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Piotr Duda zast¹pi³ Janusza Œniadka

Na krajowym zjeŸdzie „Solidarnoœci”, który odby³ siê znaleŸli siê w niej - po raz kolejny - Marcin Tyrna (jako
21 i 22 paŸdziernika we Wroc³awiu, dosz³o do zmiany na przewodnicz¹cy Zarz¹du Regionu), Andrzej Biegun z
stanowisku przewodnicz¹cego Komisji Krajowej tego ¿ywieckiego browaru, Kazimierz Grajcarek z KWK Sizwi¹zku zawodowego. Reprezentanci regionu Podbeski- lesia i Bogdan Szozda z Fiata Auto Poland (ci dwaj jako
dzie swymi g³osami wsparli nowego przewodnicz¹cego. szefowie zwi¹zkowych Sekretariatów: Górnictwa i EnerDotychczasowego przewodnicz¹cego, Janusza Œniadka z Gdañska, który
pe³ni³ tê funkcjê przez ostatnie osiem lat,
zast¹pi³ Piotr Duda, dotychczasowy
przewodnicz¹cy œl¹sko-d¹browskiej
„Solidarnoœci”. Jest on dobrze znany
podbeskidzkim zwi¹zkowcom - z racji
s¹siedztwa oba regiony œciœle ze sob¹
wspó³pracuj¹, a Duda czêsto goœci³ w
Bielsku-Bia³ej. By³ tu miêdzy innymi
w czerwcu, na ostatnim zjeŸdzie podbeskidzkiej „Solidarnoœci”, a tak¿e zaledwie dwa tygodnie temu, gdy stara³
siê o akceptacjê Podbeskidzia dla swej
kandydatury na szefa Komisji Krajowej. - Poparliœmy Piotra, bo uznaliœmy,
¿e w zwi¹zku nadszed³ czas na zmiany.
Janusz Œniadek mia³ osiem lat na to, by
Reprezentanci podbeskidzkiej „Solidarnoœci” na krajowym zjeŸdzie we
zaktywizowaæ „Solidarnoœæ”. Nie mówi- Wroc³awiu.
my, ¿e by³ z³ym szefem, ale z pewnoœci¹
nie potrafi³ w pe³ni wykorzystaæ danego mu czasu. Tymcza- getyki oraz Metalowców). Z kolei Krzysztof Chudzik ze
sem trzeba szukaæ nowych rozwi¹zañ, bo obawiamy siê, ¿e spó³dzielni Podhalanka w Makowie Podhalañskim zosta³
w obecnej sytuacji politycznej w Polsce, gdy niepodzielnie wybrany w sk³ad Krajowej Komisji Rewizyjnej. Trzeba
rz¹dz¹ libera³owie, id¹ trudne czasy dla ludzi pracy. Duda dodaæ, ¿e zwi¹zkowymi obradami we Wroc³awiu kieroma nasz kredyt zaufania, teraz zobaczymy, czy zrealizuje wa³ tak¿e reprezentant Podbeskidzia, pose³ Stanis³aw
swe obietnice - mówi Marcin Tyrna, szef podbeskidzkiej Szwed, który po raz kolejny zosta³ wybrany przewodni„Solidarnoœci”, który sta³ na czele 12-osobowej reprezenta- cz¹cym Prezydium Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ
cji tego regionu na krajowym zjeŸdzie we Wroc³awiu.
„Solidarnoœæ”.
W trakcie zwi¹zkowych obrad wybrano tak¿e nowy
O nowym przewodnicz¹cym i zjeŸdzie czytaj te¿ na
sk³ad Komisji Krajowej „Solidarnoœci”. Z Podbeskidzia str. IV

Nie odpuszczajmy sobie tych wyborów !

