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 Zwi¹zkowcy z podbeskidzkiej „Solidarnoœci” roz-
poczêli sw¹ akcjê 25 maja od pikiety, zorganizowanej
na placu Chrobrego w Bielsku-Bia³ej. W akcji wziê³o
udzia³ oko³o 200 osób. - Jesteœmy tu, by g³oœno mówiæ
o tym, ¿e nie jest tak dobrze, jak
przekonuj¹ nas rz¹dz¹cy. Mówi¹
nam o zielonej wyspie, a tu roœnie
bezrobocie, panuje dro¿yzna, roz-
szerza siê kr¹g ubóstwa. Na tak¹
politykê nie ma i nigdy nie bêdzie
naszej zgody - mówi³ podczas pi-
kiety przewodnicz¹cy Zarz¹du
Regionu Podbeskidzie NSZZ
„Solidarnoœæ” Marcin Tyrna. W
swym wyst¹pieniu przypomnia³
najwa¿niejsze postulaty zwi¹z-
kowców. S¹ to:
- podniesienie p³acy minimalnej,
- podwy¿szenie kryteriów docho-
dowych upowa¿niaj¹cych do
œwiadczeñ z pomocy spo³ecznej,
- czasowe obni¿enie podatku akcyzowego na paliwo,
- skierowanie dodatkowych œrodków na walkê z bez-
robociem.

W trakcie manifestacji przemawiali tak¿e szefowa „So-
lidarnoœci” w spó³kach Fiat Auto Poland Wanda Stró¿yk,
przewodnicz¹ca oœwiatowej „Solidarnoœci” na Podbeski-
dziu Jadwiga Utecht-Nolbrzak, szef „Solidarnoœci” KWK

Spotkamy siê w Warszawie

Oœwiatowa „Solidarnoœæ” apeluje do prezydenta Broni-
s³awa Komorowskiego o niepodpisywanie ustawy o syste-
mie informacji oœwiatowej. Zdaniem zwi¹zkowców naru-
sza ona prawa obywatelskie. Zwi¹zkowcy czekaj¹ te¿ na
reakcjê premiera na ich petycjê o odwo³anie minister Kata-
rzyny Hall.

W apelu wystosowanym do prezydenta Komorowskie-
go oœwiatowa „Solidarnoœæ” zwraca uwagê, ¿e ustawa wpro-
wadza równie¿ restrykcje wobec pracowników oœwiaty zbie-
raj¹cych dane statystyczne o uczniach i nauczycielach. Sys-
tem informacji oœwiatowej bêdzie ogromnym zbiorem da-
nych, których zabezpieczenie bêdzie trudne i kosztowne.
Nieprzewidywalne s¹ równie¿ skutki wycieku danych dla
dzieci i m³odzie¿y, której mo¿e to dotyczyæ.

W czasie ostatniego posiedzenia Rada Sekcji Krajowej
Oœwiaty i Wychowania NSZZ „Solidarnoœæ” zwróci³a siê
równie¿ do przedstawicieli samorz¹dów o zaprzestanie ma-
sowej likwidacji szkó³ i placówek oœwiatowych  oraz prze-
kazywania placówek innym podmiotom. Tak szkodliwe w
wymiarze spo³ecznym dzia³ania powoduj¹, i¿ w wielu miej-
scowoœciach znikaj¹ oœrodki ¿ycia edukacyjnego, kultural-
nego i spo³ecznego, jakimi s¹ szko³y publiczne. Poprzez ta-
kie dzia³ania pañstwo polskie traci kontrolê nad jakoœci¹
edukacji i sieci¹ szkó³  gwarantuj¹c¹ w ca³ym kraju równy
dostêp do edukacji publicznej - czytamy w Apelu skierowa-
nym do jednostek samorz¹du terytorialnego.

Zwi¹zkowcy protestuj¹ równie¿ przeciwko propozycji
przedstawicieli ogólnopolskich organizacji samorz¹dowych,

Zwi¹zkowcy z oœwiatowej „Solidarnoœci”

W środę, 25 maja, w całej Polsce odbyły się protesty, zorganizowane przez NSZZ „So−
lidarność” pod hasłem „Polityka wasza − bieda nasza!”. Pod tym samym hasłem zorga−
nizowana zostanie następna, ogólnopolska manifestacja „Solidarności”, która odbę−
dzie się 30 czerwca w Warszawie.

Pracownicy bielskiej spó³ki EnerSys domagaj¹ siê
podwy¿ek. Z powodu fiaska rozmów z zarz¹dem spó³ki
na ten temat w poniedzia³ek, 30 maja, w spó³ce odby³
siê czterogodzinny strajk. - ̄ ¹damy podwy¿ek p³ac, rów-
nych dla wszystkich pracowników - mówi Grzegorz Ja-
noszek, szef zak³adowej „Solidarnoœci”.

