
www.solidarnosc.org.pl/opole e-mail: opole@solidarnosc.org.pl
REGIONU ŚLĄSKA OPOLSKIEGO                                               GRUDZIEŃ 2018 r./Nr 12 (415)

Jezus przyszedł na świat,
abyśmy się stali dziećmi Bożymi
i mogli otrzymać życie prawdziwe, życie wieczne.
Przyszedł, abyśmy mogli poznać prawdę.
Byśmy mogli dotknąć Boga.
Aby brama nieba została
dla nas otwarta.
Abyśmy odnaleźli życie.
Życie prawdziwe, które już nigdy
nie będzie podlegało śmierci.

Benedykt XVI

NSZZ

Przewodnicząca ZR

Cecylia Gonet

w imieniu  Zarządu Regionu

Śląska Opolskiego

Przyjmijmy przez wiarę Nowonarodzone Dziecię Jezus
do swych serc, do swych domów, do rodzin, do wspólnot życia i pracy.

Na zbliżające się Święta życzę przeżywania Bożego Narodzenia
w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze.

Kolejny zaś rok niech będzie czasem pokoju
oraz realizacji osobistych zamierzeń.

Boże Narodzenie 2018
Nowy Rok 2019
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Z okazji górniczego święta, 
obchodzonego tradycyjnie w dniu św. Barbary 

wszystkim Górnikom, Pracownikom Kopalni i ich Rodzinom 
życzę wszelkiej pomyślności oraz wytrwałości 

w ciężkiej i niebezpiecznej pracy.
Niech Święta Barbara nieustannie otacza Was i Wasze Rodziny 
ochronnymi ramionami, zapewniając poczucie bezpieczeństwa, 

komfortu życiowego i pewności dnia jutrzejszego.
Szczęść Boże!

       
Przewodnicząca Zarządu Regionu

          NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego
        

                                                                                                           Cecylia Gonet

Górnictwo to bardzo ciężka i niebezpieczna praca. 
Na cześć pracujących w kopalniach obchodzona jest w 
Polsce 4 grudnia Babórka, zwana również Dniem Gór-
nika.  

Barbórka to święto na cześć św. Barbary z Nikomedii, 
która jest patronką górników i wszystkich innych zawo-
dów zajmujących się poszukiwaniem zasobów w ziemi 
(np. paliw kopalnianych). Oprócz tego święta Barbara jest 
też patronką ciężkiej pracy i dobrej śmierci. Święta Bar-
bara prawdopodobnie żyła na przełomie III i IV wieku n. 
e. Została zabita przez własnego ojca, za to, że nie chciała 
wyrzec się wiary. Jej kult dotarł do Polski w okresie śred-
niowiecza. W XVII wieku została ofi cjalnie uznana patron-
ką górników. 

Poza górnikami Barbórkę obchodzą także geolodzy i 
inne osoby wykonujące zawody związane z poszukiwa-
niem paliw kopalnianych. Każda Barbórka bez wyjątku, 
co roku rozpoczyna się tak samo – mszą w kościele lub 
cechowni, przy fi gurze św. Barbary. Po uroczystym rozpo-
częciu świętowania, nadchodzi pora na tzw. biesiadę piw-
ną. Biesiada górnicza ma określone reguły, których należy 
przestrzegać. Jeżeli strój galowy górnika będzie niekom-
pletny, zostanie on ukarany koniecznością wypicia piwa z 
solą lub zakuciem w dyby.

Na Opolszczyźnie znajduje się kilka zakładów bran-
ży górniczej i skalnej, między innymi:

Cementownia Górażdże
Najnowsza historia Górażdży zaczęła się w 1977 roku, 

kiedy w Choruli koło Opola oddano do eksploatacji Ce-
mentownię Górażdże - największy i najnowocześniejszy 
zakład w Polsce i Europie. Cementownia zawdzięcza swo-
ją nazwę sąsiedniej miejscowości Górażdże, gdzie znajdują 
się złoża i kopalnia kamienia wapiennego, podstawowego 
surowca do produkcji cementu portlandzkiego. Tradycje 
historyczne fi rmy sięgają XIX wieku, kiedy to na Opol-
szczyźnie, w okolicy Górażdży, na skalę przemysłową za-
częto produkować wapno. Po uruchomieniu cementowni 

