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Solidarność
pilnuje godzinowej stawki
Za pośrednictwem NSZZ „Solidarność” do Państwowej Inspekcji Pracy trafiło już ponad 200 skarg
na firmy, które naruszają przepisy o 13-złotowym minimum.

zł brutto na godzinę. Z kolei pracownicy jednej z agencji
ochrony otrzymują 8 zł brutto, a zatrudniający zmuszają
ich do potwierdzania na piśmie, że wypłaca im 13 zł za
godzinę.

Od stycznia 2017 r. obowiązuje w Polsce minimalna
stawka godzinowa 13 zł brutto (ok. 9,70 netto) przy umowach-zlecenia. Prawo jest ale jego stosowanie jest kwestionowane. Potwierdzają to już napływające zgłoszenia.

- Sygnały pochodzą głównie z takich branż jak ochrona osób i mienia, gastronomia, sprzątanie, budownictwo –
wskazuje Danuta Rutkowska, rzecznik prasowy głównego
inspektora pracy. PIP rozpoczęła też własne, planowane
w tym zakresie kontrole (w ciągu roku ma być ich ok. 2
tys.;specjalnie do tego zadania wytypowano 59 inspektorów pracy). Pierwsze, wstępne rezultaty takiego nadzoru
mają być znane w przyszłym miesiącu.

Z ponad 200 zgłoszeń, które za pośrednictwem Solidarności wpłynęły już do PIP, wynika, że najczęstsze nieprawidłowości w zakresie stawki dotyczą m.in. klauzul
umownych przewidujących potrącenie kar za nieprawidłowe świadczenie usług lub opłat za wypożyczenie lub dzierżawę sprzętu do pracy i odzieży służbowej. Dla przykładu
firma przewidziała, że za każde spóźnienie z wynagrodzenia potrącane jest 100 zł. Wystarczy, że dwa lub trzy razy
w miesiącu pobierze taką kwotę i w praktyce zatrudniony
nie otrzyma gwarantowanych 13 zł za godzinę a kilkaset
złotych mniej. Inne zgłoszenia wskazują na przypadki nieprawidłowego rozliczania czasu pracy (oszczędzania na
liczbie godzin) oraz niewypłacania stawki gwarantowanej
ustawą. Jedna ze skarg dotyczyła kelnerów, którzy pracują
po 15 godzin, również w niedziele i święta, a zarabiają 10

Sygnały o nieprawidłowościach można kierować
bezpośrednio do NSZZ „Solidarność”. W Regionie
Śląsk Opolski prosimy kierować zgłoszenia na adres
mailowy: opole@solidarnosc.org.pl/opole lub telefonicznie: 77 42 32 860 lub poprzez formularz zgłoszeniowy do Komisji Krajowej/Tygodnika Solidarność:
www.tysol.pl/formularz. Zgłaszający mają zapewnioną
anonimowość. Ich dane nie są przekazywane do inspekcji. To związek składa skargę na firmę, której dotyczy
zgłoszenie.
			
(red.)
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Młodzi pamiętali
o Światowym Dniu
Chorego

11 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Chorego.
Z tej okazji członkowie Sekcji Młodych NSZZ „Solidarność” Region Śląsk Opolski postanowiła odwiedzić małych pacjentów.
Przygotowaliśmy upominki dla dzieci z oddziału pediatrycznego oraz oddziału chirurgii dziecięcej w PS ZOZ
Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu oraz oddziału pediatrycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Głubczycach. Chcieliśmy w ten sposób okazać wsparcie dla dzieciaków oraz ich opiekunów, a
także umilić im czas spędzony w szpitalnych salach. Niekiedy pobyt w szpitalu jest dla małych dzieci trudny, rozłąka z rodzicami, obcy ludzie mogą powodować, że czują się
samotne. Takie akcje wywołują w nich radość i uśmiech na
twarzach, a to sprzyja terapii.
Wszystkim życzyliśmy szybkiego powrotu do zdrowia.
Mali pacjenci przygotowali dla nas podziękowania.
				
