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13 maja w sali konferencyjnej 
ZR w Opolu odbyło się szkolenie 
z zakresu Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych. Uczest-
niczyło w nim 35 związkowców z 
organizacji związkowych z Opola 
i okolic.  Szkolenie przeprowadził 
Grzegorz Adamczyk – regionalny 
trener związkowy. 

Szkolenia z zakresu ZFŚS w Od-
działach Terenowych odbędą się po 
ustaleniu terminów i listy uczestni-
ków w poszczególnych Oddziałach 
ZR. 

   Red.

W dniach 11 – 13 maja w Ośrod-
ku Ziemowit w Jarnołtówku odbyło 
się Walne Zebranie Delegatów Kra-
jowej Sekcji Ciepłownictwa NSZZ 
„Solidarność”. Na zaproszenie Cie-
płowników drugiego dnia w obra-
dach uczestniczyła Przewodnicząca 
Zarządu Regionu NSZZ „Solidar-
ność” Śląska Opolskiego Cecylia 
Gonet. Tegoroczny zjazd organizo-
wali ciepłownicy z Opolszczyzny.

Szkolenie z zakresu ZFŚS

WZD Ciepłowników

Dzień Chemika
21 czerwca swoje święto obchodzą pracownicy branży chemicznej.

Z tej okazji składam najserdeczniejsze życzenia stabilizacji zatrudnienia 
i godziwego wynagradzania.

W życiu rodzinnym życzę satysfakcji z osiągnięć własnych jak i najbliższych członków rodziny.
Łączę najlepsze życzenia spełnienia wszelkich planów, 
wielu sukcesów, zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.

Przewodnicząca Zarządu Regionu 
NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego

Cecylia Gonet
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Pierwszy raz postu-
laty wolnych niedziel 
przedstawiliśmy, jako 
Sekcja Handlu, na po-
czątku lat dziewięćdzie-
siątych. Wówczas nie 
istniały żadne uregulo-
wania prawne dotyczące 
pracy w handlu. Procesu 
wchodzenia na nasz ry-
nek zagranicznych sieci handlowych nie obudowano 
żadnymi regulacjami prawnymi i mamy teraz do czy-
nienia z wolnoamerykanką. Już 25 lat temu wskazywa-
liśmy, że to jest zły kierunek, że to się obróci na nieko-
rzyść pracowników i państwa polskiego. 

Handlowa Solidarność od wielu lat organizuje różnego 
rodzaju kampanie skierowane zarówno do pracodawców, 
jak i do klientów, np. „Nie robię zakupów w niedzielę”. 
Udało się nam dzięki tym kampaniom i strajkowi włoskie-
mu w Boże Ciało przed laty wprowadzić 12 dni świątecz-
nych wolnych od pracy w handlu, w tej chwili jest ich 13.

Dzisiaj po blisko trzydziestu latach sprawa pracy w 
niedziele nadal jest nieuregulowana. Pracownicy handlu 
deklarują, że chcą mieć ten dzień wolny nawet kosztem 
dodatkowej płacy. Uważają, że człowiek, ciężko pracując 
od poniedziałku do soboty, powinien tyle zarobić, żeby za-
pewnić swojej rodzinie utrzymanie. A w niedzielę powi-
nien odpocząć. Zaledwie jeden procent zatrudnionych w 
tej branży deklaruje, że chce pracować w niedzielę. A tyl-
ko 2 procent uznało, że korzystnym rozwiązaniem byłaby 
wypłata dodatkowego wynagrodzenia za pracę w te dni. 
Chęć posiadania przez pracowników wolnej niedzieli za-
miast otrzymywania dodatków za pracę podyktowana jest 
ponadto wysokością wynagrodzeń zasadniczych w sekto-
rze handlu. Przy średniej zarobków niewiele przekracza-
jącej minimalne wynagrodzenie za pracę dodatki za pracę 
w niedziele miałyby zdaniem pracowników niezauważalny 
i nieodczuwalny ekonomiczne charakter. Rekompensata 
innym wolnym dniem w tygodniu nie jest rozwiązaniem 
wystarczającym dla wielu pracowników. Formy spędzania 
czasu wolnego w niedziele znacząco różnią się od możli-
wości dostępnych w powszednie, robocze dni.

