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W czwartek 4 kwietnia o godz. 15:00 opolska So-
lidarność w pikiecie przed Opolskim Urzędem Woje-
wódzkim wyraziła swoje niezadowolenie wobec braku 
podwyżek w sferze finansów publicznych, niewliczania 
do minimalnego wynagrodzenia dodatków za wysługę 
lat oraz domaga się wprowadzenia kryterium stażowego 
uprawniającego do przejścia na emeryturę bez względu 
na wiek, odmrożenia wskaźnika naliczania odpisu na 
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, rozwiązań 
zabezpieczających przed wzrostem cen energii oraz 
funkcjonowania przedsiębiorstw energochłonnych.

Decyzję o zorganizowaniu protestu we wszystkich mia-
stach wojewódzkich podjął sztab protestacyjno-strajkowy 
NSZZ „Solidarność” w związku z brakiem satysfakcjo-
nujących rezultatów rozmów z Rządem RP o postulatach 
Związku. W manifestacji wzięli udział związkowcy z róż-
nych branż Regionu Śląska Opolskiego z przewodniczącą 
Zarządu Regionu Cecylią Gonet i jej zastępcami Dariu-
szem Brzęczkiem i Grzegorzem Adamczykiem na czele 
oraz obradujący na Górze św. Anny - członkowie Rady 
Sekcji Krajowej Pracowników Przemysłu Chemicznego 
wraz z przewodniczącym Mirosławem Miarą i związkow-
cy z Wielkopolski.

red.

Opolska Solidarność mówi: 
DOŚĆ  DYSKRYMINOWANIA 

PRACOWNIKÓW!
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Przewodnicząca ZR NSZZ Solidarność Śląska Opol-
skiego Cecylia Gonet i jej zastępca Grzegorz Adamczyk 
złożyli w sekretariacie Wojewody Opolskiego petycję 
ws. nieuwzględnienia postulatów NSZZ Solidarność 
zawartych w Stanowisku KK nr 13/18 ws. sytuacji spo-
łeczno - gospodarczej oraz dialogu społecznego. Wo-
jewody, ani wicewojewody nie było w czasie pikiety w 
urzędzie.

Powiększające się dysproporcje w wynagrodzeniach 
zatrudnionych w sferze finansów publicznych wręcz wska-
zują na dyskryminowanie całych grup zatrudnionych w tej 
sferze. Kolejny raz środki budżetowe są przekazywane na 
wzrost wynagrodzeń tylko nielicznym grupom zatrudnio-
nych urzędników czy też funkcjonariuszy - mówi w czasie 
pikiety Przewodnicząca opolskiej Solidarności Cecylia 
Gonet. Odbywa się to niestety kosztem pozostałych. Po-
mijanie we wzroście wynagrodzeń grup najmniej zarabia-
jących czy też nierównomierny wzrost płac tworzy dyspro-
porcje w przeciętnych wynagrodzeniach miesięcznych w 
poszczególnych działach. Niepokój pogłębia niepewność 
co do przyszłych cen energii elektrycznej. Solidarność wzy-
wa Rząd do podjęcia rzeczowego i skutecznego dialogu w 
zakresie pełnego odmrożenia kwot odpisu na zakładowy 
fundusz świadczeń socjalnych, urealnienia kwoty wolnej 
od podatku tak, aby służyła ona osobom najsłab-
szym ekonomicznie, uchylenia wygaszania eme-
rytur pomostowych, przyjęcia ustawy o Służbie 
Ochrony Kolei - wylicza przewodnicząca ZR.

Zastępca przewodniczącego ZR Dariusz 
Brzęczek odczytał pismo Przewodniczącego KK 
Piotra Dudy:

Przez ostatnie lata wielokrotnie podkreślali-
śmy, że dzięki narzędziom politycznym „Soli-
darność” zrealizowała wiele ważnych postula-
tów pracowniczych i społecznych. Przywrócenie 
wieku emerytalnego, ograniczenie handlu w nie-
dziele, likwidacja syndromu pierwszej dniówki, 
ustalenie minimalnej stawki godzinowej, zna-
czący wzrost płacy minimalnej, lepsze prawa 

