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NOWY SZEF REGIONU

Blisko 150 delegatów, reprezentujących 16 tysięcy członków podbeskidzkiej „Solidarności”, wybrało w piątek, 13 (!) czerwca, nowego przewodniczącego Zarządu Regionu. Został nim Marek Bogusz, który przez siedem ostatnich lat kierował regionalnym Działem
Rozwoju Związku. Zaraz po wyborze podziękował swemu poprzednikowi, Marcinowi Tyrnie, który kierował podbeskidzką „Solidarnością” przez... 22 lata!

Obrady podbeskidzkich delegatów poprzedziła msza
święta, którą dla związkowców odprawił biskup Tadeusz
Rakoczy. W homilii życzył delegatom udanych obrad i mądrych, odpowiedzialnych decyzji, przypominając słowa świętego Jana Pawła II, że robotnicy i wszyscy inny pracownicy,
bez względu na to, kto sprawuje władzę w kraju, oczekują
pomocy w obronie ich słusznych praw i tu nie może zabraknąć »Solidarności«. Biskup złożył też podziękowania Marcinowi Tyrnie za wieloletnią służbę „Solidarności” i
Ojczyźnie oraz za osobiste
świadectwo wiary.
W o b r a d a c h w z ię ł o
udział blisko 150 delegatów,
co oznaczało niemal stuprocentową frekwencję! Przytłaczającą większością głosów przyjęli oni sprawozdania z czteroletniej działalności Zarządu Regionu, złożone przez Marcina Tyrnę, oraz
z pracy kontrolnej Regionalnej Komisji Rewizyjnej,
przedstawione przez przewodniczącego RKR, Władysława Krzempka. Związkowcy
mogli też wysłuchać wystąpienia przewodniczącego Komisji Krajowej, Piotra Dudy, który obszernie omówił bieżące
działania „Solidarności”.
Potem nastąpiły wybory. Zaczęło się od wyboru przewodniczącego. Był tylko jeden kandydat - Marek Bogusz. Za tą
kandydaturą opowiedziało się 115 delegatów. Nowy szef regionu Podbeskidzie wywodzi się z Komisji Zakładowej bielskiej firmy Tauron Wytwarzanie Serwis. Osiem lat temu został członkiem Zarządu Regionu, a rok później zaczął z powodzeniem kierować regionalnym Działem Rozwoju Związku.
Wśród osób, które jako pierwsze złożyły mu gratulacje, był
Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Soli-

darność”, a także jego zastępca Tadeusz Majchrowicz. Z kolei
tuż po wyborze Marek Bogusz podziękował swemu poprzednikowi, Marcinowi Tyrnie, który kierował podbeskidzką „Solidarnością” przez ostatnie 22 lata, pełniąc też - między innymi - funkcję senatora, a także wicemarszałka Senatu RP. - To
naturalne, że w końcu trzeba ustąpić i zrobić miejsce młodszym.
Mam satysfakcję, że zostawiam ten region w dobrej kondycji. To
jeden z najbardziej aktywnych i znaczących punktów na mapie
„Solidarności” - stwierdził
Marcin Tyrna. Nie wycofał
się jednak całkowicie z działalności związkowej - został
wybrany członkiem Zarządu
Regionu i delegatem na krajowy zjazd „Solidarności”.
- Być szefem Podbeskidzia po
Marcinie to wielkie wyzwanie
i równocześnie zobowiązanie. Wierzę, że sprostam. Liczę też, że Marcin będzie służył „Solidarności” swą wiedzą i doświadczeniem. Przed
nami wielkie wyzwanie - już
w październiku właśnie u nas,
w Bielsku-Białej, odbędą się obrady Krajowego Zjazdu Delegatów. Wierzę, że ich organizacja będzie perfekcyjna - mówi
nowy szef Podbeskidzia, Marek Bogusz.
Podczas bielskiego zjazdu wybrany został także nowy
skład Zarządu Regionu Podbeskidzie i Regionalnej Komisji
Rewizyjnej, a także delegaci na krajowy zjazd „Solidarności”. Wśród przyjętych w trakcie obrad dokumentów znalazła się uchwała programowa, określająca podstawowe kierunki działania podbeskidzkiej „Solidarności” w ciągu najbliższych czterech lat. Za najważniejsze zadanie, obok liczebnego rozwoju związku, obrony praw pracowniczych oraz walki
o godziwe płace i miejsca pracy, związkowcy uznali utrzymanie regionu Podbeskidzie na związkowej mapie Polski.

