961 r. został kanclerzem Kurii.

Organizował też kursy katechetyczne dla świeckich i sióstr
zakonnych. Opracował „ Mały Katechizm” i „ Historię Biblijną” oraz „ Katechizm” dla dorosłych.
Dnia 7 czerwca 1970 r. ogłoszono nominację ks. Antoniego Adamiuka na biskupa pomocniczego diecezji opolskiej. Konsekracja biskupa miała miejsce w katedrze opolskiej w niedzielę 5 lipca 1970 r. Głównym konsekratorem
był biskup F. Jop. Odtąd rozpoczęła się posługa biskupa
związana przede wszystkim z wizytacjami parafii, udzielaniem sakramentu bierzmowania, sprawowaniem różnorodnych uroczystości. Chętnie podejmował się różnego
rodzaju posług w myśl swojego zawołania biskupiego „Fiat
voluntas Tua – niech się stanie wola Boża”. Cenił sobie
żywy kontakt z wiernymi. Umiał rozmawiać także z ludźmi
niechętnymi Kościołowi i religii. Zaszczepiał w kazaniach
miłość do tradycji historycznej i katolickiej, przestrzegał
przed wyniszczeniem narodu przez systemy totalitarne.
Znają go szczególnie wszyscy zatroskani o przywrócenie
wewnętrznej suwerenności, którym nie szczędził zachęty,
otuchy i pouczeń. Wszystko to przysporzyło Mu wiele szacunku i wzmacniało Jego autorytet jako biskupa reprezentanta Kościoła. Był członkiem Komisji Katechetycznej, do
Spraw Trzeźwości oraz Duszpasterstwa Ludzi Pracy. Mimo
przejścia w 1989 r. w stan spoczynku, nadal – o ile siły mu
pozwalały – aktywnie uczestniczył w życiu diecezji.
W 1996 r. został Honorowym Członkiem NSZZ „Solidarność”.
Utrudzony chorobą, zakończył swą ziemską wędrówkę
25 stycznia 2000 roku w 86 roku życia.
Zgodnie z wolą śp. biskupa Antoniego Adamiuka, wyrażoną w testamencie, ciało jego zostało pochowane na cmentarzu OO. Franciszkanów na Górze Św. Anny.
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Wykaz sztandarów i pomników NSZZ „Solidarność”
poświęconych przez śp. bpa Antoniego Adamiuka
7.

8.

9.

1. Sztandar Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”
Huty „Andrzej” w Zawadzkiem – poświęcony 4 maja
1981 roku w trakcie pierwszej Mszy św. odprawionej
na terenie huty z okazji święta patrona hutników św.
Floriana.
2. Sztandar Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”
Zakładów Koksowniczych „Zdzieszowice” w maju
1981 r. poświęcił ks. Antoni Komor, proboszcz parafii
pw. św. Antoniego w Zdzieszowicach. W tym samym
czasie zrodził się pomysł wzniesienia pomnika św.
Floriana, patrona hutników. Krzyż i figurę św. Floriana
poświęcił ks. bp Antoni Adamiuk 19 wrześnie 1981 r.
3. Sztandar Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”
Huty „Małapanew” w Ozimku poświęcony 4 października 1981 r.
4. Sztandar Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”
Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego – poświęcony podczas Mszy św. odprawionej w hali głównej zakładu 10 października 1981 roku. Przed Mszą
św. nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie pomnika św.
Katarzyny na terenie zakładu.
5. Sztandar Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”
przy PKP Węzeł Kędzierzyn – Koźle poświęcony w
1981 roku w kościele pw. św. Eugeniusza de Mazenod.
6. Sztandar Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”
Zakładów Chemicznych „Blachownia” w Kędzierzy-

10.

11.

12.

13.

