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Podbeskidzki jubileusz w deszczu

G³ówne podbeskidzkie uroczystoœci, zwi¹zane z trzydziest¹ rocznic¹ powstania NSZZ „Solidarnoœæ”, mia³y siê
odbyæ pod Krzy¿em Trzeciego Tysi¹clecia na Matysce w
Radziechowach, ale ulewny deszcz zmusi³ organizatorów
do zmodyfikowania planów...
Jubileuszowa msza œwiêta odprawiona zosta³a w radziechowskim koœciele parafialnym. Przewodniczy³ jej biskup

Tadeusz Rakoczy w asyœcie kilkunastu kap³anów.
W koœciele zebrali siê zwi¹zkowcy z ca³ego Podbeskidzia i ich koledzy z innych regionów, a tak¿e
spora grupa przedstawicieli francuskich zwi¹zków
zawodowych CFDT z zaprzyjaŸnionego Besancon.
Byli tak¿e parlamentarzyœci, przedstawiciele w³adz
wojewódzkich, samorz¹dowcy oraz liczne poczty
sztandarowe. Honorowym goœciem uroczystoœci
by³ dawny dzia³acz opozycyjny, a dziœ wicemarsza³ek Senatu, Zbigniew Romaszewski.
- To nasze spotkanie jest dziêkczynieniem Bogu
za to wszystko, co by³o dane nam prze¿yæ w minionych trzydziestu latach, za wszystkie dobre natchnienia i za owoce, jakie przynios³a „Solidarnoœæ” Polsce i Europie - stwierdzi³ szef podbeskidzkiej „Solidarnoœci”, Marcin Tyrna, witaj¹c
wszystkich przyby³ych. W trakcie mszy poœwiêcone zosta³y sztandary NSZZ „Solidarnoœæ” bielskiej oœwiaty i Miejskiego Zak³adu Komunikacyjnego w Bielsku-Bia³ej. - Tak¿e dzisiaj Polsce
ogromnie potrzebna jest „Solidarnoœæ”. Nie mo¿na zwijaæ jej sztandarów - podkreœli³ w homilii biskup Tadeusz Rakoczy (pe³ny tekst publikujemy na str. III).
O potrzebie solidarnoœci mówi³ w czasie podbeskidzkich
uroczystoœci tak¿e Zbigniew Romaszewski: - Wzajemna
¿yczliwoœæ, prawda, zaufanie, solidarnoœæ - te wartoœci odbudowa³y nasz¹ ojczyznê i do tych wartoœci musimy powróciæ. To jest nasze, solidarnych, zadanie.

W ramach obchodów 30-lecia powstania NSZZ „Solidarnoœæ” w sobotê, 11 wrzeœnia, na stadionie lekkoatletycznym w Bielsku-Bia³ej Wapienicy odby³ siê turniej pi³ki no¿nej. W rozgrywkach wziê³y udzia³ dru¿yny, wystawione
przez organizacje zwi¹zkowe z bielskich spó³ek: Fiat Auto
Poland, Nemak Poland, Grammer Automotive Polska, ZEC
Carbon-Bielsko, Cooper Standard Automotive, Adler Polska, Bulten Polska oraz spó³ki Paged Meble w Jasienicy.
Pierwsze miejsce zajê³a dru¿yna z Grammera, za ni¹ uplasowa³y siê zespo³y, reprezentuj¹ce „Solidarnoœæ” Fiata i
Bultenu. Najlepszym strzelcem turnieju by³ zawodnik z
Grammera: Sebastian Ró¿ycki, który strzeli³ w turnieju 10
bramek. Puchary ufundowa³ Zarz¹d Regionu, a nagrody dla
najlepszego bramkarza, strzelca i najm³odszego uczestnika
zawodów ufundowa³o Biuro Promocji i Wystaw Astra.

