Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość,
że w niedzielę, 21 sierpnia 2016 roku,
w wieku 73 lat zmarł w Bielsku-Białej

śp.
Andrzej
Kralczyński
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ROCZNICA
SIERPNIA ’80

Zbliża się 36. rocznica historycznego zwycięstwa polskich robotników, całego społeczeństwa naszej Ojczyzny.
Porozumienia Sierpniowe otworzyły drogę do działalności Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego
„Solidarność”, wielkiego ruchu społecznego, który szybko skupił w swych szeregach 10 milionów Polaków. Był
to też kolejny, decydujący krok na długiej, bolesnej drodze ku wolności naszej Ojczyzny...
Dziś żyjemy w niepodległej, suwerennej Polsce. Od
lat próbujemy jak najlepiej zagospodarowywać naszą wol-

ność. Rzeczywistość wciąż różni się od naszych marzeń i
wiele jest jeszcze do zmienienia, do naprawy.
Jako „Solidarność” aktywnie uczestniczymy w zapoczątkowanych 36 lat temu zmianach, bo jest to nasz obowiązek, nasz dług wobec strajkujących w Sierpniu 1980
roku. Przede wszystkim jednak chcemy jak najlepiej wypełniać podstawowe zadania wolnego związku zawodowego - bronić praw i godności ludzi pracy. To było i pozostaje naszym najważniejszym obowiązkiem!
MAREK BOGUSZ

Gość specjalny Zarządu Regionu

PIOTR DUDA
NA PODBESKIDZIU

Na ostatnim, wakacyjnym posiedzeniu Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”
gościem związkowców był przewodniczący Komisji Krajowej, Piotr Duda. Jego obecność
była okazją do dyskusji na temat aktualnej sytuacji w kraju i związku.
Tradycyjnie w posiedzeniach władz podbeskidzkiej
„Solidarności” jako goście uczestniczą - jeśli tylko pozwalają im na to inne obowiązki - wiceminister rodziny,
pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed oraz senator Andrzej Kamiński. W trakcie tych spotkań informują związkowców o najważniejszych - zwłaszcza dla ludzi
pracy - działaniach i zamierzeniach rządu oraz parlamentu. Tak też było na ostatnim posiedzeniu, ale tym razem
ich informacje zostały ocenione i skomentowane przez
gościa specjalnego, przewodniczącego KK Piotra Dudę.

- Podczas naszych demonstracji w minionych latach
uparcie, wielokrotnie powtarzaliśmy „I tak zwyciężymy”, ale czasem przychodziły chwile zwątpienia. Teraz,
przez kilka miesięcy osiągnęliśmy więcej, niż przez minione osiem lat. Oczywiście, mogłoby być lepiej, ale trzeba głośno mówić o tym, co osiągnęliśmy naszym uporem
i konsekwentnym podnoszeniem naszych żądań i postulatów - mówił związkowcom Piotr Duda.
Do najważniejszych osiągnięć zaliczył funkcjonowanie
Rady Dialogu Społecznego, likwidację tzw. syndromu pierwszej dniówki (wprowadzenie obowiązku podpisania umowy
o pracę przed jej podjęciem), dalsze ograniczanie patologii
związanych z umowami śmieciowymi, podniesienie płacy
minimalnej do poziomu 2000 złotych, a także wprowadze-

