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13 grudnia 2016 r., w 35. 
rocznicę ogłoszenia stanu wo-
jennego przedstawiciele NSZZ 
„Solidarność” Regionu Śląska 
Opolskiego, dawni działacze 
związku oraz delegacje władz 
wojewódzkich i samorządo-
wych złożyli wiązanki kwiatów 
i znicze na skwerze Solidar-
ności, pod pomnikiem Trzech 
Krzyży i św. Katarzyny na te-
renie ZNTK w Opolu. 

Związkowcy złożyli również 
wiązanki kwiatów i znicze na 
grobach Zasłużonych Członków 
NSZZ Solidarność: bpa Anto-
niego Adamiuka, ks. prałata Ka-
zimierza Bochenka i ks. prałata 
Stefana Baldyego oraz byłych 
przewodniczących ZR – Jana 
Całki i Jana Kurasiewicza.

Opolska Solidarność 
uczciła pamięć ofiar stanu wojennego

O godz. 13.00 pod pomnie-
niem Bojownikom o Polskość 
Śląska Opolskiego (tzw. opolska 
Nike) przedstawiciele Zarządu 
Regionu NSZZ „Solidarność” 
Śląska Opolskiego wraz z po-
cztem sztandarowym uczestni-
czyli w uroczystościach z orga-
nizowanych przez ratusz.

O godz. 18.30 związkow-
cy z pocztami sztandarowymi 
uczestniczyli w Mszy św. w in-
tencji ofiar stanu wojennego. Po 
mszy złożyli wiązanki kwiatów 
pod pomnikiem Patrona NSZZ 
„Solidarność” ks. Jerzego Po-
piełuszki.  

   (red.)
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35. rocznica wprowadzenia stanu wo-
jennego. Uroczystości w Grodkowie: Msza 
św., rekonstrukcja historyczna, hołd dla 
internowanych i ofiar stanu wojennego.

- Obowiązkiem chrześcijanina jest dbać 
o prawdę. Musimy walczyć o odzyskanie na-
dziei i stanięcie w prawdzie. Młode pokole-
nie nie może odwrócić się tyłem do prawdy 
o czasach, w których poprzednie pokolenie z 
takim trudem wyrąbywało tunel do wolności 
- powiedział ks. Arkadiusz Markowski CM, 
proboszcz parafii św. Michała Archanioła w Grodkowie, w 
niedzielę 18 grudnia w czasie Mszy św., którą rozpoczęły 
się wojewódzkie obchody 35.rocznicy wprowadzenia sta-
nu wojennego.

Od 2007 r. obchody rocznicy organizowane są tam z 
dużym zaangażowaniem i rozmachem, dlatego, że w wię-
zieniu w Grodkowie mieścił się jeden z obozów interno-
wania działaczy „Solidarności” i ruchów niepodległościo-
wych. Na ścianie przed wjazdem do zakładu karnego jest 
tablica pamiątkowa ku ich czci. Zanim jednak uczestnicy 
przemaszerowali pod mur grodkowskiego więzienia, na 
rynku grupy rekonstrukcyjne przypomniały atmosferę ulic 
Polski w czasie stanu wojennego, odtworzyły także śmier-
telną grozę starcia protestujących robotników z oddziałami 
ZOMO.

W uroczystości wzięli udział wojewoda opolski Adrian 
Czubak, poseł Katarzyna Czochara (PiS), burmistrz Grod-
kowa Marek Antoniewicz, starosta brzeski Maciej Stefań-
ski, reprezentanci Urzędu Marszałkowskiego, mieszkań-
cy miasta i 5 internowanych w czasie stanu wojennego 
w Grodkowie. Obchody uświetniło kilkanaście pocztów 
sztandarowych, kompania honorowa wielkopolskiego 
okręgu Służby Więziennej i orkiestra dęta z Żelaznej.

- Obóz internowania w Grodkowie rozpoczął działal-
ność w dniu szczególnym, bowiem była to Wigilia roku 
1981 - przypomniał zebranym na placyku przed więzie-
niem płk Bronisław Urbański, który w 1981 r. był młodym 
wychowawcą w grodkowskim więzieniu, w wolnej Polsce 
został jego dyrektorem (dziś emerytowanym). To właśnie 
B. Urbański zainicjował spotkania byłych internowanych 
w Grodkowie w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.

„Internat” grodkowski działał od 24 grudnia 1981 do 18 
grudnia 1982 r. W celach więzienia władze komunistyczne 
zamknęły w sumie 440 działaczy wolnościowych.

Władza odwróciła się plecami do obywateli

  - Internowani, mimo warunków więziennych, nie tra-
cili ducha. Nie lękali się uwięzienia - podkreślał B. Urbań-
ski.