Alfred Bujara

Kodeks pracy przewiduje, że pracownikowi wycho-
wującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 
lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnie-
nie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zacho-
waniem prawa do wynagrodzenia. Zdaniem Rzecznika 
Praw Dziecka Marka Michalaka liczba dni wolnych 
na opiekę powinna być zróżnicowana w zależności od 
liczby dzieci wychowujących się w rodzinie. Zwrócił się 
więc z postulatem zainicjowania prac legislacyjnych w 
tym zakresie do Elżbiety Rafalskiej, Minister Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej.

Rzecznik Praw Dziecka często spotyka się z opiniami 
rodziców posiadających liczniejsze potomstwo, postulują-
cymi zróżnicowanie ilości godzin na opiekę nad dzieckiem 
w zależności od liczby wychowujących się dzieci poniżej 
14 roku życia. Opieka nad dziećmi wiąże się z koniecz-
nością załatwienia szeregu spraw z tym związanych. Czyn-
ności wynikające ze sprawowania władzy rodzicielskiej 
wymagają osobistej obecności rodziców w czasie pracy 
urzędów, placówek oświatowych, ośrodków zdrowia czy 
innych instytucji pokrywających się z godzinami ich pracy 
zawodowej.

W tej sprawie Rzecznik Praw Dziecka już wcześniej 
zwracał się zarówno do Ministra Pracy i Polityki Społecz-
nej (2011 r. i 2013 r.), Pełnomocnika Rządu do Spraw Rów-
nego Traktowania oraz Rzecznika Praw Obywatelskich 
(2013 r.), nie uzyskał jednak satysfakcjonujących odpo-
wiedzi. Rzecznik Praw Dziecka jest jednak przekonany, że 
propozycja jest zgodna z polityką Państwa zmierzająca do 
promocji rodzicielstwa i liczy na analizę przedstawionego 
zagadnienia i podjęcie działań legislacyjnych mających na 
celu zwiększenia wymiaru uprawnienia rodziców wycho-
wujących więcej niż jedno dziecko w wieku do lat 14.

www.brpd.gov.pl

Wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy

ANDRZEJOWI PRUZEL
Z-cy Przewodniczącego MOZ NSZZ „Solidarność”

przy MONDELEZ Polska Production Sp z o.o.
Fabryka Gum do Żucia w Skarbimierzu

z powodu śmierci
MAMY
składają 

koleżanki i koledzy z MOZ NSZZ „Solidarność”

Wyrazy głębokiego współczucia

ANDRZEJOWI WATRASOWI
 Przewodniczącemu MOZ NSZZ „Solidarność”

w Fabryce Silników Elektrycznych BESEL SA w Brzegu
z powodu śmierci

TEŚCIA 
składają

Rada Oddziału ZR NSZZ „Solidarność” w Brzegu
oraz koleżanki i koledzy z MOZ NSZZ „Solidarność” 

Ciężko pracujący 
człowiek powinien 

w niedzielę odpocząć

Kontakt z Oddziałem ZR 
w Krapkowicach

Przypominamy, że w 2016 roku powstał nowy 
Oddział ZR w Krapkowicach, ul. Damrota 2.

Już można się kontaktować z Przewodniczącą Rady 
Oddziału ZR Marią Wronką dzwoniąc 

pod nr tel. kom.  519 685 204 
lub e-mail: krap.opole@solidarnosc.org.pl.

Radca prawny mgr Joanna Kazimirska – Podwińska 
dyżuruje w poniedziałki od godz. 15.30 do 17.00.

Więcej godzin na 
opiekę nad dzieckiem
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19 maja odbyło się spotkanie Prezydium Krajowej 
Sekcji Oświaty i Wychowania z Minister Edukacji Na-
rodowej Anną Zalewską. 

Przewodniczący KSOiW Ryszard Proksa przypomniał 
postulat NSZZ „Solidarność”o wzroście wynagrodzeń na-
uczycieli od stycznia 2017 r. i zwrócił uwagę na koniecz-
ność doprecyzowania art. 42 ust. 2 pkt 2 po likwidacji tzw. 
godzin karcianych.