Pikieta Solidarności 
przed Opolskim Urzędem Wojewódzkim

dla zatrudnionych na czas określony, dłuższe okresy od-
woławcze w sądzie pracy, płaca minimalna pracowników 
medycznych, klauzule społeczne w zamówieniach publicz-
nych, wyłączenie dodatków nocnych z płacy minimalnej, 
odmrożenie płac w budżetówce, częściowe odmrożenie 
wskaźnika naliczania funduszu socjalnego, lepsze warun-
ki pracy dla pracowników tymczasowych, w tym ochro-
na kobiet w ciąży, to tylko niektóre z sukcesów naszego 
Związku, które narzędziami politycznymi osiągnęliśmy w 
ostatnich 3. latach. Niestety  od  wielu  miesięcy  ta  sy-
tuacja  diametralnie  się  zmieniła.  Rząd  Zjednoczonej 
Prawicy nie tylko nie prowadzi dialogu, ale pod presją 
protestów różnych grup zawodowych przestał  realizować  
swój  wyborczy  program.  W  tym  szczególnie  w  zakre-
sie  wzrostu wynagrodzeń dla pracowników budżetówki, 
braku kryterium stażowego uprawniającego do przejścia  
na  emeryturę  bez  względu  na  wiek,  odmrożenia  kwo-
ty  bazowej  naliczania zakładowego  funduszu  świadczeń  
socjalnych,  niewliczania  do  płacy  minimalnej  dodat-
ku stażowego  oraz  systemowych  regulacji  cen  ener-
gii  i  wsparcia  dla  przedsiębiorstw energochłonnych. 
Za sprawą rządu skończył się w Polsce czas negocjacji i dia-
logu, zaczął czas protestów. Nie tylko związkowcy, ale też 
wszyscy pracownicy, których dotyczą zgłaszane przez Soli-
darność postulaty, będą mogli podjąć walkę o swoje prawa. 
Apeluję o czynny i liczny udział. Tylko w taki sposób mo-
żemy zmusić rząd, aby powrócił do konstruktywnego dia-
logu i realizacji swoich wyborczych deklaracji.

W naszym województwie ten dialog jest, rozmawiamy, 
ale mamy zastrzeżenia do jego skuteczności - mówi Brzę-
czek. Na Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego zaj-
mowaliśmy się między innymi problemami WIOŚ, Oświaty, 
Ochrony Zdrowia, Hutnictwa - wymienia zastępca prze-
wodniczącego ZR Dariusz Brzęczek.

Komisja Krajowa jeszcze w grudniu wystąpiła do rządu 
w sprawie realizacji obietnic złożonych przed wyborami. 
Wiele z nich pozostaje niezrealizowana. Dlatego ta pikie-
ta. 10 kwietnia w Warszawie zapadnie decyzja o dalszych 
formach protestu.

red.
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Składam najserdeczniejsze życzenia 
wszystkim pracownikom 
Zakładów Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej, 
którzy dbają o warunki życia 

społeczności lokalnej. 
Niech w codziennej pracy 

towarzyszy Wam satysfakcja z dobrze 
wykonywanych zadań i życzliwość mieszkańców 

doceniających Waszą pracę. 
Łączę najlepsze życzenia spełnienia planów, 

wielu sukcesów, zdrowia 
oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.      

Przewodnicząca Zarządu Regionu 
NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego  

Cecylia Gonet

Niech dzień Świętego Floriana 
- patrona Hutników i Strażaków 

przyniesie wiele radości 
oraz miłości Wam i Waszym najbliższym. 
Życzę, aby ciężka i niebezpieczna praca 

była powodem do zadowolenia, 
a wykonywany zawód 

był powodem do zasłużonej dumy. 
Łączę najlepsze życzenia 

spełnienia planów, wielu sukcesów, 
zdrowia oraz wszelkiej pomyślności 

w życiu osobistym.    