- Nie szczędzili swojego zdrowia i w sposób szczegól-
ny walczyli o naszą wolność. Po 35 latach spotykamy się 
w innej Polsce, wolnej dzięki waszej wspaniałej postawie 
- powiedział burmistrz Antoniewicz, witając byłych inter-
nowanych.

- Pamiętajmy o historii, nie rozmieniajmy jej na drobne. 
Bohaterów ma się jednych i trzeba ich szanować - powie-
dział Grzegorz Adamczyk, wiceprzewodniczący Zarządu 
Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego.

- 13 grudnia 35 lat temu to dzień, w którym naród pol-
ski znowu pokazał siłę i jedność. To dzień, w którym wła-
dze polskie, komunistyczne władze polskie po raz kolejny 
pokazały słabość i odwróciły się plecami do swoich oby-
wateli - powiedział Czubak.

Na koniec Leszek Kończak, jeden z internowanych, w 
czasie emocjonalnego przemówienia nazwał przywódców 
„Solidarności” - wymieniając imiennie „Bolka”, Władysła-
wa Frasyniuka i Józefa Piniora - „śmierdzącą elitą”, „zdraj-
cami” i zarzucił m.in. nierozliczenie się z 80 milionów zło-
tych dolnośląskiej „Solidarności”, ukrytych na początku 
stanu wojennego przez W. Frasyniuka i J. Piniora. Wtedy 
do mikrofonu podszedł inny z obecnych w Grodkowie by-
łych internowanych, działacz wrocławskiej „S” od 1980 r. 
Paweł Knap i - zaznaczając, że choć nie opowiada się poli-
tycznie po stronie J. Piniora - spokojnie sprostował, że za-
rzut nierozliczenia się z pieniędzy nie opiera się na faktach, 
ponieważ ta suma została rozliczona podczas pierwszego 
zjazdu dolnośląskiej „Solidarności” po stanie wojennym. P. 
Knap otrzymał mocne brawa, a kilku uczestników uroczy-
stości podeszło do niego i dziękowało.

Andrzej Kerner, Opolski Gość Niedzielny

W grudniu w sali konferencyjnej ZR w Opolu odby-
ły się dwa szkolenia działaczy związkowych. Pierwsze z 
nich przeznaczone było dla członków Komisji Rewizyj-
nych. Drugie dotyczyło gospodarki finansami organizacji 
związkowych. Skarbnicy zapoznani zostali też z aplikacją 
„Skarbnik”. Oba szkolenia prowadził trener związkowy 
Grzegorz Adamczyk. W sumie w szkoleniach uczestniczy-
ło blisko 40 związkowców.   

(red.)

Szkolenie działaczy związkowych

foto D. Domańska
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Nabożeństwo połączone ze złożeniem kwia-
tów pod tablicą upamiętniającą ofiary komuni-
stycznych represji oraz Stanu Wojennego zostało 
odprawione w kościele p.w. Św. Mikołaja w dniu 
13 grudnia 2016 r. Brzeżanie, w tym przedstawi-
ciele Solidarności, dawni działacze związkowi, 
młodzież szkolna, przedstawiciele organizacji po-
zarządowych, a także reprezentanci władz samo-
rządowych, oddali hołd ofiarom Stanu Wojennego. 
Tragiczne wydarzenia w historii kraju przypo-
mniał Przewodniczący Rady Oddziału ZR NSZZ 
„Solidarność” w Brzegu - Kazimierz Kozłowski. 
W kościele można także obejrzeć wystawę po-
święconą działalności podziemnej Solidarności, 
przygotowaną przez jej działaczy ze zbiorów IPN. 

Źródło informacji: UM w Brzegu

W dniu 11 grudnia 2016 r. odprawiona została uro-
czysta Msza Święta z udziałem pocztów sztandarowych 
w kościele na osiedlu „Pogorzelec” w parafii Św. Euge-
niusza de Mazenod w Kędzierzynie - Koźlu. 

Po mszy św. w domu kultury „Chemik” odbyła się uro-
czysta gala w 35 rocznicą wprowadzenia w Polsce stanu 
wojennego. Podczas tej uroczystości, za bohaterską dzia-
łalność zaproszonym osobom i rodzinom osób nieżyjących 
wręczono pamiątkowe medale w dowód uznania ich odwa-
gi i patriotyzmu w tamtych trudnych czasach komunistycz-
nego zniewolenia, jak również za zaangażowanie się ich w 
stanie wojennym i po jego zniesieniu na rzecz podziemnej 
solidarności, co w konsekwencji przyczyniło się do odzy-
skania przez Polskę niepodległości. 

