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W poniedzia³ek 27 lutego  w ca³ej Polsce zwi¹zkowcy z
NSZZ �Solidarno�æ� odwiedzili pos³ów w biurach
poselskich i pytali o indywidualne opinie na temat
referendum emerytalnego.

W Opolu pierwsze spotkanie odby³o siê z pos³em
Tomaszem Garbowskim z SLD. Na pytanie Grzegorza
Adamczyka � zastêpcy przewodnicz¹cego ZR o to w jaki
sposób bêdzie g³osowa³ nad wnioskiem o przeprowadzenie
referendum emerytalnego pose³ zapewni³, ¿e bêdzie g³osowa³
za. SLD tak jak Solidarno�æ zbiera podpisy pod wnioskiem o
przeprowadzenie referendum. Pose³ Garbowski podkre�li³, ¿e
jego ugrupowanie opowiada siê za tym, by to sta¿ pracy a
nie wiek by³y podstaw¹ do przej�cia na emeryturê. Dyrektor
biura pos³a Franciszek Minor uwa¿a, ¿e batalia o zmianê wieku
emerytalnego bêdzie roz³o¿ona na lata i nie wolno siê

Wizyty u pos³ów

zniechêcaæ. Nawet je�li ustawa zostanie uchwalona nie
oznacza, ¿e nie mo¿na jej bêdzie zmieniæ. Pierwszym krokiem
bêdzie zaskar¿enie jej do Trybuna³u Konstytucyjnego, bo
projekt narusza prawa nabyte.

Pose³ Ryszard Galla z Mniejszo�ci Niemieckiej nie poprze
wniosku o przeprowadzenie referendum. Zdaniem pos³a
proste pytania daj¹ proste odpowiedzi. Uwa¿a, ¿e  wiêkszym
przejawem demokracji bêdzie szeroka debata. Nie poprze te¿
projektu ustawy ws. podwy¿szenia p³acy minimalnej. Jest
zdania, ¿e powinno siê wspieraæ podmioty gospodarcze by
mog³y wygospodarowaæ wiêksze �rodki finansowe.

Pose³ Jerzy ̄ y¿yñski ( który przebywa na chorobowym)
telefonicznie potwierdzi³, ¿e poprze zarówno wniosek o
referendum jak i projekt podniesienia p³acy minimalne.

dok. na str. 2
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Pose³ S³awomir K³osowski
deklaracje poparcia naszych wniosków
z³o¿y³ publicznie. Dotarli�my do biura
pos³a na kilka minut przed planowan¹
konferencj¹ prasow¹. Pan pose³ zaprosi³
nas do udzia³u w konferencji. �
Przedstawiciele Solidarno�ci nie musieli
mnie przekonywaæ do swoich inicjatyw.
Od lat jestem cz³onkiem Zwi¹zku i w
pe³ni identyfikujê siê z jego dzia³aniami.
Grzegorz Adamczyk poinformowa³
dziennikarzy o uzyskanych opiniach od
pos³ów, których uda³o siê ju¿
odwiedziæ. Ustosunkowa³ siê te¿ do
opinii premiera na temat referendum. �
Premier zapowiedzia³ bardzo wyra�nie,
¿e nie bêdzie dyskutowa³ na temat
referendum, bo jego wynik jest z góry
znany. Nie obchodzi go ponad 1 milion
400 tysiêcy podpisów, które zebra³a
�Solidarno�æ�, czyli nie obchodzi go
równie¿ los obywateli � doda³.

Mimo, ¿e nie uda³a siê wcze�niej
umówiæ na spotkanie zwi¹zkowców
przyj¹³ równie¿ pose³ Ruchu Palikota
Adam Kêpiñski. Pose³ o�wiadczy³, ¿e
nie poprze wniosku o referendum,
natomiast co do samej ustawy o
podniesienie wieku emerytalnego nie
jest jeszcze zdecydowany. To jak bêdzie
g³osowa³ uzale¿nia od konkretnych
wyliczeñ i danych, które oczekuje od
rz¹du. W sprawie p³acy minimalnej jest
zwolennikiem by by³a ona ustalana
przez Komisjê Trójstronn¹ a nie
narzucana autorytarnie przez rz¹d.

Pose³ Brygida Koleda � £abu� z PO
o�wiadczy³a, ¿e nie poprze wniosku o
przeprowadzenie referendum. Jest
jednak przeciwko umowom
�mieciowym, które rujnuj¹ gospodarkê.
Nie uda³o siê skontaktowaæ z szefem
PO na Opolszczy�nie Leszkiem
Korzeniowskim, mimo wcze�niej
umówionego spotkania na godz. 1500.
W biurze pos³a pracownica
poinformowa³a, ¿e pose³ �utkn¹³ w
korku� i bêdzie za godzinê.
Podejmowane kilkukrotnie próby
kontaktu telefonicznego równie¿ siê nie
powiod³y.

