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- W moim przekonaniu prezydent powi-
nien być patronem dialogu społecznego w 
Polsce - podkreślał wielokrotnie kandydat na 
prezydenta RP Andrzej Duda podczas spot-
kania z członkami Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność” w Gdańsku. - Prezydent jest 
wybierany przez naród. Nie służy żadnej gru-
pie ani partii politycznej - mówił poseł Duda 
i zadeklarował, że ochrona polskich ziem i 
przywrócenie poprzednio obowiązującego 
wieku emerytalnego to priorytetowe inicja-
tywy jakie podejmie, jeżeli zostanie wybrany 
prezydentem.

Spotkanie z europosłem Prawa i Sprawied-
liwości, kandydatem na prezydenta RP, Andrze-
jem Dudą w Gdańsku, w siedzibie „Solidarno-
ści” rozpoczął Piotr Duda, przewodniczący KK 
oświadczeniem w sprawie ataków polityków 
oraz mediów pod adresem spółdzielczych kas 
oszczędnościowo-kredytowych SKOK. - SKOKI to dzie-
cko „Solidarności” i będziemy go bronić - mówił szef 
Związku. - Ta instytucja wiele razy wspierała i pomagała 
obywatelom, którzy przez transformację ustrojową zostali 
bez pracy. A teraz Platforma Obywatelska chce zniszczyć 
tę dobrą i mądrą ideę.

Lider „Solidarności” podkreślił, że tam, gdzie dochodzi 
do patologii, trzeba ją zwalczać. Są do tego przeznaczone 
odpowiednie organy, np. prokuratura. Nie można natomiast 
uderzać w całą instytucję. - Wielokrotnie dostawałem za-
proszenia na mafijne imprezy do SKOK Wołomin - mówił 
Piotr Duda. - Jednak nigdy nie brałem w nich udziału. A 
politycy, którzy teraz tak głośno krzyczą i krytykują, by-
wali na tych mafijnych spotkaniach. I nawet brali pienią-
dze za swoje wystąpienia - podkreślił i pokazał zebranym 
statuetkę Feniksa, najwyższego odznaczenia przyznawane-
go przez spółdzielcze kasy. - Dostałem tę nagrodę w ze-
szłym roku za promowanie idei SKOKów i jestem bardzo 
z niej dumny - kontynuował przewodniczący KK. - Tak 
więc apeluję do „Gazety Wyborczej” i „Newsweeka” - już 

„Chcę konsekwentnie naprawiać Polskę”. 
Spotkanie z kandydatem na prezydenta

nie szukajcie kto dostał Feniksa! Ja dostałem i z dumą to 
wszystkim oświadczam - podsumował Piotr Duda.

Następnie przewodniczący przywitał gościa, kandydata 
na prezydenta Andrzeja Dudę, podkreślając, że członkowie 
„Solidarności” wiedzą i pamiętają kto był za podwyższe-
niem wieku emerytalnego i elastycznym czasem pracy. - To 
jest dla nas nie do przyjęcia! - mówił. - Pamiętamy o tym i 
rozliczymy za to w wyborach!

Kandydat na prezydenta przedstawił najpoważniejsze 
jego zdaniem problemy, które należy rozwiązać, aby Pol-
ska mogła wrócić na drogę rozwoju. - Trzeba z uporem i 
konsekwentnie naprawiać Polskę - mówił. - Wierzę, że jest 
to możliwe. Duda wspominał o trudnościach w gospodarce, 
o problemach „Polski powiatowej”, o słabościach w służ-
bie zdrowia i edukacji, o prawie podatkowym. Wskazywał 
na nieskuteczne ruchy w polityce zagranicznej.

dok. na str 2
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- Prezydent powinien być odważ-
ny, żeby bez kompleksów i strachu 
sprzeciwiać się niemądrym ustawom, 
przyjmowanym bez konsultacji spo-
łecznych - podkreślał europoseł. 
Zdaniem Andrzeja Dudy wydłużenie 
czasu pracy do emerytury to jedna z 
najdrastyczniejszych zmian wpro-
wadzonych w ostatnim czasie z po-
minięciem protestów strony społecz-
nej.  - Jeśli dialog społeczny upada, 
prezydent musi być jego kreatorem 
- mówił poseł Duda i wyjaśniał, że 
czuwanie nad przestrzeganiem Kon-
stytucji to podstawowy obowiązek 
głowy państwa. - Dialog jest zapisany 
w naszej konstytucji jako podstawowe 
prawo. Jeśli dialog społeczny upada, 
prezydent musi być jego kreatorem - 
podkreślał kandydat i złożył zobowią-
zanie, że sprawa wieku emerytalnego 
będzie obok ochrony ziem polskich 
jedną z pierwszych spraw jakimi zaj-
mie się po wyborach.

Europoseł mówił też o tym, że 
prezydent powinien mieć wizję roz-
woju kraju, podejmować działania 
prospołeczne i propaństwowe. - Roz-
wój Polski musimy oprzeć na rozwo-
ju gospodarki i przemysłu - tłuma-
czył - Zamierzam strzec paragrafu 20 
Konstytucji RP, który mówi, że spo-
łeczna gospodarka rynkowa oparta na 
wolności działalności gospodarczej, 
własności prywatnej oraz solidarno-
ści, dialogu i współpracy partnerów 
społecznych stanowi podstawę ustroju 
gospodarczego RP.

