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Opolska „Solidarność”
uczciła 36. rocznicę
wprowadzenia stanu wojennego
Modlitwa
Boże coś z ziemi naszej wrogów wygnał,
Łamiąc swą mocą ich pychę i hardość,
Wróć nam Ojczyznę wolną, sprawiedliwą.
Wróć Solidarność.
Boże coś katów naszej polskiej ziemi
Przez wieki gromił i ścierał na marność,
Przywróć nam Matkę-Polskę niepodległą.
Wróć Solidarność.
Boże coś w serca więzionych Polaków
Wlewał nadzieję i moralną karność,
Przywróć nam prawdę na kartach historii.
Wróć Solidarność.
Maria Wąchal-Soroczyńska

W środę 13 grudnia br. NSZZ „Solidarność” Regionu Śląska Opolskiego zorganizował w Opolu uroczystości związane z
36. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego, którego ustanowienie było swoistym
wypowiedzeniem wojny Narodowi Polskiemu przez reżim komunistyczny.
W rocznicowych obchodach udział
wzięli związkowcy NSZZ „Solidarność”
wraz z licznymi pocztami sztandarowymi
oraz przedstawiciele władz państwowych
i samorządowych, jak i innych instytucji
państwowych.
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36. rocznica wprowadzenia stanu wojennego
cd. ze str. 1

Uroczystości rozpoczęły się o
godz. 10:00 od oddania hołdu ofiarom stanu wojennego poprzez złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na
Skwerze „Solidarności” u zbiegu ulic
Ozimskiej i Katowickiej, pod pomnikiem Trzech Krzyży przy kościele
pw. św. Piotra i Pawła oraz pod pomnikiem św. Katarzyny znajdującym
się na terenie byłych ZNTK.
W związku z rocznicowymi obchodami, zapalono znicze oraz złożono wiązanki kwiatów na grobach zasłużonych dla NSZZ „Solidarność”:
bpa Antoniego Adamiuka, ks. prałata
Kazimierza Bochenka i ks. prałata
Stefana Baldyego. W ten sam sposób
uczczono również byłych przewodniczących Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego - Jana
Całkę i Jana Kurasiewicza.
Następnie odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Regionu
NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego.
O godz. 16:00 w kościele pw. św.
Sebastiana odbyła się uroczysta Msza
św. w intencji ofiar stanu wojennego i
członków NSZZ „Solidarność”.
Po mszy zgromadzeni przeszli na Plac Katedralny
pod pomnik Patrona „Solidarności” bł. ks. Jerzego Popiełuszki, gdzie złożono wiązanki i zapalono znicze.
Uroczystości zakończyło uroczyste wręczenie, w
salce katechetycznej przy Katedrze Opolskiej, odzna-

czeń „Zasłużony Członek NSZZ Solidarność Regionu Śląska Opolskiego” i „Honorowy Członek NSZZ
Solidarność Regionu Śląska Opolskiego”. Tą uroczystość uświetnił kwartet smyczkowy Filharmonii
Opolskiej.

Przed wręczeniem odznaczeń odczytano, skierowany do uczestników opolskich uroczystości, list Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy. Poniżej jego treść.
Szanowna Koleżanko Przewodnicząca!
Szanowni Uczestnicy uroczystości!
W 36. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego - wojny Jaruzelskiego z „Solidarnością” - oddajemy
dzisiaj w imieniu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, hołd jego ofiarom.
Przywołujemy pamięć tych, dzięki którym możemy cieszyć się wolną i niezawisłą Ojczyzną.
Wszystkim pomordowanym, szykanowanym, więzionym, internowanym i bitym w stanie wojennym,
możemy dzisiaj powiedzieć - Wasza ofiara nie poszła na marne. „Solidarność” jest, żyje i systematycznie
realizuje sierpniowe postulaty. I nie spocznie, aż ten testament nie zostanie wypełniony do końca.
Jesteście naszymi Bohaterami i „Solidarność” nigdy o Was nie zapomni!
Cześć Waszej pamięci!
Piotr Duda
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36. rocznica wprowadzenia stanu wojennego
cd. ze str. 2
Medalami „Zasłużony Członek NSZZ
Solidarność Regionu Śląska Opolskiego”
uhonorowani zostali:
Władysław Baranek
Jan Basta
Zdzisław Bernacki
Jan Bielakiewicz
Antoni Ćwirzeń
Józef Dutka
Jerzy Dycfeld
Andrzej Furmański
Bogumił Grudziński
Ryszard Jamiński
Edward Janocha
Józef Jarząbek
Irena Jóźwicka
Janusz Kajdzik
Tadeusz Kraśnik
Henryka Kubeczek
Ryszard Ludka
Maria Marcinkowska - pośmiertnie
Marian Markiewicz
Władysław Mazur - pośmiertnie
Józef Pałys
Maria Sienkiewicz
Tadeusz Świtoń
Roman Wójcik