nie – Koźlu poświęcony 18 października 1981 roku.
Uroczystość odbyła się obok hali sportowej w Kędzierzynie – Koźlu.
Sztandar Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”
„OPOLWAP” w Tarnowie Opolskim poświęcony w
1981 roku w kościele pw. św. Marcina w Tarnowie
Opolskim.
Sztandar Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”
Zakładów Azotowych „Kędzierzyn” S.A. poświęcony
w hali sportowej przy ul. Świerczewskiego, obecnie
Jana Pawła II 6 grudnia 1981 roku.
Sztandar Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”
Zakładów Przemysłu Bawełnianego „FROTEX” w
Prudniku poświęcony 13 grudnia 1981 roku w kościele
pw. św. Michała Archanioła. Wraz ze sztandarem poświęcono tablicę ku czci pomordowanych stoczniowców. Tablica znajduje się na murze Stoczni Gdańskiej
przy Placu Trzech Krzyży.
Sztandar Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w
Zakładach Tkanin Dekoracyjnych „Welur” w Kietrzu
Śląskim poświęcony 13 grudnia 1981 r. w kościele pw.
św. Tomasza w Kietrzu.
Sztandar Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”
Fabryki Maszyn i Urządzeń „Agromet – Pionier” w
Strzelcach Opolskich poświęcony 24 sierpnia 1996 r.
w Zawadzkiem w 16 rocznicę Sierpnia’80. Po Mszy
św. ówczesny przewodniczący Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność” Marian Krzaklewski wręczył
ks. biskupowi Antoniemu Adamiukowi insygnia Honorowego Członka NSZZ Solidarność”. Po likwidacji
zakładu i rozwiązaniu organizacji związkowcy zdecydowali o przekazaniu sztandaru Radzie Oddziału
Strzelce Opolskie – Zawadzkie. Obecnie sztandar reprezentuje wszystkie organizacje z tego terenu.
Sztandar Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”
Kopalni Piasku „Kotlarnia” poświęcony 8 grudnia
1996 roku w kościele parafialnym pw. św. Maksymiliana Kolbe w Kotlarni.
Pomnik Trzech Krzyży przy parafii św. Apostołów
Piotra i Pawła w Opolu poświęcony 14 września 1986
roku.

Pierwsza rocznica śmierci
Mieczysława Wodeckiego

W piątek 27 maja 2016 r. w wieku 68 lat zmarł Mieczysław Wodecki.
Na początku maja przeszedł trudną operację. Bardzo się jej bał, miał przeczucie,
że może nie przeżyć. Pożegnał się z bliskimi i znajomymi. Po operacji do śmierci
przebywał w szpitalu na sali intensywnej terapii. Przeszedł kilka zabiegów ratujących
życie. Niestety bez powodzenia.
Mieczysław był członkiem NSZZ „Solidarność” od 1980 roku. Od początku był
bardzo zaangażowany. Angażował się w wiele akcji społecznych i związkowych. Był
związany z duszpasterstwem ludzi pracy.
dok. na str. 5

Śląska Opolskiego maj 2017 r.
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Sprawozdanie z działalności OIP
W poniedziałek 3
kwietnia odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu w którym uczestniczył Okręgowy Inspektor Pracy w Opolu
Arkadiusz Kapuścik.
Inspektor
przedstawił sprawozdanie z
działalności Okręgowej
Inspekcji Pracy w Opolu za rok 2016.
W ubiegłym roku inspektorzy OIP w Opolu przeprowadzili 3.072 kontrole. Od lat przeważająca większość
kontroli tj. 93,10% to kontrole w sektorze prywatnym, co
wynika z istniejącej struktury mapy gospodarczej regionu
opolskiego. Najwięcej kontroli przeprowadzono w zakładach zatrudniających do 9 pracowników (67,12 %).
W wyniku kontroli zakładów inspektorzy pracy wydali ogółem 11.963 decyzje nakazowe odnoszące się do
85.804 pracobiorców. Najwięcej decyzji skierowano do
pracodawców prowadzących działalność w budownictwie
– 29,96%, w przetwórstwie przemysłowym – 24,18% oraz
w handlu i naprawach – 21,72%.
Na podstawie przeprowadzonych kontroli OIP ocenia,
że głównie branża budowlana jest postrzegana jako obszar
pracy szczególnie niebezpiecznej, tj. warunkach, gdzie
nie są przestrzegane przepisy bezpieczeństwa. Świadczą
zwłaszcza o tym wypadki ze skutkiem śmiertelnym oraz
ciężkiego uszkodzenia ciała, których głównym źródłem
były upadki z wysokości, a ich przyczyną często brak stosowania podstawowych zabezpieczeń.
W ramach działań długofalowych w roku 2016 OIP
szczególny nacisk położyła na zagadnienia związane z
kontrolą zasadności zawierania umów cywilnoprawnych
w sytuacjach typowych dla istnienia stosunku pracy. Na
podstawie przeprowadzonych kontroli OIP stwierdziła, że
w dalszym ciągu występują nieprawidłowości związane z
wypłatą należnego wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy.
Niewypłacanie lub zaniżanie wynagrodzeń wynika
często z nieprzestrzegania przez pracodawców przepisów
dok. ze str. 4
W czasie wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w 1987
roku był jednym z dziesiętników zabezpieczających wizytę papieża w Gdańsku.
Mieczysław bardzo często i chętnie uczestniczył w
poczcie sztandarowym NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego z okazji uroczystości związkowych i państwowych.
Od kilku lat asystował sztandarowi każdego 13. dnia miesiąca w trakcie Mszy św. za Ojczyznę w opolskiej katedrze. Zawsze można było na niego liczyć. Nigdy nie odmawiał pomocy czy współpracy. Poczucie odpowiedzialności
i absolutna bezinteresowność czyniły go niezastąpionym
w pracy zespołowej. Od 2010 roku wspólnie z Markiem
Stelmachem i Bogumiłem Grudzińskim pełnił straż przy

