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OBUDŹ SIĘ POLSKO !
Tłumy demonstrantów (według niektórych szacunków nawet ćwierć miliona osób!) uczestniczyły w marszu „Obudź się Polsko”, który przeszedł 29 września ulicami Warszawy.
Wśród demonstrantów była licząca 450 osób reprezentacja podbeskidzkiej „Solidarności” na czele z wiceprzewodniczącym Zarządu Regionu, Jarosławem Biegunem.
- Te ogromne tłumy to jest siła. To oznacza, że Polska
się przebudziła - mówił podczas manifestacji lider PiS, Jarosław Kaczyński. - Przebrała się miarka, miara zła, którą
mamy w Polsce. Polacy są teraz eksploatowani przez tych,
którzy nie uznają żadnych praw, prawo jest dla nich tylko
narzędziem panowania. Demokracja staje się fikcją, a
my nie chcemy fikcji, tylko
demokracji. Chcemy prawa
do prawdy, dlatego chcemy
telewizji Trwam.
W trakcie manifestacji
przemawiał też przewodniczący „Solidarności” Piotr
Duda. Wyjaśniał, że „Solidarność” jest w Warszawie
w obronie TV Trwam, ponieważ Związek pamięta o postulatach sierpniowych, a jeden z nich mówi o dostępie
do wolnych mediów. Piotr
Duda zaznaczył również, że
związek uczestniczy w marszu, ponieważ reprezentuje tych,
którzy nie mogą wykrzyczeć swojego sprzeciwu: bezrobotnych, ubogich, wszystkich, którzy nie potrafią się odnaleźć
w tej rzeczywistości. Przewodniczący przypomniał, że „Solidarność” zebrała prawie dwa miliony podpisów, ale rządząca większość zignorowała zdanie społeczeństwa w sprawie
podniesienia wieku emerytalnego. - Rządzący powiedzieli, że
nie będą rozmawiać na argumenty tylko siłą polityczną. Przepchali tę ustawę, tak ważną dla szesnastu milionów ubezpieczonych. Mam nadzieję, że przy zmianie władzy trafi ona
do kosza - powiedział Duda. Przypomniał, że kolejnym po-

stulatem „Solidarności” jest likwidacja umów śmieciowych
i ograniczenie pracy tymczasowej. W obu tych sprawach
związek zaproponował rządowi konkretne zmiany, a projekty ustaw otrzymał sam premier. - I co? I nic! Praca tymczasowa stała się pracą na stałe. Przyjechaliśmy upomnieć się
o ubogich pracujących, którzy pracują i muszą korzystać
z pomocy społecznej. Gdzie
jest polskie państwo? - pytał
Piotr Duda. Zdaniem przewodniczącego „Solidarności” nadszedł czas na zmiany. - Mamy dość zaciskania pasa! Ekonomiści, którzy mają pełne portfele, mówią, że płaca musi być niska,
że umowy śmieciowe muszą
być. Tak, oni chcą, żebyśmy
ich całowali po rękach. Donald Tusk powiedział, że nasze miejsce jest na ulicy i my
tę pałeczkę podejmujemy. Jesteśmy na ulicy - stwierdził szef „Solidarności”.
Duda zwrócił się na koniec do liderów PiS i Solidarnej
Polski. - My wam pomożemy, żeby ta władza odeszła do historii. Pomożemy, bo bez nas tego nie zrobicie, ale pamiętajcie - władzę sprawuje się w imieniu społeczeństwa a nie
przeciwko niemu. Nie jesteśmy ani lewicowi, ani prawicowi, nie będziemy czyimkolwiek wasalem - zapowiedział przewodniczący Związku. Kończąc zaapelował o wspólne działanie. - Trzymaliśmy się za ręce podczas dzisiejszej mszy i
trzymajmy się dalej. Tak wygramy! - zakończył swoje wystąpienie przewodniczący Piotr Duda.