Andrzej Duda został przyjęty 
przez związkowców w bardzo ciepły 
sposób. Janusz Śniadek, poseł PiS, 
były przewodniczący KK podkreślał, 
że kandydat na prezydenta jest jed-
nym z depozytariuszy spuścizny po 
ś.p. prezydencie Lechu Kaczyńskim.

- Członkowie „Solidarności”  oraz 
ich rodziny wiedzą dobrze na kogo 
głosować w wyborach prezydenckich 
- zakończył spotkanie przewodniczą-
cy KK.

Źródło informacji.:www.solidar-
nosc.org. pl

Apel
Prezydium Zarządu Regionu 

NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego
Prezydium Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego apeluje 
do członków Związku o liczny udział w wyborach prezydenckich. 
Uznając pełną niezależność każdego Członka NSZZ „Solidarność” w 
podejmowaniu decyzji na kogo oddać głos, Prezydium Zarządu Regionu 
poddaje pod rozwagę następujące argumenty:
1. Kandydujący ponownie obecny Prezydent RP posiadając konstytucyjne 

prawo do odmowy podpisania ustaw, podpisał ustawy godzące w 
podstawowe interesy ludzi pracy. Zgodził się z przedłużeniem wieku 
emerytalnego, zaakceptował umowy śmieciowe jak i niekorzystne zmiany 
w czasie pracy. Miało to ponoć służyć zwiększeniu miejsc pracy. Skutek 
jest taki, jak każdy widzi. Miliony młodych emigrantów za chlebem, ciągle 
dwucyfrowe bezrobocie, drastyczny spadek bezpieczeństwa zatrudnienia 
oraz uwłaczające godności ludzkiej formy zatrudnienia i wynagradzania.

 W tej sytuacji Prezydium Zarządu Regionu nie widzi, żadnych podstaw do 
zachęty, by głosować na tego kandydata.    

2. Po przeanalizowaniu programów wyborczych pozostałych kandydatów, 
Prezydium uważa, że najbardziej zbliżony z oczekiwaniami Solidarności 
jest program kandydata na Prezydenta RP Andrzej Dudy.

3. Wziąwszy pod uwagę dotychczasowa działalność Andrzej Dudy i Jego 
postawę wobec problemów społecznych, Prezydium uważa Go za kandydata 
godnego naszego poparcia.  

Polska potrzebuje zmiany. Dobrej zmiany. Jak szybko nastąpi ta zmiana – zależy 
od każdego z nas. 

Za Prezydium ZR 
Grzegorz Adamczyk, Z-ca przewodniczącego Zarządu Regionu

NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego 

Wybory prezydenckie 2015

Stanowisko Nr 1/2015
Zarządu Regionu Śląska Opolskiego NSZZ „Solidarność”

 z dnia 2 marca 2015 r. 

W sprawie wyborów prezydenckich

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego udziela poparcia 
dr Andrzejowi Dudzie, kandydatowi Prawa i Sprawiedliwości na Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej, który zadeklarował, że gdy zostanie Prezydentem 
Rzeczpospolitej Polski zgłosi inicjatywę ustawodawczą obniżającą wiek przej-
ścia na emeryturę. Jak wiemy, sprawa ta jest jednym z głównych postulatów 
NSZZ „Solidarność”.

Praca do obowiązującego obecnie wydłużonego wieku emerytalnego scho-
rowanych pracowników jest absurdem ekonomicznym, przy 2,5 milionowej 
emigracji ludzi młodych z powodu braku pracy w Polsce.  Tylko nieliczni pra-
cownicy zatrudnieni w przemyśle ze względu na swój stan zdrowia dopracują 
do wieku emerytalnego i przejdą na emerytury. 

W dniu 24 maja 2012 r. uczestniczyliśmy w manifestacji w Warszawie na 
Krakowskim Przedmieściu pod pałacem Prezydenta RP Bronisława Komorow-
skiego. Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda 
złożył petycje związku w pałacu o niepodpisywanie przez Prezydenta ustawy 
wydłużającej wiek emerytalny. Prezydent zignorował stanowisko związku i 
ustawę podpisał.  Możemy tą sytuację zmienić udzielając poparcia kandydato-
wi, który deklaruje min. skrócenie wieku emerytalnego.

Za Zarząd Regionu
Przewodnicząca ZR

Cecylia Gonet

Spotkanie 
z kandydatem 
na prezydenta
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Około piętnastu tysięcy 
związkowców należących do 
NSZZ „Solidarność” z całego 
kraju oraz 160 pocztów sztan-
darowych przybyło do Sank-
tuarium Najświętszej Maryi 
Panny Licheńskiej na dorocz-
ną pielgrzymkę. Towarzyszyło 
im hasło „Tylko z Maryją być 
solą ziemi”.