        Przewodnicząca Zarządu Regionu 
NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego  

Cecylia Gonet

4 maja 
- Dzień 

Hutnika 
i Strażaka

10 maja - Dzień 
Pracownika 
Gospodarki 
Komunalnej

Św. Florian urodził się ok. 250 roku 
w Ceti (obecnie Zeiselmauer). Jego ży-
cie przypadło na okres prześladowań 
chrześcijan. W młodym wieku został 
powołany do armii cesarza rzymskiego 
– Dioklecjana. W roku 304 ujął się za 
prześladowanymi legionistami chrześ-
cijańskimi, za co został skazany na karę 
śmierci. 4 maja 304 poniósł śmierć mę-
czeńską w nurtach rzeki Enns (Anizy), 
na terenie dzisiejszej Górnej Austrii, 
w miejscowości Lauriacum (obecnie 
Lorch). Ciało Floriana odnalazła wdo-
wa Waleria. Nad jego grobem z czasem 
wybudowano kościół i klasztor ojców 
Benedyktynów, a później klasztor Ka-
noników laterańskich według reguły 
św. Augustyna. W roku 1184 biskup Modeny, na prośbę 
księcia Kazimierza Sprawiedliwego, sprowadził relikwie 
św. Floriana do Krakowa. Przypisywano mu obok funkcji 
wojskowych dowodzenie oddziałem gaśniczym. Według 
legendy, ocalił płonącą wioskę jednym wiadrem wody. 

Na krakowskim Kleparzu stoi kościół pw. św. Floriana, 
fundacji biskupa krakowskiego Gedki – w miejscu, gdzie 
według legendy zatrzymały się konie wiozące relikwie 
świętego na Wawel. Konie tak długo nie chciały ruszyć z 
miejsca, aż zdecydowano o wybudowaniu świątyni. Obec-
nie relikwie Świętego Floriana znajdują się na Wawelu, 

Św. Florian patron Strażaków i Hutników
w Bazylice św. Floriana w Krakowie i 
w Chorzowie. 4 maja 2004 roku relik-
wie trafiły do Bazyliki katedralnej św. 
Michała Archanioła i św. Floriana w 
Warszawie. W grudniu 2013 roku do 
Sanktuarium św. Wojciecha w Bieli-
nach uroczyście wprowadzono relikwie 
świętego Floriana, a od 9 listopada 2014 
roku są również w Kolbuszowej i od 2 
maja 2015 r. w Dobrzechowie. 

W ikonografii św. Florian przedsta-
wiany jest najczęściej w stroju rzym-
skiego oficera, z naczyniem z wodą do 
gaszenia ognia, lub wprost gaszącego 
pożar. Czasami jako książę. Bywa, że w 
ręku trzyma chorągiew. Jego atrybuta-
mi są: kamień młyński u szyi, kolczuga, 

krzyż, czerwony i biały krzyż, miecz, palma męczeńska, 
płonący dom, orzeł, tarcza, zbroja. 

Jakie zadania spełnia Straż Pożarna? dawniej nazy-
wana strażą ogniową to zorganizowana formacja zajmują-
ca się prewencją i walką z pożarami oraz pozostałymi za-
grożeniami (innymi niż przestępczość) dla zdrowia i życia 
ludzkiego, dobytku oraz środowiska naturalnego. Do zadań 
straży pożarnej należy także usuwanie skutków klęsk ży-
wiołowych i katastrof. 

dok. na str. 7
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Ustalenie szczegółów pikiety organizowanej przez 
Solidarność 4 kwietnia przed Opolskim Urzędem Wo-
jewódzkim, przyjęcie harmonogramu szkoleń na 2019 
rok oraz bieżąca sytuacja w zakładach pracy - to tylko 
niektóre z tematów, jakimi zajmowali się członkowie 
Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” podczas posie-
dzenia 1 kwietnia 2019 roku.

Podczas posiedzenia członek Zarządu Spółki ProMedia 
Roland Mutwin przedstawił informację na temat działalno-
ści Spółki za 2018 rok. W Spółce ProMedia 47% udziałów 
posiada Spółka Solpress, której 100% właścicielem jest 
nasz Region. Informację z działalności Solpress za 2018 
rok przedstawiła prezes Ewa Mazurkiewicz.

Zarząd Regionu zajmował się odwołaniem pracow-
ników Szkoły Podstawowej w Głubczycach dotyczącym 
nieprzyjęcia ich w poczet członków związku MOZ NSZZ 
„Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w 
Krapkowicach. Zgodnie ze Statutem ostateczną decyzję 
w tej sprawie podjął ZR. Po przeprowadzonym głosowa-
niu ZR większością głosów zdecydował o przyjęciu ich do 
struktur Solidarności.