Medalami „Honorowy Członek NSZZ „Solidarność” Regionu Śląska Opolskiego” zostali odznaczeni:
ks. prałat Zbigniew Bąkowski
Zbigniew Bereszyński
Niestety, część z uhonorowanych przez opolską
„Solidarność”, z różnych przyczyn, nie mogła pojawić się na uroczystym wręczeniu regionalnych odznaczeń.
Więcej zdjęć z uroczystości można zobaczyć w
galerii na naszej stronie internetowej www.solidarnosc.org.pl/~opole/
dok. na str 6

Obowiązki pracodawcy w okresie zimy

Przepisy BHP określają minimalną temperaturę w pomieszczeniach, w których wykonywana jest praca. Przy
lekkiej pracy fizycznej, np. w biurach, temperatura nie
powinna być niższa niż 18 stopni C. Pozostali pracownicy, zatrudnieni np. w halach produkcyjnych, powinni
mieć zapewnioną temperaturę nie niższą niż 14 stopni C.
W przypadku pracowników wykonujących w okresie zimowym zadania na wolnej przestrzeni obowiązki pracodawcy

są szersze. Podstawowym obowiązkiem zatrudniającego
jest zapewnienie odzieży ochronnej, posiłków regeneracyjnych i ciepłych napojów, przy temperaturze powietrza
zimą niższej niż 10 stopni C.
Obowiązek zapewnienia posiłków regeneracyjnych
dotyczy pracowników, którzy wykonują prace na otwartej przestrzeni w okresie zimowym (od 1 listopada
do 31 marca), związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek
energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ)
u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet.
Pracodawca może zapewnić w czasie pracy korzystanie z takich posiłków w punktach gastronomicznych.
Stanowiska, na których mogą być wydawane ciepłe posiłki
i napoje ustala pracodawca w porozumieniu ze związkami
zawodowymi bądź z przedstawicielami pracowników. Ponadto pracodawca ma obowiązek zapewnienia pomieszczenia, w którym pracownicy wykonujący prace na wolnej
przestrzeni ogrzeją się lub zmienią odzież. Temperatura tych
pomieszczeniach nie powinna być niższa niż 16 stopni C.
źródło: solidarnoscczestochowa.pl
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„Solidarność dla Niepodległej”

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” ustanowiła rok
2018 rokiem „Solidarności dla Niepodległej”. Podczas
dwudniowego posiedzenia, które odbywa się w dniach 1112 grudnia w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku,
Komisja spotkała się z nowym Głównym Inspektorem
Pracy Wiesławem Łyszczkiem i przewodniczącym Rady
Ochrony Pracy posłem Januszem Śniadkiem.

W uchwale ustanawiającej rok 2018 rokiem „Solidarności dla Niepodległej” członkowie KK podkreślają znaczenie NSZZ „Solidarność” w odzyskaniu niepodległości
i pełni praw demokratycznych. Zdecydowali też, że przez
cały przyszły rok Związek pod tym hasłem będzie angażował się w obchody stulecia odzyskania niepodległości.
Z kolei Wiesław Łyszczek, Główny Inspektor Pracy,
zapowiedział ściślejszą współpracę ze związkami zawodowymi, w tym oczywiście z „Solidarnością”. Zapowiedział kontynuację działań swojego poprzednika, Romana
Giedrojcia, w tym szczególnie nowelizację ustawy o PIP.
W tej kwestii szef „Solidarności” Piotr Duda zapowiedział
wsparcie Państwowej Inspekcji Pracy. Wśród innych tematów omówiono również ograniczenie handlu w niedzielę
oraz zmiany w rządzie.
12 grudnia członkowie Komisji Krajowej złożyli kwiaty pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców oraz spotkali
się w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej na opłatku.
To było ostatnie spotkanie Komisji Krajowej w 2017
roku.
źródło: tysol.pl