Biali górnicy i skalnicy na Opolszczyźnie
w Choruli, została ona włączona, wraz z pobliskim zakła-
dem wapienniczym w Górażdżach do nowo utworzonego 
przedsiębiorstwa: Zakładów Cementowo-Wapienniczych 
„Górażdże” (ZCW „Górażdże”). W 1993 roku państwowe 
przedsiębiorstwo zostało sprywatyzowane przy udziale fi r-
my CBR Baltic B.V, która obecnie jest częścią koncernu 
HeidelbergCement. W połowie lat 90. ZCW Górażdże S.A. 
przy wsparciu grupy Heidelberg Cement zaczynają inwe-
stować w krajowe przedsiębiorstwa produkcji kruszyw i 
betonu towarowego. W efekcie tych działań fi rma staje się 
udziałowcem większościowym wielu podmiotów krajowe-
go rynku materiałów budowlanych i zaczyna funkcjonować 
jako grupa powiązanych kapitałowo spółek. W 2000 roku 
następuje fuzja ZCW Górażdże z Cementownią Strzelce 
Opolskie. Od tego momentu fi rma zaczyna utrwalać swoją 
markę jako Górażdże Cement S.A. W 2003 roku na rynku 
pojawia się marka Górażdże Beton i Górażdże Kruszywa, 
pod którą zaczynają działać powiązane kapitałowo z Gó-
rażdże Cement S.A. spółki zajmujące się produkcją betonu 
towarowego i kruszyw.

Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A.
Korzenie działalności zakładu sięgają dziewiętnastego 

wieku, kiedy to w 1889 r. Hippolyte Dumont otworzył fa-
brykę w Belgii. W ciągu stu lat fi rma rozszerzyła działal-
ność na całym świecie: najpierw we Francji w 1926 r. dzię-
ki zięciowi założyciela, Léonowi Lhoistowi. Dalszy roz-
wój fi rmy obejmował przejęcie zakładów produkcji wapna, 
wapienia i dolomitu w Belgii i Francji. W ciągu ostatnich 
35 lat fi rmą zarządza czwarte pokolenie udziałowców, pod 
kierownictwem Barona Berghmansa, obecnego prezesa za-
rządu. W latach osiemdziesiątych Grupa przekroczyła At-
lantyk i rozpoczęła działalność w Stanach Zjednoczonych. 
Lata dziewięćdziesiąte przyniosły znaczące możliwości 
ekspansji w kierunku Europy Zachodniej i Wschodniej, 
w Niemczech i Skandynawii. W nowym milenium rozsze-
rzyła swoje horyzonty, rozpoczynając działalność w Euro-

dok. na str. 3
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pie Południowej i Brazylii, a następnie w Azji. Dziś są światowym czołowym 
producentem wapna, dolomitu i minerałów. Stale rozwijają biznes, przejmując 
zakłady i wkraczając na nowe rynki. Skupiając się na bieżących i przyszłych 
potrzebach klientów, inwestują w nowe zakłady i poszerzają swoją ofertę o in-
nowacyjne produkty i rozwiązania. Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci pro-
dukcja Grupy zwiększyła się dziesięciokrotnie, a  obroty -czterdziestokrotnie. 
Firma Lhoist ma 100 zakładów w ponad 25 krajach i zatrudnia 6400 pracow-
ników ponad 40 narodowości. W Polsce, Lhoist opiera swoją działalność na 
trzech podmiotach operacyjnych: Lhoist Polska sp. z o.o.; Lhoist Bukowa sp. z 
o.o.; Zakłady Wapiennicze Lhoist  S.A.; zatrudniajacych w 5 zakładach produk-
cyjnych ponad 550 osób. W efekcie ponad 20 lat inwestycji w rozwój krajowego 
przemysłu wapienniczego stała się kluczowym dostawcą wapna i produktów 
wapienniczych na rynku.