w zakresie czasu pracy. Naruszenia występują nadal w
tych samych obszarach, w których występowały w 2015 r.
Najczęściej stwierdzono: nieprowadzenie ewidencji czasu
pracy lub prowadzenie jej z naruszeniem przepisów prawa,
jednokrotne zatrudnianie w dobie roboczej, niezapewnienie pracownikom dobowego i tygodniowego odpoczynku,
a także brak rekompensaty z tytułu przekroczenia dobowego i przeciętnie tygodniowej normy czasu pracy.
Ważną kwestią dla pracowników pozostają zjawiska
destruktywne, w tym zwłaszcza mobbing oraz szeroko pojęta dyskryminacja w zatrudnieniu. Zagadnienia te trafiają
na karty protokołów z kontroli najczęściej na skutek skarg
pracowniczych, których liczba, choć nie przytłacza, może
jednak budzić niepokój. Rok 2016 odznaczył się przede
wszystkim znacznym wzrostem skarg dotyczących nierównego traktowania w zatrudnieniu – z 15 do 39, co może
nie stanowi problemu w liczbach bezwzględnych lecz daje
podstawy do niepokoju w kontekście dynamiki.
W tym samym okresie odnotowano nieznaczny spadek
skarg dotyczących mobbingu oraz brak skarg w zakresie
molestowania seksualnego.
W zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy rok
2016 był rokiem o tyle specyficznym, że w pełnym rozmachu znalazła się największa w Polsce inwestycja budowlana – rozbudowa Elektrowni Opole. Niestety już początek
roku pokazał, że wraz z ogromnym zakresem prac oraz
tysiącami ludzi na jednym placu budowy rośnie ryzyko
poważnych zdarzeń wypadkowych. Katastrofa żurawia
wieżowego doprowadziła w lutym 2016 roku do śmierci
dwóch pracowników oraz znacznych strat materialnych.
Nie tylko jednak duża inwestycja budowlana może być
miejscem śmierci pracowników, rok 2016 pokazał, że wypadki śmiertelne nie omijają osób samozatrudnionych czy
też pracowników małych firm. Rok 2016 to rok, w którym
tylko na terenie działania OIP w Opolu z miejsca wykonywania pracy do domu nie powróciło aż 10 pracowników.
W tym samym roku ciężkie wypadki przy pracy stały się
udziałem 22 pracowników.
Pełna treść sprawozdanie z działalności Okręgowego
Inspektoratu Pracy w Opolu jest zamieszczona na stronie
https://opole.pip.gov.pl/pl.
						
(jm)
grobie Bł. Ks. Jerzego w Warszawie. Za ofiarną służbę
przy grobie błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki i szerzenie Jego Pamięci został uhonorowany Medalem
„Zło dobrem zwyciężaj” nadanym przez Ogólnopolski Komitet Pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki.
Mieczysław był dobrym, życzliwym kolegą. Niezachwiana prawość charakteru a także serdeczna życzliwość
dla ludzi, splatały się z umiłowaniem prawdy, prostotą i
skromnością. W tym krzykliwym, pełnym zakłamania
świecie był żywym przykładem codziennego życia zgodnie z zasadami i wartościami chrześcijańskimi.
Mieczysław został pochowany na cmentarzu parafialnym w rodzinnej Skorogoszczy.
				
