TU RODZI£A SIÊ SOLIDARNOŒÆ
NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie

GOR¥CO W SPÓ£KACH HUTCHINSONA
W obu żywieckich zakładach firmy Hutchin- odpowiadających wysiłkowi pracowników i ich
son trwa spór zbiorowy. W ostatnich dniach zaangażowaniu – mówi Seweryn Dudek.
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przewodów paliwowych.
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rezultatów. Dyrekcja nie wysuwa żadnych po– Nasze żądania to godziwe podwyżki, poważnych propozycji – relacjonuje Seweryn Du- zwalające naszym pracownikom na normalne
dek, przewodniczący „Solidarności” ze spółki życie. Od pracodawcy oczekujemy, aby poHutchinson Żywiec 1. Związkowcy podtrzymali ważnie podszedł do rozmów i w końcu pomyswoje żądania – przede wszystkim wzrostu wy- ślał o pracownikach, ich uczciwej, efektywnej
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równaniem od 1 stycznia 2020 r.
– podkreśla Krzysztof Gaj, szef „Solidarności”
W ubiegłym tygodniu zakładowa „Solidar- w zakładzie Hutchinson Żywiec 2.
ność” – korzystając z uprawnień związkowych
Również tam związkowcy przestrzegają
– oflagowała zakład transparentami i emblema- przed rosnącą frustracją i zniecierpliwieniem
tami związkowymi. – Oczekujemy od dyrekcji załogi. – Ludzie są gotowi iść na całość. Nasze
zakładu podjęcia jak najszybciej merytorycz- kolejne kroki są uzależnione od odpowiedzi pranych rozmów na temat wzrostu wynagrodzeń codawcy. My jesteśmy zdecydowani korzystać
pracowników naszej spółki. Domagamy się pod- z wszelkich rozwiązań, przewidzianych prawem
wyżek w wysokości oczekiwanej przez załogę, – kończy Krzysztof Gaj.

200 Z£OTYCH NA 40-LECIE

BONY DLA CZ£ONKÓW SOLIDARNOŒCI
Związkowa spółka DomS przedstawiła
bardzo atrakcyjną ofertę dla członków „Solidarności”. 200-złotowy bon jest prezentem dla
związkowców z okazji 40. rocznicy powstania
NSZZ „Solidarność”.
Związkowa spółka DomS zarządza siedmioma ośrodkami wypoczynkowymi na Podhalu,
w górach opawskich oraz w Polsce centralnej.
Najbardziej popularnym ośrodkiem jest hotel
Hyrny w Zakopanem, który znajduje się tuż
przy Krupówkach.

W Zarządzie Regionu Podbeskidzie NSZZ
„Solidarność” dostępne są bony rabatowe,
wydawane przewodniczącym zakładowych
organizacji związkowych. To oni zajmować
się będą dystrybucją tych bonów pośród
członków „Solidarności”.
Więcej szczegółów nt. tej inicjatywy znaleźć można na internetowej stronie podbeskidzkiej „Solidarności”:
http://www.solidarnosc.org.pl/bbial/.

W piątek 17 lipca na placu Bolesława Chrobrego w Bielsku-Białej odbyło się otwarcie
wystawy „TU rodziła się Solidarność”, przygotowanej przez katowicki Oddział Instytutu
Pamięci Narodowej.
Prezentacja tej ekspozycji stała się równocześnie inauguracją regionalnych obchodów 40.
rocznicy strajków sierpniowych i powstania NSZZ
„Solidarność”. W otwarciu wystawy uczestniczyli
m.in. poseł Przemysław Drabek, wicewojewoda
śląski Jan Chrząszcz, radna wojewódzka Ewa Żak,
wiceprezydent Bielska-Białej Adam Ruśniak,
przewodniczący Rady Miejskiej Bielska-Białej
Janusz Okrzesik, przewodniczący podbeskidzkiej „Solidarności” Marek Bogusz i jego zastępca
Andrzej Madyda oraz dyrektor katowickiego Oddziału IPN Andrzej Sznajder. Była też spora grupa obecnych i dawnych działaczy podbeskidzkiej
„Solidarności”, w tym uczestników sierpniowych
strajków w 1980 roku (patrz zdjęcie poniżej).
– Ekspozycja składa się z części ogólnopolskiej, regionalnej i lokalnej. Część regionalna
poświęcona jest wydarzeniom, które toczyły
się na terenach dzisiejszego województwa śląskiego latem 1980 r. Wystawy lokalne opisują
wydarzenia z czterech miast: Tarnowskich Gór,
Bielska-Białej, Dąbrowy Górniczej i Jastrzębia-Zdroju – mówi Adrian Rams, autor ekspozycji
„TU rodziła się Solidarność”.
Na wystawie zostało przypomniane, że
w sierpniu 1980 roku w Bielsku-Białej odbyły się