Poniżej przedstawiamy władze podbeskidzkiej „Solidarności” wybrane 13 czerwca 2014 r. podczas Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie.
Przewodniczący Zarządu Regionu Podbeskidzie
NSZZ „Solidarność”
Marek Bogusz (Tauron Wytwarzanie Serwis Bielsko-Biała)
Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”
1. Andrzej Biegun (Browar Żywiec)
2. Adam Bryl (GE Power Controls Apena B-B)
3. Czesław Chrapek (Skotan Skoczów)
4. Krzysztof Chudzik (Podhalanka Maków P.)
5. Katarzyna Dunikowska-Błotko (Oświata B-B)
6. Władysław Gawęda (Adler Polska B-B)
7. Jacek Gębołyś (Samorząd Oświęcim)
8. Piotr Górny (Sekcja Metalowców B-B)
9. Barbara Janoszek (Delphi Jeleśnia)
10. Krzysztof Jaworski (Grupa Kęty SA Kęty)
11. Leszek Kłaptocz (PKP Cargo Czechowice-Dz.)
12. Roman Kołder (Paged Meble Jasienica)
13. Paweł Łabuz (Sews Cabind Żywiec)
14. Andrzej Madyda (Podregion Żywiec)
15. Michał Marek (Podregion Cieszyn)
16. Roman Marekwica (Straż Pożarna B-B)
17. Henryk Mynarski (Ceva Logistics B-B)
18. Marek Pikuła (Synthos Oświęcim)
19. Robert Pudełko (Cooper Standard B-B)
20. Krystyna Pysz (Tauron Dystrybucja B-B)
21. Krzysztof Schmeichel (Śrubena Żywiec)
22. Stanisław Skrzyp (Famed Żywiec)
23. Stanisław Sołtysik (Belos B-B)
24. Wanda Stróżyk (Fiat Auto Poland B-B)
25. Barbara Tomaszek (Hutchinson Żywiec)
26. Rafał Tyrała (Proseat B-B)
27. Marcin Tyrna (Zarząd Regionu B-B)
28. Tomasz Urbaniak (DPS Pogórze)
29. Jadwiga Utecht-Nolbrzak (Sekcja OiW B-B)
30. Jan Wilczak (Sekcja Emerytów B-B)
31. Ewa Żak (Szpital Woj. B-B)
32. Andrzej Żużałek (TRW Czechowice-Dz.)
Regionalna Komisja Rewizyjna NSZZ „Solidarność”
1. Ryszard Anus (Fiat Auto Poland B-B)
2. Mirosław Biernot (Lotos Czechowice-Dz.)
3. Małgorzata Dudys (MOPS B-B)
4. Jarosław Klajman (Tauron Ciepło B-B)
5. Wacław Oleś (Śrubena Żywiec)
6. Mirosława Pierko (Synthos Oświęcim)
7. Ewa Płonka (Indukta B-B)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Delegaci na Krajowy Zjazd NSZZ „Solidarność”
Andrzej Biegun (Browar Żywiec)
Mirosław Brzuśnian (Tauron Dystrybucja B-B)
Piotr Górny (Bulten B-B)
Barbara Janoszek (Delphi Jeleśnia)
Marek Pikuła (Synthos Oświęcim)
Wanda Stróżyk (Fiat Auto Poland B-B)
Stanisław Szwed (Fabryka Pił i Narzędzi B-B)
Marcin Tyrna (Zarząd Regionu B-B)