Jadwiga Malinowska
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Nowelizacja ustawy o działaczach opozycji
antykomunistycznej coraz bliżej
Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów ma wkrótce
pozytywnie zaopiniować ustawę dotyczącą rekompensat dla osób represjonowanych w PRL. Z kolei wnioski
osób prowadzących działalność podziemną i skutecznie
ukrywających się oraz zmuszonych do emigracji, którzy nie zostali skazani przez sądy PRL ma rozpatrywać
Ministerstwo Sprawiedliwości.
Takie ustalenia zapadły 16 marca 2017 r. podczas roboczego spotkania Jana Józefa Kasprzyka p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z
przedstawicielami organizacji zrzeszających działaczy
opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z
powodów politycznych.
Spotkanie odbyło się w Domu Pielgrzyma „Amicus”
na warszawskim Żoliborzu. W spotkaniu wzięli udział
m.in. marszałek Senior Sejmu RP Kornel Morawiecki, prezes Stowarzyszenia „Solidarność Walcząca”, Irena Zofia
Romaszewska, doradca Prezydenta RP, prok. Andrzej Pozorski, dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko narodowi Polskiemu, posłowie Ewa Tomaszewska,
Małgorzata Zwiercan i Janusz Śniadek, oraz przedstawiciele stowarzyszeń i związków osób represjonowanych.
Wkrótce rząd powinien przyjąć stanowisko (pozytywne) ws. ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji
antykomunistycznej. Taka zapowiedź padła na tym warszawskim spotkaniu.
Przypomnijmy, że senacki projekt nowelizacji ustawy,
trafił we wrześniu ubr. o Sejmu.

23 lutego br. została powołana podkomisja sejmowa
ds. nowelizacji ustawy, uchwalonej zaledwie przed półtora
rokiem. Ta bowiem ma charakter pozorny, zawiera szereg
obwarowań. W efekcie nie zostaną wykorzystane środki z
rezerwy celowej (50 mln zł).
Monika Kalinowska dyr. Departamentu Współpracy ze
Stowarzyszeniami Urzędu Kombatantów przedstawiła dotychczasowe prace. Od początku funkcjonowania ustawy,
czyli od dnia 31.08.2015 r., do Urzędu ds. Kombatantów
zostało złożonych 3 tys. wniosków o przyznanie statusu
kombatanckiego. Wydano ok. 2225 decyzji pozytywnych
i ok. 250 negatywnych.
Jednak kryteria dochodowe doprowadziły do niskiej
ilości wniosków o świadczenie pieniężne. Złożono ok. 900
wniosków o świadczenie pieniężne, wydano 584 decyzje
pozytywne i 186 negatywne. Złożono też 1052 wnioski o
jednorazową pomoc pieniężną. Decyzji pozytywnych wydano 824, a negatywnych 74. W r. 2015 z przyznanej kwoty
wydatkowano 340 tys. zł, w 2016 r. – 3 mln 250 tys. zł, a do
28 lutego 2017 r. 546 tys. zł. W 2016 roku z pobytu w sanatorium skorzystało 132 osoby, a roku bieżącym wydano
pozytywnych 35 decyzji na kwotę ponad 100 tys. zł.
Nowelizacja ma to zmienić. Przewiduje m.in. że świadczenie 400 zł będzie przyznane bezterminowo i przy rezygnacji z progów dochodowych. Działacze opozycji antykomunistycznej uzyskają niektóre podobne uprawnienia jak
kombatanci np. ulgi na przejazdy transportu zbiorowego.
					
(red.)

WRDS o reformie oświaty

O kwestiach związanych
z reformą edukacji 4 kwietnia dyskutowali po raz kolejny członkowie Wojewódzkiej
Rady Dialogu Społecznego. W
posiedzeniu WRDS poza stałymi członkami z ramienia
NSZZ „Solidarność” uczestniczył Piotr Pakosz – przewodniczący Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Śląska Opolskiego.
W tym samym dniu rano w sali konferencyjnej ZR
W Opolu odbyło się posiedzenie Regionalnej Sekcji
Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Śląska
Opolskiego w którym uczestniczył Opolski Kurator
Oświaty Michał Siek.
Z informacji przedstawionej w trakcie posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego przez Opolskiego
Kuratora Oświaty, Michała Sieka wynikało, że wszystkie
opolskie gminy do końca marca podjęły uchwały o dostosowaniu sieci szkół do warunków nowo wprowadzanej reformy. Sukcesywnie pojawiają się rozporządzenia ministerialne w sprawie szkół branżowych, sportowych, pracuje
resortowy zespół ds. statusu nauczycieli, który opracowuje
kwestie wynagrodzeń, obowiązkowego wymiaru godzin
logopedów, pedagogów, psychologów, wieku emerytalnego, urlopów dla podratowania zdrowia.
Vicewojewoda opolska, Violetta Porowska, przypo-