Minister Anna Zalewska poinformowała, że zwróciła 
się do Piotra Dudy – przewodniczącego Rady Dialogu Spo-
łecznego o utworzenie „podstolika” do spraw edukacji z 
udziałem MEN, przedstawicieli korporacji samorządowych 
i związków zawodowych. Ten specjalny zespół zająłby się 
m.in. tematem wynagrodzeń w oświacie i realizacją art. 
42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela.  Zdaniem minister nie 
ma podstaw prawnych, aby nauczyciele prowadzili nieod-
płatnie dodatkowe (poza pensum) zajęcia dydaktyczne. O 
przypadkach nadużyć w tym zakresie NSZZ „Solidarność” 
będzie informował Ministerstwo Edukacji. Ewentualne 
przypadki zarządzeń organów wykonawczych jednostek 
samorządu terytorialnego nakłaniające dyrektorów szkół 
do planowania dodatkowych godzin zajęć dydaktycznych 
w arkuszach organizacyjnych na rok szkolny 2016/2017 
powinny być zaskarżane do wojewodów. Minister Zalew-
ska zadeklarowała, iż w sprawie zmienionego art. 42 ust. 2. 
pkt. 2 Karty Nauczyciela i pojawiających się informacji o 
nadinterpretacji tego artykułu po likwidacji „godzin karcia-
nych” będzie rozmawiała podczas konferencji z udziałem 
samorządów.

 Minister Zalewska poinformowała, że MEN pracu-
je nad zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego w kierunku objęcia sześciolatków subwen-
cją oświatową i wsparcia małych szkół. Przygotowywana 
jest odrębna ustawa o nadzorze pedagogicznym. Do 15 

czerwca  kuratorzy oświaty mają przygotować założenia 
do tej ustawy. Członkowie Prezydium KSOiW postulowali 
zwiększenie kompetencji kuratorów oświaty, m.in. w za-
kresie opiniowania arkuszy organizacji pracy szkół.

Przewodniczący Ryszard Proksa przypomniał o spra-
wie przywrócenia ustawowego zapisu o wysokości pensum 
nauczycieli specjalistów: pedagogów, psychologów, logo-
pedów. Minister  Zalewska poinformowała, że trwają roz-
mowy w tej sprawie z tą grupą nauczycieli. NSZZ „Soli-
darność” przedstawi swoją propozycję wysokości pensum 
tych pracowników oświaty.

Członkowie Prezydium KSOiW poruszyli także kwe-
stię wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi 
szkół, w tym niekorzystnego, zwłaszcza dla dłużej pracu-
jących, wliczania dodatku za wysługę lat do ustawowego 
minimalnego wynagrodzenia. Minister Anna Zalewska ma 
rozmawiać na ten temat z minister Rodziny, Pracy i Polity-
ki Społecznej Elżbietą Rafalską.

Ponadto przedstawiciele KSOiW poruszyli:
-  problem pensum nauczycieli wspomagających w od-

działach integracyjnych, których obowiązkowy wymiar 
czasu pracy, zdaniem NSZZ „Solidarność”, powinien 
być taki sam jak nauczycieli prowadzących,

-  kwestię objęcia świadczeniem kompensacyjnym na-
uczycieli Centrów Kształcenia Praktycznego,

-  sprawę objęcia Kartą Nauczyciela nauczycieli placó-
wek opiekuńczo-wychowawczych.
Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Soli-

darność” na spotkaniu reprezentowali: przewodniczący 
Ryszard Proksa, Henryk Ślusarski, Jolanta Kornel, Danuta 
Utrata, Lesław Ordon, Jerzy Ewertowski, Zbigniew Świer-
czek, Andrzej Piegutkowski i Wojciech Jaranowski.

Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „S” 
- Wojciech Jaranowski

Spotkanie Prezydium Rady KSOiW 
z Minister MEN

Anna Kaurzel, przewodnicząca Solidarności w 
Szpitalu Powiatowym w Radomsku, zwolniona została 
z pracy w kwietniu 2014 r. W maju 2016 sąd orzekł, że 
została zwolniona bezprawnie i przywrócił ja na zajmo-
wane wcześniej stanowisko. To ostateczny werdykt. 

Anna Kaurzel decyzją sądu ma także otrzymać odszko-
dowanie za cały okres pozostawania bez zatrudnienia (to 
około 70 tys. zł), szpital ma też pokryć koszty całego po-
stępowania.