W trakcie rozmów zwi¹zkowcy
pytali pos³ów czy ju¿ zapoznali siê z
projektem ustawy o podniesienie wieku
emerytalnego. Okaza³o siê, ¿e
wiêkszo�æ z nich nie zna tego projektu!

 Odwiedzanie pos³ów w ich biurach
mia³o miejsce w ramach Europejskich
Dni Protestu, dlatego domagali�my siê
zajêcia stanowiska równie¿ w sprawie
podniesienia p³acy minimalnej i umów
�mieciowych.

Jadwiga Malinowska

Wizyty ...

dok. na str. 3

- Nie ma nic gorszego, bardziej poni¿aj¹cego pracownika, ni¿ niemo¿no�æ
utrzymania siebie i rodziny pomimo ciê¿kiej, uczciwej, trwaj¹cej ca³y miesi¹c
pracy! � mówi³ przewodnicz¹cy �Solidarno�ci� Piotr Duda w Sejmie.

15 lutego odby³o siê
pierwsze w tej kadencji
Sejmu czytanie projektu
ustawy o minimalnym
wynagrodzeniu za pra-
cê. Projekt przygo-
towany przez ekspertów
�Solidarno�ci� popar³o
oko³o 350 tysiêcy oby-
wateli. W imieniu
Komitetu Inicjatywy
Obywatelskiej przedsta-
wi³ przewodnicz¹cy
Komisji Krajowej NSZZ
�Solidarno�æ�, Piotr
Duda.

- P³aca minimalna to nie jest wymys³ �Solidarno�ci�. Ju¿ 230 lat temu Adam
Smith, guru wspó³czesnych libera³ów mówi³, ¿e przeciêtny robotnik powinien
zarobiæ za swoj¹ pracê 2 razy tyle ile potrzebuje jego rodzina, aby ka¿dy by³ w
stanie wychowaæ 2 dzieci � przypomnia³ Piotr Duda. � I my tu dzisiaj mówimy o
wynagrodzeniu minimalnym. Nie o zasi³ku, ale o wynagrodzeniu.

Przewodnicz¹cy zacz¹³ od statystyk G³ównego Urzêdu Statystycznego, z
których wynika ¿e odsetek pracowników ¿yj¹cych w rodzinach, w których poziom
wydatków by³ ni¿szy od minimum egzystencji wyniós³ w 2010 roku a¿ 12 proc. �
Nie ma nic gorszego, bardziej poni¿aj¹cego pracownika, ni¿ niemo¿no�æ utrzymania
siebie i rodziny pomimo ciê¿kiej, uczciwej, trwaj¹cej ca³y miesi¹c pracy � mówi³
przewodnicz¹cy �S�. � Sam tego kiedy� do�wiadczy³em i pamiêtam, jakie to straszne
uczucie. Zdaniem Dudy oburzaj¹ce s¹ stwierdzenia pracodawców, którzy najmniej
zarabiaj¹cych pracowników wysy³aj¹ do pomocy spo³ecznej. Na dodatek pañstwo
w ten sposób wspiera pracodawców, bowiem koszty utrzymania pracowników
ponosi bud¿et pañstwa.

Jak wynika z wyst¹pienia przewodnicz¹cego sytuacji nie poprawi aktualny
stan prawny. Uwzglêdnienie realnego przyrostu PKB wprowadzone nowelizacj¹
ustawy o minimalnym wynagrodzeniu  za pracê z 1 lipca 2005 roku mia³o zapewniæ
coroczn¹ poprawê  relacji pomiêdzy minimalnym wynagrodzeniem, a¿ do osi¹gniêcia
50 proc. a wiêc poziomu wynikaj¹cego ze standardów europejskich. � Niestety
podstawowy cel nowelizacji z 2005 r. w praktyce jest niemo¿liwy do osi¹gniêcia �
stwierdzi³ szef �S�. Tymczasem o podwy¿szeniu p³acy minimalnej mówi¹ nie tylko
zwi¹zki zawodowe. O konieczno�ci podwy¿szenia p³acy minimalnej zwróci³y siê
do rz¹du sejmowe komisje ds. polityki spo³ecznej i pracy. W 2007 r. Miêdzyresortowy
Zespó³ do Spraw Opracowania Koncepcji Wysoko�ci Minimalnego
Wynagrodzenia za Pracê (powo³any Zarz¹dzeniem nr 39 Prezesa Rady Ministrów)
uzna³, ¿e miernikiem standardu europejskiego jest osi¹gniêcie przez minimalne
wynagrodzenia 50 proc. przeciêtnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

W sierpniu 2007 roku zosta³ podpisany wspólny komunikat rz¹du RP i NSZZ
�Solidarno�æ�, w którym zawarto deklaracjê systematycznego podnoszenia
wynagrodzenia minimalnego tak, aby w 2010 roku mog³o ono stanowiæ 50 proc.
prognozowanego przeciêtnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
Kolejnym istotnym komunikatem by³o podpisanie na forum Trójstronnej Komisji
ds. Spo³eczno � Gospodarczych przez partnerów spo³ecznych �Pakietu dzia³añ
antykryzysowych�. W punkcie 5 przyjêto zapis o wypracowaniu mechanizmów
osi¹gniêcia poziomu 50 proc. przeciêtnego wynagrodzenia. Niestety rz¹d nie spe³ni³
swojej obietnicy. I nic nie wskazuje na to, ¿eby co� w tej kwestii mia³o siê zmieniæ.

