
NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie

„Solidarność Podbeskidzia” nr 3 (435) z 24 kwietnia 2018 r. – comiesięczny dodatek 
związkowy do „Gazety Beskidzkiej”. Redakcja: Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ 
„Solidarność”, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Adama Asnyka 19, tel. 33 812 67 90,  
e-mail: bbial@solidarnosc.org.pl , więcej informacji: www.solidarnosc.org.pl/bbial

Bielska deBata na temat Bezpiecznej pracy
W poniedziałek 23 kwietnia podbeskidzka 

„Solidarność” po raz 23. zorganizowała uro-
czyste obchody Światowego Dnia Pamięci 
Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodo-
wych. Ich głównym punktem było seminarium, 
poświęcone sprawom bezpieczeństwa i higieny 
pracy. – To nasza podbeskidzka tradycja, by 
w ten dzień w sposób szczególny pochylić się 
nad warunkami pracy i problemami bhp – po-
wiedział przed rozpoczęciem seminarium jego 
główny organizator Piotr Górny, kierujący na 
Podbeskidziu związkowym Klubem Społecz-
nych Inspektorów Pracy.

W tym roku w seminarium uczestniczyli 
przedstawiciele Centralnego Instytutu Ochro-
ny Pracy, Państwowej Inspekcji Pracy z Kato-
wic i Bielska-Białej oraz bielskiego Sanepidu. 
Obecni byli także pracownicy służb bhp, spo-
łeczni inspektorzy pracy oraz przedstawiciele 
zakładowych organizacji „Solidarności” z całe-
go Podbeskidzia. Gośćmi specjalnymi spotka-
nia byli wiceminister rodziny, pracy i polityki 
społecznej  Stanisław Szwed oraz wicewoje-
woda śląski Jan Chrząszcz. Główny temat tego-
rocznego seminarium – „Młodzi – bezpieczni 

w pracy” – obszernie omówiła dr Wiesława 
Horst z Politechniki Poznańskiej. Później swe 
referaty przedstawili też przedstawiciele PIP 
i Sanepidu.

Przed rozpoczęciem seminarium jego 
uczestnicy złożyli kwiaty i zapalili znicze 
przy tablicy, upamiętniającej podbeskidz-
kich związkowców, którzy zmarli lub zginęli 
w trakcie wykonywania obowiązków służbo-
wych – Jana Frączka, Aleksandry Polak i Sta-
nisława Olejaka.

Wyjazd edukacyjny nagrodą za Wiedzę o „Solidarności”

MŁODZI Z PODBESKIDZIA W STOLICY
Trzydziestoosobowa grupa licealistów z Biel-
ska-Białej, Cieszyna, Czechowic-Dziedzic, 
Kóz i Żywca przebywała 11 kwietnia wraz ze 
swymi nauczycielami historii i WOS w War-
szawie. Była to nagroda za osiągnięte przez 
nich wysokie lokaty w VIII Podbeskidzkim 
Konkursie Historycznym „Solidarni”, organi-
zowanym przez podbeskidzką „Solidarność” 
i katowicki Oddział IPN.

Uczestnicy tej wyprawy reprezentowali szkoły 
średnie z Bielska-Białej, Cieszyna, Czechowic-
-Dziedzic, Kóz i Żywca. Na początku pobytu 
w Warszawie – dzięki pomocy naszego posła, 
a zarazem wiceministra rodziny, pracy i polity-
ki społecznej Stanisława Szweda – mieli okazję 
zwiedzić gmach Sejmu RP. Oprowadzał ich tam 
inny bielski poseł Grzegorz Puda. W trakcie tego 
punktu wycieczki młodzież miała okazję zoba-
czyć nie tylko gmach parlamentu i podglądnąć 
posłów w trakcie ich pracy, ale także zderzyć się 
z… blokadą sejmowego biura przepustek, zorga-
nizowaną przez opozycję.

Później była okazja zwiedzenia Muzeum Po-
wstania Warszawskiego (fundatorem biletów był 
poseł Grzegorz Puda). Tam też młodzież spotkała 
się z prezesem IPN, dr. Jarosławem Szarkiem. – 
Bardzo chciałem się spotkać z wami, laureatami 
konkursu o „Solidarności”. Interesujecie się prze-
szłością, naszą nieodległą historią. Jesteście kolej-
ną generacją w sztafecie pokoleń, które cieszą się 
niepodległością, o nią troszczą i ją poznają – mó-
wił prezes IPN do zgromadzonej młodzieży. Była 
to także okazja do zadawania pytań szefowi IPN 
oraz do zrobienia sobie z nim pamiątkowych zdjęć. 
Szczególnie chętnie skorzystała z tego reprezenta-
cja Liceum Ogólnokształcącego w Czechowicach-
-Dziedzicach – wszak prezes też kończył tę szkołę!