Od samego rana w niedzielę 
26 maja w Licheniu było gwarno 
i tłoczno. W stronę licheńskiej 
bazyliki zewsząd ciągnęły tłumy działaczy i związkow-
ców należących do „Solidarności”, którzy po raz czterna-
sty przyjechali na doroczną pielgrzymkę do Matki Bożej 
Licheńskiej. Byli wśród nich przedstawiciele niemalże 
wszystkich związków zawodowych z największych pol-
skich przedsiębiorstw i zakładów pracy, na czele ze stocz-
niowcami z Gdańskiej Stoczni Remontowej im. Józefa Pił-
sudskiego, górnikami z Katowic, Konina , Kłodawy, Cho-
rzowa, Gliwic, hutnikami z Chorzowa i Konina. W piel-
grzymce uczestniczyli także m.in. przedstawicielami firmy 
Fiat Auto Poland z Bielska Białej, pracownicy firmy Anwil 
z Włocławka oraz ludzie pracy z regionów:  Śląsk Opolski 
(przyp. red.), Małopolska, Mazowsze, Podkarpacie, Łódź, 
Białystok, Szczecin , Bydgoszcz czy Rzeszów.

W imieniu organizatorów, czyli Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność”, przybyłych na pielgrzymkę powitała 
Ewa Zydorek, sekretarz Komisji. W imieniu przewodni-
czącego Piotra Dudy, który nie mógł przybyć do Lichenia, 
odczytała list wystosowany do uczestników pielgrzymki: 
„Pielgrzymujemy do naszej ukochanej Matki, aby za jej 
pośrednictwem dziękować Bogu za to, co się udało i prosić 
o pomoc w tym, co przed nami. Aby zaświadczyć, ze Statut 
naszego Związku oparty na społecznej nauce Kościoła, to 
nie tylko zapisany na papierze system wartości, ale to co 
na co dzień staramy się realizować w swojej związkowej 
działalności” – czytamy w liście przewodniczącego Dudy

Sama przyznała natomiast, że dla „Solidarności” piel-
grzymki do Lichenia są niezwykle ważne:„Od czternastu 
lat prosimy o pomoc w realizacji naszych związkowych 
postulatów. Jest to miejsce, które daje nam siłę, daje nam 
poczucie wspólnoty wynikającej i z samej opieki Matki 
Boskiej, i z tej liczby osób, które widzimy. Ta liczba osób, 
które przyjeżdżają, te sztandary nas napawają takim opty-
mizmem i taką wiarą, że wygramy, że trudno tutaj nie być”.

O godz. 12:00 przed Cudownym Obrazem Matki Bożej 
Licheńskiej rozpoczęła się uroczysta msza św. w intencji 
związkowców. Eucharystii przewodniczył mariański abp 
Jan Paweł Lenga MIC. W koncelebrze uczestniczyli m.in.: 
ks. Wojciech Kochański, wikariusz biskupi i proboszcz pa-
rafii pw. św. Wojciecha w Koninie oraz ks. Wojciech Soko-
łowski MIC, v-ce przełożony domu zakonnego księży ma-

XIV Ogólnopolska Pielgrzymka 
NSZZ Solidarność 

rianów w Licheniu, który do zgromadzonych wiernych wy-
głosił homilię. Nawiązał on do fundamentalnej roli NSZZ 
„Solidarność” w odzyskaniu przez Polskę niepodległości. 
Powiedział, że „gdyby nie Sierpień 80. to nie żylibyśmy 
dzisiaj w wolnej Polsce”. 

W trakcie mszy św. uczestnicy pielgrzymki modlili się 
także za wstawiennictwem kapelana „Solidarności”, bł. ks. 
Jerzego Popiełuszko, którego relikwie znajdowały się w 
trakcie nabożeństwa w prezbiterium licheńskiej świątyni. 
Wśród uczestników tegorocznej pielgrzymki był Piotr 
Mytlewski z Torunia. Pomimo, że od wielu lat jest na eme-
ryturze, to nadal przyjeżdża na doroczną pielgrzymkę do 
Lichenia. Jak przyznał to jest tradycja i nie wyobraża sobie 
sytuacji, aby mogło go tutaj zabraknąć. Zwłaszcza, że w 
tych dniach przypadają imieniu kapelana „Solidarności”: 
„Pomodlić się można w ciszy. A teraz tym bardziej bo jest 
Jerzego, a wiadomo kto ma na imię Jerzy”.

Nawiązując do Związków Zawodowych stwierdził, iż 
ich kondycja jest różna w różnych zakładach pracy. Jednak 
w jego rodzimej spółce, którą była toruńska Geofizyka na-
leżąca do PGNiG, zawsze miały i mają się dobrze. W po-
dobnej tonacji wypowiedział się Ryszard Anus z Fiat Auto 
Poland Z Bielska Białej. Jego zdaniem Związki Zawodowe 
powinny walczyć o prawa pracowników. Jak wyjaśnił prio-
rytetową kwestią jest zatrudnianie pracowników na umowy 
o pracę, a nie na tzw. umowy śmieciowe, które nie dają 
żadnego zabezpieczenia.

Po mszy św. związkowcy wraz z pocztami sztandarami 
udali się pod pomniki bł. ks. Jerzego Popiełuszki , kape-
lana „Solidarności” oraz pod pomnik upamiętniający wy-
darzenia Sierpnia 80, znające się nieopodal bazyliki. Tam 
przedstawiciele poszczególnych regionów i zakładów pra-
cy złożyli kwiaty. Wszyscy natomiast odmówili modlitwę 
w intencji Ojczyzny.