Kopalnia Odkrywkowa Surowców Drogowych S.A. w Niemodlinie
Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych Spółka Akcyjna w Niemod-

linie to fi rma z niespełna 50-letnią tradycją . Od tylu już lat produkuje kruszywa 
spełniające wymagania norm i określone przez klientów potrzeby. Ważnym ele-
mentem utrzymania konkurencyjności fi rmy na rynku kruszyw jest Certyfi ko-
wana Zakładowa Kontrola Produkcji i posiadanie znaków CE na produkowane 
materiały kamienne. Ich atutem jest produkcja kruszyw wysokiej jakości w do-
wolnych frakcjach i z różnych surowców. W zakładzie pracuje wysoko wykwa-
lifi kowana kadra. Baza sprzętowa została w znacznym stopniu zmodernizowana 
i  dostosowana do współczesnych standardów. Od 1998 roku fi rma działa jako 
Spółka Akcyjna, w której znaczący udział akcji posiadają pracownicy.  Wspól-
nie pracują dla poprawy produktów i utrzymania pozycji na rynku.

Przewodniczący Komisji Zakładowych NSZZ „Solidarność” wszystkich 
wymienionych zakładów pracy potwierdzają kultywowanie górniczych tra-
dycji. 

Pracownicy Lhoist po uroczystej Mszy świętej 4 grudnia przeszli w procesji 
przy wtórze orkiestry do fi gurki św. Barbary, która stoi na terenie zakładu. Tam 
pomodlili się i złożyli kwiaty. Po tych ofi cjalnych uroczystościach na górników 
czekał w biurowcu poczęstunek, można było przy fi liżance herbaty bądź kawy 
porozmawiać o zawodowych i prywatnych sprawach. Biesiada Piwna była w 
piątek. Warunki pracy są dobre natomiast płace pozostawiają wiele do życze-
nia - mówi Gerard Konieczko przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej 
NSZZ „Solidarność” przy Zakładach Wapienniczych Lhoist S.A. w Tarnowie 
Opolskim. Zakład pamięta też o swoich emerytach, raz w roku, przed Barbórką 
organizuje im spotkanie. Jest okazja do zobaczenia się, powspominania, poopo-
wiadania czym zajmują się obecnie - mówi przewodniczący. 

Pracownicy KOSD to skalnicy. 4 grudnia uczestniczyliśmy we Mszy św. w 
intencji naszej grupy zawodowej w Tułowicach, wcześniej 2 grudnia we mszy 
św. w Katedrze Opolskiej - mówi Waldemar Lisoń przewodniczący Organiza-
cji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Kopalni Odkrywkowych Surowców Dro-
gowych S.A. w Niemodlinie, pracownik Kopalni Rutki w Ligocie Tułowickiej. 
Tradycją jest też cząber babski i biesiada piwna. Cząber babski to biesiada 
organizowana dla pań, a w biesiadzie piwnej uczestniczą sami mężczyźni. Na 
co dzień praca skalnika jest ciężka i wymagająca. Warunki socjalne są dobre - 
mówi przewodniczący.

Biali górnicy z całej Grupy Górażdże 2 grudnia uczestniczyli we Mszy św. 
w intencji górników w Katedrze Opolskiej, a 4 w Gogolinie. Po tym uroczystym 
rozpoczęciu spotkali się 3 grudnia w poniedziałek z okazji Barbórki na tradycyj-
nej „karczmie piwnej”, zorganizowanej już po raz 28. - mówi Tadeusz Ryśnik 
przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” „Góraż-
dże Cement” S.A. w Choruli.  

Tradycja gwareckich „karczm piwnych” sięga średniowiecza. Zgodnie z nią 
do dziś odbywają się one wyłącznie w męskim gronie, a nadzór nad pełną ru-
basznego humoru, przeplataną śpiewem i toastami zabawą sprawuje „wysokie, 
a w sprawach piwnych nieomylne prezydium”. 

MK

Biali górnicy i skalnicy na Opolszczyźnie

We wtorek, 20 listopada w Cen-
trum Wystawienniczo-Kongreso-
wym w Opolu odbyło się uroczyste 
podsumowanie działalności pre-
wencyjnej oraz wręczenie nagród w 
konkursach i programach prewen-
cyjnych Państwowej Inspekcji Pra-
cy OIP w Opolu.

W spotkaniu uczestniczyła Prze-
wodnicząca ZR NSZZ „Solidar-
ność” Śląska Opolskiego Cecylia 
Gonet.