Wyróżniono: pośmiertnie śp. Kazimierza Klucznika, 
śp. Bronisławę Przybyło,  śp. Kazimierza Przybyło, śp. 
Adama Bielskiego, śp. o. Jana Jop OMI oraz Tadeusza 
Fleszera, Andrzeja Furmańskiego, Krzysztofa Rafała 
Janika, Stanisława Kryń, Tadeusza Kucharskiego, Je-

rzego Kusego, Mariana Lecha, Ryszarda Różańskiego, 
Macieja Ślęczka i Leszka Żabskiego. 

Pamiątkowe medale i dyplomy z podziękowaniami za 
ich bohaterską działalność wręczali min. Senator Rzeczy-
pospolitej Polskiej - Grzegorz Peczkis, Starosta Powiatu 
Kędzierzyńsko – Kozielskiego - Małgorzata Tudaj, Sekre-
tarz Miasta Kędzierzyna- Koźla - Zbigniew Romanowicz, 
pierwszy Przewodniczący MKZ w Kędzierzynie – Koźlu 
- Antoni Szota, jeden z przywódców podziemnych mediów 
- Ryszard Siwacki.

Galę prowadziła Przewodnicząca Organizacji Tereno-
wej NSZZ „Solidarność” w Kędzierzynie – Koźlu Hanna 
Białas. Galę zakończył występ zespołu, który wykonał min 
utwory: Jacka Kaczmarskiego „Mury” oraz Jana Pietrzaka 
„Żeby Polska była Polską”. 

Na koniec uczestnicy gali udali się do pobliskiej restau-
racji „Atena” na przygotowany dla nich poczęstunek. W 
rozmowach wspominano tamte wojenne czasy.  

 Mariusz Pilichowski

Brzeżanie upamiętnili 
ofiary komunistycznych represji

Pamiątkowe medale w dowód uznania
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W środę 21 grudnia w sali konferencyjnej 
Regionu Śląska Opolskiego odbyło się spotkanie 
przewodniczących organizacji związkowych z te-
renu Opola.

Uczestnicząca w spotkaniu przewodnicząca 
ZR Cecylia Gonet  złożyła życzenia świąteczne 
i noworoczne uczestnikom, a za ich pośredni-
ctwem wszystkim członkom organizacji.

Sekretarz ZR omówił bieżące sprawy związ-
ku i przedstawił informację z prac Zarządu Re-
gionu oraz Prezydium ZR.

Związkowcy uczestniczący w spotkaniu informowali o sytuacji w ich zakładach pracy i rozmawiali o bieżącej sytuacji 
w kraju, wyrażając swoje zaniepokojenie.                                   (red.)

9 grudnia  w godzinach popołudniowych, w sali konfe-
rencyjnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicz-
nej w Opolu, odbyło się tradycyjne, coroczne świąteczne 
spotkanie Członków MOZ. Obecne było już drugim „pier-
nikowym” świątecznym spotkaniem przedwigilijnym – 
odbyło się pod „patronatem” PIERNIKÓW. 

Piernikowe wyroby królowały na stołach i w wierszach 
naszej koleżanki Bożeny Czarnoty. Spotkaniu towarzy-
szyły oczywiście „uroczyste przemowy”: przewodnicząca 
MOZ, Ewa Brykalska witając wszystkich, a w szczególno-
ści gościa, Przewodniczącą Zarządu  Regionu NSZZ „So-

W 2016 r. odpis na fundusz zakładowych świadczeń 
socjalnych, był na poziomie obowiązującym w latach 2011 
– 2015. Wysokość odpisu z ZFŚS w 2017 r. ustala się na 
podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 
gospodarce narodowej w drugim półroczu 2012 r. ogłoszo-
nego przez Prezesa GUS. 
-  Na jednego pracownika 37,5 proc. - 1185,66 zł
-  Na jednego pracownika wykonującego prace w szcze-

gólnych warunkach lub w szczególnym charakterze (w 
rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych) – 
1580,89 zł.
Na jednego młodocianego:

- w pierwszym roku nauki (5 proc.) - 158,09 zł
- w drugim roku nauki (6 proc.) - 189,71 zł
- w trzecim roku nauki (7 proc.) - 221,32 zł.

Spotkanie przewodniczących

Świąteczne spotkanie MOZ 
NSZZ „Solidarność” przy WSSE w Opolu

lidarność” Śląska Opolskiego 
P. Cecylię Gonet i przyby-
łych członków-emerytów z 
byłą Przewodniczącą MOZ 
Marią Sienkiewicz na czele, 
podziękowała za tak liczne 
przybycie oraz  za wsparcie 
i poparcie, jakie otrzymywa-
ła (i otrzymuje) od członków 
MOZ. Wspominając ważne 

dla członków MOZ wydarzenia mijającego roku, wspar-
ła je pokazem zdjęć. Przewodnicząca Cecylia Gonet także 
krótko podsumowała naszą działalność w kontekście dzia-
łań opolskiego regionu. Składając świąteczne życzenia, 
życzyła nam pomyślności w nadchodzącym roku, zarów-
no w  sprawach związkowych i pracowniczych, ale i tych 
prywatnych.  Recytacja wierszy Bożonarodzeniowych roz-
poczęła mniej oficjalną część naszego spotkania, a wszyst-
kich w świąteczny nastrój wprowadziły rozbrzmiewające 
w tle kolędy.

