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Z g³êbokim smutkiem przyjêliœmy wiadomoœæ
o œmierci naszego kolegi

œp.
ZBIGNIEWA GO£ÊBIA

wieloletniego dzia³acza NSZZ „Solidarnoœæ”
przy KWK „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach,

w latach 1998-2006 cz³onka
Regionalnej Komisji Rewizyjnej NSZZ „Solidarnoœæ”

Rodzinie, wszystkim przyjacio³om i znajomym
sk³adamy serdeczne wyrazy wspó³czucia

Kole¿anki i koledzy z podbeskidzkiej „Solidarnoœci”

Pod has³ami „TAK dla europejskiej solidarnoœci, TAK
dla miejsc pracy i praw pracowniczych, NIE dla polityki
ciêæ” w stolicy Dolnego Œl¹ska demonstrowaæ bêd¹ zwi¹z-
kowcy z Polski i kilkudziesiêciu krajów Europy. Organiza-
torem protestu jest Europejska Konfederacja Zwi¹zków
Zawodowych.

- Decyzja o dacie i miejscu akcji zapad³a podczas ostat-
niego kongresu EKZZ, który w maju odby³ siê w Atenach.
O wyborze Wroc³awia zdecydowa³ fakt przejêcia przez Pol-
skê unijnej prezydencji i zaplanowanego na 17 wrzeœnia
we Wroc³awiu spotkania ministrów finansów krajów Unii
Europejskiej - wyjaœnia Jerzy Wielgus, wiceprzewodni-
cz¹cy NSZZ „Solidarnoœæ”, odpowiedzialny za przygoto-
wania zwi¹zku do wrzeœniowego protestu.

Zwi¹zkowcy z ca³ej Europy bêd¹ we Wroc³awiu do-
magaæ siê zaprzestania polityki ustawicznych ciêæ socjal-
nych i obni¿ania wynagrodzeñ. Zaprotestuj¹ te¿ przeciw-

Kilkudziesiêciu zwi¹zkowców z „Solidarnoœci” regionów
Podbeskidzie i Œl¹sko-D¹browskiego pikietowa³o 22 lipca
przed hipermarketem „Carrefour”, mieszcz¹cym siê w Cen-
trum Handlowym Sarni Stok w Bielsku-Bia³ej, protestuj¹c
przeciwko zwolnieniom pracowników i fatalnym warunkom
pracy w placówkach spó³ki Carrefour Polska.

- Zwalniani s¹ pracownicy, z którymi niedawno podpi-
sano umowy o pracê. Wiemy, ¿e w ich miejsce wejd¹ ludzie
zatrudnieni na umowy-zlecenia, na znacznie gorszych wa-
runkach - mówi³ podczas bielskiej pikiety Pawe³ Skowron,
wiceprzewodnicz¹cy Miêdzyzak³adowej Organizacji Zwi¹z-
kowej NSZZ „Solidarnoœæ” przy spó³ce Carrefour Polska.
W bielskim Carrefourze zwolniono cztery osoby, w tym

trzech cz³onków „Solidarnoœci”. Zwi¹zkowcy obawiaj¹ siê,
¿e to dopiero pocz¹tek uszczuplania obsady placówek Car-
refoura. - Równoczeœnie inni pracownicy s¹ zmuszani do
ponadnormatywnej pracy za minimalne wynagrodzenie, czyli
za 1380 z³otych brutto - podkreœli³a w swym wyst¹pieniu
Alicja Forysiak, szefowa „Solidarnoœci” w spó³ce Carrefo-
ur Polska.

W bielskiej pikiecie, bêd¹cej pocz¹tkiem ogólnopolskiej
akcji protestacyjnej, uczestniczyli szef Sekcji Krajowej Pra-
cowników Handlu NSZZ „Solidarnoœæ” Alfred Bujara, prze-
wodnicz¹cy podbeskidzkiej „Solidarnoœci” Marcin Tyrna
oraz wiceprzewodnicz¹cy œl¹sko-d¹browskiej „Solidarno-
œci” S³awomir Ciebiera.

ko dyktatowi rynków finansowych i agencji ratingowych
oraz deregulacji standardów pracy i p³acy, degradacji stan-
dardów spo³ecznych i demonta¿owi dialogu spo³ecznego.

