
Decyzj¹ delegatów Marcin Tyrna nadal bêdzie sze-
fem podbeskidzkiej „Solidarnoœci”.
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Zarz¹d Regionu Podbeskidzie NSZZ „S”
1. Marcin Tyrna - przewodnicz¹cy Zarz¹du Regionu
2. Czes³aw Bia³o¿yt - Nemak Poland Bielsko-Bia³a
3. Andrzej Biegun - Browar ¯ywiec
4. Jaros³aw Biegun - MZK Bielsko-Bia³a
5. Marek Bogusz - Carbon Bielsko-Bia³a
6. Czes³aw Chrapek - Skotan Garbarnia Skoczów
7. Krzysztof Chudzik - Podhalanka Maków Podhalañski
8. Ma³gorzata Dendys - Oœwiata Bielsko-Bia³a
9. Czes³aw Drzazga - KuŸnia Polska Skoczów
10. W³adys³aw  Gawêda - Adler Polska Bielsko-Bia³a
11. Józef Golonka - Grupa Kêty SA Kêty
12. Piotr Go³¹b - S³u¿ba Zdrowia Bielsko-Bia³a
13. Jerzy  Górny - Szpital Kolejowy Wilkowice
14. Alfred Holisz - Podregion Cieszyn
15. Jaros³aw Klajman - PKE Bielsko-Bia³a
16. Leszek K³aptocz - Z-d Taboru PKP Czechowice-Dz.
17. Rafa³ Krzesak - Delphi Automotive Jeleœnia
18. Edward Kubas - Apena Bielsko-Bia³a
19. Krzysztof Kwaœny - KWK Silesia Czechowice-Dz.
20. Pawe³ £abuz - Sews Cabind ¯ywiec
21. Andrzej Madyda - Podregion ¯ywiec
22. Marek Piku³a - Synthos Oœwiêcim
23. Jan Polak - Bulten Polska Bielsko-Bia³a
24. Robert Pude³ko - Cooper Standard Bielsko-Bia³a
25. Krzysztof Schmeichel - Œrubena Unia ¯ywiec
26. Stanis³aw Skrzyp - Famed ¯ywiec
27. Wanda Stró¿yk - Fiat Auto Poland Bielsko-Bia³a
28. Urszula Sytniewska - Poczta Polska Bielsko-Bia³a
29. S³awomir Trojanowski - Samorz¹d Oœwiêcim
30. Rafa³ Tyra³a - Proseat Bielsko-Bia³a
31. Jadwiga Utecht-Nolbrzak - Oœwiata Bielsko-Bia³a
32. Grzegorz Wala - Grammer Bielsko-Bia³a
33. Ewa ¯ak - Szpital Wojewódzki Bielsko-Bia³a

Regionalna Komisja Rewizyjna
1. Ryszard Anus - Fiat Auto Poland Bielsko-Bia³a
2. Miros³aw Biernot - Lotos Czechowice-Dz.
3. Jacek Drabek - BPBP Bielsko-Bia³a
4. Ma³gorzata Dudys - MOPS Bielsko-Bia³a
5. Katarzyna Dunikowska-B³otko - Oœwiata Bielsko-Bia³a
6. W³adys³aw Krzempek - Celma ME Cieszyn
7. Halina Szczeœniak - ZOZ ¯ywiec

Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „S”
1. Andrzej Biegun - Browar ¯ywiec
2. Miros³aw Brzuœnian - Enion Bielsko-Bia³a
3. Dariusz Dudek - KWK Silesia Czechowice-Dz.
4. Piotr Go³¹b - S³u¿ba Zdrowia Bielsko-Bia³a
5. Piotr Górny - Bulten Bielsko-Bia³a
6. Edward Kubas - Apena Bielsko-Bia³a
7. Krzysztof Schmeichel - Œrubena Unia ¯ywiec
8. Stanis³aw Szwed - FPiN Wapienica Bielsko-Bia³a
9. Marcin Tyrna - Zarz¹d Regionu Bielsko-Bia³a

Na Podbeskidziu jest 17 tysiêcy cz³onków „Solidarno-
œci”, skupionych w 166 organizacjach zak³adowych. Szef
podbeskidzkiej „Solidarnoœci” Marcin Tyrna, sk³adaj¹c
sprawozdanie z dzia³alnoœci w koñcz¹cej siê kadencji pod-
kreœli³, ¿e to w³aœnie zak³adowe komisje „Solidarnoœci”
ponosz¹ g³ówny ciê¿ar
pracy przy wykonywa-
niu statutowych obo-
wi¹zków.