Spó³ka EnerSys, zatrudniaj¹ca dziœ ponad 400 osób,
to dawna Fabryka Akumulatorów. Teraz jest ona czê-
œci¹ œwiatowego koncernu, zajmuj¹cego siê miêdzy in-
nymi produkcj¹ akumulatorów trakcyjnych i stacjonar-

Strajk w bielskiej spó³ce EnerSys

Gdy pracownicy pierwszej zmiany strajkowali, ich ko-
ledzy zorganizowali pikietê pod zak³adowym biurowcem.

nych. Bielski zak³ad nale¿y do najstarszych w tym kon-
cernie, a przy tym najlepszych i... najtañszych. - Koszty
produkcji s¹ u nas nawet kilkakrotnie mniejsze ni¿ w
zachodniej Europie. To nie tylko efekt organizacji pro-
dukcji, ale te¿ œrubowania norm i niskich p³ac, a my za
porz¹dn¹ pracê chcemy godziwych zarobków - mówi
Grzegorz Janoszek.

Negocjacje p³acowe zaczê³y siê w marcu. Oba
zwi¹zki zawodowe, dzia³aj¹ce w spó³ce, za¿¹da³y rów-
nych podwy¿ek - po 600 z³otych dla ka¿dego pracow-
nika, a do tego podniesienia stawek za pracê w soboty.
W odpowiedzi pracodawca zaproponowa³ podwy¿ki po
oko³o 80 z³otych na osobê. Rozmowy nie przynios³y
¿adnego rezultatu. Rozpocz¹³ siê spór zbiorowy, w trak-
cie którego zwi¹zkowcy zeszli ze swymi ¿¹daniami do
poziomu oko³o 250 z³ podwy¿ki na osobê. - To by³a z
naszej strony oznaka dobrej woli. Naprawdê nie zale-
¿y nam na eskalacji konfliktu i prowadzeniu strajku -
podkreœlaj¹ zwi¹zkowcy. Zarz¹d spó³ki godzi³ siê jed-
nak na podwy¿ki rzêdu 150 z³...

Po podpisaniu protoko³u rozbie¿noœci zwi¹zkowcy
rozpoczêli przygotowania do strajku. Ju¿ wczeœniej prze-
prowadzili referendum, w którym oko³o 60 procent
wszystkich pracowników opowiedzia³a siê za tak¹ form¹
protestu w przypadku fiaska negocjacji.

Strajk zosta³ zorganizowany na prze³omie zmian.
Na cztery godziny stanê³a niemal ca³a produkcja. - To
dowodzi ogromnej determinacji ludzi. Liczymy teraz
na rzeczowe rozmowy i dojœcie do porozumienia. Mam
nadziejê, ¿e nie bêdziemy musieli organizowaæ kolej-
nego, tym razem ju¿ bezterminowego strajku - mówi
Grzegorz Janoszek.

wchodz¹cych w sk³ad Komisji Wspólnej Rz¹du  i Samorz¹-
du Terytorialnego, dotycz¹cej zwiêkszenia pensum  nauczy-
cieli. - Ewentualne rozmowy i ustalenia w tej sprawie s¹
zasadne dopiero po zakoñczeniu i og³oszeniu ostatecznych
wyników badania, dotycz¹cego czasu i warunków pracy na-
uczycieli - mówi Wojciech Jaranowski, rzecznik prasowy
sekcji.

Oœwiatowa „Solidarnoœæ” zapowiada równie¿ dalsze
dzia³ania w sprawie odwo³ania minister Katarzyny Hall.
Przypomnijmy, ¿e zwi¹zkowcy zebrali 150 tysiêcy podpi-
sów pod petycj¹ o odwo³anie ministra edukacji narodowej
Katarzyny Hall. Petycja ta zosta³a przekazana premierowi
na pocz¹tku kwietnia tego roku i wci¹¿ nie ma na ni¹ jakiej-
kolwiek odpowiedzi.

Silesia Dariusz Dudek, wiceprzewodnicz¹cy ZR Jaros³aw
Biegun i skarbnik ZR Krzysztof Chudzik. W trakcie pikie-
ty zbierane by³y podpisy pod solidarnoœciowym projek-
tem ustawy o podniesieniu p³acy minimalnej.

Po zakoñczeniu pikiety w Biel-
sku-Bia³ej jej uczestnicy pojechali
do Katowic, gdzie wziêli udzia³ w
wojewódzkiej manifestacji zwi¹z-
kowców z „Solidarnoœci” regionów
czêstochowskiego, podbeskidzkie-
go i œl¹sko-d¹browskiego.

Majowe demonstracje zosta³y
zorganizowane na apel Komisji Kra-
jowej NSZZ „Solidarnoœæ” w ra-
mach protestu przeciwko obecnej
polityce rz¹du. Nastêpna taka akcja
odbêdzie siê w czwartek, 30 czerw-
ca, w Warszawie. Przypomnijmy, ¿e
Zarz¹d Regionu Podbeskidzie
NSZZ „Solidarnoœæ” ju¿ w marcu
zwróci³ siê do wszystkich zak³ado-

wych organizacji zwi¹zkowych o rozpoczêcie przygoto-
wañ do tej manifestacji. - To nasza wspólna sprawa. Nie
mo¿emy bezczynnie staæ i obojêtnie przygl¹daæ siê temu,
co dzieje siê w naszym kraju. Liczymy, ¿e do Warszawy
pojedzie co najmniej dziesiêæ procent zwi¹zkowców z
wszystkich podbeskidzkich komisji zak³adowych - podkre-
œla Marcin Tyrna.