     Ewa Brykalska 

Wysokość odpisów na ZFŚS w 2017
Fakultatywne zwiększenia odpisu/funduszu

-  Na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której 
orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełno-
sprawności, wysokość  odpisu można zwiększyć o 6,25 
proc. - 197,61 zł

-  Na każdego emeryta i rencistę objętego opieką socjalną 
zakładu pracy można zwiększyć fundusz o 6,25 proc. - 
197,61 zł

-  Można zwiększyć fundusz o 7,5 proc. na każda osobę, 
pod warunkiem przeznaczenia całego zwiększenia na 
prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego utworzone-
go przez pracodawcę.
Podstawa prawna:

-  ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 800)
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Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę obniża-
jącą wiek emerytalny. Będzie obowiązywała od 1 paź-
dziernika 2017 roku.

- To piękny dzień dla nas, którzy traktowali tą sprawę 
bardzo poważnie. To także piękny dzień dla „Solidarno-
ści”, która przez ponad 3 lata od 2012 roku protestowa-
ła przeciwko podwyższeniu wieku emerytalnego - mówił 
Andrzej Duda i dziękował NSZZ „Solidarność”, rządowi, 
większości parlamentarnej, premier Szydło i minister Ra-
falskiej za doprowadzenie do uchwalenia ustawy.

Obecny podczas uroczystości szef „Solidarności” pod-
kreślił, że prezydencki podpis pod ustawą obniżającą wiek 
emerytalny przywraca godność polskiemu pracownikowi.

Prezydencki projekt dotyczący wieku emerytalnego 
trafił do Sejmu pod koniec listopada 2015 r., pierwsze czy-
tanie odbyło się na początku grudnia. W połowie stycznia 
komisja polityki społecznej przeprowadziła wysłuchanie 
publiczne projektu. Sejm uchwalił ustawę w listopadzie br., 
a Senat przyjął ją na początku grudnia.

Kogo obejmą zmiany
Nowelizacja ustawy 17 grudnia 1998 r. o emerytu-

rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tj. 
Dz.U. z 2016 r. poz. 887) wprowadza generalną zasadę, 
że poczynając od 1 października 2017 r., wiek emerytalny 
będzie wynosił w przypadku kobiet 60 lat, mężczyzn zaś 
– 65 lat. Pierwszymi osobami, które faktycznie zakończą 
aktywność zawodową w tym wieku będą panie urodzone w 
1957 r. oraz panowie z rocznika 1952. Jednocześnie usta-
wa uchyla przepisy określające ścieżki dojścia do wieku 
emerytalnego. Tym samym o emerytury będą się mogły 
starać wszystkie osoby mające więcej lat, niż tego wyma-
gają nowe przepisy, a także beneficjenci m.in. świadczeń 
kompensacyjnych czy emerytur pomostowych. Jednocześ-
nie nowe przepisy pozbawiają prawa do wcześniejszych 
emerytur m.in. kolejarzy, nauczycieli, górników.  

Zasady ubiegania się o emeryturę o obniżonym wie-
ku emerytalnym

Nowelizacja przywraca także zasady dotyczące naby-
wania prawa do minimalnej emerytury sprzed 2013 r. Ko-
biety, chcące na nią przejść w wieku 60 lat, będą musiały 
udowodnić, że mają na swoim koncie 20 lat okresów skład-
kowych i nieskładkowych. Panowie nadal będą musieli 
mieć 25 lat składkowych i nieskładkowych. 

Świadczenia rolników
Od 1 października 2017 r. rolnicy będą mogli się ubie-

gać o emeryturę, mając 60 lat (kobiety) oraz 65 lat (męż-
czyźni). Przestanie bowiem obowiązywać przepis umożli-
wiający tej grupie zawodowej pobieranie świadczenia już 
w wieku 55 lat (kobiety) oraz 60 lat (mężczyźni).

Kiedy emerytura z urzędu
ZUS nadal będzie przyznawać emerytury z urzędu po 

rencie z tytułu niezdolności do pracy. Oczywiście po wej-
ściu zmian, taka zmiana będzie przysługiwała osobom, 
które ukończą 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni) oraz 
mają wymagany staż ubezpieczeniowy. ZUS będzie także 
wszczynał postępowanie z urzędu, jeśli wiek uprawniony 
do świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedeme-
rytalnego wyniesie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. 
Osoby takie ubiegające się o wskazane świadczenia musia-
ły złożyć całą dokumentację do zakładu, więc po zmianach 
nie muszą jej dodatkowo uzupełniać. 