Wystawa będzie prezentowana w Bielsku-Białej do
28 lipca 2020 r.
strajki, m.in. w Bielskiej Fabryce Maszyn Włókienniczych „Befama”, Fabryce Aparatów Elektrycznych „Apena”, Bielskiej Fabryce Armatury
„Befa”, Fabryce Samochodów Małolitrażowych
oraz w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacji. Strajki objęły również zakłady z Oświęcimia, Andrychowa, Kęt, Skoczowa i Żywca.
Na wystawie zaprezentowano także oryginalny
protokół pierwszego, organizacyjnego spotkania
Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego
samorządnych, niezależnych związków zawodowych w województwie bielskim, które odbyło
się 11 września 1980 r., w siedzibie bielskiego
oddziału Stowarzyszenia PAX, i dało początek
podbeskidzkiej „Solidarności”.

Pamiątkowe zdjęcie działaczy „Solidarności” z 1980 roku, od lewej: Helena Dobranowicz, Władysława Bobowska,
Janusz Mazurkiewicz, Roman Pisulak, Henryk Urban, Eugeniusz Widyna, Jerzy Gibas, Mirosław Kierepka, Jolanta
Duda, Jarosław Kolmer, Leszek Sekuła, Lesław Werpachowski, Marcin Tyrna.

REKORDOWE ZAWODY WÊDKARSKIE
Rekordowa liczba 65 wędkarzy wzięła udział
w kolejnych Zawodach Wędkarskich o Puchar
Przewodniczącego Regionu Podbeskidzie NSZZ
,,Solidarność”, które odbyły się w sobotę 18 lipca na Łowisku Wypoczynkowym w Kiczycach
(powiat cieszyński).
Podobnie, jak to miało miejsce w zeszłym roku,
turniej rozegrano w dwóch konkurencjach. W kategorii Spławik najlepszy wynik (5,5 kilograma)
uzyskał Janusz Niehrebecki (MZK Bielsko-Biała).
Tuż za nim z wynikiem 2,9 kg uplasował się Piotr
Ptaszek (PPG Cieszyn). Trzeci stopień podium
przypadł Markowi
Pszczółce (Hutchinson
Bielsko-Biała) z wynikiem 2,7 kilograma.
W kategorii Grunt
pierwsze miejsce
z wynikiem 8,1 kilograma (!) przypadło
Zdzisławowi Tlałce
(Metalpol). Drugie
miejsce z wynikiem
6,6 kg zdobył Michał
Kupczak. Na najniższym stopniu podium
znalazł się Grzegorz
Mrzygłód (Aluprof Bielsko-Biała)
z wynikiem 6,2 kg.
Zawodnicy, którzy

sklasyfikowani zostali tuż za podium, odebrali
z rąk organizatora nagrody rzeczowe. W imieniu
przewodniczącego ZR Marka Bogusza puchary
i nagrody najlepszym zawodnikom wręczył członek Prezydium ZR Piotr Gołąb.
Łącznie w zawodach wzięło udział 65 wędkarzy, którzy złowili 66 kilogramów ryb. Najmłodszym uczestnikiem zawodów był Klaudiusz
Jarosz z Rudnika, który w listopadzie skończy
6 lat. Uczestnicy przyjechali na zawody wraz
z najbliższymi, warunki pogodowe dopisały,
a zawodom towarzyszyła wspaniała atmosfera.

