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Honory dla zasłużonych związkowców

W ROCZNICĘ STRAJKU

Co roku w rocznicę podbeskidzkiego strajku generalnego „Solidarność” organizuje odświętne spotkania uczestników tamtego zwycięskiego protestu oraz dawnych i obecnych związkowców. W tym roku spotkanie to, zorganizowane 27 stycznia w Bielskim
Centrum Kultury wspólnie przez podbeskidzką „Solidarność” i katowicki oddział Instytutu Pamięci Narodowej, miało wyjątkowo uroczysty charakter, bo połączone zostało z wręczeniem dwudziestu dawnym opozycjonistom Krzyży Wolności i Solidarności.

SZPITALE
POZA SIECIĄ?

Na początku lutego Prezydium Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” zaprotestowało wobec nie
ujęcia przez Ministerstwo Zdrowia w tworzonej sieci szpitali następujących placówek:
◆ SPZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej,
◆ Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. Jerzego Ziętka w
Ustroniu,
◆ Wojewódzkie Centrum Pediatrii Kubalonka w Istebnej.
Nie ujęcie w projekcie sieci szpitalnej tych placówek
oznaczać dla nich będzie bardzo poważne problemy finansowe, które mogą doprowadzić nie tylko do ograniczenia
działalności, ale wręcz do ich upadku. „Wymienione wyżej obiekty szpitalne pełnią niezwykle ważną rolę w zakresie świadczenia usług medycznych na obszarze swoich lokalizacji terytorialnych. Wyrugowanie ich z tworzonej sieci stanie się przyczyną pogorszenia świadczenia usług dla
lokalnej społeczności i w sposób zasadniczy dotknie również pracowników tych jednostek - czytamy w stanowisku
„Solidarności”. Związkowcy przestrzegają, że w przypadku zignorowania ich żądania wpisania tych placówek do
sieci szpitali „Solidarność” sięgnie po wszelkie dostępne
prawem środki, by doprowadzić do zmiany tych szkodliwych społecznie planów.

„Beskidzki góral”
dla Krzysztofa Jaworskiego

ZWIĄZKOWIEC
ROKU
- W uroczystości wzięło udział blisko trzysta osób, w
tym wielu uczestników tamtego podbeskidzkiego strajku.
Była to okazja, by się spotkać, porozmawiać, a tym najbardziej zasłużonym także podziękować za dawną odwagę i poświęcenie. Cieszę się, że mogliśmy to zrobić nie
tylko słowami, ale też odznaczeniami, które naszym bohaterom przyznał prezydent Andrzej Duda - mówi szef
podbeskidzkiej „Solidarności” Marek Bogusz.
Przyznane przez Prezydenta RP krzyże wręczał prezes IPN Jarosław Szarek. Zostali nimi odznaczeni: Janusz Bargieł z Wilkowic, Piotr Brańka z Cieszyna, ks.
prałat Bernard Czernecki z Jastrzębia Zdroju, Józef Dziedzic z Węgierskiej Górki, Józef Golonka z Kęt, oświęcimianie Grzegorz Gołdynia i Jadwiga Gołdynia, Adam
Gwiżdż ze Skoczowa, Tadeusz Motyka z Ciśca oraz Stanisław Zarzycki z Bulowic, a także bielszczanie Jolanta
Duda, Kazimierz Grajcarek, Jerzy Jachnik, Józef Łopatka, Aleksandra Machowiak, Aleksander Marek, Magdalena Pawlik, Wacław Pierzchalski, Teresa Szafrańska i
Bogdan Szozda. Tym samym odznaczeniem pośmiertnie
uhonorowano jeszcze dwóch bielszczan - Karola Fajkisa
i Mieczysława Machowiaka. - Dziękuję wam wszystkim
za poświęcenie i proszę, abyście własne dzieje przekazy-

wali młodemu pokoleniu, bo wartości „Solidarności” są
bezdyskusyjne. Dziękuję za wszystko co zrobiliście, abyśmy mogli żyć w wolnej i niepodległej Polsce - mówił
podczas uroczystości Jarosław Szarek podkreślając, że
czuje się jak w gronie przyjaciół - urodził się i wychował w pobliskich Czechowicach-Dziedzicach, a wielu
zebranych na sali, a nawet odznaczonych zna osobiście
ze swej dawnej działalności w podziemiu.
W trakcie tego samego spotkania wiceprzewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Tadeusz
Majchrowicz wręczył dwóm wieloletnim działaczom
tego związku zawodowego na Podbeskidziu - Henrykowi Kenigowi i Henrykowi Malikowi - dyplomy i odznaczenia „Zasłużony dla NSZZ Solidarność”. Z kolei
Krzysztof Jaworski, szef „Solidarności” z Grupy Kęty
SA, otrzymał tytuł „Związkowca Roku 2016”. W ten sposób doceniono jego działania na rzecz rozwoju związku - w ostatnim czasie podwoił on liczbę członków w
swej organizacji (czytaj obok). Uroczystość zakończył
program artystyczny przygotowany przez zespół „Antyrama”, skupiający młodzież z VI Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej z Bielska-Białej pod kierunkiem Aleksandry Kluz.

Podczas uroczystości tytułem „Zasłużony dla NSZZ Solidarność” uhonorowany został Henryk Kenig, w latach
1980-81 szef „Solidarności” bielskiej Bewelany, a w latach
1989-92 przewodniczący Zarządu Regionu Podbeskidzie.

Taki sam tytuł otrzymał Henryk Malik, od 1980 roku organizator i działacz kolejarskiej „Solidarności” w Czechowicach-Dziedzicach (i nie tylko), a równocześnie wieloletni chorąży sztandaru podbeskidzkiej „Solidarności”.

Krzysztof Jaworski tytuł „Związkowca Roku” i rzeźbę
„Beskidzkiego Górala” odebrał 27 stycznia podczas
uroczystości w Bielskim Centrum Kultury. Tego samego dnia na tej samej gali Krzyżem Wolności i Solidarności został uhonorowany jego poprzednik, wieloletni
szef „Solidarności” w Zakładach Metali Lekkich w Kętach Józef Golonka.

Uchwałą z 20 grudnia 2016 roku Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” postanowił uhonorować tytułem „Związkowca Roku” i statuetką „Beskidzkiego Górala” Krzysztofa Jaworskiego, przewodniczącego Komisji
Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Grupy Kęty SA.
Krzysztof Jaworski pracę w Zakładach Metali Lekkich
w Kętach rozpoczął w 1994 roku. W tym samym roku wstąpił do „Solidarności”. W latach 2002-2010 był członkiem
Komisji Rewizyjnej, a przez kolejne cztery lata członkiem
Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”. W 2014
roku został wybrany przewodniczącym „Solidarności” Grupy Kęty SA, wszedł także w skład Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”.
Dzięki aktywności Krzysztofa Jaworskiego, jego codziennej pracy na rzecz rozwoju związku oraz propagowaniu ideałów „Solidarności” kierowana przez niego Organizacja Międzyzakładowa podwoiła liczbę członków i
dziś skupia blisko 800 związkowców, pracujących w ośmiu
spółkach Grupy Kęty SA. Silna liczbą swoich członków
„Solidarność” Grupy Kęty jest poważnym partnerem w
rozmowach z pracodawcą, odnosząc wymierne sukcesy zarówno w negocjacjach płacowych, jak też w działaniach na rzecz poprawy warunków pracy.