Uroczystość poprowadził dzien-
nikarz TVP Krzysztof Rapp. Oprawę 
muzyczną zapewnili wychowankowie 
Państwowej Szkoły Muzycznej im. 
Fryderyka Chopina w Opolu, w tym 
laureat Lukas Gogol, który zachwycił 
jury telewizyjnego programu „Mam 
talent” zostając jego zwycięzcą. 

W trakcie uroczystości podsumo-
wano m.in.  programy:
• „Pracodawca - Organizator Pracy 

Bezpiecznej”, 
• „Buduj bezpiecznie”, 
• „Najaktywniejszy Społeczny In-

spektor Pracy”, 
• „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, 
• „Zdobądź Dyplom PIP”, 
• „Prewencja wypadkowa”. 

Tytułem „Najaktywniejszego Spo-
łecznego Inspektora Pracy” wyróżnio-
no: Dariusza Lewandowskiego (Al-
chemia S.A. Zawadzkie), który zajął 
III miejsce; II miejsce uzyskała Ma-
riola Jurkowską (PWC „ODRA”S.A. 
Brzeg), zwycięzcą został Dariusz 
Gorecki (Arcelor Mittal Poland SA. 
oddział Zdzieszowice.

Wyróżnieni SIP-owcy są jedno-
cześnie członkami NSZZ „Solidar-
ność” w swoich zakładach pracy. 

Serdecznie gratulujemy!

Odznaczeni 
SIP-owcy

dok. ze str. 2

Cecylia Gonet 
oraz Dariusz Lewandowski
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Józef Błażewicz 
(1.09.1945 - 25.11.2018) 
za swoją działalność 
związkową został uho-
norowany w 2001 roku 
tytułem Zasłużony Czło-
nek NSZZ „Solidar-
ność” Regionu Śląska 
Opolskiego. W 1982 r. 
zatrzymany przez Służ-
by Bezpieczeństwa pod 
zarzutem wzniecania 
niepokoju wśród załogi 

i okolicy miasta Zdzieszowice. Długoletni członek NSZZ 
„Solidarność”. Założył koło związkowe na wydziale P-Z w 
Zakładach Koksowniczych w Zdzieszowicach Sp. z o. o.

Zginął tragicznie 
Józef Błażewicz

Z głębokim żalem i smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość,

że 25 listopada 2018 r. zginął tragicznie 

śp. Józef Błażewicz

Zasłużony Członek NSZZ „Solidarność” 
Regionu Śląska Opolskiego, 

długoletni członek MOZ NSZZ „S” 
w Zakładach Koksowniczych 

„Zdzieszowice” Sp. z o. o.

Wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy
pogrążonej w smutku 

Rodzinie 

składa:
 Przewodnicząca Zarządu Regionu 

NSZZ „Solidarność”
Śląska Opolskiego - Cecylia Gonet

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że w wieku 82 lat zmarł

śp. Zbigniew Myśliński

Honorowy członek NSZZ „Solidarność” 
TAURON Oddział w Opolu

 
Łącząc się w żałobie i smutku

wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy

RODZINIE

składa:
Przewodnicząca Zarządu Regionu 

NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego
Cecylia Gonet

Dwie grupy związkowców zostały przeszkolone z „Ne-
gocjacji”. Szkolenie prowadził Jan Plata - Przechlewski. 
Szkolenia odbywały się kolejno 4-5 grudnia i 6-7 grudnia. 
W pierwszym terminie zostali przeszkoleni strażacy (była 
to grupa branżowa), a w drugim pracownicy różnych za-
kładów Opolszczyzny.

W styczniu planujemy szkolenie dla skarbników, człon-
ków komisji rewizyjnych oraz na temat zmian w ustawie 
o związkach zawodowych - zapowiada Grzegorz Adam-
czyk zastępca przewodniczącego ZR odpowiedzialny za 
dział szkoleń. O konkretnych terminach poinformujemy w 
najbliższym czasie.

Szkolenia

Obradująca 29 listopada Regionalna Sekcja Pożar-
nictwa NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego podjęła 
Uchwałę o zakończeniu akcji protestacyjnej oraz wybrała 
swoich delegatów na Krajową Sekcję Pożarnictwa NSZZ 
„Solidarność”. Delegatami zostali: Łukasz Latawski, Jaro-
sław Dziki,  Bartłomiej Baniak, Krzysztof Hajda i Paweł 
Zieliński. 