Przepisy przejściowe
Okres przejściowy będzie dotyczyć emerytur przejścio-

wych. Co prawda obniżenie wieku emerytalnego spowodu-
je likwidację tych świadczeń, bo już nie będzie podstawy 
do ich przyznania, to jednak ustawodawca musiał uwzględ-
nić to, że po dniu wejścia w życie nowych przepisów nadal 
będą osoby już pobierające takie świadczenia. Zachowanie 
do nich prawa jest konieczne, bowiem tylko w ten sposób 
można pobierać renty rodzinne po zmarłych świadczenio-
biorcach. Nowelizacja utrzymuje jednak generalną zasadę, 
że osoby pobierające emerytury przejściowe będą mieć od-
liczone otrzymane kwoty od swojego kapitału emerytalne-
go. Takie samo rozwiązanie nadal będzie obowiązywać w 
przypadku osób pobierających wcześniejsze emerytury np. 
z racji pracy na kolei czy w szkole.   

Czy będzie zakaz pracy 
Ustawa prezydencka wprowadza rozwiązania korzyst-

ne dla dorabiających emerytów. Osoby, które ukończą 60 
lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni), będą mogły to robić bez 
żadnych ograniczeń. To zaś oznacza, że okres zmniejszenia 
i zwiększenia jest skrócony w porównaniu do obecnie obo-
wiązujących przepisów o dwa lata. Uwaga! Prawo do eme-
rytury ulegnie zawieszeniu bez względu na wysokość przy-
chodu uzyskiwanego przez emeryta, jeśli nie rozwiąże on 
stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego pracował 
bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury. A 
to w praktyce oznacza, że dorabiać  bez ograniczeń moż-
na dopiero po zwolnieniu się u swojego dotychczasowego 
pracodawcy. Przy czym taka osoba może wówczas ponow-
nie zatrudnić się w starej firmie lub znaleźć zatrudnienie w 
innym przedsiębiorstwie. 

Co z rencistami
Obniżka wieku emerytalnego spowoduje, że renciści 

będą krócej pobierać świadczenie rentowe. Zyskają oso-
by, które przez ostatnie pięć lat poprzedzających badanie 
lekarskie otrzymywały świadczenia, a do nowego obniżo-
nego wieku emerytalnego będzie im brakować mniej niż 5 
lat. Po zmianie przepisów powinny otrzymywać rentę do 
dnia osiągnięcia obniżonego wieku emerytalnego. A to w 
praktyce oznacza, że część rencistów zostanie zwolniona z 
przykrego obowiązku stawiania się u lekarza orzecznika w 
celu przedłużenia renty do podniesionego wieku.

Piękny dzień dla Solidarności

fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP) 

dok. na str. 6
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Jak liczyć wiek ochronny  
Pracownicy, którzy w dniu wejścia w życie zmian są 

objęci ochroną stosunku pracy wynikającą z art. 39 usta-
wy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 1666) korzystają z niej do osiągnięcia podwyższone-
go wieku emerytalnego. Natomiast pozostali będą podle-
gać ochronie przez okres czterech lat przed osiągnięciem 
wieku emerytalnego wprowadzonego nowymi przepisami. 
Przy czym okres ten będzie biegł najwcześniej od momen-
tu wejścia w życie znowelizowanej ustawy. 

Źródło informacji: Dziennik Gazeta Prawna 

13 grudnia 2016 r.  leśnicy z „Solidarności” stawili 
się przed Sejmem RP, protestując przeciwko wniesieniu 
pod obrady połączonych komisji sejmowych rządowego 
projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo Łowieckie.

Według proponowanych rozwiązań Lasy Państwowe 
zostaną obarczone obowiązkiem szacowania szkód w 
uprawach rolnych, wyrządzanych przez dziką zwierzynę, 
z pokrywaniem kosztów włącznie.

- Wydrenowanie z Lasów Państwowych przez 
poprzednią władzę haraczu w wysokości 1.6 miliarda zł., 
2 procentowego podatku od obrotu oraz podatkiem od 
lasów ochronnych, jak widać nie zaspokoiło wszystkich - 
mówi Zbigniew Kuszlewicz, szef Krajowego Sekretariatu 
Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa 
NSZZ „Solidarność” - Teraz odezwali się rolnicy i myśliwi, 
upatrując w LP wiarygodnego płatnika. Tak więc uciera się 
przekonanie, że na kłopoty najlepsze są lasy. Wszyscy jak 
dotąd odrzucają argumenty o braku wyspecjalizowanej 
kadry, której liczba w przeliczeniu na etaty przekroczy 1000 
pracowników, a ogólny koszt z tym związany wyniesie 
blisko 300 mln. w skali roku, co dwukrotnie przerasta 
planowany w tym roku zysk LP - wyjaśnia Kuszlewicz.