- Ciesze się, że cała ta sprawa ze szpitalem się wreszcie 
skończyła, a trwało to bardzo długo, bo zwolniona zostałam 
w kwietniu 2014 roku – mówi i zapowiada, że będzie teraz 
wnosić cywilne roszczenia wobec dyrektora. - Zostałam 
oskarżona o przekazanie wyników badań osobie nieupo-
ważnionej, a tak nie było. Robiłam wszystko, by pomóc 
malutkiej pacjentce i za to mnie ukarano. Teraz zamierzam 
pozwać dyrektora o naruszenie dóbr osobistych.

Pracownica była także oskarżona o niepochlebne wy-
powiadanie się na temat pracy personelu, a tym samym o 
działanie na szkodę szpitala. 

Zwolnienie było bezprawne
Wszystkie możliwe 

instytucje przyznały 
racje pracownicy. Za-
strzeżeń do jej postę-
powania nie miała Kra-
jowa Izba Diagnostów, 
sąd karny przyznał ra-
cje Państwowej Inspek-
cji Pracy, która pozwa-
ła dyrektora szpitala za 
bezprawne (bez zgody 
związków zawodo-
wych) zwolnienie prze-
wodniczącej szpitalnej 
Solidarności.

Od 2014 roku Anna 
Kaurzel pełni funkcje 
przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej NSZZ 
„Solidarność”. W kwietniu z ramienia KKR uczestniczyła 
w naszym nadzwyczajnym WZDR. 

Tygodnik Solidarność, jm  
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W poniedziałek 23 maja w ramach II 
spotkania opolskiego Klubu „Społeczeń-
stwo” odbyło się seminarium na temat: ka-
tolicy w życiu publicznym. Spotkanie miało 
miejsce w Urzędzie Miasta Opola a patronat 
honorowy nad spotkaniem objął JE ks. bp 
Andrzej Czaja, ordynariusz opolski. Posie-
dzenie było organizowane przez Macieja 
Szepietowskiego – Przewodniczącego Rady 
Oddziału Okręgowego Katolickiego Sto-
warzyszenia „Civitas Christiana” w Opolu 
oraz Marcina Ociepę – Przewodniczącego Rady Miasta Opola.

Na zaproszenie organizatorów w seminarium uczestniczyła Cecylia Gonet – przewodnicząca Zarządu Regionu 
NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego.  

Wykład wprowadzający pt.: Co nauka Kościoła wnosi do polityki? Wygłosił ks. dr Antoni Koltbach.

W piątek 27 maja 
w wieku 68 lat zmarł 
Mieczysław Wodecki. 

Na początku maja 
przeszedł trudną ope-
rację. Bardzo się jej 
bał, miał przeczucie, że 
może nie przeżyć. Po-
żegnał się z bliskimi i 
znajomymi. Po operacji 
do śmierci przebywał w 
szpitalu na sali inten-
sywnej terapii. Prze-
szedł kilka zabiegów 
ratujących życie. Nie-
stety bez powodzenia.  

Mieczysław był członkiem NSZZ „Solidarność” od 
1980 roku. Od początku był bardzo zaangażowany. Anga-
żował się w wiele akcji społecznych i związkowych. Był 
związany z duszpasterstwem ludzi pracy. W czasie wizyty 
Ojca Świętego Jana Pawła II w 1987 roku był jednym z 
dziesiętników zabezpieczających wizytę papieża w Gdań-
sku .

Mieczysław bardzo często i chętnie uczestniczył w 
poczcie sztandarowym NSZZ „Solidarność” Śląska Opol-
skiego z okazji uroczystości związkowych i państwowych. 
Od kilku lat asystował sztandarowi każdego 13. dnia mie-
siąca w trakcie Mszy św. za Ojczyzną 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 Stel-
machem i Bogumiłem Grudzińskim pełnił straż przy 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

Katolicy w życiu publicznym

Umiał być solidarnym
Mieczysław Wodecki (12.02.1948 – 27.05.2016)

Mieczysław był dobrym, życzliwym kolegą. Nieza-
chwiana 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.  

Z grona oddanych sercem i duszą ludzi „Solidarności” 
ubył Mieczysław Wodecki, lecz pamięć o Nim pozostanie 
w sercach tych, którzy Go znali.