NIEPOKÓJ SZKOLENIE
INSPEKTORÓW
W OŚWIACIE
Coraz większy niepokój wśród nauczycieli budzą propozycje zmian w Karcie Nauczyciela i w ustawie o systemie oświaty. Związkowcy nie zgadzają się na między innymi odebranie statusu nauczyciela pedagogom, psychologom szkolnym, logopedom i innym pracownikom oświaty,
ograniczenie wymiaru urlopu wypoczynkowego nauczycieli, podwyższenie wymiaru czasu pracy, likwidację dodatków, przeniesienie orzekania o potrzebie urlopu zdrowotnego na komisję lekarską ZUS czy zmianę zasad przekazywania szkół innym podmiotom i to bez zgody kuratora oświaty.
Zdaniem oświatowej „Solidarności” zmiany skupiają
się przede wszystkim na nauczycielach, natomiast brakuje w nich głębszej - strategicznej wizji i odpowiedzi na tak
kluczowe problemy oświaty, na przykład jaki ma być docelowy model polskiej szkoły, jaka powinna być pozycja nauczyciela-wychowawcy, czyja ma być szkoła?
O najnowszych propozycjach MEN piszemy na str. III

Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” oraz
Sekcja Krajowa Metalowców NSZZ „Solidarność” organizują w dniach 26-30 listopada w Szczyrku szkolenie Społecznych Inspektorów Pracy.
- Program szkolenia obejmuje między innymi omówienie
wybranych zagadnień z prawa pracy i zasad współdziałania
społecznych inspektorów z Państwową Inspekcją Pracy, podstawowych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy i sposobu ich kontrolowania. Będziemy też omawiać zadania komisji BHP, minimalne wymagania BHP, zasady oceny ryzyka
zawodowego oraz wiele innych zagadnień - mówi Jan Polak,
sekretarz Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”
i przewodniczący regionalnego Klubu Społecznych Inspektorów Pracy. Szczegółowe informacje na temat tego szkolenia
zostały przesłane do zakładowych organizacji związkowych.
Są one też dostępne na stronie internetowej ZR.
Zgłoszenia należy przesyłać do 15 listopada 2012 roku
na adres Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” (43-300 Bielsko-Biała ul. Asnyka 19, fax 33 812 67 90,
e-mail: sekr.bbial@solidarnosc.org.pl).

SOLIDARNI
ODPOWIEDZIALNI

W piątek, 19 października, w Centrum Konferencyjnym cieszyńskiej filii Uniwersytetu Śląskiego odbyła się
konferencja pod hasłem „Solidarni-społecznie odpowiedzialni”, zorganizowana w ramach projektu o tej samej
nazwie, realizowanego od początku 2012 roku przez podbeskidzką „Solidarność” przy pomocy środków z Unii Europejskiej. Wcześniej podobne konferencje odbyły się w
Bielsku-Białej i Żywcu. Były też trzy edycje warsztatów,
poświęconych temu samemu zagadnieniu.
W cieszyńskiej konferencji uczestniczyło blisko sto
osób. Byli to przede wszystkim związkowcy z NSZZ „Solidarność”, ale nie zabrakło również pracodawców, przedstawicieli świata nauki, reprezentantów samorządu terytorialnego.
W trakcie konferencji wykłady zaprezentowali ks. profesor Marek Jerzy Uglorz z Kościoła ewangelicko-augsburskiego, profesor Jan Wojtyła z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Krzysztof Hus z Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”, doradca krajowych władz „Solidarności” dr Stéphane Portet, poseł Stanisław Szwed oraz specjalny gość konferencji - profesor
Ryszard Bugaj.

- Ta konferencja kończy projekt poświęcony społecznej
odpowiedzialności biznesu, ale nie zamierzamy odkładać
tej problematyki na półki. To niezwykle ważne zagadnienie
i nadal będziemy poświęcać mu kolejne spotkania i wykłady - stwierdził przewodniczący podbeskidzkiej „Solidarności” Marcin Tyrna na zakończenie konferencji w Cieszynie.

Profesor Jan Wojtyła mówił w trakcie konferencji, że odpowiedzialny pracodawca nie będzie proponował swym
pracownikom umów-zleceń czy o dzieło. Coraz powszechniejsze umowy śmieciowe profesor w swym wystąpieniu
określał jako „umowy wyzysku”.

Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość,
że 13 października 2012 roku,
w wieku 65 lat zmarł

WŁADYSŁAW ZUZIAK
wieloletni przewodniczący Komisji Zakładowej
NSZZ „Solidarność” w Beskidzkiej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Bielsku-Białej.
Rodzinie, wszystkim przyjaciołom
i bliskim Zmarłego
składamy wyrazy współczucia i solidarności w bólu.
Zarząd Regionu Podbeskidzie
NSZZ „Solidarność”
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