Z Marcinem Tyrn¹, szefem podbeskidzkiej „Solidarnoœci”, rozmawiamy o zbli¿aj¹cych siê wyborach samorz¹dowych.
- Zarz¹d Regionu nie przyj¹³ ¿adnego stanowiska,
dotycz¹cego nadchodz¹cych wyborów samorz¹dowych.
Zwi¹zek nie jest zainteresowany ich przebiegiem i wynikami?
- Absolutnie nie. Wci¹¿ obowi¹zuje nas stanowisko
sprzed poprzednich wyborów. Podkreœliliœmy wówczas
znaczenie samorz¹du terytorialnego we wspó³czesnej Polsce. To tam rozstrzyga siê wiele spraw zwi¹zanych z gospodark¹ mieniem, strategi¹ rozwoju regionalnego, priorytetowymi inwestycjami, czêsto zasilanymi niebagatelnymi œrodkami z funduszy europejskich. Nie mo¿na te¿ zapominaæ, ¿e tak¿e wiele spraw, zwi¹zanych z rynkiem pracy, podlega samorz¹dom. W wielu gminach to w³aœnie samorz¹d jest jednym z najwiêkszych pracodawców.
- Mo¿e jednak zwi¹zek zawodowy nie musi zajmowaæ siê samorz¹dami...
- Jest ca³kowicie odwrotnie. Nie bez powodu w 1981
roku „Solidarnoœæ” zatytu³owa³a swój program dzia³alnoœci „Samorz¹dna Rzeczpospolita”. Z jednej strony jest to
dziœ nieco zapomniana samorz¹dnoœæ pracownicza, o której wiele mówiliœmy jeszcze przy Okr¹g³ym Stole, a potem to sobie odpuœciliœmy. Z drugiej strony dotyczy to tak¿e
wszelkich form samorz¹dnoœci w swoim œrodowisku - na

osiedlu, w gminie, powiecie, województwie. Maj¹c wp³yw
na dzia³alnoœæ samorz¹dów mo¿emy lepiej wype³niaæ swoje
zadania statutowe.
- To dlatego zwi¹zkowcy s¹ na listach wyborczych?
- Tak. Ju¿ wczeœniej mieliœmy swych reprezentantów
w samorz¹dach i ta formu³a siê sprawdzi³a. Dlatego cieszê
siê, ¿e podczas tych wyborów mo¿na oddaæ g³os na przedstawicieli „Solidarnoœci”. Na listach mo¿na znaleŸæ zarówno dawnych dzia³aczy, jak i obecnych zwi¹zkowców - z
komisji zak³adowych czy nawet Zarz¹du Regionu. Z tego
grona do rady powiatu oœwiêcimskiego startuje Józef Golonka a do powiatu cieszyñskiego Alfred Holisz i Czes³aw
Chrapek. Spore grono zwi¹zkowców jest wœród kandydatów na radnych Bielska-Bia³ej - to miêdzy innymi Jadwiga Utecht-Nolbrzak, Andrzej Gacek, Jan Gajewski, Piotr
Górny, Piotr Go³¹b czy Adam Michalski. Wœród kandydatów do oœwiêcimskiej Rady Miasta jest Miros³awa Bierko, wiceszefowa „Solidarnoœci” w spó³ce Synthos, a wiceszef zwi¹zku w kopalni Silesia Zdzis³aw Pyka ubiega
siê o mandat radnego w Czechowicach-Dziedzicach. Do
rady powiatu suskiego kandyduje Ryszard Hadka ze Stryszawy, a Jan Siwiec do suskiej Rady Miejskiej. Tak mo¿na wymieniaæ jeszcze d³ugo - jak poda³a „Kronika Beskidzka” na Podbeskidziu o nasze g³osy zabiegaæ bêdzie ponad
cztery tysi¹ce osób. Jest wœród nich sporo zwi¹zkowców i
na pewno warto uwagê zwróciæ na ich kandydatury...