Jadwiga Malinowska

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, 
że 27 maja 2016 r. odszedł do Boga 

na wieczną wartę nasz Kolega 

ŚP. MIECZYSŁAW WODECKI

Z-ca Przewodniczącego Miejskiej Komisji Emerytów 
i Rencistów NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego

Wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy
RODZINIE i NAJBLIŻSZYM

składają
Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego
oraz koleżanki i koledzy z Miejskiej Komisji Emerytów 

i Rencistów  NSZZ „Solidarność w Opolu
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Jak co roku Sekcja i Sekretariat spotkały się w Czę-
stochowie. Członkowie struktur wzięli udział w 92 Piel-
grzymce Służby Zdrowia na Jasną Górę.

21 maja odbyło się wspólne posiedzenie Rady Sekre-
tariatu Ochrony Zdrowia i Krajowej Sekcji Służby Zdro-
wia. Jako gość w obradach uczestniczył p.o. prezesa NFZ 
Andrzej Jacyna. Omówiono aktualną sytuację w obszarze 
ochrony zdrowia. Zebrani negatywnie ocenili tempo re-
form mających na celu poprawę systemu opieki zdrowot-
nej. Szczególnie brak realizacji przedwyborczych zapo-
wiedzi Prawa i Sprawiedliwości w sprawie powstrzymania 
procesów prywatyzacyjnych szpitali. Za zapowiedziami 
ministra Radziwiłła nie poszły działania i obserwujemy 
dziś radykalne przyspieszenie wyprzedaży udziałów przez 
samorządy terytorialne. Szczególne nasilenie sprzedaży 
szpitali prywatnemu kapitałowi występuje w wojewódz-
twie śląskim m.in. placówek w Siewierzu i Goczałkowi-
cach a także w Ustroniu.

Sprzedano udziały w szpitalu w Kwidzynie i z informa-
cji napływających z kraju szykowane są kolejne wyprzeda-
że majątku narodowego.

Tymczasem prace nad zmianami w ustawie o działalno-
ści leczniczej przebiegają w żółwim tempie.

Zebrani zwrócili się z prośbą do wszystkich struktur te-
rytorialnych o niezwłoczne informowanie  o planowanych 
lub już dokonanych zmianach własnościowych szpitali.

Niestety brak jest również konkretnych propozy-
cji i podjęcia rzetelnych negocjacji w sprawie wzrostu 
wynagrodzeń dla WSZYSTKICH grup zawodowych w  
branży. Ministerstwo lekceważy narastające niezado-
wolenie pracowników i największe starania ( w tym fi-
nansowe) kieruje w stronę lekarzy podstawowej opieki 
zdrowotnej-  w większości prywatnych praktyk.

 Mimo zapowiedzi resortu wciąż nie rozpoczęły 
się prace nad powrotem Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

w struktury Ministerstwa Zdrowia. Pomimo wspólnych 
deklaracji i stanowisk brak determinacji(???) do zmiany 
obecnej ustawy.

 Rada Sekretariatu zajęła w powyższych sprawach 
Stanowisko, które zostanie przesłane do najwyższych 
władz państwowych. Zaapelowała w nim m.in. o realizację 
programu wyborczego PiS dla służby zdrowia oraz realiza-
cji postulatów pracowniczych.

Na czerwiec planowane jest spotkanie Rady Krajowej 
Sekcji Służby Zdrowia i Konwentu Przewodniczących i 
podjęcie dalszych działań.

Niepokój budzi fakt iż kluczowe decyzje, w tym rów-
nież pracownicze, Ministerstwo Zdrowia podejmuje poza 
instytucjami dialogu społecznego- ostatnio mieliśmy próbę 
zablokowania wejścia w życie Ustawy o zawodzie fizjote-
rapeuty poprzez tzw inicjatywę poselską. Skonsolidowanie 
działanie większości środowisk pracowniczych oraz inter-
wencje u najwyższych uczestników życia politycznego po-
wstrzymały prace nad nowelizacją.

Niestety, sześć miesięcy rządów ministra Radziwiłła 
obie Rady oceniły jako czas bezpowrotnych szkodliwych 
zmian i niespełnionych obietnic wyborczych. 