Tak¿e z okazji XXX rocznicy powstania NSZZ „Solidarnoœæ” w sobotê, 18 wrzeœnia, w Szkole Podstawowej nr 8 w
¯ywcu-Oczkowie odby³ siê turniej pi³ki halowej. W rozgrywkach wziê³y udzia³ dru¿yny, reprezentuj¹ce organizacje zak³adowe z zak³adów Podregionu ¯ywiec: Browar SA, SEWS Cabind Poland, Delphi Jeleœnia, Hutchinson Poland, Œrubena Unia,
Famed SA i Pañstwowa Zawodowa Stra¿ Po¿arna. W wyniku
pasjonuj¹cej i stoj¹cej na wysokim poziomie rywalizacji sportowej, zwyciêzc¹ zosta³a dru¿yna Pañstwowej Zawodowej Stra¿y Po¿arnej w ¯ywcu, która w finale zwyciê¿y³a po rzutach
karnych dru¿ynê SEWS Cabind. Trzecie miejsce zdoby³a dru¿yna Œrubeny Unia a czwarte Hutchinson 1. W turnieju bra³o
udzia³ 83 pi³karzy. Królem strzelców z 10 trafieniami zosta³
pi³karz Cabindu Poland Sebastian Marek, a najlepszym bramkarzem Damian Uryœ ze Stra¿y Po¿arnej.

Zwyciêzcy bielskiego turnieju pi³karskiego - dru¿yna,
reprezentuj¹ca „Solidarnoœæ” spó³ki Grammer Automotive Polska.

W ¿ywieckich rozgrywkach pi³ki halowej zwyciê¿yli
przedstawiciele Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej - na zdjêciu
wraz z goœæmi i organizatorami turnieju.

Centralne, ogólnopolskie uroczystoœci, zwi¹zane z trzydziest¹ rocznic¹ powstania NSZZ „Solidarnoœæ” odby³y siê
30 i 31 sierpnia w Trójmieœcie. W pierwszy dzieñ w Gdyni odby³ siê uroczysty Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ
„Solidarnoœæ”, w którym uczestniczy³o oko³o dwóch tysiêcy osób. Nastêpnego dnia pod Pomnikiem Poleg³ych
Stoczniowców prymas Polski arcybiskup Józef Kowalczyk
przewodniczy³ jubileuszowej mszy œwiêtej.

W centralnych obchodach œwiêta „Solidarnoœci” uczestniczy³a blisko stuosobowa reprezentacja regionu Podbeskidzie ze swymi zwi¹zkowymi sztandarami.
O jubileuszowych uroczystoœciach czytaj te¿ na str. II.

Wynagrodzenie minimalne w 2011 roku wzroœnie o 91
z³otych. W stosunku do pierwotnej propozycji rz¹dowej
oznacza to wzrost o 22 z³ote.
Rz¹d, wbrew porozumieniu miêdzy pracodawcami a
zwi¹zkami zawodowymi, które by³o podstaw¹ „Pakietu
Dzia³añ Antykryzysowych” oraz deklaracji premiera z marca 2009 roku, po raz kolejny nie przedstawi³ partnerom spo³ecznym w Trójstronnej Komisji ds. Spo³eczno-Gospodarczych œcie¿ki dojœcia minimalnego wynagrodzenia do poziomu 50 procent przeciêtnego wynagrodzenia.
W tej sytuacji negocjacje strony zwi¹zkowej ze stron¹
rz¹dow¹ i pracodawców ograniczy³y siê do ustalenia wysokoœci minimalnego wynagrodzenia w 2011 roku. Strona rz¹dowa wysz³a z propozycj¹ minimalnego wynagrodzenia w
2011 roku w wysokoœci 1386 z³otych, a strona zwi¹zkowa
zaproponowa³a 1500 z³otych. W wyniku tocz¹cych siê od
24 czerwca rozmów, 14 wrzeœnia 2010 roku osi¹gniêto trudny kompromis - wysokoœæ minimalnego wynagrodzenia w
2011 roku ma wynosiæ 1408 z³otych. Oznacza to utrzymanie relacji minimalnego wynagrodzenia do przeciêtnego na
poziomie z roku 2010 - to jest 41,9 procent.
Porównanie wstêpnych propozycji stron pokazuje, ¿e
osi¹gniêto kompromis, który zwiêksza co prawda minimalne wynagrodzenie, ale nadal jego wysokoœæ jest niewystarczaj¹ca dla najni¿ej zarabiaj¹cych. Zw³aszcza, jeœli weŸmiemy pod uwagê planowane na 2011 rok podwy¿ki podatku
VAT i cen noœników energii oraz brak efektywnych dzia³añ
os³onowych pañstwa w dobie kryzysu.
Strona zwi¹zkowa nadal oczekuje na wywi¹zanie siê
rz¹du z obietnicy z³o¿onej przez premiera w dniu 13 marca
2009 roku - to jest przedstawienia œcie¿ki dojœcia minimalnego wynagrodzenia do poziomu 50 procent przeciêtnego
wynagrodzenia. (sis)
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