Ustawa nie obci¹¿a bud¿etu pañstwa. Nie ma równie¿, wbrew wielu
rozpowszechnionym opiniom wp³ywu wysoko�æ minimalnego wynagrodzenia na
wzrost bezrobocia. Takie badania w 2007 r. na zlecenie Sejmu przeprowadzi³a prof.
Zofia Jacukowicz. � Nie istnieje alternatywa: niska p³aca, albo bezrobocie. Nie

Pierwsze czytanie w Sejmie
dok. ze str. 1
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stwierdzono zale¿no�ci pomiêdzy wysoko�ci¹ minimalnego
wynagrodzenia ani wysoko�ci¹ p³acy przeciêtnej a sytuacj¹
na rynku pracy. Brak jest korelacji pomiêdzy odsetkiem
zatrudnionych a odsetkiem pobieraj¹cych minimalne
wynagrodzenia � mówi³ Piotr Duda.

Przewodnicz¹cy wyrazi³ nadziejê, ¿e kluby parlamentarne
pozostan¹ wierne obietnicom sk³adanym w poprzedniej
kadencji Sejmu i popr¹ prezentowany przez niego projekt
ustawy o podniesieniu p³acy minimalnej.

W wyst¹pieniach i pytaniach pos³ów pada³y liczne
wyrazy poparcia wobec inicjatywy Komitetu Obywatelskiego
w sprawie minimalnego wynagrodzenia. Pos³owie kierowali
pytania do przewodnicz¹cego KK oraz przedstawiciela rz¹du
o zró¿nicowanie p³acowe w Polsce, o rozwarstwienie
spo³eczne, o wp³yw nowej regulacji na rynek pracy.
- Nie zmarnujmy tej inicjatywy. Pod tym projektem podpisali
siê nie tylko ci, których ten projekt dotyczy, ale solidarnie i
inni � zaapelowa³ Piotr Duda na zakoñczenie. � Proszê was,
aby ten projekt po przepracowaniu przez Sejm, jak najprêdzej
trafi³ na biurko Prezydenta RP.

Celem przygotowanego przez Zwi¹zek obywatelskiego
projektu jest stopniowe podwy¿szanie minimalnego
wynagrodzenia za pracê do wysoko�ci 50 % przeciêtnego
wynagrodzenia w gospodarce narodowej w tempie zgodnym
z tempem wzrostu gospodarczego. Wed³ug NSZZ
�Solidarno�æ� najni¿sze wynagrodzenia nie powinno byæ
zale¿ne od bie¿¹cych decyzji politycznych. Projekt wi¹¿e je z
poziomem wzrostu PKB.

Dzia³ Informacji KK

6 lutego w Opolu odby³o siê posiedzenia Zarz¹du
Regionu NSZZ �Solidarno�æ� �l¹ska Opolskiego.
Cz³onkowie ZR przyjêli realizacjê preliminarza bud¿etowego
za 2011 r. oraz ustalili preliminarz bud¿etowy na 2012 rok,
podejmuj¹c w tych sprawach stosowne uchwa³y. ZR
zatwierdzi³ równie¿ plan szkoleñ na I pó³rocze 2012.

Omawiaj¹c sytuacjê w zak³adach pracy cz³onkowie ZR
zwracali szczególn¹ uwagê na problem likwidacji wielu
placówek o�wiatowych na Opolszczy�nie. W zawi¹zku z
nisk¹ temperatur¹ w wielu zak³adach pracy panuje trudna
sytuacja. Pracownicy nierzadko pracuj¹ w niedogrzanych
pomieszczeniach.

Bardzo powa¿ny problem zaistnia³ w Diehl Controls
Polska w Namys³owie, gdzie wypowiedzenia otrzyma³o 21
pracowników, w tym 5 cz³onków NSZZ �Solidarno�æ�.
Zwi¹zkowcom Zarz¹d Regionu zagwarantowa³
wszechstronn¹ pomoc prawn¹.

ZR przyj¹³  informacjê o gro�bie likwidacji szpitala w
G³ucho³azach.
Sekretarz ZR poinformowa³a o reaktywowaniu organizacji
zwi¹zkowej w Powiatowej Komendzie Stra¿y Po¿arnej w
Nysie.