Źródło informacji: Krajowa Sekcja Ochrony Zdrowia 

Trzy centrale związkowe: NSZZ „Solidarność”, OPZZ 
i FZZ przyjęły wspólną propozycję w sprawie wzrostu w 
2017 r. wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w 
państwowej sferze budżetowej, minimalnego wynagrodze-
nia za pracę oraz emerytur i rent z FUS.19 maja została ona 
przekazana Ministrowi Rodziny Pracy i Polityki Społecz-
nej. Zdaniem związków wynagrodzenie minimalne w 2017 
r. powinno wynosić co najmniej 1970 zł 25 gr.

Związki zaproponowały, by wzrost wynagrodzeń w go-
spodarce narodowej wyniósł nie mniej niż 5,7 proc., wzrost 
wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – nie mniej 
niż 10,9 proc., wzrost minimalnego wynagrodzenia za pra-
cę – nie mniej niż 6,5 proc. Wskaźnik waloryzacji emerytur 
i rent powinien, zdaniem związków zawodowych, wyno-
sić nie mniej niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i 

usług w 2016 r. zwiększony o co najmniej 50 proc. realne-
go wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za pracę w roku 
2016.

Centrale związkowe zastrzegają sobie prawo korekty 
zaproponowanych wzrostów wynagrodzeń oraz emerytur 
i rent w przypadku zmiany przez stronę rządową propono-
wanych wskaźników makroekonomicznych stanowiących 
podstawę do prac nad projektem ustawy budżetowej na 
2017 r. Wskazały też potrzebę systemowej gwarancji walo-
ryzacji najniższych świadczeń emerytalno-rentowych tak, 
by zapewniały utrzymanie siły nabywczej tych świadczeń.

Nie udało się niestety zawrzeć wcześniej porozumienia 
wszystkich partnerów społecznych, tj. związków zawodo-
wych i pracodawców reprezentowanych w Radzie Dialogu 
Społecznego.

www.solidarnosc.org.pl

W Częstochowie obradowały Rada Sekretariatu 
Ochrony Zdrowia i Krajowa Sekcja Służby Zdrowia

Propozycja wzrostu wynagrodzeń w 2017 r. 
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W dniach 6-7 maja w Pietrowicach odbył się VIII 
Wojewódzki Przegląd Poezji i Pieśni św. Jana Pawła II 
pt.: „Syćka se wom zycom”.

Zespół Szkół w Pietrowicach oraz Miejski Ośrodek 
Kultury w Głubczycach byli organizatorami konkursu wo-
jewódzkiego adresowanego do uczniów szkół podstawo-
wych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Patronat ho-
norowy objęli: ks. Kardynał Stanisław Dziwisz – Metropo-
lita Krakowski, Andrzej Buła – Marszałek Województwa 
Opolskiego oraz Michał Siek – Opolski Kurator Oświaty.

Nagrody były finansowane ze środków Urzędu Mar-
szałkowskiego w Opolu, Kuratorium Oświaty w Opolu, 
Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Śląska Opolskie-
go  w Opolu, Powiatu Głubczyckiego w Głubczycach oraz 
MOKu w Głubczycach.

Przyznano następujące nagrody w kategorii – poe-
zja śpiewana

Szkoły Podstawowe :I miejsce Dorota Gronowicz i 
Kamila Katolik ZS Kietrz, II miejsce Anna Reinosch SP 
Dobra, III miejsce Martyna Bernaś i Aleksandra Węgrzyn 
ZS Pietrowiceoraz Maja Janczura ZS Kietrz

Szkoły Gimnazjalne: I miejsce Zespół Wokalno-in-
strumentalny PG nr 1 Nysa, Wyróżnienie Aleksandra Pa-
bian ZS Pietrowice oraz Paulina Węgrzyn ZS Pietrowice

Szkoły Ponadgimnazjalne: I miejsce Kacper Trela 
ZS I LO Otmuchów, II miejsce Magdalena Gumienna LO 
Głubczyce, III miejsce Magdalena Mika ZSM Głubczyce 
oraz Maciej Albert ZSM Głubczyce

Przyznano następujące nagrody w kategorii – recy-
tacja

Szkoły Podstawowe: I miejsce Natalia Sroka SP nr 3 
Nysa, II miejsce Maria Gawłowska SP nr 3 Nysa oraz II 
miejsce Samanta Gandziała PSP Łambinowice, III miej-
sce Julia Piechota PSP Łubniany oraz Kamila Katolik ZS 
Kietrz. Wyróżnienie Martyna Purszke ZS Lisięcice. 

