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Ziemia ujrzała swego Zbawiciela... (Ps. 98,1-6)

Bądźmy w gronie tych, którzy rozpoznali Pana i uczynili Mu miejsce
w swoim domu, w swoich planach, marzeniach, w swoim życiu i sercu.
Niech Dzieciątko Jezus napełni nas, nasze rodziny i naszą Ojczyznę swoim światłem,
pokojem i obficie obdarzy łaskami.
W imieniu podbeskidzkiej „Solidarności”
radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślnego 2017 roku wszystkim Członkom i Sympatykom

MARYJNA
PEREGRYNACJA

Obraz Matki Bożej Solidarności odwiedza kolejne parafie
w diecezji bielsko-żywieckiej. Peregrynacja wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej Robotników i Solidarności wraz z
relikwiami bł. Jerzego Popiełuszki ma przygotować duchowo na przyszłoroczną 35. Pielgrzymkę Ludzi Pracy na Jasną
Górę. Jej organizatorem będzie „Solidarność” Regionu Podbeskidzie wraz z diecezjalnym duszpasterzem ludzi pracy.
Maryjny obraz został namalowany w 1984 roku przez artystę z Podlasia, Artura Chacieja, w trzech kopiach. Najmniejszą z kopii otrzymał na własność ks. Jerzy Popiełuszko. Największy z obrazów związkowcy z podlaskiej „Solidarności”
przekazali podczas II Jasnogórskiej Pielgrzymki Ludzi Pracy.
Pod koniec października br. na Jasnej Górze wizerunek
umieszczonej na tle biało-czerwonej flagi Czarnej Madonny
został przekazany związkowcom podbeskidzkiej „Solidarności”. Przez niemal rok będzie nawiedzał świątynie na terenie
diecezji bielsko-żywieckiej.

życzy
Przewodniczący Zarządu Regionu Podbeskidzie
NSZZ „Solidarność”
Marek Bogusz

W ROCZNICĘ STANU WOJENNEGO
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” w
35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego
wyraża głęboki szacunek i uznanie wszystkim, którzy w tym dramatycznym czasie
podjęli się nierównej walki w obronie wolności, podstawowych
praw pracowniczych i ludzkich.
Wielu z nich zapłaciło za to życiem, zdrowiem, swoją karierą i
przymusową emigracją. Wielu
do dzisiaj ponosi negatywne konsekwencje represji (zdrowotne i
materialne), którym byli poddani
przez komunistyczny reżim. Inaczej niż to ma się w stosunku do
ich oprawców, pobierających od
wolnej i demokratycznej Polski
wysokie wynagrodzenia.
W tym kontekście procedowana obecnie ustawa, która zakłada między innymi odebranie komunistycznym
oprawcom wysokich emerytur, jest pierwszą realną próbą
naprawienia tej wielkiej niesprawiedliwości. Za nią mu-

szą iść kolejne decyzje, w
tym między innymi wobec prokuratorów, sędziów
oraz tych, którzy odpowiadają za wprowadzenie stanu wojennego. Domagamy się również odebrania
stopni wojskowych i milicyjnych takim osobom jak generałowie Jaruzelski i Kiszczak.
Mamy świadomość długu państwa polskiego
wobec ofiar stanu wojennego. Dlatego w imię
prawdy i elementarnej sprawiedliwości domagamy się od polskiego wymiaru sprawiedliwości bardziej zdecydowanego ścigania i osądzenia winnych oraz naprawienia krzywd wobec
osób, którym zawdzięczamy wolną i niepodległą Ojczyznę.
Jednocześnie Komisja Krajowa przypomina, że 13 grudnia jest dniem, w którym składamy hołd ofiarom stanu wojennego. Dlatego też apelujemy, aby nie wykorzystywać tej
daty do bieżącej walki politycznej.

Główny Inspektor Pracy w Bielsku-Białej

GOŚĆ ZWIĄZKOWCÓW

W siedzibie Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” odbyło się spotkanie związkowców z Głównym Inspektorem
Pracy Romanem Giedrojciem.
Uczestniczyli w nim przedstawiciele zakładowych
organizacji związkowych, reprezentanci służb bhp
oraz społeczni
inspektorzy pracy. Dyskusja w trakcie spotkania poświęcona była
codziennej działalności Państwowej Inspekcji Pracy, szczególnie działaniom kontrolnym, a także
kierunkom koniecznych zmian obecnych przepisów, dotyczących PIP.
- Państwowa Inspekcja Pracy jest naszym najważniejszym, niejako naturalnym sojusznikiem w
walce o poprawę warunków pracy. Muszę podkreślić, że na naszym terenie ta współpraca generalnie układa się bardzo dobrze, co nie znaczy, że nie ma już niczego do poprawy - mówił na
początku spotkania przewodniczący podbeskidzkiej „Solidarności” Marek Bogusz, witając Ro-

mana Giedrojcia i towarzyszące mu osoby, w tym p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach, Lesława Mandraka i p.o. kierownika bielskiego oddziału OIP Karola Pietrasinę. W bielskim spotkaniu uczestniczyli także wiceminister
rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed, senator Andrzej Kamiński i wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz.