nie minimalnej stawki godzinowej. Wyraził satysfakcję ze
zmian wprowadzonych do ustawy o zamówieniach publicznych: - Cena nie będzie już kryterium decydującym, gdyż
wprowadzono tak zwaną klauzulę społeczną, a więc ważna
będzie uczciwość pracodawcy - zatrudnianie pracowników
na umowy o pracę, terminowe wypłaty i tak dalej - tłumaczył Piotr Duda. Pozytywnie ocenił zapowiedź przywrócenia
wieku emerytalnego na poziomie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla
mężczyzn, choć w tym przypadku zapowiedział dalsze negocjacje z rządem. - Po pierwsze uważamy, że można ten wiek
przywrócić szybciej niż w rządowych zapowiedziach (październik 2017 r.), a po drugie
absolutnie nie rezygnujemy z naszego żądania możliwości przechodzenia na emeryturę po przepracowaniu 35 lat przez kobiety i
40 lat przez mężczyzn. W tych sprawach będziemy dalej negocjować i wierzę, że i tutaj
odniesiemy sukces - powiedział Piotr Duda.
Podkreślił, że „Solidarność” nadal oczekuje na rozmowy o naprawie całego systemu
emerytalnego. Związek oczekuje też na uregulowanie statusu obcokrajowców pracujących w Polsce. - Nie mamy nic przeciwko
ich zatrudnianiu, ale na cywilizowanych warunkach. Nie mogą psuć rynku pracy - podkreślił szef KK. Podobnie mówił o patologiach, wiążących się z wieloma agencjami
pracy tymczasowej.
W trakcie spotkania w Bielsku-Białej Piotr Duda podkreślił znaczenie obywatelskiej inicjatywy, mającej doprowadzić do ograniczenia handlu w niedziele, i zachęcał
związkowców do wsparcia tej akcji. Odpowiadając na pytania członków Zarządu Regionu mówił o sytuacji w poszczególnych branżach (m.in. ochronie zdrowia, energetyce i oświacie), o planowanych zmianach w ustawie o
związkach zawodowych, o przygotowaniach do jesiennego Krajowego Zjazdu Delegatów. Oceniając współpracę z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
uznał ją za wzorcową. - To jest najważniejszy dla nas resort i dlatego daliśmy tam naszych najlepszych ludzi, wiceministrów Staszka Szweda i Marcina Zielenieckiego - powiedział Piotr Duda.

Był jednym z najważniejszych działaczy „Solidarności” na Podbeskidziu - w latach 1980-81 wiceprzewodniczącym „Solidarności”
w FSM Zakład nr 1, członkiem Prezydium Zarządu
Regionu Podbeskidzie i Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego za swą
działalność w podziemiu był jednym z najbardziej represjonowanych związkowców - internowany w 1982
roku, aresztowany w roku następnym, a w 1985 roku
skazany na rok i osiem miesięcy więzienia. Do tego
doliczyć trzeba wielokrotne rewizje i zatrzymania oraz
pozbawienie możliwości pracy. W czerwcu 1989 roku
został wybrany senatorem z list Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarności” w Bielsku-Białej. Funkcję tę pełnił przez dwie kadencje.
Rodzinie, przyjaciołom i znajomym śp. Andrzeja
Kralczyńskiego składamy wyrazy współczucia i solidarności w bólu.
Koleżanki i koledzy
z podbeskidzkiej „Solidarności”

Poprzyjmy tę inicjatywę!

ODZYSKAJMY
NIEDZIELE

Kończy się powoli akcja NSZZ
„Solidarność” zbierania podpisów pod projektem ustawy ograniczającej handel w niedziele. Pod
wnioskiem chcemy zebrać - w całym kraju - minimum sto tysięcy
podpisów.
Inicjatywę tę wciąż można
jeszcze poprzeć swymi podpisami
w siedzibie Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”, w biurach terenowych oddziałów naszego związku i w zakładowych organizacjach
„S”. Kartę do zbierania podpisów można też pobrać z internetowej strony podbeskidzkiej „Solidarności”, a potem
dostarczyć do Zarządu Regionu.

SZKOLENIA
ZWIĄZKOWE

Dział Szkoleń podbeskidzkiej
„Solidarności” przyjmuje zgłoszenia związkowców zainteresowanych
udziałem w najbliższych szkoleniach.
Pierwsze z nich odbędzie się 28 i 29
września br. w siedzibie Zarządu Regionu. Zajęcia dotyczyć będą prawidłowego prowadzenia dokumentacji
księgowej związku oraz tworzenia,
rozliczania i wydatkowania funduszu związkowego, a także podstawowych problemów negocjacji. Szkolenie poprowadzą Arkadiusz Kawecki i Krzysztof Kwaśny.
Kolejne szkolenie, tym razem wyjazdowe, planowane jest na 12 i 13 października br. Jego temat to „Komunikacja w sytuacjach kryzysowych”.
Zgłoszenia przyjmuje odpowiedzialny za Dział
Szkoleń wiceprzewodniczący ZR Stanisław Sołtysik
(tel. 603-321-939).
Więcej informacji na temat szkoleń, organizowanych
przez podbeskidzką „Solidarność”, znaleźć można na internetowej stronie Zarządu Regionu (zakładka „Dział Szkoleń”). - Znajdziemy tam harmonogram planowanych szkoleń, ale pragnę przypomnieć, że przyjmujemy też informacje o zainteresowaniu związkowców innymi tematami zajęć.
Będziemy je organizować w miarę potrzeb i naszych możliwości, także w podregionach - mówi Stanisław Sołtysik.