8 listopada Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „So-
lidarność” podpisała z Ministrem Spraw Wewnętrznych 
Joachimem Brudzińskim porozumienie. Zgodnie z usta-
leniami zawartymi w tym porozumieniu Prezydium Re-
gionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” Śląska 
Opolskiego podjęło decyzję o zakończeniu akcji protesta-
cyjnej. Ważniejsze od postulatów finansowych jest osiąg-
nięcie porozumienia w kwestiach dotyczących toku pełnie-
nia i jakości służby - mówi przewodniczący RSP NSZZ 
„Solidarność” Łukasz Latawski odnosząc się do zawartego 
porozumienia.

red.

Opolscy strażacy 
zakończyli akcję 

protestacyjną

Zmarł 
Zbigniew 
Myśliński

Biuletyn informacyjny „S” Nr 12/2018



5

Opolska Solidarność wzięła udział w uroczystościach 
upamiętniających 100. rocznicę odzyskania niepodległości 
przez Polskę. Poczet sztandarowy Zarządu Regionu NSZZ 
„Solidarność” Śląska Opolskiego reprezentowali: Da-
riusz Brzęczek zastępca przewodniczącego ZR, Grzegorz 
Adamczyk zastępca przewodniczącego ZR, Marek Stel-
mach skarbnik ZR i Edward Bieleninik członek ZR.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w Katedrze 
Opolskiej. Podczas homilii bp Andrzej Czaja zwracał uwa-
gę m.in. na aktualność hasła „Bóg, Honor, Ojczyzna”, ży-
cząc wszystkim radosnego święta. Następnie uczestnicy 
przeszli pod Pomnik Bojownikom o Polskość Śląska Opol-
skiego na Plac Wolności. Tam rozpoczęła się uroczystość 
patriotyczna, m.in. apel pamięci, defilada pułku ułanów, 
pokaz musztry paradnej w wykonaniu uczniów Zespołu 
Szkół w Gogolinie.

Uroczystości upamiętniające 100. rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości odbywały się we wszystkich 
miastach, w których mieszczą się Oddziały Niezależnego 
Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Re-
gionu Śląska Opolskiego, między innymi:

Członkowie NSZZ „Solidarność” Oddziału w Kędzie-
rzynie-Koźlu uczestniczyli w Mszy św. w kościele pw. Św. 
Zygmunta i Św. Jadwigi Śląskiej w Koźlu. Po Mszy św. 
uczestnicy i Poczty sztandarowe ulicami Koźla przema-
szerowali w asyście orkiestry dętej na Plac Rady Europy, 
gdzie odsłonięto i poświecono pomnik Józefa Piłsudskiego. 
Po południu w Hali Widowiskowo-Sportowej w Azotach 
odbył się koncert pt. ”Europejczycy”. W uroczystościach 
uczestniczyły Poczty sztandarowe: Oddziału Regionu 
NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego w Kędzierzynie 
– Koźlu, Międzyzakładowej Organizacji Związkowej z 
Zakładów Chemicznych Blachownia, Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” PKP Polskie Linie Kolejowe SA Za-

100. lat Niepodległej
kład Maszyn Torowych w Krakowie, Sekcja Utrzymania 
Obiektów Inżynieryjnych i Linii Kolejowych oraz Sekcja 
Zgrzewania Szyn w Kędzierzynie – Koźlu.

W setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Pol-
skę 11. listopada na Kalwarii w Praszce odsłonięto i po-
święcono obelisk dedykowany obrońcom granic naszej Oj-
czyzny, którzy oddali życie za niepodległą Polskę na ziemi 
wybuchu II wojny światowej. W miejscu tym od 1938r. 
znajdował się obserwacyjno-strzelecki punkt polskiej 
obrony nad dawną granicą z Niemcami, określany mianem 
,, Bunkier”. Członkowie NSZZ „Solidarność” z Praszki i 
Kozłowic złożyli przy obelisku wieńce. Wraz z licznymi 
zgromadzonymi odśpiewali hymn i odmówili modlitwę za 
Ojczyznę ks. Piotra Skargi. Wcześniej uczestniczyli w uro-
czystej Mszy św. Obecne były Poczty sztandarowe NSZZ 
„Solidarność” z Praszki i Kozłowic.