Zastępca przewodniczącego ZR Dariusz Brzęczek 
przedstawił informację z prac Prezydium za okres od 2 
lutego do 1 kwietnia. Zarząd Regionu zaakceptował plan 
szkoleń przedstawiony przez zastępcę przewodniczącego 
ZR Grzegorza Adamczyka, a Przewodnicząca ZR Cecylia 
Gonet przedstawiła decyzję sztabu protestacyjnego doty-
czącą pikiet przed Urzędami Wojewódzkimi. - Omówiono 
przebieg pikiety zaplanowanej na 4 kwietnia przed Opol-
skim Urzędem Wojewódzkim.

Członkowie ZR przedstawili informację z O/ZR oraz 
zakładów pracy.

 Dariusz Brzęczek
zastępca przewodniczącego ZR

Kwietniowe 
posiedzenie 

Zarządu Regionu

Biuletyn informacyjny „S” Nr 5/2019

100 lat 
Publicznych Służb 

Zatrudnienia
W środę 3 kwiet-

nia w Sali Ewento-
wej Domu Expo w 
Opolu odbywały się 
uroczystości zwią-
zane z setną rocz-
nicą powołania do 
życia państwowych 
urzędów pośredni-
ctwa pracy i opieki 
nad wychodźcami. 
Wśród wyróżnio-
nych osób, które 
otrzymały podzię-
kowania za wielo-
letnią pracę w Pub-
licznych Służbach 
Zatrudnienia w wo-

jewództwie opolskim są nasi 
związkowcy: Przewodni-
cząca ZR NSZZ „Solidar-
ność” Śląska Opolskiego 
Cecylia Gonet, skarbnik 
ZR Marek Stelmach, prze-
wodniczący O/ZR w Brze-
gu  Kazimierz Kozłowski i 
przewodniczący OM NSZZ 
„S” Neapco Europe Sp. z 
o. o. w Praszce Waldemar 
Kościelny.

Pełna treść podziękowa-
nia brzmi: W dowód uzna-
nia za wieloletnią pracę w 
Publicznych Służbach Za-
trudnienia w województwie 
opolskim, osobisty wkład w 
rozwój i kształtowanie pozy-
tywnego wizerunku urzędów 
pracy oraz pełne zaangażo-
wanie i profesjonalizm w 
pracy zawodowej na rzecz 
mieszkańców Opolszczyzny 
(poszczególnych powiatów).

W roku 2019 przypada 
setna rocznica powołania 
do życia państwowych urzę-
dów pośrednictwa pracy. Od 

tego czasu zmieniło się bardzo wiele, łącznie z ustrojem 
politycznym i sojuszami militarnymi, jednak ogólne ramy 
działania pozostały te same. Dziś publiczne służby zatrud-
nienia kontynuują zapoczątkowaną wtedy pracę, dostoso-
wując ją do bieżącej sytuacji i aktualnych problemów spo-
łecznych.  Rocznicowe uroczystości z tej okazji zorganizo-
wał Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu wraz ze wszystkim 
powiatowymi urzędami pracy w regionie.

red.

Cecylia Gonet, Marek Stelmach

Kazimierz Kozłowski

Waldemar Kościelny
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Od modlitwy i wystąpień władz lokalnych rozpoczę-
ło się dwudniowe posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność” w Szczyrku. Odbyło się też spotkanie z 
przedstawicielami PZU na temat Pracowniczych Pla-
nów Kapitałowych. 

W pierwszej części obrad przedstawiciele PZU przed-
stawili prezentację i pakiet informacji o Pracowniczych 
Planach Kapitałowych, które już od lipca br wchodzą w 
życie. Najpierw w największych zakładach pracy, a w dal-
szej kolejności w średnich i małych. Marcin Żółtek pre-
zes Zarządu TFE PZU SA oraz Tomasz Fronczak dyrektor 
Biura Programów Emerytalno-Oszczędnościowych w TFI 
PZU zaprezentowali w szczegółach na czym polegają i jak 
funkcjonują PPK. Wskazali też na dużą rolę jaką mogą 
odegrać związki zawodowe przy praktycznym wdrażaniu 
programu, negocjując np. wyższe składki po stronie praco-
dawcy na rzecz pracowników.

