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Wadowicki Zjazd Solidarności

Po krajowym regionalny

Zaledwie trzy tygodnie temu w Wadowicach
trwały obrady Krajowego Zjazdu Delegatów,
a już za dwa tygodnie, w piątek, 14 listopa−
da, w Bielsku−Białej odbędzie się regional−
ny zjazd „Solidarności”.
To będzie zwykła, sprawozdawcza sesja zjazdu.
Delegaci (jest ich 152) zapoznają się z informacją o
działalności Zarządu Regionu w ciągu minionego
roku, a także ze sprawozdaniem o kontrolnej pracy

● 3 listopada (poniedziałek), 11.00 - zebranie
przewodniczących KZ (tzw. RKO) - siedziba Zarządu Regionu;
● 9 listopada (niedziela), 17.00 - msza św. w intencji Ojczyzny i „Solidarności” - katedra pw. św.
Mikołaja;
● 14 listopada (piątek), 9.30 - Walne Zebranie
Delegatów Regionu - ośrodek ZIAD;
● 24 listopada (poniedziałek), 9.00 - zebranie
Zarządu Regionu Podbeskidzie - siedziba ZR.

Regionalnej Komisji Rewizyjnej. Zjazdowe dyskusje na pewno dotyczyć będą, między innymi, najbliższych działań „Solidarności” w związku z antypracowniczymi i antyspołecznymi decyzjami rządu.
Obrady rozpoczną się o 9.30 w sali konferencyjnej ośrodka ZIAD pod Szyndzielnią. Wcześniej, bo
już o 8.00, w kościele księży pallotynów pw. św. Andrzeja Boboli koło Szpitala Wojewódzkiego odprawiona zostanie msza św. w intencji podbeskidzkiej
„Solidarności”.

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”, którego obrady odbyły się 9 i 10 października w Wadowicach, zobowiązał Komisję Krajową do przygotowania
dni protestów pracowniczych pod hasłami „Godna praca - godna emerytura”. Delegaci zwrócili się do wszystkich struktur związku o włączenie się w kampanię. To
jedna z najważniejszych decyzji zjazdu.
Obrady poprzedziła uroczysta msza święta w wadowickiej bazylice, której przewodniczył ks. kard. Józef
Glemp. W pierwszym dniu obrad z delegatami spotkał
się prezydent Lech Kaczyński, który w swoim przemówieniu nawiązał do historii „Solidarności”, nierozerwal-

Uwaga na termin !

18 listopada 2007 roku weszła w życie ustawa z 19
września 2007 roku o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych
za działalność na rzecz niepodległości bytu Państwa Polskiego (Dz.U. nr 191, poz. 1372).
Na mocy tej ustawy osobie, wobec której stwierdzono nieważność orzeczenia lub wydano decyzję o internowaniu w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu
wojennego przysługuje od skarbu państwa odszkodowanie za szkody i zadośćuczynienie za krzywdy wynikłe z
wykonania wyżej wymienionych orzeczeń i decyzji.
Kwota odszkodowania/zadośćuczynienia może wynosić
maksymalnie 25 000 zł.

Ustawodawca ustalił, że osoby internowane oraz skazane za przestępstwa polityczne, które uzyskały uniewinnienie lub unieważnienie wyroku, mogą występować o odszkodowanie i zadośćuczynienie w terminie do 18 listopada 2008
roku (rok od wejścia ustawy w życie). Być może uda się ten
termin przesunąć, ale na razie nie ma takiej gwarancji, więc
osoby zainteresowane winny się pospieszyć...
Do tej pory do sądu w Bielsku-Białej wpłynęło blisko 70 pozwów o odszkodowanie i zadośćuczynienie, w
tym połowa poprzez biuro prawne Zarządu Regionu. W
sprawach odszkodowań radca prawny ZR dyżuruje w siedzibie podbeskidzkiej „Solidarności” w każdą środę od
9.00 do 12.00.

Informujemy, że w październiku rozpoczęliśmy nabór chętnych do uczestnictwa w zajęciach, zorganizowanych w ramach programu „Partnerstwo przez Edukację”.
Program realizowany jest przez Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”, a finansowany w całości
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- Projekt zakłada uczestnictwo około dwustu osób, zarówno związkowców, jak i reprezentujących organizacje
pracodawców, w kursach języka angielskiego, kursie
komputerowym, jak również w zajęciach interpersonalnych, dotyczących między innymi technik negocjacji. Trzeba zaznaczyć, że uczestnicy mają brać udział we wszyst-

kich trzech wymienionych wcześniej blokach tematycznych. Udział w zajęciach jest dla nich całkowicie bezpłatny - mówi Marek Bogusz z Działu Rozwoju Związku podbeskidzkiej „Solidarności”..
Szkolenie trwać będzie przez sześć miesięcy - łącznie będzie to 176 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywać
się będą w Bielsku-Białej i Żywcu. Jednym z warunków uczestnictwa jest zameldowanie stałe lub czasowe w województwie śląskim oraz zatrudnienie. Ankiety zgłoszeniowe są do pobrania na stronie internetowej podbeskidzkiej „Solidarności”: www.solidarnosc.org.pl/bbial. Tam też można znaleźć dodatkowe
informacje na temat tego programu.

Podbeskidzcy związkowcy na sali obrad w Wadowicach.

nie związanej z historią Polski. Odniósł się także do sytuacji bieżącej. Zapowiedział, że zrobi wszystko, aby
projekt ustawy o emeryturach pomostowych nie wszedł
w życie. Podtrzymał również zapowiedzi referendum w
sprawie komercjalizacji służby zdrowia.
Marcin Tyrna, szef podbeskidzkiej delegacji na zjazd,
podkreśla, że najważniejszym efektem obrad jest dokument zatytułowany „Godna praca fundamentem rozwoju
Polski” (publikujemy go na str. III). Związkowcy zapowiadają w nim kontynuację kampanii „Godna praca - godna emerytura”. - Nie możemy zgodzić się na antypracownicze posunięcia rządu, na drastyczne ograniczenie dostępu do emerytur pomostowych i na rosnące rozwarstwienie dochodów Polaków - podkreśla Marcin Tyrna.
Najważniejsze zjazdowe dokumenty publikujemy na
str. III - IV.

Z delegatami „Solidarności” spotkał się prezydent Lech
Kaczyński. Obok niego Janusz Śniadek (na zdjęciu z prawej) i przewodniczący zjazdu, Stanisław Szwed.
„Solidarność Podbeskidzia” - comiesięczna wkładka do „Kroniki Beskidzkiej”. Wydawca - Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”(43-300 Bielsko-Biała,
ul. Asnyka 19, tel. 033-812-67-90, fax 033-812-67-52, e-mail: bbial@solidarnosc.org.pl, www.solidarnosc.org.pl/bbial). Redaktor prowadzący - Krzysztof Chudzik tel. 033-812-67-90.