Magda Pawlet

Szczęśliwym Rodzicom

GRZEGORZOWI FIUTEK
i MAŁGORZACIE BARAN
serdeczne gratulacje
z okazji narodzin córeczki

HANNY – KAROLINY
składa
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”
PKP PLK Zakład Linii Kolejowych w Opolu

Budżet ZR przyjęty
6 lutego odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ
„Solidarność” Śląska Opolskiego. Na posiedzeniu przyjęto
realizację preliminarza budżetowego ZR za roku 2016 oraz
preliminarz budżetowy na rok 2017.
Członkowie ZR przyjęli również stanowisko w sprawie
zamiaru odebrania darmowych praw do emisji CO2 przemysłowi cementowemu, wapienniczemu i ceramicznemu.
Komisja d/s Środowiska (ENVI) w Parlamencie Europejskim podjęła stanowisko w sprawie nowelizacji Systemu Handlu Emisjami po roku 2020, w którym zaproponowała wprowadzenie min. poprawek zawierających propozycję wyłączenia sektora cementowego i wapienniczego
z mechanizmu bezpłatnego przydziału uprawnień poprzez
skreślenie ich z listy sektorów objętych ochroną przed wyciekiem emisji
Konsekwencją wprowadzenia tych poprawek po roku
2020 będzie drastyczny wzrost kosztów i zmniejszenie
produkcji cementu i wapna w Polsce. Doprowadzi to do
likwidacji znacznej ilości stanowisk pracy w cementowniach i wapiennikach, na co jako związkowcy nie możemy
się zgodzić. Dotyczy to w naszym województwie pracowników Spółek Górażdże Cement SA w Choruli (największej cementowni w Europie), Cementowni Odra SA w
Opolu, Zakładów Wapienniczych Lhoist SA w Tarnowie
Opolskim.
Zarząd Regionu Śląska Opolskiego zwrócił się do
Rządu RP, Ministra Środowiska oraz posłów do Parlamentu Europejskiego o pilne podjęcie niezbędnych
działań, aby ww. poprawek ENVI nie zapisano w nowelizowanej Dyrektywie o EU ETS .

Więcej chronionych
przed zwolnieniem
Firma nie będzie mogła wypowiedzieć umowy o pracę
np. babci, która zastępuje matkę w opiece nad dzieckiem.
Zweryfikowana zostanie jednak zasadność ochrony innych
osób.
Wszystko wskazuje na to, że prezydencki projekt zmian
w kodeksie pracy zostanie uchwalony – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Reprezentatywne centrale związkowe i organizacje pracodawców porozumiały się w sprawie
poszczególnych rozwiązań zawartych w projekcie. Obie
strony zgodziły się m.in. na objęcie ochroną przed zwolnieniem pracowników – lub innych członków rodziny, którzy
korzystają z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego w
zastępstwie matki (czyli np. babci, dziadka lub cioci dziecka; dotyczy to wyjątkowych sytuacji np. śmierć matki lub
jej pobyt w szpitalu).
Strony zgodziły się również na dokonanie przeglądu
grup pracowników chronionych obecnie przed zwolnienie.
Jest ich ponad 40 i warto przeanalizowania czy w każdym
przypadku szczególna ochrona jest uzasadniona. Stronom
udało się tez porozumieć w sprawie wydłużenia terminu na
sprostowanie świadectwa pracy z obecnych 7 do 14.
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Solidarność jest partnerem dla rządu
My wiemy, jaka jest różnica między tym, co było, a
co jest. Przez PO-PSL byliśmy traktowani jak przedmioty, a teraz jesteśmy na równi. Za czasów Donalda
Tuska byliśmy pętakami, a dziś jesteśmy partnerami.
- Podniesienie płacy minimalnej, obniżenie wieku emerytalnego, najniższe bezrobocie w historii,
zmniejszenie ubóstwa, zwiększenie pomocy dla rodzin – to elementy umowy, jaką Solidarność podpisała z prezydentem Andrzejem Dudą. Czy po kilkunastu
miesiącach od wyborów jesteście z tego zadowoleni?
- Z punktu widzenia rozwiązań systemowych, o które
nam chodziło za czasów słusznie minionych i które mam
nadzieję nie wrócą, czyli rządów liberałów, jesteśmy zadowoleni. Te sprawy, o których Pan wspomniał: płaca
minimalna, 500+, obniżka wieku emerytalnego, stawki
godzinowe, ustawa o prawie zamówień publicznych każą
myśleć, że idzie to w dobrym kierunku. Są następne zmiany. Zaraz będziemy brali na tapetę ustawę o agencjach
pracy tymczasowej, ustawę o związkach zawodowych – to
naprawdę dobre wiadomości. Są też jednak inne, gorsze.
- To znaczy jakie?
- Myślę o poszczególnych branżach. Są w nich punkty zapalne, takie jak sytuacja w górnictwie i zapóźnione
reformy w służbie zdrowia. Tutaj widzę zarzewie sporu i
oby problemy zostały jak najszybciej zażegnane, a nie stały się przyczyną jakiegoś konfliktu rządu z Solidarnością.
Politycy PiS-u przed wyborami mówili przed kopalniami,
że nie zamkną ani jednej, dopóki nie zostaną wyczerpane
złoża, dzisiaj jednak duet panów Tobiszowski i Tchórzewski myśli inaczej. Ja zawsze mówiłem, że jeżeli Prawo i
Sprawiedliwość będzie realizowało działania prospołeczne
i dobre dla pracowników, to będziemy ich wspierali. Jeżeli
jednak będą szli w złym kierunku, to będziemy protestowali.
- KOD i inne siły antyrządowe idą za przykładem
Solidarności i wykorzystują związkowe pomysły. Tak
było chociażby ze słynną blokadą Sejmu. Widzi Pan jakieś analogie?