Podobne manifestacje, organizowane przy okazji
szczytów unijnych, odbywaj¹ siê od kilku lat. Wczeœniej
EKZZ zorganizowa³ takie protesty m. in. w Lublanie, Pra-
dze i Budapeszcie. We Wroc³awiu spodziewanych jest
nawet 10 tysiêcy goœci z ca³ej Europy. Liczn¹ reprezenta-
cjê wystawi¹ te¿ Ogólnopolskie Porozumienie Zwi¹zków
Zawodowych i Forum Zwi¹zków Zawodowych. W sumie
na ulicach stolicy Dolnego Œl¹ska demonstrowaæ bêdzie
kilkadziesi¹t tysiêcy osób.

We wroc³awskiej euromanifestacji nie mo¿e zabrakn¹æ
reprezentacji podbeskidzkiej „Solidarnoœci”. Organizacj¹
wyjazdu zwi¹zkowców z naszego regionu zajmuje siê se-
kretarz ZR Jan Polak. Zg³oszenia osób indywidualnych i
zorganizowanych grup przyjmowane s¹ do 8 wrzeœnia.

W pi¹tek, 30 wrzeœnia, o 11.00 w siedzibie Zarz¹du
Regionu odbêdzie siê cykliczne spotkanie Klubu Spo³ecz-
nych Inspektorów Pracy, dzia³aj¹cego przy ZR.

Temat wiod¹cy spotkania to „Analiza zgodnoœci z mini-
malnymi wymaganiami urz¹dzeñ i maszyn szczególnie nie-
bezpiecznych (blacharnie, stolarnie) oraz ryzyko zawodo-
we dla stanowisk tego obszaru”. W trakcie spotkania zaj-
miemy siê tak¿e przygotowaniem planu najbli¿szego semi-
narium, zaplanowanego na listopad.

Serdecznie zapraszam do udzia³u w tym spotkaniu za-
k³adowych spo³ecznych inspektorów pracy, zrzeszonych w
podbeskidzkim Klubie SIP.

JAN POLAK

Zarz¹d Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarnoœæ” or-
ganizuje konferencjê pod has³em „Strategia NSZZ »Soli-
darnoœæ« w dobie kryzysu gospodarczego w kraju i na œwie-
cie”. Odbêdzie siê ona w czwartek, 22 wrzeœnia w hali
widowiskowo-sportowej przy ulicy Karbowej w Bielsku-
Bia³ej (pod Dêbowcem). G³ównymi prelegentami bêd¹
ekspert Komisji Krajowej NSZZ „Solidarnoœæ”, socjolog
dr Stephane Portet, cz³onek Prezydium KK Henryk Nako-
nieczny i pose³ Stanis³aw Szwed. Do udzia³u w tej konfe-
rencji zapraszamy wszystkich cz³onków NSZZ „Solidar-
noœæ” zainteresowanych problematyk¹ aktualnych proce-
sów spo³eczno-gospodarczych, maj¹cych decyduj¹cy
wp³yw na sytuacjê ludzi pracy. Szczegó³owych informa-
cji udziela i zg³oszenia przyjmuje wiceprzewodnicz¹cy ZR
Jaros³aw Biegun. Chêæ uczestnictwa w konferencji prosi-
my zg³aszaæ do 17 wrzeœnia.

Zarz¹d Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarnoœæ” po-
dejmuje decyzjê o udzieleniu poparcia kandydatowi na po-
s³a do Sejmu RP na now¹ kadencjê koledze Stanis³awowi
Szwedowi, d³ugoletniemu dzia³aczowi NSZZ „Solidar-
noœæ” startuj¹cemu z listy Prawa i Sprawiedliwoœci.
Bielsko-Bia³a, 20 czerwca 2011 roku

Wroc³aw, sobota 17 wrzeœnia 2011 roku

NSZZ „Solidarność” przygotowuje wielką manifestację z udziałem związkowców z całej
Europy, która odbędzie się w sobotę, 17 września 2011 roku we Wrocławiu.

Nie zapomnijcie tamtych dni,
dni pe³nych wiary, niepokoju i nadziei.
Tych dni sierpniowych co sprawi³y,
¯e wiêcej nas ³¹czy ni¿by mog³o nas podzieliæ.
Nie zapomnijcie tamtych dni.
Nie zapomnijcie!

Maciej Pietrzyk

Strategia w dobie kryzysu

Szczegó³y na str. IV