Dziękując za przybycie, Zdzisław Nowakowski, prze-
wodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Ko-
ninie, zaprosił wszystkich do udziału w przyszłorocznej, 
jubileuszowej, XV Pielgrzymce NSZZ „Solidarność” do 
Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu.

www.lichen.pl
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4 maja swoje Święto obchodzą Hutnicy, Strażacy i Koksownicy.
Z tej okazji składam najserdeczniejsze życzenia,

aby ten piękny dzień, Święto Waszego Patrona św. Floriana,
był źródłem siły w życiu codziennym, 

a także przyniosły spełnienie oczekiwań i planów prywatnych i zawodowych.
Oby atmosfera życzliwości i radości pozostała w Waszych sercach przez cały rok.

Niech Patron św. Florian otacza Was opieką i wspiera każdego dnia.
Szczęść Boże!

Przewodnicząca Zarządu Regionu
Śląska Opolskiego NSZZ „Solidarność”

Cecylia Gonet 

Zarząd Regionu obradujący 
w poniedziałek 13 kwietnia pod-
jął decyzję, że regionalne obcho-
dy 35. rocznicy powstania NSZZ 
„Solidarność” w Opolu odbędą 
się w sobotę 22 sierpnia 2015r.  
Uroczystości rozpoczną się 
Mszą św. w katedrze opolskiej. 
Imprezy artystyczno – sportowe, 
adresowane do całej społeczno-
ści naszego regionu, odbędą się 
na Placu Wolności. 

Zarząd Regionu powołał Komitet Organizacyjny ob-
chodów w składzie:
1.  Cecylia Gonet  – przewodnicząca ZR
2.  Grzegorz Adamczyk  – z-ca przewodniczącego ZR
3.  Dariusz Brzęczek  – sekretarz ZR
4.  Marek Stelmach  – skarbnik ZR
5.  Jerzy Berezowski  – członek Prezydium ZR
6.  Grzegorz Jędrzej  – członek Prezydium ZR
7.  Zbigniew Karnaś  – członek Prezydium ZR
8.  Grażyna Bączyńska  – członek Zarządu Regionu
9.  Marcin Laskowski  – członek Zarządu Regionu
10. Mariusz Pilichowski  – członek Zarządu Regionu 

Komisja Krajowa NSZZ 
„Solidarność” podjęła decy-
zję o zorganizowaniu ósmej 
edycji konkursu Pracodawca 
Przyjazny Pracownikom.  

Przypominany, że praco-
dawcy – laureaci – podsiadają 
prawo do korzystania z Certy-
fikatu przez okres trzech lat.  Laureaci poprzednich edycji 
Konkursu mogą ponownie ubiegać się o przyznanie Certy-
fikatu po trzech latach. Lista laureatów poprzednich edycji 
znajduje się na stronie Komisji Krajowej NSZZ „Solidar-
ność”.

Ankiety zgłoszeniowe, regulamin oraz harmonogram 
prac związanych z przyznaniem certyfikatu można pobrać 
ze strony: www.solidarnosc.org.pl.

Ankiety zgłoszeniowe należy przesłać na adres: Komi-
sja Krajowa NSZZ „Solidarność”, Wały Piastowskie 24, 80 
– 855 Gdańsk, z dopiskiem: Certyfikat „Pracodawca Przy-
jazny Pracownikom” lub pocztą elektroniczną na adres: 
certyfikat@solidarnosc.org.pl w terminie do 30 czerwca 
2015 r.

Do ankiety należy dołączyć opinię Prezydium Zarządu 
Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego. 

Małej Wiktorii
która właśnie przyszła na świat i napełniła dom 

radosnym gwarem i ruchem, życzymy  beztroskiego 
i zdrowego dzieciństwa  

a Młodym Rodzicom
Agnieszce i Tomaszowi Rudnickim 

aby miłość zawsze wskazywała Wam drogę 
podczas wychowywania mądrego i prawego człowieka. 

Abyście w nowym składzie stanowili 
zawsze szczęśliwą i zgodną rodzinę.                                                                                            

koleżanki i koledzy z MOZ NSZZ „Solidarność” 
przy WSSE w Opolu

Dzień Hutnika, Strażaka i Koksownika

Regionalne obchodu 
35. lecia „Solidarności”

Pracodawca Przyjazny 
Pracownikom

EDWARDOWI KIRNICKIEMU
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci

MAMY 

składają
koleżanki i koledzy Komisji Zakładowej NSZZ 

„Solidarność”
PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu
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Życzenia

10 maja swoje Święto obchodzą Pracownicy Gospodarki Komunalnej.
Z tej okazji składam najserdeczniejsze życzenia 

stabilizacji zawodowej i godziwego wynagradzania.
Niech w codziennej pracy towarzyszy Wam zadowolenie 

z dobrze wykonanych zadań oraz życzliwość społeczności 
lokalnych doceniających Waszą pracę.

Łączę najlepsze życzenia spełnienia planów, 
wielu sukcesów, zdrowia i wszelkiej pomyslności.

Szczęść Boże! 

28 kwietnia, w Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wy-
padków przy Pracy i Chorób Zawodowych związkowcy 
z całej Polski zapalili świece symbolizujące pamięć o 
ofiarach wypadków przy pracy. Według danych Mię-
dzynarodowej Organizacji Pracy każdego roku ponad 
2,3 miliona kobiet i mężczyzn ponosi śmierć w miejscu 
pracy, wskutek odniesienia urazu lub choroby zawodo-
wej.