Szkoły Gimnazjalne: I miejsce Zuzanna Wieczosek 
PG Branice, III miejsce Martyna Marciniszyn ZS Pietrowi-
ce oraz Kamila Projzner PG Strzeleczki. Wyróżnienie Sara 
Kochanek PG Strzeleczki

Szkoły Ponadgimnazjalne: I miejsce Natalia Chasz-
czewska ZSM Głubczyce, II miejsce Maciej Bartusik DL 
Nysa. 

Apelujemy do osób, które przechowują materiały i akta 
struktur zakładowych NSZZ „Solidarność” z lat 1980 – 
1990 o przekazywanie posiadanych przez siebie materia-
łów do Archiwum Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” 
w Opolu. Materiały te uzupełnią i wzbogacą nasze zbiory. 
Zebrane materiały będziemy sukcesywnie wystawiać w Iz-
bie Pamięci Regionu Śląska Opolskiego znajdującej się w 
budynku  Oddziału ZR w Kędzierzynie – Koźlu. 

Nie możemy pozwolić, by historia naszego Związku 
została zapomniana, lub pisana wyłącznie na podstawie akt 
znajdujących się w archiwach innych instytucji. Nie moż-
na pisać historii NSZZ „Solidarność” bez oryginalnych akt 
struktur „Solidarności”. Wszystkim nam powinno zależeć 
na dokumentowaniu walki o wolna Polskę i godne życie. 
Po latach będą nas oceniać przede wszystkim na podstawie 
materiałów archiwalnych. Zadbajmy więc, aby było ich jak 
najwięcej, by móc w sposób rzetelny dokonać tej oceny. 

Biuletyn informacyjny „S” Zarządu Regionu Śląska Opolskiego
 pod red. J. Malinowskiej, korekta Marzena Kucz Opole, ul. Ks. Damrota 4,  tel. 77 423 28 60,  fax 77 454 55 48 lub 77 423 28 70, 

wydano nakładem: PZ SOLPRESS Opole, ul. Ks. Damrota 4, tel. 77 454 52 87 
Materiałów nie zamawianych redakcja nie zwraca, zachowując sobie prawo do skrótów i zmian tytułu.

„Syćka se wom zycom” Apel

Planowany termin wejścia w życie stawki godzinowej 
12 złotych to 1 stycznia 2017 r. - podała minister pracy i 
polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Szefowa resoru pracy przypomina, że stawka godzino-
wa miała wejść w życie na koniec pierwszego kwartału, 
potem przesunięto ten termin na wrzesień br. teraz przyj-
muje się termin 1 stycznia roku przyszłego. Jest to zwią-
zane z historycznym, cennym kompromisem, jaki w tej 
kwestii udało się uzyskać w Radzie Dialogu Społecznego. 

Partnerzy społeczni: związki zawodowe i pracodawcy 
uzgodnili wówczas, że stawka godzinowa przy umowach 
zlecenia oraz świadczeniu usług wejdzie w życie od no-
wego roku. Będzie to 12 złotych za godzinę powiększo-
ne o procent związany z waloryzacją minimalnego wy-
nagrodzenia na rok 2017. To zaś będzie negocjowane w 
ramach Rady Dialogu Społecznego w maju. Jednocześnie 
partnerzy społeczni zgodzili się, że do podstawy minimal-
nego wynagrodzenia nie będzie wliczane wynagrodzenie 
za prace w porze nocnej, co może stanowić 30. proc płacy 
pracownika. 

To porozumienie jest niewątpliwie szczególnym sukce-
sem Rady Dialogu Społecznego, a wypracowane zostały 
w zespole problemowym RDS ds. budżetu, wynagrodzeń 
i świadczeń socjalnych kierowanym przez członka Pre-
zydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Henryka 
Nakoniecznego. 

Anna Grabowska KK NSZZ „S”

12 zł od 1 stycznia 2017


