SOLIDARNOŚĆ PODBESKIDZIA ✽ II

PROTEST
BYLIŚMY NA BABIEJ GÓRZE NA ŻARZE
Rajd „Solidarności” na 102 !

W sobotę, 5 września, odbył się Ogólnopolski Rajd Górski NSZZ „Solidarność” na Babią Górę, którego organizatorem był Zarząd Regionu Podbeskidzie wraz z Komisją Krajową NSZZ „Solidarność”. W wędrówce po beskidzkich szlakach uczestniczyło 102 rajdowców.
Najliczniejszą ekipą okazała się reprezentacja „Solidarności” bielskiej spółki Proseat (32 osoby z przewodniczącym KZ Rafałem Tyrałą na czele), która otrzymała Puchar
Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.
Warto wymienić też inne liczne reprezentacje - wystawione przez „Solidarność” Nadleśnictwa Sucha Beskidzka oraz
bielską spółkę GE Power Controls - Apena.
Drugi puchar, ufundowany przez Przewodniczącego Zarządu Regionu Podbeskidzie, przypadł związkowcom z Babiogórskiego Parku Narodowego w Zawoi, jako wyraz uznania dla ich zaangażowania w przygotowaniach kolejnych edycji naszego rajdu.

Z kolei laureaci konkursu wiedzy o Babiogórskim Parku Narodowym otrzymali nagrody ufundowane przez podbeskidzką „Solidarność”, a wszyscy uczestnicy rajdu gorącą strawę i okolicznościowe znaczki, a także materiały edukacjne BPN.
Konkursy i podsumowanie rajdu poprzedzone zostały Mszą
Świętą w intencji „Solidarności” i uczestników rajdu, odprawioną przez ks. dr. Mieczysława Bieńkowskiego w przepięknym plenerze koło schroniska na Markowych Szczawinach.
Kolejny raz okazało się, że górskie wędrówki hartują,
ucząc pokonywania nie tylko trudnych szlaków, lecz również codziennych trudności, a przy tym wzmacniają nas na
drodze związkowej.
Sponsorem tegorocznego rajdu była spółka PG Silesia z
Czechowic-Dziedzic. Dziękuję wszystkim uczestnikom i…
do zobaczenia za rok.
KRZYSZTOF CHUDZIK

35 lat „Solidarności” w Oświęcimiu

JUBILEUSZOWE SPOTKANIE

Niezwykle uroczysty przebieg miał finał oświęcimskich
obchodów 35. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”, który
odbył się 8 października w Oświęcimskim Centrum Kultury.
Uroczystość w OCK, zorganizowana przez Starostwo
Powiatowe w Oświęcimiu, była zwieńczeniem całego bloku spotkań i imprez, które w ostatnim czasie zostały zorganizowane w Oświęcimiu z okazji XXXV-lecia „Solidarności”. Wcześniej były m.in. jubileuszowa Msza święta, festyn rodzinny, okolicznościowa wystawa oraz blok konkursów, zorganizowanych w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu oświęcimskiego. Patronat nad tymi konkursami, perfekcyjnie zorganizowanymi przez Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu, objął Instytut Pamięci Narodowej, a nagrody ufundowały między innymi Zarządy Regionów NSZZ
„Solidarność” Małopolski i Podbeskidzia.
W auli Oświęcimskiego Centrum Kultury zebrali się zarówno uczestnicy konkursów i ich nauczyciele, jak też samorządowy, parlamentarzyści oraz dawni i obecni działacze

„Solidarności”, w tym szefowie regionów Małopolska i Podbeskidzie, Wojciech Grzeszek i Marek Bogusz oraz mieszkający w Oświęcimiu wiceprzewodniczący Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” Bronisław Skoczek.
- Dziękuję wam, że pamiętaliście o tej rocznicy i chcecie poszerzać swą wiedzę o „Solidarności”, o jej burzliwej
historii i współczesności. Chcemy wam w tym pomagać poprzez nasze publikacje, naszą stronę internetową i wsparcie
wszelkiego tego typu inicjatyw - mówił do uczestników konkursu Marek Bogusz.
Po wręczeniu nagród i okolicznościowych przemówieniach uczestnicy uroczystości mogli obejrzeć spektakl „Drogi
do Solidarności”, przygotowany przez młodych aktorów Teatru „Na Stronie” z LO im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu i Grupy Teatralnej „Minus Jeden”. Przedstawienie, które zasłużenie zostało bardzo gorąco przyjęte przez widownię, zostało przygotowane przez nauczycieli Janusza Toczka
oraz Donatę Wójcik-Bąbską i Izabelę Paszko.

SZKOLENIA ZWIĄZKOWE
6 i 7 października 2015 roku odbyła się w Szczyrku druga część szkolenia
pod tytułem „Negocjator doskonały”,
które poprowadził Arkadiusz Kawecki.
W zajęciach uczestniczyli członkowie
„Solidarności” z następujących komisji:

1) Lotos Terminale,
2) PG Silesia,
3) Hutchinson Poland Żywiec 1,
4) Delphi Jeleśnia,
5) Żywiec Zdrój,
6) Tauron Wytwarzanie Serwis,
7) MK NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Bielsku-Białej,
8) ZR Podbeskidzie NSZZ „S”.