(red.)

Komunikat
z posiedzenia ZR

Plan szkoleñ Zarz¹du Regionu
NSZZ �Solidarno�æ�
�l¹ska Opolskiego

na I pó³rocze 2012 r.

Szkolenie dla cz³onków komisji
rewizyjnych
Szkolenie skarbników

Szkolenie Zak³adowy
Fundusz �wiadczeñ Socjalnych

Szkolenie Rozwój zwi¹zku � po-
zyskiwanie i wzmacnianie struktur
zwi¹zkowych
Szkolenie dla cz³onków
(kandydatów) Europejskich
Rad  Pracowników
Szkolenie  SOD II dla dzia³aczy,
którzy ukoñczyli SOD 1
(Negocjacje, spory zbiorowe itp.)
Szkolenie Ewaluacja z rozwoju
zwi¹zku i promocji

28.02.2012
KZ/ MOZOpole
12-13.03.2012 r.

Turawa
Wg zapotrzebowania
KZ/MOZ szkolenia
w Oddzia³ach ZR

19.03- 21.03.2012 r.
21.03- 24.03.2012 r.

Turawa
19 �20.04.2012 r.

Turawa

14-16.05.2012 r.
Turawa

20.06.2012 r.
Opole

Uwagi:

1.  Zg³oszenia uczestników na szkolenia prosimy kierowaæ
na adres Zarz¹du Regionu:
45-064 Opole, ul. Damrota 4 lub faxem pod nr 77 45 45 545
lub e-mail. rozwoj.opole@solidarnosc.org.pl

2. Prosimy o przesy³anie propozycji tematów szkoleñ, które
s¹ potrzebne w dzia³alno�ci zwi¹zkowej do 30. 05.2012 r.

3. W  II po³owie roku planujemy cykl szkoleñ z podstaw
ekonomii dla funkcyjnych cz³onków zwi¹zku

dok. ze str. 2

Pierwsze czytanie
w Sejmie

Spotkanie
u marsza³ka

Sytuacja Przewozów Regionalnych PKP i obawa o utratê
miejsc pracy by³a g³ównym tematem spotkania
przedstawicieli Sekcji Regionalnej Kolejarzy NSZZ
�Solidarno�æ� �l¹ska Opolskiego z marsza³kiem
województwa Józefem Szebest¹. W spotkaniu uczestniczy³a
te¿ przewodnicz¹ca ZR Cecylia Gonet i wicemarsza³ek
województwa Józef Koty�, odpowiedzialny za transport w
regionie.

Z ramienia sekcji w spotkaniu uczestniczyli: Stanis³aw
Baczyñski, cz³onek Prezydium ZR � przewodnicz¹cy
Organizacji Podzak³adowej PKP Energetyka Sp. z o.o. Zak³ad
�l¹ski w Gliwicach z/s w Opolu; Mariusz Pilichowski � cz³onek
ZR, przewodnicz¹cy Komisji Oddzia³owej Sekcji Utrzymania
Obiektów In¿ynieryjnych Linii Kolejowych Zak³ad Maszyn
Torowych w Krakowie z/s w Kêdzierzynie � Ko�lu, Marian
Baczyñski � przewodnicz¹cy Komisji Zak³adowej PKP PLK
S.A Zak³ad Linii Kolejowych w Opolu i Zygmunt Szymañski
� przewodnicz¹cy Komisji Zak³adowej w Opolskim Zak³adzie
Przewozów Regionalnych w Opolu.

dok. na str. 4
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Kwotowa walo-
ryzacja rent i emerytur
to zasi³ek socjalny
niezgodny z Konsty-
tucj¹ uwa¿aj¹ emeryci z
�Solidarno�ci�.

Taka �podwy¿ka� to
wielka pomy³ka �
powiedzia³a podczas
konferencji prasowej 21
lutego Krystyna Ni¿an-
kowska � przewodni-
cz¹ca Regionalnej Sekcji
Emerytów i Rencistów
NSZZ �Solidarno�æ�
�l¹ska Opolskiego. �
Dodatek socjalny w
wysoko�ci 57 z³ od 1 marca, zwany przez rz¹d waloryzacj¹
kwotow¹, absolutnie nie pokrywa zwiêkszenia kosztów
utrzymania. W minionym roku wzros³y one o przynajmniej
120 z³otych na osobê. I to licz¹c tylko wydatki podstawowe,
których nie mo¿na od³o¿yæ na pó�niej.  Dodatkowo od
stycznia ceny leków wzros³y o 10 � 15 proc.