Od 1 stycznia podwyżka płacy minimalnej
Od 1 stycznia 2018 roku pracowników otrzymujących minimalne wynagrodzenie za pracę
czeka kolejna podwyżka. Płaca
minimalna wyniesie wtedy 2100
złotych. To o 5% i jednocześnie
o 100 złotych więcej niż obecnie.
Z początkiem roku wzrośnie też
minimalna stawka godzinowa z
13 do 13,70 zł dla określonych
umów cywilnoprawnych.
Z myślą o osobach najmniej
zarabiających rząd w 2017 roku podniósł płacę minimalną
z 1850 do 2000 złotych. Od początku 2018 roku pracownicy otrzymujący minimalne wynagrodzenie za pracę zostaną objęci kolejną, tym razem pięcioprocentową podwyżką.
W efekcie płaca minimalna wzrośnie o 100 złotych – z
obecnych 2000 do 2100 złotych.
Minimalna stawka godzinowa
Od 1 stycznia 2017 r. wprowadzono minimalną stawkę
godzinową dla określonych umów cywilnoprawnych. Jej
wysokość jest waloryzowana o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę. W bieżącym roku minimalna stawka godzinowa wynosi 13 zł brutto. Od stycznia
2018 roku wzrośnie do poziomu 13,70 zł.
Równy staż dla zarabiających
Ważna zmiana, obowiązująca od stycznia 2017 roku,
dotyczy także przysługującego minimalnego wynagrodzenia ze względu na staż pracy. Polega ona na tym, że
wszyscy pracownicy – niezależnie od stażu pracy – mają
zapewnioną płacę minimalną na jednakowym pozio-

mie. Przed zmianą pracownicy
przez pierwszy rok pracy mogli
otrzymywać co najmniej 80%
minimalnego
wynagrodzenia,
obecnie – co najmniej pełną jego
wysokość.
Zmiana zakresu składnikowego minimalnego wynagrodzenia za pracę
Od początku br. zmianie uległ
zakres składnikowy minimalnego wynagrodzenia za pracę. Nie
obejmuje ono już dodatku za pracę w porze nocnej. Nowa
regulacja spowodowała, że pracownicy wykonujący pracę
w porze nocnej, zarabiający minimalne wynagrodzenie,
otrzymają - niezależnie od tego wynagrodzenia - dodatek
za pracę w porze nocnej.
Obowiązek pracodawcy
Płaca minimalna to ustalone najniższe wynagrodzenie,
jakie pracodawca musi wypłacić każdemu pracownikowi
zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu
pracy, niezależnie od posiadanych kwalifikacji, zaszeregowania osobistego, składników wynagrodzenia, systemu i
rozkładu czasu pracy stosowanych u danego pracodawcy,
jak również szczególnych właściwości i warunków pracy.
Wynagrodzenie poniżej płacy minimalnej jest naruszeniem praw pracowniczych. Wraz ze wzrostem płacy minimalnej rosną także inne świadczenia, takie jak: odprawa przy zwolnieniu grupowym, dodatek za pracę w porze
nocnej, wynagrodzenie za czas przestoju czy podstawa
wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego.
źródło: mpips.gov.pl
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Ograniczenie handlu w niedziele
– wielki sukces „Solidarności”
Podczas 52. posiedzenia Sejmu RP posłowie
uchwalili ustawę o ograniczeniu handlu w niedziele.
Nowe prawo ma wejść w życie 1 marca 2018 r. Od tego
dnia w kolejnych miesiącach roku będą dwie niedziele handlowe (pierwsza i ostatnia). W kolejnym roku,
czyli od 2019 tylko jedna niedziela w miesiącu ma
być handlową (ostatnia), zaś od 2020 r. zakaz handlu

obowiązywał będzie już
we wszystkie niedziele.
Czekaliśmy na to tak długo, jednakże że bez jednoznacznego i bezkompromisowego stanowiska
„Solidarności” uzyskanie niedziel wolnych dla pracowników nie byłoby możliwe.

,,Okiem związkowca’’
– Nasze 8 minut
na antenie radiowej

Wybieramy władze
na kadencję
2018 - 2022

W październiku 2017 r.
z inicjatywy Przewodniczącej Organizacji Zakładowej
NSZZ ,,Solidarność” przy
Politechnice Opolskiej Pani
Marii Kalczyńskiej, pełniącej funkcję Członka Rady
Programowej Radia Opole
ruszyła audycja radiowa ,,Okiem Związkowca”. Emisja
programu odbywa się w Radiu Opole każdy piątek około
13.30 po „Loży politycznej”. Intencją pomysłodawcy oraz
Zarządu Regionu NSZZ ,,Śląska Opolskiego (poprzez
udział działaczy związkowych w programie) jest przybliżenie słuchaczom zasad funkcjonowania zakładowych
organizacji związkowych z naszego regionu na tle prawa,
zarówno wewnątrzzakładowego, jak i powszechnie obowiązującego oraz ich roli społecznej, a także problemów, z
którymi się borykają.
Audycja ukierunkowana jest nie tylko na naświetlanie
problemów, ale również na ocenę zjawisk społecznych
oraz życia politycznego, które przekładają się bezpośrednio na całe społeczeństwo.
Zapraszamy przedstawicieli organizacji zakładowych
NSZZ ,,Solidarność” do współtworzenia programu radiowego ,,Okiem Związkowca”. Otwiera się tam dla Was
możliwość bezpośredniego udziału w audycji radiowej,
bądź za pośrednictwem działaczy NSZZ ,,Solidarność’ z
regionu. Prosimy o zgłaszanie tematów najbardziej nurtujących członków Związku, które Waszym zdaniem mogłyby być omówione na antenie radiowej.