W czerwcu 2016 roku Sekretariat przedstawił w ramach 
konsultacji społecznych opinię do projektu ustawy Prawo 
Łowieckie, w którym proponuje rozwiązania porządkujące 
gospodarkę łowiecką w Polsce. Między innymi proponuje, 
żeby składki płacone przez właścicieli i dzierżawców 
obwodów łowieckich na fundusz odszkodowawczy nie są 
powiązane z poziomem szkód tylko z planem pozyskania 
zwierzyny. Leśnicy zwracają uwagę, że nowelizacja nie 
pomoże zahamować wzrostu i uregulować na właściwym 
poziomie pogłowia zwierzyny, które od wielu lat rośnie 
liniowo i powoduje coraz większe szkody w lasach. Aby 
uniknąć niedogodności, związkowcy zaproponowali 
m.in., aby składki na fundusz odszkodowawczy wynikały 
bezpośrednio z poziomu szkód występujących w danym 
obwodzie łowieckim.

Problem z projektem ustawy oraz inne ważne kwestie, 
z jakimi borykają się branże gospodarki wodnej, geologii i 
parków narodowych zostały przekazane 12 grudnia 2016 r.  
minister Małgorzacie Sadurskiej zarządzającej Kancelarią 
Prezydenta RP. Związkowcy zostali zapewnieni „o reakcji 
osób piastujących najwyższe urzędy państwowe”.

www.solidarnosc.org.pl

 NFZ nie będzie ścigał osób, które skorzystały bez-
płatnie z wizyty u lekarza, choć nie miały do tego prawa. 

Przyjęta przez Sejm 4 listopada 2016 r. nowelizacja 
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych została już podpisana przez pre-
zydenta. 

Nieubezpieczeni będą mieli bezpłatny dostęp do leka-
rza, pielęgniarki i położnej w podstawowej opiece zdro-
wotnej. Leki i wyroby medyczne przepisane nieubezpie-
czonemu nie będą refundowane. Regulacja nie obejmie też 
leczenia szpitalnego.

Co ważne, przepisy obejmą też te osoby, które skorzy-
stały z pomocy POZ przed wejściem w życie korzystnych 
dla pacjentów przepisów.

Leśnicy przed Sejmem

W grudniu 2016 roku nasz Region powiększył się o 
dwie nowe organizacje związkowe. Prezydium ZR za-
rejestrowało: 

1)  OZ NSZZ „Solidarność” w ASSA ABLOY Mercor Do-
ors Sp. z o.o. z/s w Dobrzeniu Wielkim. Przewodniczą-
cym organizacji został wybrany  Kulczycki Jan.

2)  OZ NSZZ „Solidarność”  w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 
Przewodniczącym organizacji związkowej jest Jakub 
Wierdak.

Koleżanki i kolegów serdecznie witamy w gronie 
związkowców!

W godzinach popołudniowych 21 grudnia odbyło się 
cykliczne zebranie przewodniczących organizacji związ-
kowych i delegatów z Oddziału Strzelce Opolskie połączo-
ne ze spotkaniem opłatkowym. 

Uczestnicząca w nim przewodnicząca ZR Cecylia Go-
net wręczyła list gratulacyjny Wiesławowi Kucharskiemu 
(byłemu przewodniczącemu ZOZ NSZZ „Solidarność” 
PGL LP Nadleśnictwo Strzelce Opolskie), który został po-
wołany na funkcję dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Katowicach. Jednocześnie podziękowała 
za duże zaangażowanie w działalności związkowej w orga-
nizacji i Zarządzie Regionu.  

Sekretarz ZR Dariusz Brzęczek przedstawił informację 
z prac ZR i omówił aktualną sytuację w związku.  

     (red.)

Piękny dzień dla Solidarności
dok. ze str. 5

Pomoc dla każdego 
nieubezpieczonego

Spotkanie 
w Zawadzkiem

Nowe organizacje
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W dniach 14 – 
16.11.2016 r. w Wo-
jewódzkiej Stacji 
Sanitarno-Epidemio-
logicznej w Opolu 
odbyły się wybory 
Społecznego Inspek-
tora Pracy (SIP). 
Dlaczego o nich pi-
szę, skoro nie były to 
pierwsze wybory SIP 
w WSSE? Dlaczego 
te były tak „wyjątko-
we”?