KOLEDZE

LESZKOWI BIEGA
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MAMY
składają
członkowie Organizacji Zakładowej
NSZZ „Solidarność”
przy PWiK Brzeg Sp. z o.o.

- Nie widzę żadnych analogii. My zawsze wychodziliśmy z konkretnymi postulatami. Happening z blokadą
Sejmu był dla Polaków jasny: myśmy się nie godzili na
podwyższenie wieku emerytalnego. Od kilkunastu lat wychodzimy na ulice z konkretnymi postulatami, a nie dlatego, że nam się władza nie podoba. Nam się władza PO-PSL
nie podobała, ale wiedzieliśmy, że wybrano ją w demokratycznych wyborach. Czekaliśmy osiem lat, żeby ją zmienić. Za trzy lata będą wybory. Proszę bardzo, idźcie i głosujcie, ale nie mówcie, że nie ma demokracji w Polsce, bo
nie rządzą ci, którzy mieli wygrać wybory, czyli Bronisław
Komorowski, PO i Nowoczesna. Motywacja ludzi, którzy
dziś wychodzą na ulice, jest polityczna, a nie merytoryczna. Jeżeli krzyczą, że dziś jest bardzo zła sytuacja polskich
pracowników i że łamana jest godność pracownika, to opowiadają totalne bzdury. My wiemy, jaka jest różnica między tym, co było, a tym, co jest. Przez PO-PSL byliśmy
traktowani jak przedmioty, a teraz jesteśmy na równi. Za
czasów Donalda Tuska byliśmy pętakami, a dziś jesteśmy
partnerami. Ci ludzie powinni zrozumieć jedno: demokracja jest dla wszystkich, a nie tylko dla wybranych.(...)
Gazeta Polska Codziennie,
rozmowa Jacka Liziniewicza z Piotrem Dudą

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

JAROSŁAWA KRAWCA
długoletniego członka NSZZ „Solidarność”
Wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy

RODZINIE
składa
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”
PKP PLK Zakład Linii Kolejowych w Opolu
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Przekaz swój 1 %
Początek roku to czas rozliczeń podatkowych. Od kilku lat każdy z nas może
przekazać 1 % na konto osobiste osoby lub organizacji podając jedynie numer KRS.
Do Zarządu Regionu corocznie wpływają prośby o pomoc. Poniżej zamieszczamy
kilka numerów KRS oraz cele szczegółowe i serdecznie zachęcamy do pomocy
członkom rodzin naszego związku.
WIKI i LILA
To Ciebie nic nie kosztuje , przekazując 1% podatku dla
dziewczynek które zostały osierocone w wyniku zderzenia
trzech samochodów w dniu 16.07.2015 roku pod Dębską
Kuźnią. Obecnie wychowują je dziadkowie. Dziadek
dziewczynek Artur jest przewodniczącym MKZ Huty
„Małapanew” sp. z o.o. w Ozimku.
Wystarczy wpisać w zeznaniu podatkowym PIT-37 w
rubryce nr 137 (numer KRS) 0000275156 , a w rubryce nr
139 „dla Wiki i Lili” .
MICHAŁEK
Michałek jest obciążony chorobą neurologiczną –
zespołem Lennoxa – Gastauta, jedną z najcięższych
lekoopornych padaczek o podłożu genetycznym, należącą
do grupy chorób rzadkich. Michałek samodzielnie nie
chodzi, nie mówi, jest upośledzony psychoruchowo, trzeba
go stale nadzorować – w dzień i w nocy – ze względu
na częste napady padaczkowe z utrata przytomności i
oddechu, które stwarzają zagrożenie życia. Mama Michałka
Beata Gołuchowska jest członkiem NSZZ „Solidarność”
na Uniwersytecie Opolskim). Pani Beata prosi o pomoc
w zbiórce 1 % dla ciężko chorego, niepełnosprawnego
dziecka Michałka (13 lat), którego samotnie wychowuje.
Michałkowi można pomóc przekazując 1 % podatku
wpisując w PIT nr KRS: 0000 273196, cel szczegółowy:
dla Michała Gołuchowskiego.
WOJTUŚ
Wojtuś choruje na autyzm atopowy. Ma niespełna
5 lat, jest wesołym przedszkolakiem i przy pierwszym
kontakcie nie sprawia wrażenia dziecka chorego. Pierwsze
niepokojące objawy choroby jaką jest autyzm rodzice
zaobserwowali u Wojtusia gdy miał niecałe 2 latka. Po
szybkich konsultacjach zdecydowali się na błyskawiczne
rozpoczęcie odpowiednich terapii. Ta bardzo szybka
diagnoza i rehabilitacja spowodowały ogromny postęp w
rozwoju chłopczyka. Z miesiąca na miesiąc widać postępy
w rozwoju oraz w umiejętnościach społecznych, których
brak jest jedną z głównych cech tej poważnej choroby.
Wojtuś od końca 2011 roku jest pod stała opieką i
kontrolą specjalistów (psychologa, pedagogów specjalnych,
logopedy, terapeutów SI, neurologa, psychiatry i dietetyka.

Babcia Wojtusia, Krystyny Białek jest członkiem MOZ
NSZZ „Solidarność” i długoletnim pracownikiem WSSE
w Opolu.
Wojtusiowi można pomóc przekazując 1 % podatku
wpisując w PIT nr KRS: 0000 252666, Cel szczegółowy:
Cichoń Wojciech.
DANIEL
Osiemnastoletni Daniel Koziołek od urodzenia cierpi
na mózgowe porażenie dziecięce i padaczkę. Jego rozwój
psychoruchowy jest znacznie opóźniony, funkcjonuje na
poziomie głębokiego upośledzenia, któremu towarzyszy
autyzm w stopniu znacznym. Daniel porusz się na
wózku inwalidzkim. Od kilku lat realizuje obowiązek
szkolny w Zespole Dziennych Ośrodków Rewalidacyjno
– Edukacyjno – Wychowawczych i Rehabilitacji Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnej w Radzikowie. Dzięki
pobytowi w Ośrodku robi postępy, stał się bardziej
kontaktowy i zaczął wyraźnie mówić. Rodzice starają się
by Daniel funkcjonował jak najlepiej, dlatego potrzebna
jest stała rehabilitacja i leki.
Tata Daniela jest członkiem MOZ NSZZ „Solidarność”
Alchemia SA WRA w Zawadzkiem.
Danielowi można pomóc przekazując 1 % podatku
wpisując w PIT nr KRS: 00000 37904, Cel szczegółowy:
13863 Koziołek Daniel Kamil.
LIDZIA I NATALKA
Lidzia i Natalka Rudnickie są wcześniakami
urodzonymi 13 sierpnia 2008 roku w 25 tc z wagą 940 i 730
gram. Dziewczynki są obecnie podopiecznymi fundacji
„Zdążyć z pomocą. Utworzone tam zostało subkonto,
na którym zbierane są środki pieniężne na rehabilitację,
sprzęt, lekarstwa, wyjazdy do specjalistów oraz coroczne
wyjazdy na delfinoterapie do Sewastopola. Na stronie
www.lidiainatalia.smyki.pl mogą Państwo poznać ich
ciężką, nadal trwająca walką o zdrowie.
Tato dziewczynek jest członkiem NSZZ „Solidarność”
w Zakładzie Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej w
Niemodlinie. Lidia, Natalia i rodzice będą niezmiernie
wdzięczni za każda złotówkę wpłaconą na subkonto
„Zdążyć z Pomocą” Nr KRS 00000 37904, cel
szczegółowy: 18663 Natalia Rudnicka, ponieważ bez tej
informacji pieniądze nie trafia do dziewczynek.
dok. na str. 6
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Hutnictwo walczy o przetrwanie
Wspólny apel do premier Szydło skierowano po posiedzeniu Krajowej Sekcji Hutnictwa, które odbyło się
31stycznia 2017 r. w siedzibie Arcelor Mittal Poland w
Dąbrowie Górniczej. W spotkaniu obok związkowców
i pracodawców uczestniczyli też samorządowcy oraz
parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości.
W liście do premier Beaty Szydło wskazano, że sektor
stalowy w Polsce wraz z branżą okołohutniczą i kooperantami zatrudnia 146 tys. osób. W przypadku braku odpowiednich działań rządu znaczna część tych miejsc pracy
może zostać utracona.
Przedstawiciele pracowników i pracodawców polskiej
branży stalowej są zaniepokojeni stanowiskiem rządu w
sprawie pogorszenia warunków konkurencyjnych dla polskich hut przez zmiany w europejskich przepisach. A w zasadzie brakiem jakiegokolwiek stanowiska. Wzywają rząd
do działania. Branża jest bardzo zaniepokojona brakiem
działań rządu w sprawie szykowanych zmian w systemie
handlu uprawnieniami do emisji CO2. Ich wejście w życie
w przygotowywanym kształcie doprowadzi do upadku sektora hutniczego i stalowego w Polsce. To są dziesiątki tysięcy miejsc pracy. Związkowcy mają nadzieję, że warunki
wytwarzania wyrobów w naszych hutach będą podobne jak
w innych kraje UE i podkreślają, że huty w innych europejskich krajach mogą liczyć na formy wsparcia, których
nasze hutnictwo nie otrzymuje. Podstawowe problemy
branży, wynikające przede wszystkim z polityki Unii Europejskiej to ochrona przed nieuczciwą konkurencją, pakiet
energetyczny i polityka klimatyczna. – tylko konsekwentne
stanowisko rządu i wsparcie na forum UE pozwoli przeciwstawić się nieuczciwej konkurencji.
Przedstawicieli związków zawodowych i pracodawców
sektora stalowego, pozytywnie ocenili otwartość rządu na
rozmowy, ale przyznali, że z wynikami tych rozmów w
niektórych dziedzinach jest jednak znacznie gorzej.
Zła sytuacja branży hutniczej budzi ogromny niepokój
również wśród pracodawców i związkowców w woj. opolskim. Walcownia Rur Andrzej w Zawadzkiem, Huta Mała-