źródło: www.tysol.pl 

Obrady 
Komisji Krajowej

W piątek 22 marca Komisja Zakładowa NSZZ 
„Solidarność” w Ogrodzie Zoologicznym w Opolu 
podpisała z pracodawcą porozumienie kończące spór 
zbiorowy, prowadzony w 2018 i 2019 roku. W wyniku 
porozumienia od 1 kwietnia 2019 r. nastąpi wzrost 
wynagrodzeń wszystkich pracowników zatrudnionych w 
Ogrodzie Zoologicznym w Opolu. Wzrost wynagrodzenia 
zasadniczego to średnio 700 zł brutto miesięcznie na 
pracownika.

Solidarność w Ogrodzie 
Zoologicznym w Opolu 

wynegocjowała 
wzrost płac

Śląska Opolskiego maj 2019 r.

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” dokonując 
oceny stanu realizacji postulatów naszego Związku za-
wartych w stanowisku 13/18 z dnia 11.12.2018 r, a także 
prowadzonych działań protestacyjnych stwierdza: Po-
rozumienie w sprawie podwyżek dla nauczycieli, pod-
pisane przez przedstawicieli Krajowej Sekcji Oświa-
ty i Wychowania NSZZ Solidarność, w istotnej części 
jest realizacją stanowiska ubiegłorocznego Krajowego 
Zjazdu Delegatów oraz postulatów zgłoszonych w trak-
cie prowadzonego sporu zbiorowego.

Dzięki temu porozumieniu nauczyciele otrzymają pod-
wyżkę wynagrodzeń: 5 proc. od stycznia i 9,6 proc. od 
września bieżącego roku, dodatek za wychowawstwo w 
wysokości nie mniejszej niż 300 zł. Odstąpiono również od 
niekorzystnych zmian w karcie nauczyciela. To duży sukces 
oświatowej „Solidarności”. W wysoce niezadowalającym 
stopniu realizowany jest postulat wzrostu wynagrodzeń dla 
wszystkich pozostałych grup zawodowych, zatrudnionych 
w sferze finansów publicznych. „Solidarność” reprezentuje 
wszystkie grupy zawodowe, a większość z nich nie mia-
ła waloryzowanych wynagrodzeń od 2010 roku. Dlatego 
porozumienie zawarte dla pracowników oświaty jest za-
ledwie jednym z etapów naszych działań. Domagamy się 
od rządu stworzenia systemowego mechanizmu wzrostu 
wynagrodzeń w sferze finansów publicznych, związane-
go bezpośrednio ze stanem gospodarki i wzrostem PKB. 
Domagamy się od rządu zintensyfikowania negocjacji pro-
wadzonych w zespołach roboczych, których celem jest wy-
pracowanie porozumień dla realizacji postulatów Związku, 
nazwanych potocznie „piątką Solidarności”.

Domagamy się:
1.  Systemowego rozwiązania wzrostu wynagrodzeń dla 

wszystkich pracowników sfery finansów publicz-
nych,

2.  Wprowadzenia kryterium stażowego uprawniające-
go do przejścia na emeryturę bez względu na wiek,

3.  Odmrożenia wskaźnika naliczania zakładowego 
funduszu świadczeń socjalnych,

4.  Systemowego rozwiązania stabilizującego ceny 
energii oraz wsparcia dla przemysłu energochłonne-
go,

5.  Wyłączenia z minimalnego wynagrodzenia dodatku 
za wysługę lat.
Odnosząc się do zawieszonego przez ZNP i FZZ straj-

ku w oświacie, nie wolno nam pominąć faktu nieodpowie-
dzialnie prowadzonej akcji strajkowej o nierealne roszcze-
nia. Podzielono w ten sposób środowisko pracowników 
oświaty i rozbudzono wygórowane oczekiwania finanso-
we, co doprowadziło do odwrócenia sympatii społecznych 
od nauczycieli i obniżenia ich prestiżu zawodowego.

NSZZ Solidarność jest związkiem odpowiedzialnym, 
konsekwentnie realizującym swoje cele i oczekiwania 
członków. Nie możemy się zgodzić na wykorzystywanie 
do celów politycznych nauczycieli i pracowników oświaty, 
czego przykładem są działania ZNP, FZZ i części samo-
rządów.