Konferencje, manifestacje, akcje informacyjne towa-
rzyszą corocznym obchodom tego smutnego święta. Ko-
misja Krajowa, Główny Inspektor Pracy i Zarząd Regionu 
Dolny Śląsk zorganizowali w poniedziałek 27 kwietnia 
ogólnopolską konferencję „Czy wewnątrzzakładowy nad-
zór nad warunkami pracy jest wystarczający?”. Uczestni-
kami byli: przedstawiciele pracodawców i PIP, eksperci 
związkowi i naukowcy. 

Państwowa Inspekcja Pracy podaje, że w Polsce w 
2013 roku doszło do 1888 wypadków przy pracy. Poszko-
dowanych w nich zostało 2 319 osób, z tego 315 ponio-
sło śmierć, a 735 doznało ciężkich obrażeń ciała. Według 
danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2013 roku w 
Polsce poszkodowanych w wypadkach przy pracy zosta-
ło ponad 88 tys. pracowników, 276 osób poniosło śmierć. 
GUS podaje, że w 2012 poszkodowanych było 91 tys. pra-
cowników, w tym śmierć poniosło 348 osób, a w 2001 r. 97 
tys. poszkodowanych i 404 przypadki śmierci.

Raporty PIP niezmiennie od kilku lat wskazują, że wśród 
ważniejszych przyczyn wypadków znajdują się: niewłaści-
wa organizacja pracy, brak przeszkolenia z zakresu zasad 
bhp oraz zły stan zdrowia psychofizycznego pracowników 
i pracownic wywołany zbyt długim czasem pracy i prze-
męczeniem. Najwięcej wypadków zdarza się w branżach: 
budowlanej, górniczej, przetwórstwie przemysłowym oraz 
w transporcie. PIP nie bada wszystkich wypadków w pracy 
- jedynie śmiertelne, z ciężkimi obrażeniami ciała i część 
wypadków, w których doszło do lekkich obrażeń.

W tym roku przewodnim hasłem Międzynarodowej 
Organizacji Pracy jest : „Budujmy kulturę bezpieczeń-
stwa pracy”. Główny temat obchodów proponowany przez 
Międzynarodową Konfederację Związków Zawodowych 
to „Eliminujmy narażenie na niebezpieczne substancje w 

miejscu pracy”. Podobnie Europejska Konfederacja Związ-
ków Zawodowych domaga się ochrony pracowników przed 
substancjami rakotwórczymi i ustalenia wspólnych dla ca-
łej UE wartości graniczących dla 50 substancji rakotwór-
czych, najczęściej występujących na stanowiskach pracy.

Ochrona pracowników na wypadek choroby w ogóle 
lub chorób zawodowych i nieszczęśliwych wypadków spo-
wodowanych pracą stanowi jeden z priorytetowych obsza-
rów działań określonych we wstępie do Konstytucji Mię-
dzynarodowej Organizacji Pracy (1919 r.) i jest aktualny 
po dziś dzień. W Deklaracji z Seulu z 2008 r., dodatkowo 
podkreślono, że prawo do bezpiecznego i zdrowego środo-
wiska pracy powinno zostać uznane za jedno z fundamen-
talnych praw człowieka, a nie tylko prawo pracy.

Tymczasem według danych szacunkowych MOP każ-
dego roku ponad 2,3 miliona kobiet i mężczyzn ponosi 
śmierć w miejscu pracy wskutek odniesienia urazu lub cho-
roby zawodowej. Ponad 350 000 zgonów spowodowanych 
jest śmiertelnymi wypadkami, a niemal 2 miliony – śmier-
telnymi chorobami związanymi z wykonywaną pracą. Po-
nadto ponad 313 milionów pracowników ulega wypadkom 
przy pracy bez ofiar śmiertelnych, których rezultatem są 

Godna praca musi być bezpieczna 
Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych  

dok. na str 6

Przewodnicząca Zarządu Regionu
Śląska Opolskiego NSZZ „Solidarność”

Cecylia Gonet 
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ciężkie obrażenia i nieobecność w pracy. MOP szacuje 
także, że co roku ma miejsce 160 milionów przypadków 
nieśmiertelnych chorób związanych z wykonywaną pracą.

- Skala łamania prawa pracy i przepisów bezpieczeń-
stwa pracy jest większa tam, gdzie nie ma związków zawo-
dowych - podkreśla Piotr Duda, przewodniczący KK - W 
zakładach, gdzie pracownicy się zorganizowali, związki 
zawodowe pilnują, by pracodawcy przestrzegali przepisów 
bhp.

Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i 
Chorób Zawodowych obchodzony jest w ponad 70 krajach. 
Idea zrodziła się w Kanadzie, gdzie na początku ubiegłe-
go wieku doszło do katastrofy w kopalni. Jej ofiary uczcił 
w 1986 r. Kanadyjski Kongres Związków Zawodowych, 
który przyjął datę 28 kwietnia jako Dzień Pamięci Pracow-
ników. Potem pomysł podchwyciły związki w USA. Dzień 
Pamięci nabrał światowego charakteru, kiedy w 1996 r. w 
siedzibie ONZ w Nowym Jorku delegacja związkowców 
zapaliła świecę pamięci dla uczczenia pracowników, któ-
rzy zginęli lub cierpią z powodu złych warunków pracy. 
Dziś zapalona świeca jest symbolem tego dnia.