W zaprezentowanym dziennikarzom stanowisku emeryci
z opolskiej Solidarno�ci wykazuj¹, ¿e wprowadzaj¹c w 2012
roku kwotow¹ waloryzacjê rz¹d zaoszczêdzi³ milion z³otych.
Zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ ustaw¹ rz¹d powinien zarezerwowaæ
�rodki na rewaloryzacjê �wiadczeñ i czekaæ na opublikowanie
10 lutego przez G³ówny Urz¹d Statystyczny wspó³czynnika
realnego wzrostu p³ac w 2011 roku albo wspó³czynnika
wzrostu cen towarów i us³ug. Tymczasem rz¹d ju¿ 3 stycznia,
bez danych GUS, podj¹³ decyzje o waloryzacji. Nie uwzglêdni³
przy tym realnego wzrostu p³ac w ubieg³ym roku.

Wprowadzaj¹c waloryzacjê kwotow¹ rz¹dz¹cy
przekonywali, ¿e to uk³on w stronê najbiedniejszych
emerytów. Czy rzeczywi�cie? � Osoby otrzymuj¹ce najni¿sze
renty z tytu³u czê�ciowej niezdolno�ci do pracy i renty
inwalidzkiej III grupy maj¹ otrzymaæ 75 proc. kwoty
waloryzacji, czyli nieca³e 43 z³ na rêk¹, a nie rzekome 57 z³. W
ten sposób rencista otrzyma �po podwy¿ce� 613, 38 z³ brutto,
czyli na rêkê 495,31 z³. I jak tu ¿yæ Panie Premierze?

- Rz¹d zmieni³ prawa nabyte przez emerytów i rencistów
i to w³a�nie powinien oceniæ Trybuna³ Konstytucyjny. Na
znalezienie 3/5 pos³ów w Sejmie, by premiera i jego niektórych
ministrów postawiæ przed Trybuna³em Konstytucyjnym dzi�
nie liczymy. Ale z³amanie prawa jest faktem. Poczekamy �
powiedzia³a Krystyna Ni¿ankowska.

Protest emerytów i rencistów w pe³ni popiera Zarz¹d
Regionu NSZZ �Solidarno�æ� �l¹ska Opolskiego. -  Nie bez
powodu prezydent Bronis³aw Komorowski z³o¿y³ do
Trybuna³u Konstytucyjnego wniosek o zbadanie, czy
waloryzacja kwotowa emerytur jest zgodna z prawem. Szkoda
tylko, ¿e wcze�niej j¹ podpisa³ � mówi³a przewodnicz¹ca
Zarz¹du Regionu Cecylia Gonet.

Regionalna Sekcja Emerytów i Rencistów NSZZ
�Solidarno�æ� �l¹ska Opolskiego stanowisko w sprawie
kwotowej waloryzacji przes³a³a do wszystkich
parlamentarzystów Opolszczyzny. Podobnie uczynili
zwi¹zkowcy z innych regionów Polski.

(red.)

Rz¹d oszczêdza
na emerytach

10 lutego tego roku. W Sejmie obraduje Komisja ds.
UE. Omawiane s¹ kolejne stanowiska rz¹du w sprawie
unijnego prawodawstwa. Wiceprzewodnicz¹cy komisji, pose³
Ga³a¿ewski z PO, nieco znudzony wyczytuje kolejne punkty
obrad: projekt stanowiska rz¹du dotycz¹cego rozporz¹dzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie europejskiej
statystyki w dziedzinie demografii. S³owem � nuda.
Stanowisko rz¹du jest oczywi�cie pozytywne. Referuje je w
sposób najnudniejszy z mo¿liwych prezes GUS Janusz
Witkowski. G³os zabiera pose³ Krystyna Paw³owicz z PiS. I
nagle okazuje siê, ¿e owa ujednolicona statystyka wprowadzi
kategorie rezydentów � czyli dla organów UE bêd¹ siê liczyæ
osoby faktycznie przebywaj¹ce na terytorium Polski.
Odpadnie nam z górk¹ milion ludzi, którzy wyjechali pracowaæ
za granicê. A to ju¿ mo¿e mieæ bardzo powa¿ne konsekwencje
dla rozdzia³u funduszy strukturalnych, a nawet dla liczby
g³osów, jakimi Polska bêdzie dysponowaæ w Radzie. Kolejne
w¹tpliwo�ci zg³aszaj¹ pos³owie Szczerski, Naimski, europose³
Pawe³ Kowal. Atmosfera robi siê gor¹ca. Je¿eli polskie
stanowisko w tej sprawie ma prezentowaæ w Brukseli prezes
GUS, domagaj¹ siê od niego opinii politycznej. Prezes
Witkowski serwuje jak¹� nowomowê o �dobrostanie polskiej
nauki�, ale ju¿ wszystko jest jasne: rz¹d nie dostrzeg³ skutków
projektu, nie przeanalizowa³ ich, klepn¹³ wszystko z automatu,
uznaj¹c, ¿e jak co� przysz³o z Brukseli, to krytyka jest
blu�nierstwem.