Po pierwsze były to drugie wybory przeprowadzone według zasad, 
obowiązującego od 10 września 2012 roku, „Regulaminu wyborów i od-
wołania społecznej inspekcji pracy w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epi-
demiologicznej w Opolu”, a nie tylko w oparciu o Ustawę o społecznej 
inspekcji pracy z 24 czerwca 1983 roku. Do powstania „Regulaminu”, w 
drodze uzgodnienia pomiędzy dwoma organizacjami związkowymi dzia-
łającymi w WSSE, doszło z inicjatywy  ówczesnej Przewodniczącą MOZ 
NSZZ „Solidarność” przy WSSE w Opolu, Marii Sienkiewicz. Było więc 
tajne głosowanie z : 
−	 powołaną parę tygodni wcześniej 7 osobową Komisją Wyborczą; 
−	 zgłaszaniem kandydatów na SIP; 
−	 spotkaniem „wyborczym” pracowników (którzy szczelnie wypełni-

li salę konferencyjną, pomimo „wczesnych” godzin pracy), w trak-
cie którego: ustępujący SIP przedstawił sprawozdanie z działalności 
Społecznej Inspekcji Pracy w WSSE w Opolu za lata 2012 – 2016, a 
kandydaci na SIP przedstawili swoją wizję sprawowania funkcji spo-
łecznego inspektora pracy;

−	 urną wyborczą i kartami do głosowania;
−	 trzema terminami wyborów – umożliwiono wybory pracownikom z 

Oddziałów Laboratoryjnych w Kędzierzynie-Koźlu i w Kluczborku 
oraz tym będących w wyznaczonych godzinach wyborów na kontroli/
pomiarach w  „terenie”;

−	 „Protokołem z wyborów Społecznego Inspektora Pracy w Wojewódz-
kiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu na kadencję 2016 
– 2020”;

−	 bieżącym informowaniem pracowników o przebiegu poszczególnych 
etapów wyborów.
Po drugie „frekwencja wyborcza” była najwyższa na przestrzeni ostat-

nich paru wyborów: na 175 pracowników uprawnionych do głosowania, 
w wyborach uczestniczyło 156 - 89% (oddając 156  ważnych głosów). 
Dla porównania w 2012 roku na 182 pracowników uprawnionych do gło-
sowania, w wyborach uczestniczyło 135 - 74% (oddając 125  ważnych 
głosów). Oznacza to nie tylko sprawne działanie Komisji Wyborczej i 
skuteczną „kampanię wyborczą”, ale przede wszystkim coraz większe za-
angażowanie wszystkich pracowników, nie tylko związkowców, w spra-
wy dotyczące zakładu pracy. Zrozumienia, że w ten sposób ma się  wpływ 
na  warunki pracy i stosowanie przepisów prawa pracy, na stanowienie o 
tym jak w zakładzie pracy będą one tworzone i przestrzegane.

Społecznym Inspektorem Pracy w Wojewódzkiej Stacji Sanitar-
no-Epidemiologicznej w Opolu na kadencję 2016 – 2020 została wy-
brana Alina Kołodziej, członek NSZZ „Solidarność”.

Przewodnicząca MOZ NSZZ „Solidarność” 
przy WSSE w Opolu, Ewa Brykalska

Wybory SIP w WSSE 
w Opolu

Wyrazy głębokiego współczucia

KRYSTYNIE  MAMCZURA

Przewodniczącej 
MOZ NSZZ „Solidarność”

Pracowników Oświaty i Wychowania 
w Opolu

z powodu śmierci

MAMY

składa Zarząd Regionu NSZZ 
„Solidarność” Śląska Opolskiego

Drodzy związkowcy po raz kolejny 
zachęcamy do współpracy z Działem In-
formacji Zarządu Regionu. Przypomina-
my, że mamy własną stronę internetową 
www.solidarnosc.org.pl/opole na której 
informacja może być zamieszczona w 
chwilę po tym jak ją otrzymamy. Mamy 
własny Biuletyn Informacyjny, na ła-
mach którego możemy chwalić się osiąg-
nięciami, ale też pisać o problemach w 
zakładach pracy.

W szeregach NSZZ „Solidarność” 
jest wielu wspaniałych ludzi, pasjona-
tów, sportowców, społeczników, którzy 
pracują nie tylko dla związku, ale też dla 
społeczności lokalnej. Pokażmy ich!

W naszych organizacjach mamy 
związkowców działających od 1980 
roku. Dziś nierzadko ci ludzie kończą 
już aktywność zawodową, przechodzą na 
emerytury. Możemy podziękować im na 
łamach BI, zaprezentować ich sylwetki 
dopóki jeszcze żyją.

Media regionalne czy ogólnokrajowe 
interesują się nami tylko wtedy, gdy są 
manifestacje, strajki, protesty. A przecież 
związkowcy pracują na co dzień. Może-
my to pokazać, możemy się promować 
w naszych mediach związkowych bez 
kosztów, bez cenzury. Ale by tak było 
apelujemy o współpracę. Ze swojej stro-
ny deklarujemy wszechstronną pomoc.