mniała, że Prawo i Sprawiedliwość szło do wyborów z
postulatem likwidacji gimnazjów. - Większość wyborców
opowiedziała się za likwidacją gimnazjów. Infrastruktury
szkolnej i tak nie było, a dzieci ubywało nie ze względu na
reformę, ale niż demograficzny.
Piotr Pakosz, przewodniczący Sekcji Regionalnej
Oświaty i Wychowania apelował, by dać rządowi szansę,
ale patrzeć na ręce.
Zastrzeżenia do reformy zgłaszali m.in.: OPZZ, przedstawiciel urzędu marszałkowskiego i samorządowcy.
Związkowcy zaapelowali by WRDS unikała politycznego zacięcia. Bronisawa Furtak zauważyła, że w ferworze
wyliczania etatów i kosztów zapomniano, że najbardziej
powinno się liczyć dobro dziecka.
Na wniosek NSZZ „Solidarność” następne posiedzenie WRDS poświęcone będzie likwidacji Zespołu
Ośrodków Rehabilitacji Leczniczej w Suchym Borze.
(red.)
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Kuratorzy zapewnią pracę nauczycielom
Urzędnicy
skrupulatnie
sprawdzają projekty arkuszy
organizacyjnych na przyszły
rok. Szkolenie na ten temat dla
członków Regionalnej Sekcji
Oświaty i Wychowania odbyło
się 10 kwietnia w sali konferencyjnej ZR. Przeprowadzili je
pracownicy kuratorium. Dodatkowych wyjaśnień udzielał obecny na tym szkoleniu
Opolski Kurator Oświaty Michał Siek.
Resort edukacji narodowej zapewnił, że w nadchodzącym roku szkolnym powstanie dodatkowo 5 tys. miejsc
pracy. Wszystko wskazuje na to, że plan uda się zrealizować dzięki kuratorom i zmienionym przepisom. Te zostały
przez resort edukacji znacznie zaostrzone – nie można na
przykład zwiększyć liczby godzin ponadwymiarowych,
ale trzeba tworzyć nowe etaty. Po raz pierwszy od 2009 r.
dyrektorzy muszą też opiniować arkusze organizacyjne ze
związkami zawodowymi działającymi w szkole lub obejmującymi swoim działaniem daną placówkę oświatową.
- Dzięki tym zmianom i kontroli naszej, a także kuratorów samorządowcy będą mieli mniejsze pole manewru
w szukaniu oszczędności na etatach w oświacie. Sam wy-

móg, aby w danej placówce nie było więcej nadgodzin niż
obecnie, sprawi, że trzeba będzie zatrudnić dodatkowych
nauczycieli, a nie rozdzielać ponadwymiarowe godziny na
tych, którzy już pracują – mówią związkowcy.
Z pewnością opiniowanie arkuszy przez kuratoryjnych
urzędników sprawi, że będzie więcej etatów dla nauczycieli. Często było tak, że dyrektor zdawał sobie sprawę i
zgłaszał gminie, że prawo jest naginane, ale otrzymywał
polecenie od samorządu i nie miał wyjścia. Musiał się do
niego stosować.
Dziennik Gazeta Prawna informuje, że niektóre samorządy starają się wpływać na dyrektorów, aby nie byli zbyt
rozrzutni przy planowaniu nowego roku szkolnego. Robią
to jednak nieformalnie, bo zarządzenia w takich sprawach
były uznawane przez sądy za niezgodne z przepisami.
						
(jm)

Pielgrzymka do Łagiewnik
Już po raz dziewiąty 7 kwietnia 2017 r. związkowy z
Opolskiej Solidarności z pocztami sztandarowymi i rodzinami uczestniczyli w pielgrzymce do Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia w Łagiewnikach. W pielgrzymce uczestniczyły poczty sztandarowe NSZZ „Solidarność”: Zarządu
Regionu Śląska Opolskiego, MOZ „Górażdże Cement”
S.A. w Choruli, Ziemi Namysłowskiej, MOZ Neapco Europe Sp. z o.o. w Praszce, Ziemi Nyskiej, Taboru Szynowego S.A. w Opolu (w upadłości) i Ziemi Brzeskiej. Pielgrzymka odbyła się tradycyjnie w sobotę przed Niedzielą
Palmową.
W tym roku nasze pielgrzymowanie przypadało w 15
rocznicę konsekracji Bazyliki oraz zawierzenia Świata Bożemu Miłosierdziu przez św. Jana Pawła II.
Jak co roku nasze pielgrzymowanie rozpoczęliśmy od
złożenia wiązanki kwiatów na grobie śp. Prezydenta RP
Lecha Kaczyńskiego i jego żony Marii na Wawelu.
Tragedia smoleńska zapadła głęboko w pamięci wielu z
nas, ponieważ w dniu katastrofy również uczestniczyliśmy
w pielgrzymce do Łagiewnik. Ta straszna wiadomość dotarła do nas w Krakowie. Już po południu wraz z wieloma
wiernymi modliliśmy się w intencji ofiar w Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia.
Z Wawelu, po zapaleniu świecy pod pomnikiem św.
Jana Pawła II, udaliśmy się na ul. Franciszkańską 3 pod
słynne okno gdzie przez lata spotykaliśmy się z Ojcem