MUSIMY BYĆ BLIŻEJ LUDZI
Marek Bogusz, przewodniczący „Solidarności” Regionu Podbeskidzie:
Jestem nowym przewodniczącym podbeskidzkiej „Solidarności”, ale to nie znaczy, że nie znam problemów naszego regionu. Osiem lat temu wszedłem w skład Zarządu Regionu, a rok później zacząłem kierować regionalnym
Działem Rozwoju Związku. Przez ten czas dobrze poznałem problemy związkowców w zakładach pracy i ich oczekiwania wobec władz regionu.
Zawsze uważałem, że najpierw trzeba ludzi wysłuchać,
a dopiero potem wspólnie szukać rozwiązań. Dlatego też w
moim biurze, chyba najmniejszym w całym Zarządzie Regionu, zawsze było mnóstwo ludzi. Wysłuchiwałem ich historie, żale, czasem też pretensje. To była dla mnie wspaniała lekcja uczenia się problemów, z którymi borykają się
ludzie. To właśnie na podstawie tych spotkań opracowałem
swój program „wyborczy” i moje wystąpienie na zjeździe.
Dlatego też jeszcze raz podkreślam to, co zadeklarowałem
przed wyborami: chcę zawsze być blisko ludzi, chcę być
tam, gdzie dzieje się krzywda i niesprawiedliwość, gdzie
zwykły człowiek potrzebuje pomocy związku. Liczę tu na
solidarną współpracę przez najbliższe cztery lata z wszystkimi związkowcami i komisjami z całego regionu. Po to,
by związek był bliżej związkowców, planuję regularnie spo-

tykać się z zakładowymi organizacjami „Solidarności”, także tymi najmniejszymi, oraz znacznie wzmocnić terenowe oddziały Zarządu Regionu, by już tam każdy związkowiec mógł
uzyskać niezbędną pomoc. Trzeba też zintensyfikować działalność szkoleniową, by nasi związkowcy w zakładach pracy
dysponowali odpowiednią wiedzą i umiejętnościami, co sprawi, że będą dla pracodawców nie przeciwnikami, a partnerami w poszukiwaniu rozwiązań najlepszych dla pracowników i dla zakładów pracy. Oczywiście, w razie potrzeby zawsze mogą liczyć na pomoc regionu.
Niezwykle ważnym zadaniem w tej kadencji będzie nie
tylko merytoryczny, ale też i liczebny rozwój związku. Gdy
będziemy bliżej ludzi, gdy skutecznie będziemy wspomagali ich przy rozwiązywaniu problemów, to będzie też przybywać nam członków.
Podbeskidzie to dobra marka. Nazwa naszego regionu
stała się w minionych latach synonimem dobrej i rzetelnej
pracy związkowej. Z pewnością wielka w tym zasługa mojego poprzednika, Marcina Tyrny, który przez 22 lata kierował
związkiem w tym regionie. Mam świadomość, że poprzeczka
jest zawieszona bardzo wysoko, ale wierzę, że uda się nam
utrzymać ten poziom, wyznaczony przez Marcina…

Nowy szef podbeskidzkiej „Solidarności”, Marek Bogusz,
ze swymi poprzednikami, Marcinem Tyrną (na zdjęciu
z lewej) i Henrykiem Kenigiem, przewodniczącym ZR
w latach 1989-1992.

DZIĘKUJĘ !

W majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego uzyskałem 25 010 głosów, także dzięki poparciu „Solidarności”. Niestety, ten bardzo dobry wynik
okazał się niewystarczający do uzyskania mandatu.
Wszystkim, którzy oddali na mnie swój głos, pragnę
serdecznie podziękować i zapewnić, że w dalszym ciągu będę rzetelnie i merytorycznie pracował na rzecz
wszystkich ludzi pracy oraz naszej lokalnej społeczności w polskim parlamencie.

Poseł na Sejm RP
STANISŁAW SZWED
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