Kontakt z Działem Informacji ZR:
Jadwiga Malinowska 

– opole@solidarnosc.org.pl, 
tel. 77 42 32 870 lub 77 42 32 860 

(łączy sekretariat).
Życzę powodzenia i pomyślności w 

2017 roku, byśmy mieli jak najwięcej 
radości i spraw załatwionych pomyślnie, 
którymi będziemy się chwalić.  

Jadwiga Malinowska

Zachęcamy 
do współpracy
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W dniu 10 grudnia 2016r. związkowcy i 
nie tylko, przystąpili do rywalizacji w XIII 
turnieju szachowym P-15 z okazji 35 roczni-
cy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego 
zorganizowanym przez Kędzierzyński Oddział 
Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskie-
go przy współudziale Kędzierzyńskiego Klubu 
Szachowego „Szach”. 

Turniej wygrał zawodnik z Kędzierzyna 
- Koźla Krzysztof Kalmuk. Drugie miejsce 
zajął Damian Malinowski trzecie miejsce Ro-
man Pietroczuk obaj z Kędzierzyna - Koźla. 

W klasyfikacji najlepszy członek związku i 
rodziny członka związku tytuł zdobył Damian 
Malinowski syn członkini Międzyzakładowej Organizacji 
Związkowej w Blachowni. 

Drugie miejsce wywalczył Mariusz Pilichowski Ko-
misja Zakładowa przy PKP PLK S.A. Zakład Maszyn 
Torowych w Krakowie Sekcja Utrzymania Kędzierzyn-
-Koźle. Miejsce trzecie wywalczył Pawlak Grzegorz z 

XIII Turniej szachowy w Kędzierzynie – Koźlu

Doceniając ogromny wkład organizacji pozarządowych 
i aktywnych społecznie mieszkańców w rozwój społeczeń-
stwa obywatelskiego, Prezydent Miasta Opola ogłasza 
konkurs na Laureata Nagrody im. Jana Całki. Konkurs jest 
jednocześnie upamiętnieniem zmarłego w ubiegłym roku 
Jana Całki, przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ 
„Solidarność” Śląska Opolskiego w latach 1989 – 1992,  
zasłużonego dla miasta Opola i regionu, aktywnego dzia-
łacza społecznego, urzędnika i inicjatora wielu wspólnych 
inicjatyw we współpracy Miasta Opola z organizacjami 
pozarządowymi.

Zgłoszenia w konkursie można składać w dwóch ka-
tegoriach:
1. „Lider Społeczny Roku” za szczególne osiągnięcia w 

zakresie rozwoju dialogu i współpracy w Opolu.
2. „Pożytek Roku” dla zadania pożytku publicznego o 

szczególnym znaczeniu dla mieszkańców Miasta Opola.
Cel konkursu
Celem konkursu jest promocja społecznikowskiej dzia-

łalności na rzecz mieszkańców Opola w obszarze pożytku 
publicznego. Kandydatury mogą zgłaszać: 
1. organy administracji publicznej oraz jednostki organi-

zacyjne tych organów; 
2. organizacje pozarządowe; 
3. co najmniej 10 mieszkańców Opola. 

Termin składania ofert:
Od 2 stycznia do 15 lutego 2017 r. 
UWAGA: Kandydatury zgłoszone po terminie podle-

gają odrzuceniu.

Międzyzakładowej Organizacji Związkowej przy Zakła-
dach Koksowniczych w Zdzieszowicach a miejsce czwarte 
Joachim Kurzela z Komisji Zakładowej miejskich wodo-
ciągów i kanalizacji w Kędzierzynie – Koźlu.

W kategorii najlepszy junior zwyciężył Kacper Dusz-
kiewicz z Kędzierzyna - Koźla.

Mariusz Pilichowski

Konkurs – nagroda im. Jana Całki
Informacje dodat-

kowe
Osoba fizyczna lub 

organizacja zgłoszo-
na do konkursu jest 
w obowiązku wyrazić 
zgodę na udział w kon-
kursie. 

Każda osoba fi-
zyczna uczestnicząca 
w Konkursie składa 
oświadczenie o wyra-
żeniu zgody na prze-
twarzanie danych oso-
bowych oraz bezpłatne 
wykorzystanie swojego nazwiska i wizerunku dla celów 
konkursowych.

W terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiado-
mości  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta 
Opola informacji o zgłoszonych kandydaturach mieszkań-
cy Opola mogą wnosić uwagi do zgłoszonych kandydatur 
na adres ngo@um.opole.pl lub na adres Centrum Dialogu 
Obywatelskiego.

Ogłoszenie o konkursie zostanie podane do publicznej 
wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w ofi-
cjalnym serwisie internetowym Urzędu Miasta Opola.

Więcej informacji na stronie Urzędu Miasta w Opolu 
www.opole.pl


