
II          ✽          SOLIDARNOŚĆ PODBESKIDZIA

4 lutego 2008 roku w Bielskim Centrum Kultury odbyły się
uroczyste obchody Dnia Solidarności Podbeskidzia. Dwunastu oso-
bom wręczono tytuły „Zasłużony dla Solidarności Podbeskidzia”.

12 lutego zmarł ks. prałat Józef Sanak, były więzień poli-
tyczny, emerytowany proboszcz parafii w Białej, oddany przy-
jaciel „Solidarności” i jej wieloletni kapelan. Żył 90 lat.

8 kwietnia - załoga GE Power Controls (dawna Apena), wal-
cząc o podwyżki płac, wzięła udział w strajku ostrzegawczym,
zorganizowanym przez „Solidarność” we współpracy z OPZZ.

29 kwietnia - oświatowa „Solidarność” zorganizowała pi-
kietę przed Śląskim Urzędem Wojewódzkim. Wśród demon-
strantów była liczna reprezentacja regionu Podbeskidzie.

2 czerwca - dzięki inicjatywie podbeskidzkiej „Solidarno-
ści” w Bielsku-Białej zaprezentowana została wystawa „Twarze
bezpieki”, przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej.

8 czerwca - w Kozach odbył się kolejny turniej piłki nożnej
dla drużyn, reprezentujących zakładowe organizacje „S”. Wy-
grał zespół z bielskiej spółki Nemak Poland.

9 czerwca w Instytucie Teologicznym w Bielsku-Białej „So-
lidarność” zorganizowała konferencję „Prywatyzacja szpitali -
propozycje i zagrożenia” z udziałem wielu znamienitych gości.

10 czerwca - podbeskidzka „Solidarność” solidarnie
wspierała akcje protestacyjne w innych regionach kraju. Na
zdjęciu: podbeskidzcy związkowcy podczas protestu służby
zdrowia w Częstochowie.

14 lipca - uczestnicy konferencji, zorganizowanej przez „So-
lidarność” w Odlewni Żeliwa Teksid Iron Poland w Skoczowie,
mogli zobaczyć, jak wygląda praca w warunkach szkodliwych.

25 sierpnia - w posiedzeniu Zarządu Regionu Podbeskidzie
uczestniczy Bożena Borys-Szopa, kilka dni wcześniej odwołana
bez podania przyczyny z funkcji głównego inspektora pracy.

29 sierpnia - „Idzie, idzie Podbeskidzie!”. Półtora tysiąca
związkowców z naszego regionu uczestniczyło w ogólnopol-
skiej manifestacji „Solidarności” pod hasłem „Godna praca -
godna emerytura”.

9 i 10 października - tuż za miedzą naszego regionu, w pa-
pieskim mieście Wadowice, odbył się XXII Krajowy Zjazd De-
legatów NSZZ „Solidarność”, zorganizowany pod hasłem „Tutaj
wszystko się zaczęło”.

11 października - prezydent Lech Kaczyński uhonorował
wysokimi odznaczeniami państwowymi szereg zasłużonych
osób, w tym działaczy podziemnej „S” Tadeusza Krywulta i
Michała Wołyńca.

14 listopada - w Bielsku-Białej odbyła się sesja sprawoz-
dawcza X Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność”.
W trakcie obrad przyjęto 10 uchwał i stanowisk...