Od 2003 r. dzień ten jest ustanowiony jako święto przez 
Międzynarodową Organizację Pracy i obchodzony jako 
Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w 
Pracy. W Polsce, z inicjatywy NSZZ „Solidarność” w 2003 
r. Sejm RP ustanowił 28 kwietnia Dniem Bezpieczeństwa i 
Ochrony Zdrowia w Pracy.

Źródło informacji: www.solidarnosc.org.pl

W czwartek 23 kwietnia w dniu imienin Jerzego  
członkowie Prezydium ZR złożyli wiązankę kwiatów i 
zapalili znicze pod pomnikiem Patrona Solidarności bł. 
ks. Jerzego Popiełuszki w Opolu.

Pomnik bł. ks. Jerzego na placu katedralnym w Opo-
lu powstał z inicjatywy Zarządu Regionu NSZZ „Soli-
darność” Śląska Opolskiego. Pomnik został odsłonięty i 
poświęcony 13 grudnia 2011 roku w 30. rocznicę wpro-
wadzenia w Polsce stanu wojennego. W tym samym dniu 
do katedry opolskiej wprowadzone zostały relikwie Błogo-
sławionego.

6 czerwca 2010 r. papież Benedykt XVI ogłosił ks. Je-
rzego błogosławionym. 20 września 2014 w diecezji Créte-
il we Francji nastąpiło otwarcie procesu kanonizacyjnego. 
W sierpniu ubiegłego roku z upoważnienia Ojca Świętego 
Franciszka, Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sa-
kramentów podjęła decyzję o ustanowieniu bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki patronem Niezależnego Samorządnego Związ-
ku Zawodowego „Solidarność”.

     (red)

W wielu zakładach pracy Opolszczyzny związkowcy 
prowadzą negocjacje w sprawie podwyżek płac. W Neapco 
Europe Sp. z o.o w Praszce związkowcy wystąpili o 300 
zł podwyżki na każdego zatrudnionego. Pracodawca chce 
dokonać zmiany w Zakładowym Układzie Zbiorowym 
Pracy zmniejszając wysokość nagród jubileuszowych i od-
praw emerytalnych. Nie ma na to zgody załogi. W Neapco 
na 906 pracowników 365 jest członkami NSZZ „Solidar-
ność”. Do związku należy też około 170 emerytów. 

W PKS Kluczbork związkowcy chcą usiąść do rozmów 
w sprawie zmiany w regulaminie wynagradzania.

Pracownicy Walcowni Rur Andrzej Sp. z o.o. wystą-
pili na drogę sądową przeciwko pracodawcy za zabranie 
im premii.  Trwa spór zbiorowy w Alchemia S.A. Oddział 
WRA w Zawadzkiem.  Na 434 pracowników w tym zakła-
dzie 340 należy do NSZZ „Solidarność”.

W grodkowskim ratuszu powstanie izba pamięci w któ-
rej eksponowane będą pamiątki z okazji 35. lecia „Solidar-
ności”.

Grzegorz Jędrzej – przewodniczący MOZ NSZZ „So-
lidarność” w Prudniku założył organizacje związkowe w 
kilku urzędach skarbowych w Opolu. Będzie działało 4 – 5 
organizacji w Izbie Skarbowej. Już jest 90 członków NSZZ 
„Solidarność”.

W Nestle Namysłów załoga otrzymała podwyżkę wy-
sokości 4,7 proc. W Diehel Controls Polska Sp. z o.o. w 
Namysłowie toczą się rozmowy w sprawie podwyżek płac.   

W MZK Opole nie ma pieniędzy na podwyżki płac. 
Pracodawca przeprowadził zmiany w ZUZP. Wprowadził 
niewielkie „cięcia” ale związki musiały się na to zgodzić 
znając sytuacje finansowa spółki.

     (red.)   

dok. ze str 5

Pamiętamy!

Drogiej Koleżance
Krystynie Machnik

wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia  
w tych trudnych chwilach,

po stracie 
SYNA

składają:
Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego,

członkowie 
Komisji Podzakładowej i Komisji Rewizyjnej

NSZZ „Solidarność” Pracowników Poczty Polskiej 
w Opolu

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że
w marcu 2015 roku w Wielkiej Brytanii

zmar
ANDRZEJ OKO

działacz NSZZ „Solidarność” od roku 1980,
były przewodniczący Komisji Zakładowej

NSZZ „Solidarność 
w Steinpol Central Serwices sp. z o.o. 
(dawniej Fabryka Mebli) w Prudniku

Wyrazy głębokiego współczucia 
RODZINIE

składają
Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego

i związkowcy NSZZ „Solidarność” z Prudnika

Sytuacja w zakładach pracy
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14 kwietnia 2015 roku w siedzibie Wojewódzkiej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu odbyła się uroczystość 
wręczenia medali za długoletnią pracę i odznak honorowych „Za 
zasługi dla ochrony zdrowia” pracownikom Państwowej Inspek-
cji Sanitarnej  województwa opolskiego. Wśród odznaczonych 
– dwóch długoletnich członków Międzyzakładowej Organizacji 
Związkowej NSZZ „Solidarność” przy WSSE w Opolu. 

Z okazji obchodów 95-lecia Służb Sanitarnych w Polsce i 
60-lecia Państwowej Inspekcji Sanitarnej Minister Zdrowia, na 
wniosek MOZ (za pośrednictwem Głównego  Inspektora Sanitar-
nego), uhonorował Elżbietę Hanajczyk i Krzysztofa Niemczyka 
odznaką honorową „ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY ZDRO-
WIA”.