Jak wyjaśnił bielsko-żywiecki duszpasterz ludzi pracy
ks. prałat Józef Oleszko, wizyta obrazu Matki Bożej Robotników i Solidarności może być okazją m.in. do budowania
wspólnoty modlitwy wokół tego znaku.
- Obraz, który przez kilka lat był internowany na Jasnej Górze, ma bardzo mocne przesłanie. Są na nim utrwalone daty z
najnowszej historii Polski, znaki robotniczych zrywów i ważnych momentów w dziejach kraju, począwszy od Poznańskiego
Czerwca’56 roku przez grudzień’70, Radom’76, Gdańsk’80 i
stan wojenny w 1981 roku. To bardzo wymowny obraz - podkreślił kapłan, przypominając, że w kolejnych kościołach diecezji wierni podczas Mszy św., w trakcie okolicznościowych
nabożeństw i spotkań formacyjnych będą wypraszać obfite łaski dla Ojczyzny, dla polskiej „Solidarności” i świata pracy.
Pragniemy modlić się o siły do solidarnych działań przy
zagospodarowywaniu naszej wolności, za którą życie oddał
ks. Jerzy Popiełuszko - dodał proboszcz parafii Trójcy Przenajświętszej - wspólnota ta stała się macierzystą siedzibą obrazu goszczącego przez rok na Podbeskidziu.
W niedzielę, 11 grudnia, obraz z relikwiami bł. Jerzego
Popiełuszki i pomniejszoną repliką Krzyża Nowohuckiego
zagoszczą w aleksandrowickiej świątyni pw. Maksymiliana
Kolbego w Bielsku-Białej.
Peregrynację po diecezji koordynują członkowie zarządu
i związkowcy NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie w
Bielsku-Białej. Ks. Oleszko zachęca proboszczów o rozważenie możliwości przyjęcia w swojej parafii obrazu Matki Bożej Robotników i Solidarności wraz z relikwiami bł. księdza
Jerzego. - Formy spotkań z tym obrazem w dużej mierze są
uzależnione od przeżywanego czasu liturgicznego - zauważył i zapowiedział, że obraz będzie uczestniczył m.in. w przyszłorocznej Drodze Krzyżowej, jaka przejdzie ulicami Bielska-Białej przed Wielkim Tygodniem. (rk/kai)

Solidarna
paczka

Członkowie Regionalnej Sekcja Młodych NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie włączyli się do ogólnopolskiej akcji „Szlachetna paczka”. Wybrali rodzinę z terenu powiatu cieszyńskiego, która w ubiegłym roku straciła w pożarze dorobek całego życia.
Młodzi związkowcy zobowiązali się zdobyć dla tej rodziny
żywność, środki czystości, odzież oraz sprzęty domowe. Akcję
zbiórki żywności i środków czystości przeprowadzili w ostatnich dniach na terenie Skoczowa (Galeria Pledan) i Cieszyna
(hipermarket Kaufland). Idea spotkała się z pozytywnym oddźwiękiem wśród mieszkańców. Teraz poszczególni członkowie sekcji we własnym zakresie dokupują kolejne potrzebne
rzeczy. Wsparcie dla wybranej rodziny zapowiedział także Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”.
Regionalna Sekcja Młodych podbeskidzkiej „Solidarności” po raz pierwszy włączyła się do akcji „Szlachetna paczka”, ale już wcześniej podejmowała inne działania charytatywne (m.in. organizacja w Skoczowie Kiermaszu Wielkanocnego, z którego dochód przeznaczony został dla jednego
z podbeskidzkich domów dziecka).