panew w Ozimku i Koksownia w Zdzieszowicach zatrudniają w sumie około 3 tyś pracowników nie wspominając o
branżach okołohutniczych. Związkowcy z NSZZ ,,Solidarność’’ z naszego regionu reprezentujący wymienione zakłady pracy czynnie uczestniczą w działaniach ukierunkowanych na ochronę miejsc pracy. Z ich inicjatywy w kwietniu
2016 r odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu
Społecznego w Opolu poświęcone zagrożeniom w hutnictwie. Uczestniczyli w pracach Zespołu Trójstronnego ds.
hutnictwa i koksownictwa w Warszawie gdzie złożono na
ręce Pani Minister Emilewicz stanowisko w sprawie zagrożenia dla Alchemia S.A. Oddział Walcownia Rur Andrzej
w Zawadzkiem oraz pracowników zatrudnionych w tym
zakładzie wynikającego z rosnącego importu rur gorącowalcowanych bez szwu z krajów trzecich tj. Białorusi i Rosji, których ceny są znacznie niższe w wyniku nieuczciwej
konkurencji. Ponadto aktywnie uczestniczą w pracach Krajowej Sekcji Hutnictwa NSZZ ,,Solidarność”, która była
inicjatorem między innymi przedstawionego spotkania w
Dąbrowie Górniczej.
(Z treścią pisma do Pani Premier Beaty Szydło można
zapoznać się na stronie www.solidarnosc.org.pl/opole)
Dariusz Brzęczek

Wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy

KOLEDZE

JANOWI SUŁKOWSKIEMU

ZDZISŁAWOWI MAŃKOWSKIEMU

z powodu śmierci

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

MAMY

TEŚCIOWEJ

składa
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”
PKP PLK Zakład Linii Kolejowych w Opolu

składają członkowie
Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność”
przy PWiK w Brzegu Sp. z o.o.
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Piotr Duda o wyroku sądu
w sprawie publikacji „Newsweeka”:
To jeszcze nie koniec
Tygodnik „Newsweek” ma zamieścić sprostowanie
sformułowane przez Piotra Dudę dotyczące artykułów
opublikowanych w tygodniku red. Tomasza Lisa na temat pobytów przewodniczącego NSZZ Solidarność w
sanatorium „Bałtyk” w Kołobrzegu. Wyrok jest prawomocny. - Sprawa nie została jeszcze całkowicie zamknięta. Do rozpatrzenia przez sąd czekają sprawy z
pozwu cywilnego – mówi szef „S”.
Sprawa nie została jeszcze całkowicie zamknięta. Do
rozpatrzenia przez sąd czekają sprawy z pozwu cywilnego
związane z treścią artykułów w „Newsweeku” - podkreśla
w rozmowie z tysol.pl Piotr Duda, przewodniczący NSZZ
Solidarność.
Osobne sprawy wytoczyła tygodnikowi „Newsweek”
spółka DECOM, do której należy m.in. ośrodek w Kołobrzegu.
-Warto podkreślić, że Decom sp. z o.o. również wygrała swoją sprawę z „Newsweekiem” w sądzie apelacyjnym,
w której chodziło m.in. o zarzut zatrudnienia w „Bałtyku”
pracowników na umowy śmieciowe – dodaje szef „S”.
Wyrok o zamieszczenie sprostowania wydał Sąd Apelacyjny w Warszawie. Tym samym zmienił on orzeczenie
Sądu Okręgowego w Warszawie z marca ubiegłego roku.
Sąd Apelacyjny uwzględnił w głównej mierze pozew złożony przez szefa Solidarności i nakazał naczelnemu tygodnika „Newsweek” red. Lisowi zamieszczenia sprostowania ułożonego przez Piotra Dudę co do „nieprawdziwych i
nieścisłych” informacji tygodnika. Ponadto sąd zdecydował, że pozwany ma ponieść ponad 2 tys. zł kosztów procesu.
Zgodnie z wyrokiem sądu w tygodniku red. Lisa ma
zostać zamieszczone sprostowanie, w którym przewodni-

dok. ze str. 4

czący Solidarności napisał, że nieprawdą były informacje
m.in. o tym, że bywał w ośrodku kilka razy prywatnie, ponieważ prywatnie był tylko raz, a także treści dotyczące
alkoholi, ryb, ręczników, karmy dla psa oraz o tzw. wstawkach do pokoju i zamawianiu kutra. Nieścisłością była także informacja „Newsweeka”, że Piotr Duda przyjeżdżał
do ośrodka w Kołobrzegu „w sezonie”, ponieważ w tym
okresie był tylko raz.
Sąd Apelacyjny zmienił nieznacznie treść sprostowania. Usunął z niego zdanie, że nie jest prawdą, iż szef „S”
przebywał „na wczasach w luksusowym apartamencie”.
Sędzia Sądu Apelacyjnego Małgorzata Kuracka wyjaśniając taką decyzję wskazała, że zdanie to „nie nadawało się
do zamieszczenia”, gdyż sprostowanie musi odnosić się do
faktów, a nie do ocen.
Od wyroku sądu można złożyć skargę kasacyjną do
Sądu Najwyższego.
www.tysol.pl

Przekaz swój
1%

MACIUŚ
Maciuś ma 9 lat. W wieku 3,5 roku ciężko zachorował.
Choroba spowodowała, że Maciuś nie potrafi siedzieć,
chodzić, mówić, normalnie jeść i pić. Maciuś i jego rodzice
mają nadzieję, że intensywna rehabilitacja pomoże mu
powrócić do zdrowia. Możemy mu pomóc przekazując 1 %
podatku wpisując w zeznaniu podatkowym Nr KRS 0000
273 196 z dopiskiem Maciej Rak.