źródło: www.tysol.pl 

Komisja Krajowa: 
„Nie możemy się zgodzić na 
wykorzystywanie nauczycieli 

do celów politycznych”

Fot. Marek Lewandowski
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Przewodnicząca opolskiej Solidarności Cecylia Go-
net i jej zastępca Dariusz Brzęczek spotkali się w środę 
17 kwietnia w siedzibie ZR NSZZ Solidarność Śląska 
Opolskiego z przedstawicielami organizacji zakładowych 
NSZZ Solidarność działającymi w DPS-ach na terenie na-
szego województwa oraz przedstawicielami OPZZ repre-
zentującymi DPS w Kędzierzynie - Koźlu i Jędrzejowie. W 
spotkaniu uczestniczył  przewodniczący Sekcji Krajowej 
Pracowników Pomocy Społecznej - Zbigniew Spendel.

Podczas spotkania omówiono sytuację pracowników 
Domów Pomocy Społecznej na terenie naszego regionu. 
Spotkanie zaowocowało wypracowaniem wspólnego Sta-
nowiska, które członkowie Prezydium WRDS Cecylia 
Gonet i Sebastian Koćwin przedstawią na najbliższym 
posiedzeniu Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Spo-
łecznego w Opolu. - Mamy ogromną nadzieję, że nasze 
działania doprowadzą do zwołania plenarnego posiedze-
nia WRDS w temacie DPS-ów, poprawy warunków płacy i 
pracy zatrudnionych w nich pracowników - mówi Dariusz 
Brzęczek, zastępca przewodniczącego ZR NSZZ "S" Ślą-
ska Opolskiego. 

Komisję Zakładową NSZZ "Solidarność" w Domu 
Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich z filią w Szy-

Sytuacja pracowników 
w Domach Pomocy Społecznej

miszowie i Leśnicy reprezentowała jej przewodnicząca 
Dorota Mielniczuk wraz z Dorotą Kozołub, sekretarzem 
komisji.

Komisję Zakładową NSZZ "Solidarność" w Domu Po-
mocy Społecznej w Klisinie z siedzibą w Boboluszkach 
reprezentował jej przewodniczący Marian Podkówka wraz 
z zastępcą Barbarą Słowik.

Stronę OPZZ reprezentował jej przewodniczący Seba-
stian Koćwin wraz z przedstawicielami reprezentującymi 
DPS-y w Kędzierzynie - Koźlu i Jędrzejowie.
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We wtorek 23 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Opolskiego odbyło się posiedzenie Prezy-
dium WRDS w Opolu. W spotkaniu uczestniczyła Prze-
wodnicząca Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” 
Śląska Opolskiego Cecylia Gonet. Obecny był Dyrek-
tor Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Robert 
Bryk wraz z zastępcą Jerzym Pilarskim.

Prezydium WRDS:
-  przyjęło Stanowisko o zwiększeniu planu finansowe-

go dla Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na 
zakontraktowanie świadczeń z zakresu neurochirurgii 
oraz chirurgii naczyniowej, które są elementem ab-
solutnie niezbędnym do zapewnienia bezpieczeństwa 
zdrowotnego mieszkańców województwa opolskiego,

-  zapoznało się z wnioskiem Zarządu Regionu NSZZ 
„Solidarność” Śląska Opolskiego i Rady OPZZ Woje-
wództwa Opolskiego w sprawie zwołania posiedzenia 
dotyczącego warunków płacy i pracy zatrudnionych w 
Domach Pomocy Społecznej na terenie województwa 
opolskiego.
Prezydium WRDS ustaliło, że posiedzenie plenarne 

dotyczące DPS-ów w naszym regionie odbędzie się 15 
maja 2019 r. o godz. 10.00.

Posiedzenie 
Prezydium WRDS

5 kwietnia w sali konferencyjnej Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Opolu przy ulicy Głogowskiej odbyło 
się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.

W spotkaniu uczestniczyła przewodnicząca ZR NSZZ 
Solidarność Śląska Opolskiego Cecylia Gonet.

Posiedzeniu przewodniczył Dyrektor WUP Maciej 
Kalski. Wojewódzka Rada Rynku Pracy rozpatrywała 
zgłoszone wnioski o utworzenie w roku szkolnym 2019 / 
2020 nowych kierunków kształcenia pod względem zgod-
ności z zapotrzebowaniem rynku pracy, takich jak: monter 
nawierzchni kolejowej, monter sieci i urządzeń telekomu-
nikacyjnych, magazynier - logistyk, technik rachunkowo-
ści, technik organizacji turystyki, monter sieci i urządzeń 
telekomunikacyjnych, technik reklamy. Wnioski, prócz 
jednego, który nie spełniał wymogów formalnych, zaopi-
niowano pozytywnie.