- W realizacji tych
zadañ Zarz¹d Regionu
s³u¿y wszelk¹ pomoc¹ -
merytoryczn¹, prawn¹
czy organizacyjn¹.
Uwa¿amy niezmien-
nie, ¿e tylko mocne li-
czebnie, dobrze przy-
gotowane merytorycz-
nie i dysponuj¹ce od-
powiednimi informa-
cjami organizacje
zwi¹zkowe bêd¹ odpo-
wiednim partnerem
dla pracodawców i
mog¹ skutecznie wal-
czyæ o ochronê praw
pracowniczych, o przyjazn¹ ludziom organizacjê pracy i
o godne p³ace - mówi³ przewodnicz¹cy w sprawozdaniu.
Podkreœli³, ¿e w minionej kadencji w codziennych dzia-
³aniach Zarz¹d Regionu k³ad³ bardzo du¿y nacisk na pro-
mocjê i rozwój zwi¹zku. Z tym wi¹za³a siê organizacja
szkoleñ zwi¹zkowych i ci¹g³e usprawnianie przep³ywu
informacji.

W swym sprawozdaniu Marcin Tyrna mówi³ miê-
dzy innymi o regionalnych funduszach pomocowych.
- Korzystamy z nich tylko w wyj¹tkowych sytuacjach.
Dotyczy to wypadków losowych lub akcji protestacyj-
nych. W minionej kadencji pojawi³ siê kolejny taki fun-
dusz o nazwie „Solidarni w potrzebie” dla osób nieak-
tywnych zawodowo, znajduj¹cych siê w bardzo trudnej
sytuacji finansowej. Fundusz ten powsta³ dziêki œrod-
kom, przekazanym przez „Solidarnoœæ” likwidowane-
go zak³adu Merilana - relacjonowa³ szef Podbeskidzia.
Ostatnio w³aœnie z powodu wspomnianych „wypadków
losowych”, czyli powodzi, która spustoszy³a kilka miej-
scowoœci w okolicach Bielska-Bia³ej, „Solidarnoœæ” uru-
chomi³a akcjê wyp³acania zasi³ków dla poszkodowanych
cz³onków zwi¹zku. Wyp³acono ponad 60 tysiêcy z³o-
tych…

Zwi¹zkowcy wysoko ocenili pracê Zarz¹du Regionu
Podbeskidzie, bo sprawozdanie z minionej kadencji przy-
jêli bez ¿adnego g³osu sprzeciwu, udzielaj¹c jednog³o-
œnie absolutorium ustêpuj¹cym w³adzom. Równie¿ uwag
do pracy podbeskidzkiej „Solidarnoœci” nie mieli kon-
trolerzy z Regionalnej Komisji Rewizyjnej.

Chwilê póŸniej w g³osowaniu tajnym Marcin Tyrna
zosta³ wybrany przewodnicz¹cym podbeskidzkiej „Soli-
darnoœci” na now¹ kadencjê. Do licznych zmian dosz³o
natomiast w sk³adzie 32-osobowego Zarz¹du Regionu.
Tu widaæ zmianê pokoleniow¹. - Odesz³o sporo doœwiad-
czonych zwi¹zkowców, a pojawili siê nowi ludzie. To na-
turalna kolej rzeczy, oby tylko nie zabrak³o nam w co-
dziennej dzia³alnoœci konsekwencji, uporu i takiej zwy-
k³ej solidarnoœci. Bez tego nie ma szans na skuteczn¹

dzia³alnoœæ - mówi³ po zakoñczeniu burzliwych wybo-
rów Marcin Tyrna.