Wci¹¿ nie widaæ koñca trwaj¹cego od miesi¹ca sporu
zbiorowego w Miejskim Zak³adzie Komunikacyjnym w
Bielsku-Bia³ej. Pod koniec paŸdziernika zak³adowa „Solidarnoœæ” zorganizowa³a pikietê przed zajezdni¹ MZK, protestuj¹c przeciwko pozorowaniu rokowañ przez dyrekcjê
zak³adu.
- Chcemy rzeczywistych negocjacji, a nie pozorowania
rozmów. Jeœli nie mo¿emy dojœæ do porozumienia, to spiszemy protokó³ rozbie¿noœci i siêgniemy po pomoc zewnêtrznego mediatora - mówi³ podczas pikiety Jaros³aw Biegun,
przewodnicz¹cy „Solidarnoœci” w MZK, a równoczeœnie wiceprzewodnicz¹cy podbeskidzkiego Zarz¹du Regionu. Przypomnia³, ¿e za³oga domaga siê podwy¿ki p³ac o trzysta z³otych, zrekompensowania strat, poniesionych przez pracowników w wyniku zmian wysokoœci dodatków sta¿owych i
nagród jubileuszowych, zmian w organizacji pracy, a tak¿e
poprawy warunków socjalnych i sanitarno-higienicznych.
To ostatnie dotyczy zw³aszcza kierowców, którzy czêsto
praktycznie nie maj¹ przerw œniadaniowych, czasu na zagwarantowany odpoczynek czy dostêpu do toalet. - Wozimy
ze sob¹ myd³o i baniaki z wod¹, by móc sobie chocia¿ umyæ
rêce, ale to nie podoba siê naszym szefom. Mo¿e trzeba im
zamkn¹æ ubikacje w biurowcu? - mówili podczas pikiety
zdenerwowani kierowcy.
Na razie „Solidarnoœæ” czeka na kolejne rozmowy z
dyrekcj¹. Jeœli nie przynios¹ one rezultatów, to zwi¹zkowcy nie wykluczaj¹ kolejnych, bardziej radykalnych
akcji. - Na razie przygotowujemy siê do przeprowadzenia
referendum strajkowego - ujawnia Jaros³aw Biegun.

Solidarnoœæ i samorz¹dnoœæ

W siedzibie Zarz¹du Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarnoœæ” 19 paŸdziernika odby³o siê seminarium, poœwiêcone
samorz¹dnoœci pracowniczej z udzia³em Jana Koziara z Wroc³awia. Wed³ug prelegenta, formu³¹ dzia³alnoœci zwi¹zku zawodowego powinno byæ wspó³zarz¹dzanie, poniewa¿ zasady
zwi¹zku wspó³zarz¹dzaj¹cego s¹ powszechne i sprawdzone zosta³y wypracowane i wcielone w ¿ycie na kontynencie europejskim na d³ugo przed powstaniem „Solidarnoœci”.
W myœl tej koncepcji wspó³zarz¹dzanie pracownicze realizowane jest poprzez system rad pracowniczych oraz udzia³
przedstawicieli pracowników w radach nadzorczych przedsiêbiorstw. W obu tych instytucjach przedstawicielami pracowników s¹ dzia³acze zwi¹zkowi. W radzie nadzorczej zasiadaj¹ z regu³y zwi¹zkowcy bêd¹cy jednoczeœnie cz³onkami
rady pracowniczej. W ten sposób zwi¹zek jest partnerem, który pozytywnie wp³ywa na gospodarkê.
Wed³ug Jana Koziara tworzenie w³asnoœci pracowniczej
powinno byæ kluczowym dzia³aniem „Solidarnoœci”, poniewa¿ jest ona bardziej efektywna od tradycyjnych w³asnoœci
prywatnych, zw³aszcza, gdy ma ona charakter demokratyczny - gdy towarzysz¹ jej systemy pracowniczego wspó³decydowania. Ponadto zmniejsza ona bezrobocie i zapobiega
przejmowaniu przedsiêbiorstw przez konkurencjê, która czêsto likwiduje przejêty zak³ad. W³asnoœæ pracownicza zwiêksza te¿ poziom wyrobienia obywatelskiego i przeciwdzia³a
korupcji. - Jak wykaza³y doœwiadczenia amerykañskie, w³asnoœæ pracownicza wzmacnia pozycjê zwi¹zku zawodowego, o
ile ten zaanga¿uje siê w jej organizowanie i pilotowanie.
Wzmocnienie to polega na poszerzeniu dzia³alnoœci zwi¹zku
zawodowego, który nie trac¹c swych poprzednich funkcji, uzupe³nia je o nowe funkcje organizacji w³aœcicieli i staje siê przez
to pracownikom jeszcze bardziej potrzebny, ni¿ w swej tradycyjnej roli - podkreœli³ Jan Koziar.
Uczestnicy seminarium podsumowuj¹c to spotkanie
stwierdzili, ¿e powy¿sze zagadnienia powinny byæ przyjête
przez Komisjê Krajow¹ NSZZ „Solidarnoœæ” jako jedne z
g³ównych kierunków dzia³ania w nowej kadencji. (mb)
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