Członkowie NSZZ „S” wraz z pocztami sztandaro-
wymi z Oddziału w Zawadzkiem uczestniczyli we Mszy 
św. dziękując za wolną i niepodległą Polskę. Uroczystość 
uświetniła wystawiona w miejscowym Domu Kultury in-
scenizacja teatralna nawiązująca do wyniosłego wydarze-
nia 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

dok. na str. 6

Śląska Opolskiego grudzień 2018 r.
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Kędzierzyn-Koźle

Krapkowice Praszka

Opole



6

Bronisława Nab-
zdyk - Kaczmarek 
radca prawny Zarzą-
du Regionu NSZZ 
„Solidarność” Ślą-
ska Opolskiego, 
Stanisław Tomczyk 
przewodniczący OZ 
NSZZ „S” Uniwer-
sytetu Opolskiego, 

Zbigniew Bitka zastępca i Wacław Grzybowski sekretarz 
tej organizacji oraz Piotr Łojko działacz głuchołaskiej So-
lidarności otrzymali w środę 7 listopada z rąk Wojewody 
Opolskiego Adriana Czubaka medale 100- lecia Odzyska-
nia Niepodległości, nadane przez Prezesa Rady Ministrów 
Pana Mateusza Morawieckiego, zasłużonym dla naszej Oj-
czyzny i regionu.

W Nysie obchody Odzyskania Niepodległości rozpo-
częła tradycyjnie uroczysta Msza święta w Bazylice św. 
Jakuba St. Apostoła i św. Agnieszki. Później tłum Nysian 
zebrał się na Rynku gdzie wysłuchano Mazurka Dąbrow-
skiego, a w niebo pofrunęły stada gołębi, które wypusz-
czone z klatek przypomniały odrodzoną 100 lat temu 
Polskę wyzwoloną z zaborczych kajdan. Pod pomnikiem 
Józef Piłsudskiego złożono kwiaty i zapalono znicze. Tam 
ponownie odśpiewano hymn. Ciarki przechodziły po ple-
cach, gdy gardła nie szczędzili i ci starsi pamiętający jesz-
cze czasy gdy o Polskę i Polskość trzeba było walczyć, i 
ci młodsi, dla których wolność jest już czymś oczywistym. 
Uroczystości uświetnił chór „Camerata” pod kierowni-
ctwem  Ewy Wróblewskiej. Była też salwa honorowa ar-

100. lat Niepodległej

tylerii Legii  Polsko - Włoskiej, a liczne delegacje trady-
cyjnie złożyły kwiaty i znicze pod pomnikiem Patriotom 
Polskim. Wśród nich delegacja Oddziału Regionu Śląsk 
Opolski NSZZ „Solidarność” w Nysie. Po uroczystościach 
pod pomnikiem Patriotom Polskim w Nyskim Domu Kul-
tury odbyła się gala Trytona Nyskiego i ciekawy spektakl 
historyczny „Drogi do Niepodległości”.

Członkowie NSZZ „S” z Oddziału w Krapkowicach 
złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikami Ofiar Wojen i 
Przemocy w Krapkowicach oraz Marszałka Józefa Piłsud-
skiego w Gogolinie i Zdzieszowicach. Nie zabrakło insce-
nizacji z Józefem Piłsudskim oraz wojskami alianckimi, 
stu zniczy na upamiętnienie poległych, a także wyjątkowe-
go koncertu w Krapkowickim Domu Kultury z piosenkami 
o wolnej, niepodległej Polsce.

dok. ze str. 5

Członkowie NSZZ „Solidarność” otrzymali 
medale 100-lecia Odzyskania Niepodległości