KRZY¯ KOMANDORSKI
DLA ŒP. KSIÊDZA ZBIGNIEWA

W poprzednim wydaniu „Solidarności Podbeskidzia”
w obszernym artykule przypomnieliśmy postać zmarłego 19
czerwca 2020 roku ks. prałata Zbigniewa Powady, kapelana
podbeskidzkiej „Solidarności”. W uzupełnieniu tamtego
tekstu chcemy odnotować, że Prezydent RP Andrzej Duda
nadał Księdzu Zbigniewowi pośmiertnie Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.
Order dla zmarłego kapłana przekazała na ręce biskupa
bielsko-żywieckiego Romana Pindla przed rozpoczęciem
mszy pogrzebowej doradca prezydenta RP Agnieszka Lenartowicz-Łysik, która odczytała również list Prezydenta RP,
jaki skierował do uczestników uroczystości pogrzebowych.
Prezydent podkreślił, że odszedł „wspaniały kapłan
i gorący patriota, kapelan podbeskidzkiej „Solidarności”
i długoletni duszpasterz ludzi pracy; człowiek głębokiej
i mocnej wiary, zawsze niezłomnie trwający przy najwyższych wartościach chrześcijańskich i narodowych”.
Andrzej Duda przypomniał, że ks. Powada pracę duszpasterską rozpoczął w szczególnie trudnym czasie stanu
wojennego, „kiedy reżim komunistyczny chciał odebrać
nam, Polakom, nadzieję na odzyskanie wolności”. Prezydent
zaznaczył, że urodzony na Śląsku Cieszyńskim duchowny
rozwinął działalność duszpasterską w różnych środowiskach: od inteligencji, przez robotników, po młodzież.
„Niósł bliźnim pociechę religijną i pomoc materialną.
Wspierał prześladowanych, dodawał odwagi, zachęcał do
aktywności. Pod Jego kierunkiem bielska fara stała się przestrzenią niezależnej myśli i kultury. Tu czerpano inspirację
z nauczania naszego wielkiego rodaka, Ojca Świętego Jana
Pawła II. Tu wystawiano spektakle i prace plastyczne, wygłaszano prelekcje i swobodniej niż gdzie indziej dyskutowano” – można przeczytać w liście.
Prezydent wyraził przekonanie, że śp. ks. Powada należał
do tych kapłanów, którzy położyli olbrzymie zasługi dla
Kościoła i Ojczyzny, „przyczyniając się do ostatecznego
zwycięstwa nad komunizmem i odzyskania przez nasz naród
własnego suwerennego państwa”.
„Niech to wysokie odznaczenie – wraz z nadanymi uprzednio Krzyżem Wolności i Solidarności oraz Medalem Stulecia
Odzyskanej Niepodległości – będzie znakiem czci, z jaką
żegna Go dzisiaj Rzeczpospolita” – napisał Prezydent RP.

PRZESUNIÊTY TERMIN

NARODZINY SOLIDARNOŒCI
– SIERPIEÑ’80
Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej informuje, że termin nadsyłania prac na konkurs „Narodziny
Solidarności – Sierpień 1980” został przedłużony do 15
września 2020 r.
Przypomnijmy: konkurs, zorganizowany dla uczczenia
40. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”, ma służyć
podkreśleniu znaczenia ruchu, który doprowadził do przełomu politycznego i historycznych zmian w Polsce. Konkurs
jest adresowany do ósmoklasistów ze szkół podstawowych
oraz wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa śląskiego.
Szczegółowe informacje (w tym także kartę zgłoszenia
i klauzulę informacyjną) znaleźć można w regulaminie
na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Kultury
(www.rok.bielsko.pl) oraz podbeskidzkiej „Solidarności”
(http://www.solidarnosc.org.pl/bbial/).

SKONTAKTUJ SIÊ Z NAMI

SIEDZIBY ODDZIAŁÓW

Osoby zainteresowane przynależnością do związku zawodowego lub
mające problemy w swoich zakładach pracy proszone są o kontakt z
Zarządem Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” lub terenowymi
oddziałami naszego związku. W związku z obecną sytuacją epidemiczną zachęcamy do korzystania z kontaktu telefonicznego lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej.

Cieszyn, ul. Głęboka 58
Przewodniczący – Michał Marek tel. 609 436 566,
e-mail: michal.bbial@solidarnosc.org.pl

ZARZĄD REGIONU PODBESKIDZIE
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
43-300 Bielsko-Biała, ul. Adama Asnyka 19
Sekretariat: tel. 33 812 67 90
e-mail: bbial@solidarnosc.org.pl
Dział Rozwoju Związku
tel. 530 760 060, tel. 33 812 67 90
e-mail: drz.bbial@solidarnosc.org.pl
Dział Szkoleń tel. 33 812 67 52
e-mail: skarb.bbial@solidarnosc.org.pl
Dział Prawny tel. 33 812 67 53
e-mail: prawnicy.bbial@solidarnosc.org.pl

Oświęcim, ul. Śniadeckiego 21
Koordynator – Joanna Czerwik tel. 506 194 984,
e-mail: j.czerwik.bbial@solidarnosc.org.pl
Skoczów, ul. Bielska 18
Przewodniczący – Czesław Chrapek tel. 696 600 333,
e-mail: czeslawchrapek@gmail.com
Sucha Beskidzka, ul. Semika 1
Koordynator – Beata Mażul tel. 668 973 092,
e-mail: b.mazul.bbial@solidarnosc.org.pl
Żywiec, Al. Piłsudskiego 56
Przewodniczący – Andrzej Madyda tel. 603 769 965,
e-mail: sekr.bbial@solidarnosc.org.pl
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