Ta historia gdy siê nad ni¹ zastanowiæ jest przera¿aj¹ca.
W brukselskich gmachach wbrew pozorom nie siedz¹ idioci.
Pozornie absurdalne i ma³o znacz¹ce projekty regulacji nie
s¹ przypadkowe � niemal zawsze s³u¿¹ czyim� interesom.
Tak jak w tym przypadku: za zmianami w statystyce mog¹
pój�æ konkretne starty.

Komisja ds. UE kierowana przez wybitn¹ ekspertkê w
dziedzinie polityki zagranicznej oraz wyczynowej jazdy na
rowerze Agnieszkê Pomaskê z PO, ma jedno zadanie;
mechanicznie przyklepywaæ pozytywne stanowiska rz¹du.
Awantura wokó³ statystyki by³a z tego punktu widzenia
wypadkiem przy pracy. Chwa³a pos³om, którzy zadali sobie
trudu zastanowienia siê nad tym, co maj¹ przeg³osowaæ. A
teraz pomy�lmy, w ilu przypadkach bezmy�lnie � albo i nie �
przybito piecz¹tkê i co na tym stracimy.

£ukasz Warzecha
�Rzeczpospolita� z dn. 21 lutego 2012 r.

O wypadku
przy pracy

Pan Marsza³ek przedstawi³ ogóln¹ sytuacjê ekonomiczn¹
Urzêdu Marsza³kowskiego na bazie której to informacji
stwierdzi³, ¿e mo¿e brakowaæ �rodków finansowych w
utrzymaniu wszystkich linii kolejowych w województwie
opolskim. Pe³n¹ informacjê dotycz¹c¹ ewentualnych
likwidacji, zawieszenia b¹d� zmniejszenia kursowania
poci¹gów na poszczególnych liniach kolejowych przedstawi
na spotkaniu w kwietniu, na które to spotkanie zostaniemy
zaproszeni po zbilansowaniu pierwszego kwarta³u 2012 r.
Na pytanie czy Pan Marsza³ek zamierza tak jak w o�ciennych
województwach utworzyæ now¹ spó³kê przewozow¹
odpowiedzia³, ¿e na chwilê obecn¹ nie ma takiego zamiaru.

Mariusz Pilichowski

Spotkanie u marsza³ka
dok. ze str. 3



�l¹ska Opolskiego marzec 2012 r. 5

Po 23 tatach �hibernacji�
swoj¹ dzia³alno�æ reaktywo-
wa³o,  podziemne �Radio
Solidarno�æ�,  za³o¿one w
pierwszych miesi¹cach stanu
wojennego przez Zofiê i
Zbigniewa Romaszewskich a
nadaj¹ce swoje audycje do
czerwca 1989 roku.

Decyzjê tak¹ podjê³o Stowarzyszenie Podziemnego Radia
Solidarno�æ, za³o¿one przez ludzi, którzy w latach 1982-89 to
radio tworzyli, a powodem by³a krytyczna ocena
funkcjonuj¹cych w Polsce rozg³o�ni, nadaj¹cych niemal
wy³¹cznie muzykê, a je�li ju¿ podejmuj¹cych tematykê
spo³eczn¹, polityczn¹ i kulturaln¹ � to w sposób
zinfantylizowany, powierzchowny i ma³o obiektywny, w
dodatku pos³uguj¹c siê nie rzadko jêzykiem pogardy i
szyderstwa wobec ludzi staraj¹cych siê my�leæ samodzielnie,
opieraj¹cych siê narzucanej im interpretacji zjawisk
zachodz¹cych w Polsce i �wiecie.

Swoj¹ powtórn¹ dzia³alno�æ zaczêli�my wiêcej ni¿
skromnie, korzystaj¹c z zaproszenia Radia Wnet(za³o¿onego
przez Krzysztofa Skowroñskiego), gdzie raz w tygodniu, w
czwartek o godz. 20, nadajemy godzinn¹ audycjê,
poprzedzon¹ naszym historycznym sygna³em. Dodaæ nale¿y,
¿e porozumieli�my siê z warszawsk¹ radiostacj¹ �Jutrzenka�,
która od pocz¹tku tego roku trzykrotnie w ci¹gu tygodnia
retransmituje nasz¹ audycjê, a mamy równie¿ nadziejê, ¿e
uda siê nam j¹ �implantowaæ� w �ramówkach� kilkudziesiêciu
rozg³o�ni katolickich.