Uroczystość 
odbywała się 
w Państwowej 
Szkole Muzycz-
nej I i II stopnia 
im. Fryderyka 
Chopina w Opo-
lu. Część arty-
styczną podczas 
gali wręcze-
nia odznaczeń 
uświetnił występ 
zespołu „Semper 
Fidelis” z Karłowic Wielkich. Po uroczystości wręczenia 
odznaczeń dla zebranych wystąpił teatr „Nie Teraz” ze 
spektaklem „Wiatr Wolności”.
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Uroczyste obchody Święta Kolejarza organizowane 
przez PKP Polskie Linie Kolejowe PKP S.A. rozpoczę-
to w piątek, 23 listopada od złożenia kwiatów pod figurą 
Patronki Kolejarzy świętej Katarzyny Aleksandryjskiej na 
Dworcu Głównym PKP w Opolu. Tego samego dnia na te-
renie Wagon Opole Sp. z o. o. członkowie NSZZ „Solidar-
ność” oraz przedstawiciele załogi złożyli kwiaty i zapalili 
symboliczną świeczkę przy pomniku świętej Katarzyny 
Aleksandryjskiej.  Zarówno Kolejarze z PKP PLK Sekcja 
Utrzymania w Kędzierzynie - Koźlu jak i Kolejarze  z  za-
kładów PKP działających na terenie Kluczborka uczestni-
czyli wraz z Pocztami sztandarowymi w uroczystej Mszy 
św. w niedzielę. 

Obchody były również okazją do refleksji nad zmiana-
mi jakie zaszły na kolei przez ostatnie lata.

 

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o Pra-
cowniczych Planach Kapitałowych. PPK to efekt wspól-
nych prac Ministerstwa Finansów, dawnego Ministerstwa 
Rozwoju – obecnie Ministerstwa Przedsiębiorczości i 
Technologii oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju – a 
także Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
Pracownicze Programy Kapitałowe mają dotyczyć ok. 11,5 
mln pracowników i mają zapewnić dodatkowe oszczędno-
ści dla przyszłych emerytów.

Ustawa zakłada utworzenie prywatnego, dobrowolne-
go systemu gromadzenia oszczędności emerytalnych. W 
program ma być zaangażowane państwo, pracodawcy i 
pracownicy. Dotyczy osób, które są zatrudnione na pod-
stawie umowy o pracę. Wpłata podstawowa finansowana 
przez uczestnika PPK może wynosić od 2 do 4 proc. wyna-
grodzenia. Z kolei pracodawca dopłacałby składkę od 1,5 
proc. do 4 proc. wynagrodzenia. W efekcie maksymalna 
wpłata na PPK w przypadku jednego pracownika mogłaby 
wynosić 8 proc.

Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika 
PPK będzie mogła wynosić mniej niż 2 proc. wynagro-
dzenia, ale nie mniej niż 0,5 proc. wynagrodzenia, jeżeli 
wynagrodzenie uczestnika PPK osiągane z różnych źródeł 
w danym miesiącu, nie przekracza kwoty odpowiadającej 
1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia.

Obowiązywałaby coroczna dopłata z budżetu w wy-
sokości 240 zł, a ponadto państwo dawałoby dodatkową 
„opłatę powitalną” w wysokości 200 zł.

Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r. z półrocz-
nym vacatio legis. Największe firmy, zatrudniające powy-
żej 250 osób, zaczną stosować przepisy ustawy od 1 lipca 
2019 r. Podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób - od 
1 stycznia 2020 r., a firmy zatrudniające co najmniej 20 
osób - od 1 lipca 2020 r. Pozostałe podmioty będą musiały 
stosować ustawę od 1 stycznia 2021 r. Ten ostatni termin 
obowiązuje też podmioty należące do sektora finansów 
publicznych.

Kolejarze pamiętali o swojej patronce

Ustawa o Pracowniczych Planach 
Kapitałowych podpisana

Śląska Opolskiego grudzień 2018 r.

Opole Kluczbork

K-Koźle
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W Regionalnym Ośrodku Psychiatrii 
Sądowej przebywają na leczeniu pacjenci 
skierowani przez sąd na mocy art. 93a pkt 
4. Przepis ten stanowi, że jeżeli sprawca, bę-
dąc w stanie niepoczytalności popełnił czyn 
zabroniony o znacznej szkodliwości społecznej i nadal 
zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że popełni taki 
czyn ponownie, sąd orzeka detencje czyli umieszczenie 
go w odpowiednim zakładzie psychiatrycznym. Nasz 
ośrodek dysponuje wysoko specjalistyczną kadrą medycz-
ną, która gwarantuje profesjonalną opiekę, rehabilitację i 
resocjalizację przebywających tu pacjentów - mówi Piotr 
Roliński przewodniczący ROPS w Branicach.