SOLIDARNOŚĆ PODBESKIDZIA ✽ II

KRAJOWY ZJAZD JUŻ ZA NAMI

Pod koniec listopada w płockiej Orlen Arenie odbył się dwudniowy XXVIII Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”, zorganizowany pod hasłem „Dialog społeczny - droga do normalności”. W obradach uczestniczyło ponad trzystu delegatów, w tym dziesięciu reprezentantów podbeskidzkiej „Solidarności”.
Pierwszego dnia wśród delegatów gościli Prezydent RP Andrzej Duda, premier Beata Szydło, minister rodziny, pracy i polityki
społecznej Elżbieta Rafalska i jej zastępca
Stanisław Szwed, minister edukacji narodowej Anna Zalewska, państwowy inspektor
pracy Roman Giedrojć, szefowa Rady Dialogu Społecznego Teresa Bochniarz, a także prezes IPN dr Jarosław Szarek.
W części oficjalnej prezydent wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym
członkom „Solidarności” i przyjaciołom
związku. W tym gronie znalazł się jeden
przedstawiciel naszego regionu - Andrzej
Biegun, przewodniczący „Solidarności”
żywieckiego browaru. Otrzymał z rąk prezydenta Złoty Krzyż Zasługi. Warto dodać, że dwóch innych związkowców z naszego regionu - Henryk Kenig i Henryk
Malik - zostało decyzją delegatów uhonorowanych tytułami „Zasłużony dla NSZZ
Solidarność”.
Pierwszego dnia przyjęto także apel w
sprawie Ogólnopolskiej Pielgrzymki Ludzi
Pracy i uchwałę dającą Komisji Krajowej
Reprezentacja Podbeskidzia w przerwie obrad Krajowego Zjazdu Dezielone światło do przygotowania i przeprolegatów NSZZ „Solidarność” w Płocku.
wadzenia szerokiej kampanii informacyjnej
na rzecz ochrony nazwy i znaku „Solidarności”. Podzię- cydowali jednak, że komisja skrutacyjna ma się tą kwestią
kowano także osobom, które pełnią wartę przy grobie bł. nie zajmować. Znaczną część debaty zajęła dyskusja o reks. Jerzego Popiełuszki.
prezentatywności związków zawodowych.
Drugiego dnia delegaci przyjęli przedstawione przez
Przyjęto szereg uchwał m.in. w sprawie zmiany dyrekkomisję legislacyjną zmiany w statucie zmierzające do tywy o handlu emisjami. Zmiana ta jest niekorzystna dla
jego „odchudzenia” i wyeliminowania sprzecznych ze sobą Polski. Delegaci wezwali Rząd RP do wprowadzenia emealbo nieprecyzyjnych przepisów. Nie były to zmiany re- rytur zależnych m.in od stażu pracy, ustanowienie prawa
wolucyjne, lecz dostosowujące do prawa powszechnego. do emerytur po 40 latach pracy dla mężczyzn i 35 lat dla
W dyskusji poruszono kwestię celowości dwutorowych kobiet. „Często pracownicy ze względu na stan zdrowia po
wyborów i kadencyjność. Dyskutowano nad propozycją tak długim stażu pracy są niedopuszczani przez lekarza meRegionu Łódzkiego, aby pracodawcy co kwartał przed- dycyny pracy do wykonywania pracy na swoim stanowistawiali związkom zawodowym raport finansowy firmy. sku, a jednocześnie ZUS wydaje orzeczenie o dalszej zdolW zamyśle pomysłodawców chodziło o to, żeby wyrów- ności do pracy. To powoduje, że pracownicy ci z tak dużym
nać obowiązki stron. Przypomnijmy, że związki zawodo- stażem pracy są pozbawieni środków do życia” - czytamy
we są ustawowo zobowiązane do przedstawiania praco- w stanowisku KZD NSZZ „Solidarność”. Krajowy Zjazd
dawcy informacji o tym ilu liczą członków. Delegaci zde- Delegatów także wyraził zaniepokojenie brakiem postę-

Widziane od œrodka

TO BYŁ DOBRY ROK

W połowie listopada minął rok od powołania mnie na urząd sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Myślę, że to był dobry i przede wszystkim bardzo aktywny rok. Niech
ten artykuł będzie podsumowaniem tego, co w ciągu tych ostatnich
dwunastu miesięcy udało się dokonać.
Zacznę od ostatniego wydarzenia, które było przełomowe zwłaszcza z punktu widzenia naszego regionu. 5 grudnia
w obecności premier Beaty Szydło oraz parlamentarzystów i
samorządowców z naszego regionu, minister infrastruktury
i budownictwa Andrzej Adamczyk podpisał w Bielsku-Białej skierowanie do realizacji trzech odcinków drogi S1: Bielsko-Biała - Kosztowy, Podwarpie - Dąbrowa Górnicza oraz
obejście Węgierskiej Górki.
Cieszy fakt, że rząd konsekwentnie realizuje te inwestycje drogowe, o które przez wiele lat wspólnie zabiegaliśmy.
Z perspektywy naszego regionu będzie to kluczowa inwestycja, o którą słusznie upominało się całe lokalne społeczeństwo. Dla mnie osobiście jest to powód do dużej satysfakcji,
ponieważ od wielu lat konsekwentnie walczyłem o to, aby
ta droga mogła powstać. Myślę, że to ważne dla nas wszystkich wydarzenie pokazało, że rząd Prawa i Sprawiedliwości
myśli o problemach i potrzebach lokalnej społeczności oraz
rzetelnie realizuje swój program wyborczy.
Takie odczucia dało się również zauważyć podczas
ostatniego Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”, który odbywał się w Płocku. W sposób szczególny
utkwiły mi w pamięci słowa premier Beaty Szydło, która
powiedziała, że dla całego rządu wartości „Solidarności”
nadal są zobowiązaniem, a praca dla zwykłych Polaków,
a nie zapatrzonych w siebie elit, jest głównym kierunkiem