Nasza audycja powoli zaczyna wzbudzaæ coraz wiêksze
zainteresowanie, dotychczas wziêli w nich udzia³ tacy ludzie
jak: Janusz �niadek (rozmawiali�my o tym co siê sta³o z
Solidarno�ci¹), Ryszard Bugaj (o spo³ecznym strachu),
Leszek Dymarskim (do czego s¹ nam potrzebne elity),
Zbyszek Romaszewski(o stanie wojennym), Maciej £opiñski,
Jan Pietrzak i Ewa Da³kowska (audycja bo¿enarodzeniowa),
prof. Krasnodêbski (o polskiej �wiadomo�ci), prof. Gruszecki
(o gospodarce), Rafa³ ¯ebrowski (o napisanej przez niego
biografii Z. Herberta), Maria D³u¿ewska (o robionych przez
ni¹ filmach dokumentalnych). Pochwaliæ siê równie¿ mo¿emy
zrobieniem szopki noworocznej, w której wziêli udzia³
zawodowi aktorzy � szopki, której w tym roku nie zrobi³a ani
TVP, ani Polskie Radio.

Mamy ambitne plany rozwiniêcia naszej dzia³alno�ci i
liczymy na to, ¿e nied³ugo nie bêdziemy ju¿ musieli korzystaæ
z go�ciny Radia Wnet � maj¹c w³asne studio. Wtedy
rozszerzymy nasz¹ ofertê programow¹ i bêdziemy nadawali
nie raz w tygodniu, ale codziennie swoje audycje - docelowo
przez ca³¹ dobê. Wtedy te¿ - co jest oczywiste - wprowadzimy
do naszej ramówki sta³¹ pozycjê dla NSZZ �Solidarno�æ�.

(Wiêcej informacji  o mo¿liwo�ciach s³uchania tych
audycji na stronie: www.radiownet.pl � przyp.red.)

Serdecznie pozdrawiam
Andrzej Gelberg

31 marca (sobota) Zarz¹d Regionu NSZZ �Solidarno�æ�
�l¹ska Opolskiego organizuje pielgrzymkê do Sanktuarium
Bo¿ego Mi³osierdzia w £agiewnikach. Chcemy w ten sposób
uczciæ pierwsz¹ rocznicê beatyfikacji B³ogos³awionego Ojca
�wiêtego Jana Paw³a II.

Zapraszamy cz³onków Zwi¹zku z rodzinami. Organizacje
zwi¹zkowe zachêcamy do licznego udzia³u wraz z pocztami
sztandarowymi.

W trakcie pielgrzymki zechcemy siê pomodliæ o rych³a
kanonizacjê B³ogos³awionego Ojca �wiêtego Jana Paw³a II i
Kapelana Solidarno�ci B³ogos³awionego Ksiêdza Jerzego
Popie³uszkê oraz we wszystkich naszych osobistych
intencjach.

Koszt przejazdu od jednej osoby wynosi 25 z³otych
(wy¿ywienie we w³asnym zakresie)
Program:
- wyjazd z Opola o godz. 615 z placu za �Biedronk¹� przy

ul. 1-go Maja
- wyjazd z terenu organizuj¹ w³a�ciwe Oddzia³y ZR
- w godzinach dopo³udniowych zwiedzanie Krakowa
- z Krakowa przejazd do Sanktuarium Bo¿ego Mi³osierdzia

w £agiewnikach
- godz. 1445 zbiórka pocztów sztandarowych przy Bazylice
- godz. 1500 Godzina Mi³osierdzia Bo¿ego
- godz. 1520 Uroczysta Msza �w. w intencji pielgrzymów z

Opolszczyzny i NSZZ �Solidarno�æ�

U Wojtusia jesieni¹ 2011
roku stwierdzono autyzm
atopowy. W listopadzie
otrzyma³ orzeczenie o
n i e p e ³ n o s p r a w n o � c i .
Wojtu� ma niespe³na 3
latka, jest dzieckiem bardzo
weso³ym i przy pierwszym
kontakcie nie sprawia
wra¿enia dziecka zaburzonego w rozwoju. Wczesna diagnoza
i rehabilitacja spowodowa³y ogromny postêp w rozwoju
Wojtusia i tylko kontynuowanie intensywnej terapii daje
szansê na normalne funkcjonowanie dziecka w
spo³eczeñstwie. W tej chwili Wojtu� jest pod sta³¹ opiek¹ i
kontrol¹ specjalistów (psycholog, neurolog, psychiatra).

Zarówno leczenie biomedyczne jak i rehabilitacja s¹
bardzo kosztowne i w ca³o�ci pokrywane przez rodzinê
Wojtusia. Za naszym po�rednictwem rodzice i babcia
Wojtusia (która od 1980 roku jest cz³onkiem NSZZ
�Solidarno�æ�) prosz¹ o wsparcie poprzez przekazanie 1%
podatku na subkonto Wojtusia utworzone przez Fundacjê
�Za szyb¹�.

Wystarczy wpisaæ nr KRS: 0000252666 oraz cel
szczegó³owy 1%: Cichoñ Wojciech.  Mo¿na równie¿
przekazaæ darowiznê na konto fundacji Krystyny Cia³kosz
�Za szyb¹� z siedzib¹ we Wroc³awiu, kod: 50-541, Al. Armii
Krajowej 4A/4; na nr konta: 91 1090 1522 0000 0001 0508
2692, w tytule z dopiskiem �Wojciech Cichoñ�.