Regionalne Ośrodki Psychiatrii Sadowej istnieją tylko 
dwa, nasz Branicki oraz ROPS w Starogardzie Gdańskim. 
Jest jeszcze Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nie-
letnich w Garwolinie. Do ROPS w Branicach trafi ają m.in. 
chorzy psychicznie sprawcy najcięższych przestępstw 
- m.in. zabójstw, usiłowania zabójstwa, gwałtów, poważ-
nych uszkodzeń ciała, a także pedofi le – mówi przewod-
niczący.

Zarząd Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” 
w imieniu pracowników już od kilkunastu lat występuje 
do Ministerstwa Zdrowia z postulatami zwracając uwagę 
na wysokie niebezpieczeństwo zawodu oraz bardzo niskie 
wynagrodzenia. Praca w ROPS jest skrajne ryzykowna i 
stresująca  z powodu rosnącej agresji pacjentów.  Długo-
trwały brak reakcji na zgłaszane postulaty nie pozostawił 
nam wyboru, musieliśmy podjąć dalsze działania.  19 li-
stopada weszliśmy w spór zbiorowy z Dyrekcją naszego 
ośrodka, a 29 listopada w godzinach od 13.00 do 15.00 
przeprowadziliśmy pikietę przed gmachem Ministerstwa 
Zdrowia na ulicy Miodowej w Warszawie. W pikiecie 
uczestniczyli pracownicy Regionalnych Ośrodków Psy-
chiatrii Sądowej z Branic, Starogardu Gdańskiego oraz 
pracownicy Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla 
Nieletnich w Garwolinie. 

Dyrektor Ośrodka ze względu na ograniczone fundu-
sze nie jest w stanie spełnić naszych postulatów płaco-
wych. Ministerstwo przez dłuższy czas nie chciało podej-
mować rozmów dotyczących naszych żądań. Dopiero po 
zaistnieniu sporu zbiorowego zaczęto z nami rozmawiać. 
Po pikiecie zaproszono delegację z naszego ośrodka oraz 
Starogardu Gdańskiego na rozmowy w których uczestni-
czyli między innymi Pan Minister Zdrowia Zbigniew Król, 
Pani Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego Justyna 
Mieszalska z zastępcą Panem Dariuszem Poznańskim, Pan 
Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego Jakub Byd-

ROPS 
mówi 

DOSYĆ!

łoń. Rozmowa była bardzo merytoryczna, przedstawiliśmy 
swoje postulaty jednocześnie je motywując. Otrzymaliśmy 
obietnicę szybkiego rozpoczęcia obliczeń i pozyskania 
środków, dzięki którym będzie można sfi nansować nasze 
oczekiwania. Negocjacje mają trwać do połowy grudnia. 
Chcemy jeszcze raz spotkać się i podpisać porozumienie 
na które bardzo wszyscy liczymy. Jeśli jednak w zapowie-
dzianym czasie nie dostaniemy konkretnej odpowiedzi za-
kończymy rokowania i rozpoczniemy mediacje, jesteśmy 
bardzo zdeterminowani i nie cofniemy się przed strajkiem 
- zapowiada Piotr Roliński.  W Starogardzie związkowcy 
mówią jednym głosem: jeśli nie będzie satysfakcjonującej 
propozycji ze strony Ministerstwa związkowcy ogłoszą w 
najbliższych dniach strajk. 

Te wszystkie działania nie byłyby możliwe bez ogrom-
nego zaangażowania członków naszej komisji: Ireny Ry-
backiej, Brygidy Koszewskiej i Jacka Marynowicza. Mają 
oni swój ogromny wkład w to, co wspólnie robimy dla pra-
cowników ROPS w Branicach. Nie mogę pominąć pomo-
cy ze strony Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska 
Opolskiego, który dofi nansował nasz wyjazd na pikietę do 
Warszawy. 

Dzięki działaniom i ogromnemu wysiłkowi całej Ko-
misji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ROPS od wiosny 
tego roku w szeregi członków NSZZ „Solidarność” zapi-
sało się w naszym zakładzie ponad dwadzieścia osób, na 
dzień dzisiejszy nasza komisja liczy ponad 70 członków 
- podsumowuje swoją wypowiedź Piotr Roliński.
* Piotr Roliński – przewodniczący Organizacji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” ROPS w Branicach pracuje w tym 
ośrodku od maja 2002 roku, od prawie dziesięciu lat jest 
członkiem NSZZ „Solidarność”.

red.
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