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● (2.08.) - Pañstwowa Inspekcja Pracy to jeden z na-
szych najwa¿niejszych sojuszników w walce z ³ama-
niem praw pracowniczych - podkreœla³ szef „Solidar-
noœci” Piotr Duda po rozmowie z G³ówn¹ Inspektor
Pracy Ann¹ Tomczyk. Spotkanie odby³o siê w siedzi-
bie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarnoœæ” z inicjaty-
wy Piotra Dudy. Uczestniczy³a w nim równie¿ zastêpca
GIP Ma³gorzata Kwiatkowska.
Zwalczanie szykanowania zwi¹zków zawodowych i
niewyp³acania wynagrodzeñ oraz starania o przestrze-
ganie przepisów bhp - to g³ówne obszary, w których
bêd¹ wspó³pracowaæ Pañstwowa Inspekcja Pracy i
NSZZ „Solidarnoœæ”. - Podczas naszego spotkania
G³ówna Inspektor Pracy Anna Tomczyk zadeklarowa³a
pe³n¹ otwartoœæ na te problemy. To nie s¹ obce dla
niej kwestie. Przecie¿ jeszcze jako zastêpca GIP by³a
odpowiedzialna miêdzy innymi za zwalczanie patolo-
gii niewyp³acania wynagrodzeñ - mówi Piotr Duda.
Podczas rozmów omawiano te¿ kwestie wspó³pracy okrê-
gowych inspektoratów pracy z poszczególnymi regio-
nami „Solidarnoœci”. G³ówna Inspektor Pracy potwier-
dzi³a chêæ dobrej wspó³pracy równie¿ w tym zakresie.
● (08.08.) Obywatelski projekt ustawy o minimalnym
wynagrodzeniu za pracê zostanie skierowany do pierw-
szego czytania w Sejmie. - To dobra wiadomoœæ. Nasz
projekt jest spe³nieniem sk³adanych od lat przez poli-
tyków obietnic. Wiele rz¹dów obiecywa³o przygoto-
waæ harmonogram podwy¿szenia p³acy minimalnej do
50 procent œredniego wynagrodzenia. Nikomu jakoœ
siê to nie uda³o, st¹d nasza inicjatywa - mówi Piotr
Duda, przewodnicz¹cy Komisji Krajowej NSZZ „S”.
- Wystarczy przypomnieæ zapowiedzi premiera Tuska,
który obiecywa³ przy okazji negocjacji pakietu anty-
kryzysowego, ¿e do koñca 2009 roku powstanie har-
monogram dojœcia p³acy minimalnej do 50 procent
przeciêtnego wynagrodzenia.
● (09.08.) Przewodnicz¹cy „Solidarnoœci” Piotr Duda
zaprosi³ Lecha Wa³êsê do udzia³u w obchodach 31.
rocznicy podpisania Porozumieñ Sierpniowych. By³y
prezydent i pierwszy szef zwi¹zku potwierdzi³ chêæ
wspó³pracy z „Solidarnoœci¹”. - W tym roku w Gdañ-
sku rocznicê powstania „Solidarnoœci” bêdziemy œwiê-
towaæ nie tylko pod Pomnikiem Poleg³ych Stoczniow-
ców i podczas uroczystej mszy œwiêtej. 31 sierpnia w
Sali BHP otwarta zostanie wystawa z okazji 30. rocz-
nicy I Krajowego Zjazdu Delegatów. Jest wiêc w czym
wybieraæ. W „Solidarnoœci” ca³y czas siê spierajmy,
ale w tym dniu b¹dŸmy razem - powiedzia³ Piotr Duda
zapraszaj¹c Lecha Wa³êsê. - Nie mówiê „nie” - odpo-
wiedzia³ Lech Wa³êsa.
Podczas zamkniêtego spotkania cz³onkowie prezydium
Komisji Krajowej przybli¿yli Lechowi Wa³êsie naj-
wa¿niejsze zadania stoj¹ce przed zwi¹zkiem. - Na ta-
kie spotkania robocze zawsze jestem gotowy. S³u¿ê
rad¹ i wspó³prac¹ - mówi³ Lech Wa³êsa. - Ale zro-
zumcie, ¿e moja rola jest trudna. Moim zadaniem by³o
odzyskanie wolnoœci, reszta nale¿y do narodu. Wasze
zadanie nie jest ³atwe, nie wiem, jakbym sobie dziœ
radzi³ na waszym miejscu. Nie wszystko mi siê podo-
ba, nie o tak¹ Polskê walczy³em. „Solidarnoœæ” musi
pomóc uporz¹dkowaæ Polskê- mówi³ Lech Wa³êsa do
cz³onków prezydium Komisji Krajowej.
● (10.08.) W Brukseli jeden z miejskich placów bê-
dzie nosi³ imiê „Solidarnoœci 1980”. Do udzia³u w uro-
czystoœciach nadania imienia zwi¹zku, zaplanowanych
na 30 sierpnia, zostali zaproszeni prezydent i premier
oraz wszyscy byli i obecny przewodnicz¹cy NSZZ
„Solidarnoœæ”.
● (17.08.) O pó³nocy rozpocz¹³ siê strajk w Przewo-
zach Regionalnych. Na trasê nie wyjecha³y poci¹gi we
wszystkich województwach. Protest trwa³ 24 godziny
i zosta³ zawieszony na tydzieñ. - Je¿eli w tym czasie
nie dojdzie do porozumienia, to 24 sierpnia kolejarski
komitet protestacyjny og³osi kolejn¹ akcjê strajkow¹.
Tym razem potrwa ona 48 godzin - mówi Stanis³aw
Kokot, rzecznik prasowy Sekcji Krajowej Kolejarzy
NSZZ „Solidarnoœæ”.
Przewozy Regionalne s¹ najwiêkszym przewoŸnikiem
pasa¿erskim w Polsce. Codziennie w ca³ym kraju z
us³ug spó³ki korzysta ok. 300 tys. osób. W przepro-
wadzonym w lipcu referendum 98,1 proc. pracowni-
ków przy frekwencji przekraczaj¹cej 70 proc. opowie-
dzia³o siê za strajkiem.