Świętym św. Janem Pawłem II. Tam też zapaliliśmy solidarnościową świecę. Później indywidualnie spędzaliśmy
czas w Krakowie i kupowaliśmy pamiątki na jarmarku
wielkanocnym pod Sukiennicami.
W godzinach południowych autokarami przejechaliśmy pod Centrum Jana Pawła II w Łagiewnikach, a stąd
już spacerkiem do Sanktuarium.
W Sanktuarium uczestniczyliśmy w modlitwie Godzina
Miłosierdzia Bożego i Mszy św. w intencji członków Opolskiej Solidarności i ich rodzin. W tym roku modliliśmy się
również w intencji Jana Całki, przewodniczącego ZR w latach 1990 – 1992, w pierwszą rocznicę jego śmierci.
Wieczorem, ubogaceni duchowo i zadowoleni z wyjazdu wróciliśmy do domów.
(jm)
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VI Turniej Halowej Piłki Nożnej Krajowej Sekcji
Przemysłu Motoryzacyjnego NSZZ „Solidarność”
11 marca 2017r. w Hali sportowej we Wrześni
odbył się VI Turniej Halowej Piłki Nożnej
Krajowej Sekcji Przemysłu Motoryzacyjnego
NSZZ „Solidarność”. Gospodarzem Turnieju był
Volkswagen Poznań.
W Turnieju wzięło udział 12 drużyn z różnych
stron Polski zrzeszonych w strukturach KSPM
NSZZ „Solidarność”, w tym drużyna z Neapco
Europe Sp. z o.o. w Praszce.
Drużyna Neapco Praszka zajęła 5 miejsce.
Wyniki VI Turnieju Halowego Piłki Nożnej Krajowej Sekcji Przemysłu Motoryzacyjnego NSZZ „Solidarność”:
I miejsce – VWMP Polkowice
VII miejsce – Delfo-SHL Kielce
II miejsce – CNH Płock
VIII miejsce – Nexteer Tychy
III miejsce – Gestamp Września
IX miejsce- Volkswagen Poznań
IV miejsce – Sitech Polkowice
X miejsce – Toyota Jelcz
V miejsce- Neapco Praszka
XI miejsce – Bimet Gdańsk
VI miejsce- Opel Gliwice
XII miejsce – Wabco Wrocław

XIII Międzynarodowy Wielkanocny
Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt
25 marca w Zespole Gimnazjalno – Szkolnym w Branicach
rozegrany został XIII Międzynarodowy Wielkanocny Turniej
Piłki Nożnej Dziewcząt. W ramach promocji Związku turniej
wsparł również Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska
Opolskiego.
Klasyfikacja końcowa turnieju:
I. Gimnazjum w Istebnej I (Polska),
II. Gimnazjum w Branicach (Polska),
III. ZŠ Klegova - Ostrawa (Czechy),
IV. ZŠ s MŠ Mutne (Słowacja).
V. Gimnazjum w Pietrowicach Wielkich (Polska),
VI. Gimnazjum w Istebnej II (Polska),

VII. ZŠ Stĕbořice (Czechy)
VIII.Gimnazjum w Istebnej III (Polska).
Nagrody indywidualne:
Król strzelców – Daria Janota (Gimnazjum w Istebnej I),
najlepszy zawodnik turnieju – Irma Ceremugová (ZŠ Klegova – Ostrawa), najlepszy bramkarz – Ola Żywina (Gimnazjum w Branicach), najsympatyczniejsza zawodniczka
- Kasia Żakowska (Gimnazjum w Branicach).
				
(red.)