pów w negocjacjach pomiędzy związkiem
a rządem w sprawie działań osłonowych
dla zagrożonych zwolnieniami pracowników oświaty. „Zaproponowane rozwiązania prawne są niewystarczające. Podstawowym zadaniem naszego związku jest obrona miejsc pracy” - czytamy w stanowisku
KZD. Związkowcy podkreślili, że brak zadowalających efektów negocjacji spowoduje uzasadniony protest środowiska oświatowego NSZZ „Solidarność”.
Wśród zjazdowych dokumentów przyjętych przez delegatów znalazły się dwa
stanowiska zgłoszone przez reprezentantów Podbeskidzia: z żądaniem odmrożenia
bazy odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz w sprawie sytuacji w
branży elektroenergetycznej. Wszystkie dokumenty, przyjęte w trakcie XXVIII KZD,
można znaleźć na internetowej stronie podbeskidzkiej „Solidarności”.
/W powyższej relacji wykorzystano materiały Tygodnika Solidarność/.

Andrzej Biegun z „Solidarności” żywieckiego browaru
został uhonorowany przez prezydenta Andrzeja Dudę
Złotym Krzyżem Zasługi.

plus oraz doprowadziliśmy do waloryzacji emerytur. Od 1
stycznia przyszłego roku najniższa emerytura w Polsce będzie wynosiła co najmniej tysiąc złotych. Pod koniec tego
roku przyjęliśmy również ważny projekt ustawy, który zakłada obniżenie emerytur i rent inwalidzkich byłym funkcjonariuszom służb PRL (w tym Służby Bezpieczeństwa). Myślę, że jest to pewnego rodzaju powrót do normalności, której w poprzednich latach wyraźnie brakowało.
Mamy świadomość jak dużo pracy jest jeszcze przed
nami, ale wiemy również, że kadencja trwa cztery lata, dlatego nasz program jest rozłożony na cały ten okres. Wierzę,
że w przyszłym roku będę mógł Państwu przekazać kolejne dobre informacje o ważnych zmianach, jakie udało nam
się przeprowadzić. Tymczasem z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia oraz u progu Nowego Roku życzę wszystkim czytelnikom zdrowia, szczęścia rodzinnego
oraz odpoczynku od codziennych trosk. Niech Boża dziecina błogosławi nam wszystkim na drogach naszego życia.

naszej drogi. Świadczy o tym przede wszystkim ilość dobrych zmian, przeprowadzonych w ciągu pierwszego roku
STANISŁAW SZWED
rządu. Z perspektywy mojego ministerstwa udało się wprowadzić dobrze funkcjonujący program „Rodzina 500 plus”, stawkę godzinową na poziomie
13 zł brutto przy umowach zleceniach, która
zacznie obowiązywać od stycznia 2017 roku,
a także doprowadzić do najwyższej w historii
płacy minimalnej, która od przyszłego roku będzie wynosiła 2000 złotych brutto. To oczywiście nie wszystkie zmiany, jakie przygotowaliśmy podczas minionego roku. Na tych łamach
już wielokrotnie opisywałem stan prac Komisji
Kodyfikacyjnej, która ma przygotować nowy
Kodeks Pracy, czy inne sprawy jakie podejmowaliśmy m.in. podczas efektywnej pracy Rady
Dialogu Społecznego.
Naszym wspólnym sukcesem było również
przyjęcie ustawy obniżającej wiek emerytalny
do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, co
jest realizacją zapowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy z kampanii wyborczej. Dziś możemy z
Bielsko-Biała, chwila podpisania decyzji o budowie trzech odcinków
pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że w ciądrogi S1 - od lewej: premier Beata Szydło, wiceminister rodziny Stagu pierwszego roku swojej pracy rząd zadbał o
nisław Szwed i wiceminister infrastruktury Jerzy Szmit.
seniorów. Wprowadziliśmy m.in. program 75
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