Wnosząc o to wyróżnienie członkowie MOZ wzięli pod uwa-
gę ich długoletnią, nienaganną pracę, zaangażowanie i codzienną 
troskę o zdrowie obywateli oraz wkład w tworzenie pozytywnego 
obrazu inspekcji sanitarnej.

Odznaczenia wręczali: Antoni Jastrzembski - Wicewojewoda 
Opolski, Roman Kolek - Wicemarszałek Województwa Opolskie-
go oraz Anna Matejuk – Opolski Państwowy Wojewódzki Inspek-
tor Sanitarny.

W uroczystości uczestniczyli Państwowi Powiatowi Inspek-
torzy Sanitarni, kierownicy komórek organizacyjnych WSSE w 
Opolu, przedstawiciele MOZ NSZZ „Solidarność” oraz władz 
powiatowych – m.in. Wicestarosta Powiatu Nyskiego.

Elżbieta Ha-
najczyk pracę 
w laboratorium 
WSSE w Opolu 
rozpoczęła w 1978 
roku w Pracowni 
Pożywek Oddzia-
łu Mikrobiologii 
(obecnie Labora-
torium Badań Kli-
nicznych) na sta-
nowisku technika,  

gdzie pracuje do tej pory (37 lat), obecnie jako starszy technik. 
Członkiem NSZZ „Solidarność” jest natomiast od 1989 roku.
Dzięki jej ogromnemu zaangażowaniu, wkładowi pracy i en-

tuzjazmowi udało się wdrożyć System Zarządzania Jakością oraz 
akredytować badania z zakresu zakażeń i zatruć pokarmowych, 
zakażeń meningokokowych, badań mikrobiologicznych żywno-
ści i wody. Wiedza i doświadczenie, zaznajomienie z pracą w ca-
łym Dziale Laboratoryjnym, pozwala jej uczestniczyć w auditach 
wewnętrznych jako auditor techniczny.

Wykazuje się bardzo dobrym przygotowaniem fachowym i 
umiejętnością sprawnego wykorzystania posiadanego doświad-
czenia. Stara się, aby wykonywane przez nią podłoża były naj-
wyższej jakości.

Bardzo chętnie dzieli się również swoją wiedzą dochowując 
się młodej kadry następców                      w pracy  oraz szkoląc  
studentów odbywających praktyki w Pracowni Pożywek  WSSE                           
w Opolu. 

Elżbieta przez wszystkie te lata stara się aby jej praca i dzia-
łalność związkowa przyczyniały się do zapewnienia bezpieczeń-
stwa zdrowotnego mieszkańców województwa opolskiego.

Krzysztof Niemczyk jest od urodzenia związany z Nysą. Ab-
solwent Zespołu Szkół Rolniczych w Nysie, gdzie ukończył w 
1976 roku kierunek zootechniki. Po odbyciu służby wojskowej 
w 1979 roku został zatrudniony w Terenowej Stacji Sanitarno-
-Epidemiologicznej w Nysie (obecnie Powiatowej) w Oddziale 

Epidemiologii, gdzie pracuje do dnia dzisiejszego (36 lat) jako 
Starszy Instruktor Higieny. 

Będąc członkiem NSZZ „Solidarność” nieprzerwanie od 
1980 roku,  czynnie uczestniczy w jego pracach: jako członek 
a następnie Przewodniczący Komisji Zakładowej przy PSSE w 
Nysie, a od 2006 roku jako członek Komisji Międzyzakładowej 
MOZ i delegat na Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej 
Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych NSZZ „So-
lidarność”.  

Na zajmowanym stanowisku wykazuje się bardzo dobrym 
przygotowaniem fachowym i umiejętnością sprawnego wykorzy-
stania posiadanej wiedzy. Znalazło to potwierdzenie w sytuacjach 
kryzysowych, takich jak powodzie, wzrost zakażeń meningo-
kokowych  w 2007 roku, incydentalne zatrucia pokarmowe. Te 
zdarzenia powodowały, że podejmowane przez Niego decyzje i 
działania zawsze były przemyślane i właściwe.                   

Czynnie uczestniczył w realizacji Programu Kleszczowego 
Zapalenia Mózgu w 2009 roku: badanie było koordynowane przez 
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Hi-
gieny w Warszawie w okresie od maja 2009r. - do kwietnia 2010r.

Wykonując powierzane Mu  zadania, realizował cele inspek-
cji sanitarnej w zakresie kontroli i bieżącego nadzoru nad warun-
kami pracy i ochroną zdrowia osób m.in. w gabinetach stomatolo-
gicznych, placówkach służby zdrowia, szkołach, przedszkolach, 
ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień sterylizacji i dezyn-
fekcji, zakażeń WZW  i szczepień ochronnych.

Krzysztof tak w kontaktach zawodowych, jak i związkowych, 
swoją rzetelną i profesjonalną postawą przyczynia się do popula-
ryzowania zasad higieny, wpływając przez to na wiele dziedzin, 
kluczowych dla życia obywateli województwa opolskiego.

Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej
NSZZ „Solidarność” przy WSSE w Opolu

Ewa Brykalska

Członkowie MOZ NSZZ „Solidarność” przy WSSE 
w Opolu odznaczeni odznaką honorową Ministra Zdrowia 

„Za zasługi dla ochrony zdrowia”

ADELI  JANKOWSKIEJ
wyrazy współczucia i słowa otuchy 

z powodu śmierci

SYNA  RYSZARDA 

składają koleżanki i koledzy
z Miejskiej Komisji Emerytów i Rencistów

NSZZ „Solidarność w Opolu
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Wdzięczni pamięci naszych 
rodaków, którzy własnym życiem 
płacili za wolność i niepodległość 
Ojczyzny w Namysłowie uczci-
liśmy pamięć ofiar w 75 roczni-
cę zbrodni katyńskiej i 5 rocznicę 
tragedii smoleńskiej. Uroczystości 
zorganizowało Stowarzyszenie Pa-
mięci Armii Krajowej w Namysło-
wie wraz z Namysłowskim Ośrod-
kiem Kultury. 

Obchody rocznicy uświetni-
li zaproszeni goście: Pan Poseł 
na Sejm Rzeczypospolitej Jacek 
Świat, Pani Radna Sejmiku Woje-
wództwa Opolskiego Jolanta Wil-
czyńska, Przewodniczący Regionu 
Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” 
Pan Kazimierz Kimso, członek Za-
rządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ 

„Solidarność” Pan Eu-
geniusz Szumiejko, Za-
stępca Przewodniczącego 
Regionu Śląsk Opolski 
NSZZ „Solidarność” Pan 
Grzegorz Adamczyk, 
Przewodniczący Sto-
warzyszenia im. Lecha 
Kaczyńskiego we Wroc-
ławiu Pan Radosław 
Rozpędowski, Pan Lech 
Stefan Prezes Klubu 
„Spotkanie i Dialog” we 
Wrocławiu oraz Zofia i 
Dariusz Godlewscy – ar-
tyści plastycy wrocław-
scy, którzy zaprojektowa-
li Tablicę Katyńską

Władze samorządowe Namysłowa reprezentowali 
Starosta Namysłowski Pan Michał Ilnicki, Wicestarosta 
Bartłomiej Stawiarski, Burmistrz Namysłowa Pan Julian 
Kruszyński, Wiceburmistrz Pan Rafał Nowowiejski, Panie 
i Panowie Radni Rady Powiatu i Rady Miejskiej, przedsta-
wiciele lokalnych stowarzyszeń i partii politycznych.

O godz. 11.00 w Kościele parafialnym pod wezwaniem 
św. Franciszka z Asyżu i św. Piotra z Alkantary  rozpoczęła 
się Msza św., podczas której poświęcono tablicę pamięci, 
na której znajdują się urny z ziemią z miejsc męczeństwa 
Polaków na „nieludzkiej ziemi”, z Katynia, Miednoje, 
Charkowa, Bykowni, Kuropat i miejsca tragedii smoleń-
skiej. Wykonanie Tablicy Katyńskiej było możliwe dzięki 
wsparciu darczyńców: Starostwa Powiatowego w Namy-
słowie, Banku Spółdzielczego w Namysłowie,  Nadleśni-
ctwu Namysłów, Kosikowski Nieruchomości. 

Tablicę poświęcił, celebrował mszę świętą i homilię 
wygłosił ks. infułat Kazimierz Jandziszak wraz z ks. pro-
boszczem Bartoszem Barczyszynem. Mszę św. uświetniały 
poczty sztandarowe Światowego Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej, NSZZ „Solidarność”, namysłowskich szkół: 
Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Mechanicz-
nych, Zespołu Szkół Rolniczych, Gimnazjum nr 1, Szkoły 
Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5 oraz Związku 
Harcerstwa Polskiego oraz delegacja młodzieży z Gimna-
zjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Szkoły Podsta-
wowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi. Niezwykłą opra-
wę stworzyli motocykliści z Międzynarodowego Rajdu 
Katyńskiego i Namysłowskiego Stowarzyszenia Motocy-
klistów, którzy przybyli na swych wspaniałych maszynach 
pod komendą Pana Pułkownika Mieczysława Strusia i we 
wspaniałych strojach z charakterystycznym logo Rajdu 
Katyńskiego stworzyli szpaler honorowy w nawie głównej 
kościoła.

Po Mszy św. dalszy ciąg uroczystości odbył się pod Dę-
bem Katyńskim poświęconym kpt. Marianowi Rozdolskie-
mu zamordowanemu w Katyniu. Tam odśpiewano hymn 
narodowy oraz odczytano Apel Poległych. Następnie de-
legacje gości, władz samorządowych, organizacji społecz-
nych i szkół złożyły kwiaty i zapaliły znicze u stóp głazu 
upamiętniającego ofiary „nieludzkiej ziemi”.

W Izbie Regionalnej w Namysłowie otwarto wystawę 
katyńską Instytutu Pamięci Narodowej. Podczas otwarcia 
głos zabrali: Pan Poseł Jacek Świat, Pan Pułkownik Mie-
czysław Struś i Pan Kazimierz Kimso. Jako ostatni zabrał 
głos współgospodarz Pan Burmistrz Julian Kruszyński, 
który podsumował uroczystości oraz podziękował zapro-
szonym gościom organizatorom uroczystości.

Włodzimierz Putowski

„Naród – to pamięć i groby.”
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