W trakcie obrad delegaci przyjêli uchwa³ê progra-
mow¹, okreœlaj¹c¹ najwa¿niejsze kierunki dzia³ania pod-
beskidzkiej „Solidarnoœci” w nowej kadencji. Do podsta-

wowych zadañ zwi¹z-
kowcy zaliczyli obronê
praw pracowniczych,
walkê o godziwe wyna-
grodzenia, uczestnicze-
nie w tworzeniu bez-
piecznych miejsc pracy
oraz walkê z bezrobo-
ciem. - Rz¹dy libera-
³ów oznaczaj¹ zawsze
zagro¿enie praw zwy-
k³ych pracowników.
Ludzie pracy w przy-
padku starcia z praco-
dawc¹ s¹ w du¿o gor-
szej sytuacji. Obecny
rz¹d planuje kolejne
zmiany w prawie pra-
cy, wzmacniaj¹ce jesz-
cze pozycjê przedsiê-
biorców. To wszystko

oznacza dla nas jeszcze wiêcej pracy - zapowiada³ Mar-
cin Tyrna.

Podobn¹, przygnêbiaj¹c¹ diagnozê obecnej sytuacji
w Polsce zwi¹zkowcy zawarli w specjalnym stanowi-
sku, tak¿e przyjêtym w trakcie WZD. Czytamy w nim
miêdzy innymi: Delegaci stanowczo protestuj¹ przeciw-
ko monopolizowaniu wszystkich instytucji przez jedno
ugrupowanie. Wzywamy Platformê Obywatelsk¹ do za-
przestania wojny polsko-polskiej oraz do partnerskiej
rozmowy o dobru wspólnym, jakim jest równy dostêp
Polaków do mediów. Wzywamy do odst¹pienia od pla-
nów sprzeda¿y strategicznych zak³adów oraz zaniecha-
nia wprowadzenia niekorzystnych zmian do ustawodaw-
stwa prawa pracy. Oczekujemy na  podjêcie przez Rz¹d
i Parlament dzia³añ rzeczywistego dialogu spo³eczne-
go, który jest konieczny dla zrównowa¿onego rozwoju
gospodarczego.

W odrêbnym apelu delegaci zaapelowali do cz³onków
i sympatyków „Solidarnoœci” o poparcie kandydatury Ja-
ros³awa Kaczyñskiego w wyborach prezydenckich:

Delegaci XI Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „So-
lidarnoœæ” Regionu Podbeskidzie apeluj¹ do wszystkich
cz³onków i sympatyków naszego zwi¹zku o udzia³ w wy-
borach prezydenckich i poparcie kandydatury Jaros³awa
Kaczyñskiego. Uwa¿amy, ¿e jest on politykiem, który zna
i rozumie problemy ludzi pracy oraz gwarantuje konty-
nuacjê programu „Solidarnej Polski”, realizowanego
przez œp. Prezydenta RP Lecha Kaczyñskiego. Dla Jaro-
s³awa Kaczyñskiego s³owa „Najwa¿niejsza jest Polska!”
nie s¹ pustym has³em wyborczym. Jest on gwarantem
obrony dobrego imienia Polski oraz jej pozycji na arenie
miêdzynarodowej, a równoczeœnie gwarantuje kontynu-
acjê dzia³añ na rzecz prawdy historycznej i pamiêci o lu-
dziach „Solidarnoœci”.  Jesteœmy przekonani, ¿e Jaros³aw
Kaczyñski bêdzie Prezydentem, na którego pomoc bê-
dzie móg³ liczyæ zwi¹zek  „Solidarnoœæ”.

Pozosta³e zjazdowe dokumenty publikujemy na stro-
nach II-III.

XI WZD Regionu Podbeskidzie za nami

Spośród blisko 160 delegatów, którzy uczestniczyli 18 czerwca w walnym zebraniu spra−
wozdawczo−wyborczym podbeskidzkiej „Solidarności”, niemal dokładnie połowę stano−
wili związkowcy, którzy po raz pierwszy uczestniczyli w WZD. Trudno więc było przewi−
dzieć, jakie efekty przyniosą obrady, a zwłaszcza głosowania…