Ciąg dalszy ze str. II − III

Wszystkie komisje zak³adowe otrzyma³y poczt¹ szcze-
gó³owe informacje, dotycz¹ce rajdu. Mo¿na je znaleŸæ tak-
¿e na stronie internetowej podbeskidzkiej „Solidarnoœci”.
Karty zg³oszenia uczestników rajdu wraz z op³atami wpiso-
wymi przyjmowane s¹ w siedzibie Zarz¹du Regionu do
2 wrzeœnia. Organizatorzy proponuj¹ kilka tras, zró¿nico-
wanych pod wzglêdem trudnoœci i czasu dojœcia.
Wariant I - dla zwolenników d³u¿szego marszu:
1) z Andrychowa (os. Jana Paw³a II) przez Gancarz - znaki
zielone (4 godziny);
2) z Wadowic (plac Jana Paw³a II) przez £ys¹ Górê - znaki
niebieskie (3 godz. 45 min.);
3) z Suchej Beskidzkiej przez ¯urawnicê do Krzeszowa
Górnego (znaki zielone), a nastêpnie czerwonym szlakiem
(5 godz. 15 min.).
Wariant II - dla wybieraj¹cych krótsze dojœcie:
1) z Ponikwi - znaki niebieskie (2 godz.);
2) z Krzeszowa Górnego - znaki czerwone (2 godz.);

3) z Czartaka (przystanek PKS na trasie Wadowice - Sucha
Beskidzka) - znaki ¿ó³te (3 godz. 15 min.);
4) z Mucharza - znaki zielone (2 godz. 45 min.);
5) z Prze³êczy Kocierskiej szlakiem czerwonym przez
£aman¹ Ska³ê (3 godz. 45 min.).
Wariant III - najkrótsze trasy:
1) z Rzyk Jagódek - czarny szlak (1 godz.);
2) z Targoszowa - ¿ó³ty szlak (1 godz. 15 min.).

Oficjalne przywitanie uczestników Rajdu na Groniu Jana
Paw³a II planowane jest o 11.30. Pó³ godziny póŸniej roz-
pocznie siê msza œwiêta sprawowana w intencji uczestni-
ków rajdu, bêd¹ca równie¿ dziêkczynieniem za 31 lat „So-
lidarnoœci”. PóŸniej zaplanowano wspólny posi³ek. Zakoñ-
czenie rajdu przewidziane jest oko³o 17.00.

Szczegó³owych informacji udziela skarbnik ZR Krzysz-
tof Chudzik, bêd¹cy równoczeœnie przewodnicz¹cym Pod-
regionu Sucha Beskidzka (tel. 691 729 560).

Do zobaczenia na beskidzkich szlakach!

Tym razem na Groñ Jana Paw³a II

W sobotê, 16 lipca, na boisku Orlik w Bielsku-Bia³ej
odby³ siê kolejny turniej pi³ki no¿nej, zorganizowany przez
Zarz¹d Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarnoœæ”.

W rozgrywkach wziê³y udzia³ dru¿yny, wystawione
przez organizacje zwi¹zkowe, dzia³aj¹ce w spó³kach: Ad-
ler Polska Sp. z o.o., Bulten Polska S.A., Cooper Standard
Automotive Sp. z o.o., Fiat Auto Poland S.A., Grammer
Automotive Polska Sp. z o.o., Miejski Zak³ad Komunika-
cyjny Bielsko-Bia³a, Nemak Poland Sp. z o.o., Paged Me-
ble S.A. w Jasienicy i PEUH ZEC Carbon - Bielsko Sp. z
o.o. £¹cznie na boisku walczy³o 9 dru¿yn.

Pi³karski turniej Solidarnoœci

Po zaciêtej walce (nie oby³o siê bez serii rzutów
karnych) pierwsze miejsce zajê³a dru¿yna Fiata, poko-
nuj¹c reprezentacjê Grammera (w ubieg³ym roku by³a
odwrotna kolejnoœæ!). Trzecie miejsce zajê³a reprezen-
tacja spó³ki Cooper, a tu¿ za podium znaleŸli siê pi³-
karze z Adlera.

Najlepszym strzelcem turnieju okaza³ siê Marcin Œwi¹-
tek z Grammera, który strzeli³ w turnieju a¿ 12 bramek.

Puchary dla zwyciêzców wrêczyli przewodnicz¹cy Za-
rz¹du Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarnoœæ” Marcin
Tyrna oraz pose³ Stanis³aw Szwed.

G³ówne trofea turnieju - puchary, ufundowane przez
Zarz¹d Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarnoœæ”.

W trakcie rozgrywek walka na murawie Orlika by³a
zaciêta, a zdarza³o siê, ¿e nawet brutalna...

Pami¹tkowe zdjêcie zwyciêskiej dru¿yny - reprezen-
tacji Fiata Auto Poland - wraz z organizatorami turnieju.

Statuetkê najlepszego strzelca turnieju z r¹k pos³a Sta-
nis³awa Szweda odbiera Marcin Œwi¹tek z Grammera.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Górskim Rajdzie „Solidarności”, który odbędzie się w
sobotę, 10 września 2011 roku. Tym razem rajdowe  trasy prowadzą po szlakach Beskidu Małego
na Groń Jana Pawła II koło Leskowca, na którym o 12.00 zostanie odprawiona msza św. w intencji
podbeskidzkiej „Solidarności”.