Zgodnie z Ordynacją Wyborczą
NSZZ
„Solidarność” od 1 listopada
2018 r. wybierane
są władze podstawowych organizacji
związkowych na kadencję 2018 – 2022.
W naszym Regionie w listopadzie 2018 r. wybrano
władze w 9 organizacjach, w grudniu natomiast w 14.
Ważne!
Informujemy, że zgodnie z Ordynacją wybory w
podstawowych organizacjach związkowych należy
przeprowadzić w nieprzekraczalnym terminie do 31
marca 2018 r. Jednocześnie przypominany, że o terminie przeprowadzenia wyborów władzy wykonawczej
i kontrolnej w tychże organizacjach należy powiadomić Regionalną Komisję Wyborczą co najmniej 14 dni
przed datą wyborów.

Kontakt:
Sekretarz Zarządu Regionu Dariusz Brzęczek tel.
606 394 373 lub 77 42 32 874,
e-mail: sekretarz.opole@solidarnosc.org.pl
Sekretarz
ZR NSZZ ,,Solidarność” Śląska Opolskiego
Dariusz Brzęczek

Zaproszenie na
spotkania i szkolenia
W dniu 10 stycznia br. w siedzibie Oddziału Zarządu
Regionu w Praszce przy ul. Piłsudskiego 36, odbędzie
spotkanie przewodniczących organizacji związkowych z
terenu tegoż Oddziału. Po spotkaniu Przewodnicząca ZR
przeprowadzi szkolenie z zakresu Ordynacji Wyborczej
NSZZ „Solidarność” na kadencję 2018 – 2022.
Podobne spotkanie i szkolenie odbędzie się w dniu 17
stycznia br. w siedzibie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego przy ul. Damrota 4, w sali konferencyjnej na parterze. Zapraszamy na nie przewodniczących organizacji związkowych z terenu Opola.
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Opolska „Solidarność”
uczciła 36. rocznicę
wprowadzenia stanu wojennego
13 grudnia uroczystości odbyły się również w
Brzegu. Zapoczątkowała je uroczysta Msza św. w
kościele p.w. św. Mikołaja. Po mszy byli pracownicy
i działacze Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”
Agrometr-Pilmet wspominali czasy stanu wojennego.
Warto pamiętać, że za działalność na rzecz „Solidarności” w brzesklim Agromecie internowani byli Czesław Wiland, Piotr Cziollek i Ryszard Ludka.
Poza uroczystościami z dnia 13 grudnia 2017 r.,
również w dniu 17 grudnia br. odbyły się uroczyste
obchody 36. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego zorganizowane przez NSZZ „Solidarność”. A miało to miejsce w Grodkowie, Kędzierzynie-Koźlu,
Kietrzu, Kluczborku, Nysie i Namysłowie.
W Grodkowie uroczystości rozpoczęła Msza św.
odprawiona w kościele p.w. św. Michała Archanioła.
Po mszy nastąpił przemarsz i kontynuacja uroczystości przed zakładem karnym, gdzie podczas stanu wojennego przetrzymywano 440 internowanych. Tam po
przemówieniach, delegacje złożyły wieńce pod tablicą pamiątkową.

Brzeg

Kędzierzyn-Koźle

W Kietrzu obchody rocznicowe rozpoczęła uroczysta Msza. św. w kościele p.w. św. Tomasza, gdzie
właśnie 36 lat temu bp Antoni Adamiuk poświęcił
sztandar NSZZ „Solidarność”. W uroczystościach
tradycyjnie wzięli udział górnicy z Kopalni Węgla
Kamiennego „Anna” w Rydułtowach. Po mszy odbyło się spotkanie uczestników tamtych wydarzeń.
W Kędzierzynie-Koźlu odbyła się uroczysta
Msza św. w kościele pw. św. Eugeniusza de Mazenoda na Pogorzelcu. Po mszy odbyło się spotkanie w
siedzibie kędzierzyńskiego Oddziału NSZZ „Solidarność”.

Grodków

W Namysłowie rocznicę wprowadzenia stanu wojennego uczczono Mszą św. w kościele p.w. św. Piotra
i Pawła.
W Kluczborku odbyła się uroczysta Msza św. w
kościele Wspomożenia Wiernych.
Dariusz Jackowski

Kluczbork
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