Posiedzenie 
Wojewódzkiej Rady 

Rynku Pracy
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W sobotę 23 marca we Wrześni koło Poznania odbył 
się VIII Halowy Turniej Piłki Nożnej Krajowej Sek-
cji Przemysłu Motoryzacyjnego NSZZ „Solidarność”. 
Drużyna Neapco Europe Praszka zajęła 4. miejsce, a jej 
zawodnik Cezary Pinkosz - został najlepszym zawodni-
kiem Turnieju!

Drużynę Neapco Europe reprezentowali:
1  Belka Tomasz
2  Czechowicz Tomasz
3  Kościelny Jarosław
4  Królikowski Tomasz
5 Kucharski Marcin
6  Olszański Marcin
7  Pacyna Patryk
8  Pinkosz Cezary
9  Więdłocha Kamil
10  Woźny Dariusz

 Turniej wygrała drużyna Gestamp Polska z Wrześni, 
drugie miejsce- Volkswagen Poznań, trzecie miejsce – 
Opel Gliwice i czwarte miejsce – Neapco Europe Praszka.

W Turnieju wzięło udział 11 drużyn z zakładów moto-
ryzacyjnych z całej Polski.

Gospodarzem Turnieju była Solidarność z zakładu Ge-
stamp Polska z Wrześni a uczestnikami byli: Volkswagen 
Poznań, Volkswagen Motor Polkowice, Volkswagen Grup 
z Poznania, CNH Industrial Polska Płock, CNH Industrial 
Kutno, Nexteer Tychy, Opole Gliwice, TRW Częstochowa, 
Toyota Jelcz- Laskowice i Neapco Europe z Praszki.

VIII Halowy Turniej Piłki Nożnej 
Krajowej Sekcji Przemysłu Motoryzacyjnego 

NSZZ „Solidarność”

Śląska Opolskiego maj 2019 r.

Pierwotnie strażą pożarną (ogniową) nazywano oddział 
specjalizujący się głównie w walce z pożarami. Wraz z 
rozwojem tej formacji następowało rozszerzenie jej obo-
wiązków o zmaganie się z innymi klęskami żywiołowymi. 

Najstarszym ze znanych oddziałów wyspecjalizowa-
nych w gaszeniu pożarów byli rzymscy Vigiles, zorganizo-
wani w 6 r. n.e. przez cesarza Oktawiana Augusta.  Andrzej 
Frycz Modrzewski pierwszy opracował zasady nowożyt-
nego pożarnictwa. 

Jak Strażacy obchodzą swoje święto? O swoim pa-
tronie św. Florianie pamięta każda jednostka straży pożar-
nej, najbardziej uroczyste są jednak obchody na szczeblu 
wojewódzkim. Uroczystą zbiórkę poprzedza Msza św., na-
stępuje uroczysta zmiana służby, są wystąpienia zaproszo-
nych gości oraz wręczenie strażakom awansów i odzna-
czeń - mówi Łukasz Latawski, przewodniczący Regio-
nalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ "Solidarność" Śląska 
Opolskiego. Wśród zaproszonych gości są samorządowcy, 
parlamentarzyści, przedstawiciele innych służb: leśnicy, 

policjanci, czescy strażacy, z którymi współpracujemy w 
ramach transgranicznej współpracy - wymienia Latawski.

W naszym regionie działają organizacje zakładowe 
NSZZ "Solidarność" przy Komendzie Wojewódzkiej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Opolu, Komendzie Miejskiej 
PSP w Opolu oraz Komendach Powiatowych Państwowej 
Straży Pożarnej w: Głubczycach, Kędzierzynie - Koźlu, 
Kluczborku, Krapkowicach, Namysłowie, Nysie, Prudni-
ku oraz Strzelcach Opolskich. W Zarządzie Regionu NSZZ 
"Solidarność" Śląska Opolskiego działa REGIONALNA 
SEKCJA POŻARNICTWA, która prowadzi działalność 
w zakresie Ustawy o Związkach Zawodowych i Państwo-
wej Straży Pożarnej w szczególności spraw dotyczących 
problematyki zawodowej. Sekcja wchodzi w skład Krajo-
wej Sekcji Pożarnictwa NSZZ Solidarność.