Szkolenie zostało zorganizowane przez Dział Szkoleń Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” przy finansowym wsparciu Przedsiębiorstwa Górniczego „SILESIA”
Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach.
★★★
Wciąż jeszcze można zgłaszać chęć udziału w kolejnym
szkoleniu, które odbędzie się w piątek, 30 października, w
siedzibie Zarządu regionu Podbeskidzie. Jego temat to „Rewolucyjne zmiany w rachunkowości i rozliczaniu funduszu
związkowego”. Zajęcia dotyczyć będą prawidłowego prowadzenia dokumentacji księgowej związku oraz tworzenia, rozliczania i wydatkowania funduszu związkowego. Szkolenie
poprowadzi Przemysław Karwowski. Zgłoszenia przyjmuje
odpowiedzialny za Dział Szkoleń wiceprzewodniczący ZR
Stanisław Sołtysik (tel. 603-321-939).

Na bramach i budynkach elektrowni wodnych w Porąbce, Tresnej i na Żarze zawisły transparenty i flagi „Solidarności”. To znak, że związkowcy rozpoczęli akcję protestacyjną, będącą efektem fiaska trwających od blisko dziesięciu miesięcy negocjacji.
Organizacje związkowe, działające w Zespole Elektrowni
Wodnych Porąbka-Żar w Międzybrodziu Bialskim (to oddział
spółki PGE Energia Odnawialna), od 23 grudnia 2014 roku
prowadziły spór zbiorowy w obronie miejsc pracy i warunków
zatrudnienia pracowników oraz wstrzymania działań restrukturyzacyjnych, polegających głównie na zmniejszeniu liczby
etatów. Związkowcy podkreślają, że w latach 2011-2015 w
Oddziale ZEW Porąbka-Żar nastąpiło ograniczenie zatrudnienia aż o 31 procent, przy jednoczesnym zwiększeniu zakresów prac do wykonania przez pozostałych pracowników.
Związki zawodowe wielokrotnie wyrażały wolę zakończenia sporu zbiorowego w drodze porozumienia, także w
zakresie pozostałych żądań, wykazując gotowość do daleko
idących ustępstw, m. in. poprzez wycofanie żądania wzrostu
wynagrodzeń. - Wszystko na nic z powodu ewidentnego braku woli zakończenia sporu zbiorowego na etapie rokowań ze
strony pracodawcy i gwaranta, w tym głównie władz spółki PGE Energia Odnawialna. W tej sytuacji osiągnięcie porozumienia okazało się niemożliwe - podkreśla Jacek Droździk, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Oddziale ZEW Porąbka-Żar.
We wtorek, 13 października, podpisano protokół rozbieżności, a na znak protestu związkowcy podjęli decyzję o
oflagowaniu bram wjazdowych na teren Oddziału. Związkowe flagi i transparenty zawisły na obiektach Elektrowni
Szczytowo-Pompowej Porąbka-Żar oraz Elektrowni Wodnych Tresna i Porąbka. W tym samym dniu przedstawiciele
NSZZ „Solidarność” oraz Związku Zawodowego Pracowników Energetyki powołali Międzyzwiązkowy Zespół Protestacyjno-Strajkowy, który rozpoczął przygotowania do przeprowadzenia 28 października 2015 roku referendum strajkowego wśród załogi.

- Pani minister, pakuj tornister!

ŚWIĄTECZNA
PIKIETA

Blisko dwadzieścia tysięcy nauczycieli protestowało w
Dniu Edukacji Narodowej w Warszawie. Tradycyjnie była
wśród nich kilkudziesięcioosobowa reprezentacja podbeskidzkiej „Solidarności” oświaty. Ta demonstracja, zorganizowana wspólnie przez „Solidarność” i Związek Nauczycielstwa Polskiego, była wyrazem determinacji całego środowiska i pokazaniem jego jedności.
- Jesteśmy tu, bo żyjemy i pracujemy w kraju, w którym
nauczyciele zarabiają najmniej w Europie - mówił w swoim
wystąpieniu podczas manifestacji Ryszard Proksa, przewodniczący Sekcji Krajowej Oświaty NSZZ „Solidarność”. W
trakcie pikiety przedstawiciele związkowców chcieli przekazać petycję z postulatami na ręce premier rządu. Kiedy weszli do budynku URM-u, pismo przejął od nich jakiś urzędnik. Pani Kopacz jeszcze raz pokazała, jak pusty jest slogan
na jej plakacie wyborczym, że słucha, rozumie i pomaga.
Zgromadzeni nauczyciele i pracownicy oświaty zobaczyli
też scenkę, podczas której prowadząca manifestację Danuta
Utrata, wrzucała do głębokiego wora hasła z bolącymi całego środowisko problemami, np. biurokracja, ewaluacja, godziny karciane, niepotrzebne szkolenia, testomania, ankiety,
ciągle zmiany. - Polska oświata to nie prywata, Pani minister, pakuj tornister - skandowali na zakończenie uczestnicy
manifestacji w Warszawie.
Przypomnijmy: nauczyciele domagają się zwiększenia
nakładów na edukację, podwyżek płac pracowników oświaty, przeciwdziałania prywatyzacji edukacji oraz zahamowania procesu łamania prawa przez niektóre samorządy prowadzące szkoły. - W rządowych planach budżetowych na 2016
rok nie ma zagwarantowanych środków na waloryzację wynagrodzeń nauczycieli - podkreśla Ryszard Proksa i wyjaśnia,
że wskaźnik relacji wynagrodzeń nauczycieli w 2015 roku
w odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej powrócił do poziomu z 2007 roku!