Radio Solidarno�æ
znów nadaje

Pielgrzymka
NSZZ �Solidarno�æ� do Sanktuarium Bo¿ego

Mi³osierdzia w £agiewnikach
31 marca 2012

Przeka¿ swój 1 %
Wojtusiowi
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Ju¿ po raz 14-ty w Zdzieszowickiej
Hali MGOKSiR-u spotka³y siê dru¿yny
juniorów, aby rozegraæ turniej
pi³karski o Puchar Przewodnicz¹cego
Zarz¹du Regionu NSZZ �Solidarno�æ�
�l¹ska Opolskiego. Otwarcia turnieju
dokona³ Mariusz Pilichowski � cz³onek
ZR. Najlepszym zawodnikiem turnieju
zosta³ Prefeta Mateusz z Gogolina.
Najlepszym bramkarzem zosta³
Sochacki Patryk z Odry Kêdzierzyn-
Ko�le. Najlepszym strzelcem zosta³
Adamus Bartosz z Odry Kêdzierzyn-
Ko�le. Natomiast najm³odszym
zawodnikiem zosta³ Okos Mariusz z
ZK-REM Solidarno�æ.

Na ten cyklicznie organizowany
turniej przyby³o 8 zespo³ów z woj.
opolskiego. Dru¿yny zosta³y podzielone
na II grupy w obrêbie których rozegrano
mecze systemem ka¿dy z ka¿dym. I grupa:
Koksownik Zdzieszowice,  Odra
Kêdzierzyn-Ko�le, Stal Zawadzkie, Piast Strzelce Opolskie.
II grupa: MKS Gogolin, Skalnik Tarnów Opolski, Chemik
Kêdzierzyn-Ko�le, ZK-Rem Solidarno�æ Zdzieszowice

W toku rozgrywek do nastêpnej rundy awansowa³y:  z
grupy I Odra Kêdzierzyn-Ko�le,  Piast Strzelce Op. a z grupy
II: MKS Gogolin, ZK-REM Solidarno�æ Zdzieszowice
Pozosta³e dru¿yny zajê³y wspólnie 5 miejsce. W pojedynku
o 3 miejsce dru¿yna ZK-REM Solidarno�æ pokona³a
dos³ownie w ostatnich sekundach meczu 1:0 dru¿ynê Piasta
Strzelce Opolskie. Natomiast w finale MKS Gogolin pokona³
3:1 Odrê Kêdzierzyn-Ko�le.

Pi³karski turniej juniorów
w Zdzieszowicach

Zwyciêskie dru¿yny wyst¹pi³y w nastêpuj¹cych sk³adach
MKS Gogolin: Dawid Dahms, Denis Wymys³owski, Tymek
Mizielski, Kewin Bartela, Rafa³ Myczewski, Pawe³ Kostka,
Mateusz Prefeta, Dominik Pogrzeba, Adam Uszko.
Odra Kêdzierzyn-Ko�le: Patryk Sochacki, Maciej
Drewienkowski, Potawiec Mateusz, Lech Maciej, Dudek
Mateusz, Dragiwa Wojciech, Kupka Adam, Adamus Bartosz,
Grobelny £ukasz, Stanek Andrzej.

Nadmieniæ nale¿y, ¿e bardzo dobr¹ pracê przy stoliku
sêdziowskim wykona³ p. Zygmunt Pakosz z MGOKSiRu
Zdzieszowice.

Za pomoc i wsparcie przy organizacji
turnieju organizatorzy, zdzieszowicki
MGOKSiR oraz Jerzy Wo�niak z MOZ
Solidarno�æ, pragn¹ podziêkowaæ
wszystkim jego sponsorom: ZR NSZZ
�Solidarno�æ� �l¹ska Opolskiego, MOZ
NSZZ �Solidarno�æ� przy AMP S.A.
Oddzia³ w  Zdzieszowicach, KZ NSZZ
�Solidarno�æ� przy ZK-REMie, KZ
�Solidarno�æ 80� przy AMP S.A. Oddzia³
w Zdzieszowicach, Secura - Henryk
Osadzin, Antykor AiA Skrzyneccy, �Bar
u Sylwka� - Sylwester £ugowski,
Cukiernia �Pty��, Prywatna Opieka
Lekarska -Józef Wilkosz, Euro-Car
Wieczorek Norbert, ZUE Elektryk-
Witold Lika, Klub Integracyjny
�Promieñ�, Bak Spó³dzielczy Gogolin
Oddzia³ Zdzieszowice, Firma Colo
Kêdzierzyn-Ko�le.

Jerzy Wo�niak

Najlepsi  zawodnicy

Najlepszy bramkarz