Jej główne cele i założenia to:
1.  Bezpieczna praca strażaków w czasie działań ratowni-

czo-gaśniczych,
2.  Godne wynagrodzenie,
3.  Przeciwdziałanie na szerzące się bezprawie w PSP.

 
 
 

Św. Florian patron Strażaków i Hutników
dok. ze str. 3
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W sobotę 13 kwietnia 20 autokarów, a w nich około 800 
związkowców wraz z rodzinami wyruszyło z Opolszczy-
zny do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w  Krakowie  –  
Łagiewnikach. Po  przyjeździe  do  Krakowa pielgrzymi 
udali się na Wawel, gdzie złożyli wiązankę kwiatów na 
grobie śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i jego mał-
żonki Marii. W miejscach bliskich nam wszystkim, a więc 
pod pomnikiem św. Jana Pawła II na Wawelu i pod sym-
bolicznym oknem przy ulicy Franciszkańskiej 3 zapłonęły 
solidarnościowe świece. W godzinach dopołudniowych 
pielgrzymi indywidualnie zwiedzali Kraków i kupowali 
pamiątki. Jak każdego roku szczególnym powodzeniem 
cieszył się jarmark wielkanocny wokół Sukiennic  na  kra-
kowskim  rynku,  gdzie  tuż  przed  Niedzielą Palmową 
można było kupić przepiękne palmy oraz inne arcydzieła 
związane z Wielkanocą.

W godzinach popołudniowych pielgrzymi autokarami 
przyjechali pod Centrum Jana Pawła II w Łagiewnikach. 
Zwiedzili je i udali się do Sanktuarium Bożego Miłosier-
dzia.

XI Pielgrzymka NSZZ „Solidarność” 
Regionu Śląska Opolskiego do Sanktuarium 

Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach
Podczas Mszy św. modlono się 

w intencji Ojczyzny, o rychłą kano-
nizację kapelana Solidarności bł. ks. 
Jerzego Popiełuszkę, za  wszystkie  
ofiary  katastrofy  samolotowej  pod  
Smoleńskiem,  w  intencji  człon-
ków  opolskiej  Solidarności  i  ich 
rodzin, wszystkich pielgrzymów, o 
zdrowie Katarzyny Marczyńskiej, 
wieloletniego członka MOZ NSZZ 
„S” przy Wojewódzkiej Stacji Sani-
tarno - Epidemiologicznej w Opolu 
oraz w intencji  niedawno  zmar-
łej  śp. Sylwii Tyka, wieloletniego 
członka „S” Neapco Europe Sp. z o. 
o. w Praszce.

Koncelebrze przewodniczył 
proboszcz Katedry Opolskiej ks. 
Waldemar Klinger wraz z ks. pra-
łatem Franciszkiem Ślusarczykiem, 

Kustoszem Sanktuarium Bożego Miłosierdzia oraz inny-
mi duchownymi, którzy przybyli wraz z pielgrzymami. 
Podczas Mszy świętej ks. prałat Franciszek Ślusarczyk 
poświęcił sztandar Komisji Zakładowej NSZZ Solidar-
ność PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu. 
Na matkę chrzestną święconego sztandaru poproszono 
Przewodniczącą ZR Cecylię Gonet, ojcem chrzestnym 
został Wiesław Pełka, przewodniczący Sekcji Zawodo-
wej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność”.

W  trakcie  modlitwy  Godziny  Miłosierdzia Bożego  i  
Mszy  św.  na  ołtarzu obecne były relikwie kapelana NSZZ  
„Solidarność” bł. ks. Jerzego  Popiełuszki,  które przywio-
zła  z  Opolskiej Katedry  delegacja:  proboszcz  Katedry  
Opolskiej ks.  Waldemar  Klinger, Przewodnicząca  Za-
rządu Regionu  NSZZ  „Solidarność”  Śląska  Opolskiego 
Cecylia Gonet, Helena Rajczuk i Jan Szydełko, kościelny 
Opolskiej Katedry. 

Uroczystość uświetniły liczne Poczty sztandarowe, w 
tym braci kolejarskiej. Wieczorem, ubogaceni duchowo i 
zadowoleni z wyjazdu pielgrzymi wrócili do domów.

red.