ARTUR DOROCIAK
Artur jest członkiem NSZZ „Solidarność” przy DIEHL
Controls Polska sp. z o.o. w Namysłowie. Choruje na
stwardnienie rozsiane i wymaga intensywnej rehabilitacji.
Możemy pomóc Arturowi przekazując 1 % podatku na
Stowarzyszenie Pokój Nr KRS 0000 251565 wpisując cel
szczegółowy: Artur Dorociak
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Program „Grosik” wciąż działa!
Zachęcając członków „Solidarności”
posiadających kartę „Grosik”
do korzystania z rabatów przy zakupach
w wybranych punktach sprzedaży
udostępniamy listę usługodawców ujętych
w brzeskim programie:

Lista punktów objętych brzeskim programem „Grosik”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

RADIO TAXI „MINI”, Rynek tel. 77 416 22 22, dworzec tel. 77 416 23 40, bezpłatne wezwanie tel. 800 22
22 13,
„STUDIO ART ul. Jabłkowa 9 – fotografia,
„GAMA” Centrum Marco, ul. Trzech Kotwic 11 – akcesoria do domu, zastawy, naczynia, szkło,
„HURTMET” ul. Jana Pawła II 12 – Armatura sanitarna, technika grzewcza, instalacje wod.- kan. , itp..
„MAK” ul. Łokietka 1 – Sklep ogrodniczy, nasiona, nawozy, sprzęt ogrodniczy, środki ochrony roślin,
„WSZYSTKO DO WSZYSTKIEGO” ul. Reja 23 – narzędzia, akcesoria meblowe, zamki, akcesoria
samochodowe,
„TIN PLUS” ul. Rynek 17 – Lampy, żyrandole, kinkiety, art. elektryczne,
„AGAT” ul. Rynek 14 – Sklep jubilerski, złoto, srebro, zegarki,
„PRYMUS” ul. Chopina 2 – Artykuły szkolne, papiernicze, zeszyty, zabawki,
„WYSPA SZKRABÓW” – ul. Słowackiego 31 – Zabawki, Artykuły szkolne, papiernicze, zeszyty,
„SALON OBUWNICZY” ul. Jagiełły 3a – obuwie dobre gatunkowo,
„SKLEP MOTORYZACYJNY” ul. Reja 12 – części samochodowe, akumulatory,
„HANDEL DETALICZNY” ul. Długa 12 – firanki, zasłony, materiały tekstylne, pościele,
„SIGMA” (SALON KOMPUTRONIK) ul. Rynek 2 – komputery, laptopy, oprogramowania, akcesoria
komputerowe,
ŚWIAT DYWANÓW –ul. Piastowska 2D – obszywanie, dywany i wykładziny także na zamówienie,
„AMEKUR” ul. Pl. Dworcowy 3 – okna, parapety, drzwi,
„FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA” ul. Rybacka 12 – zoologia, wędkarstwo, harcerstwo, produkty dla
gołębi, instrumenty muzyczne,
Sklepy „SPOŁEM”:
- „BERLINEK” Pl. Dworcowy 6
- „MAJA” ul. Robotnicza 5,
„RADJAX” Brzeg, ul. Sikorskiego 5 – farby i lakiery samochodowe, warsztat naprawczy, części samochodowe,
„Tank- Truck” Brzeg, ul. Sikorskiego 5 – Stacja Paliw „radjax”, przeglądy rejestracyjne bez rabatu,
„CAR-CORD” Brzeg, ul. Krakusa 4 – wulkanizacja, serwis ogumienia, klimatyzacja i felgi,
„CAR-CORD” Brzeg, ul. Robotnicza 2 – wulkanizacja,
„INDA” Brzeg, ul. Chocimska – dobre jakościowo garnitury, koszule, odzież męska,
„POGOTOWIE DOMOWE” Marek Chruszcz, tel. 513 143 434 – hydraulik, ślusarz, pielęgnacja ogrodów,
oczka wodne,
DONI-COR Sp. z o.o – ośrodek rehabilitacji i odnowy biologicznej ul. Kamienna 4 – grota solna, kriokomora,
kinezyterapia, fizykoterapia, hydroterapia i masaże,
DONI-COR Sp. z o.o. Brzeg, ul. Łokietka 9a – stomatologia,
KWIACIARNIA „IRYS” ul. Chocimska 4 – kwiaty, upominki, wiązanki i wieńce,
ZAKŁAD FRYZJERSKI ul. Armii Krajowej 3 – fryzjer damsko- męski,
BAR MLECZNY ul. Długa 41 – śniadania, obiady, desery,
SKŁADY OPAŁU Lewin Brzeski ul. Kościuszki 81– autoryzowany sprzedawca „B.M. KOBYLIN – 1000
SKŁADÓW W POLSCE” oraz węgla krajowego,
STYLIZACJA PAZNOKCI SOLARIUM ul. Pl. Kościelny 2.
Opiekunem Programu „GROSIK” na ternie Brzegu jest Marek Chruszcz – tel. 513 143 434.
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