Na zakończenie pobytu w Warszawie zapla-
nowana została modlitwa przy grobie Patrona 
„Solidarności” bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz 
zwiedzenie poświęconej mu izby pamięci. Opro-
wadzali nas tam wikary parafii św. Stanisława 
Kostki ks. kanonik Michał Kotowski oraz opie-
kun grobu Księdza Jerzego Aleksander Piwoński. 
Tam też mieliśmy niecodzienną okazję spotkać 
się ze starszym bratem Księdza Jerzego, 72-let-
nim Józefem Popiełuszką (na zdjęciu pierwszy 
z prawej). Jesteśmy przekonani, że obfite prze-
życia tego dnia na długo pozostaną w pamięci 
uczestników wycieczki. Wrócili do domów bar-
dzo późną nocą zmęczeni, ale też pełni wrażeń…

Wyjazd do Warszawy sfinansował i zor-
ganizował Zarząd Regionu Podbeskidzie 
NSZZ „Solidarność” we współpracy z ka-
towickim Oddziałem IPN. Dziękujemy za 
wszelką pomoc (tę wymienioną wyżej i tę 
niewymienioną) wiceministrowi Stanisła-
wowi Szwedowi i posłowi Grzegorzowi Pu-
dzie, prezesowi IPN Jarosławowi Szarkowi, 
dyrekcji Muzeum Powstania Warszawskiego, 
ks. kan. Michałowi Kotowskiemu oraz pa-
nom Aleksandrowi Piwońskiemu i Józefowi 
Popiełuszce. Dziękujemy także wszystkim 
uczniom i ich opiekunom za trud uczestnic-
twa w naszym wyjeździe.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Osoby zainteresowane przynależnością do związku 
zawodowego lub mające problemy w swoich zakła-
dach pracy proszone są o kontakt z Zarządem Regio-
nu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” lub terenowymi 
oddziałami naszego związku. 

ZARZĄD REGIONU PODBESKIDZIE NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
43-300 Bielsko-Biała, ul. Adama Asnyka 19
Sekretariat 
tel. 33 812-67-90 
e-mail: bbial@solidarnosc.org.pl
Dział Rozwoju Związku 
tel. 530 760 060 
tel. 33 812-67-90 
e-mail: drz.bbial@solidarnosc.org.pl
Dział Szkoleń 
tel. 33 812-67-52 
e-mail: skarb.bbial@solidarnosc.org.pl

Dział Prawny 
tel. 33 812-67-53 
e-mail: prawnicy.bbial@solidarnosc.org.pl

SIEDZIBY ODDZIAŁÓW:
Cieszyn, ul. Głęboka 58 
Koordynator – Michał Marek,  
tel. 609 436 566
Oświęcim, ul. Śniadeckiego 21
Przewodniczący – Jacek Gębołyś,  
tel. 33 842-57-67
Skoczów, ul. Bielska 18 
Przewodniczący – Czesław Chrapek,  
tel. 696 600 333
Sucha Beskidzka, ul. Semika 1 
Przewodniczący – Krzysztof Chudzik,  
tel. 691 729 560
Żywiec, Al. Piłsudskiego 56
Przewodniczący – Andrzej Madyda, 
tel. 603 769 965

SZKOLENIA  
ZWIąZKOWE

Poszerzanie znajomości prze-
pisów związkowych i podnosze-
nie kwalifikacji, to jedno z podstawowych 
zadań dla przedstawicieli władz związko-
wych wszystkich szczebli, począwszy od 
organizacji zakładowych. Dysponujący odpo-
wiednią wiedzą i umiejętnościami działacze 
związkowi mogą w pełni wykonywać swe 
statutowe obowiązki odpowiednio kierując 
pracami związku, a przy tym będąc partne-
rem dla pracodawców. Jest to szczególnie 
ważne dla nowo wybranych członków za-

kładowych organizacji związkowych, 
ale stałe podnoszenie wiedzy jest za-
daniem i obowiązkiem także doświad-
czonych związkowców.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom 
Dział Szkoleń ZR zaprasza do udziału szko-
leniach związkowych – wszelkie informacje 

na ich temat, znaleźć można na internetowej stro-
nie 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 organizo-
wać w miarę potrzeb i naszych możliwości, także 
w podregionach – mówi odpowiedzialny za związ-
kowe szkolenia wiceprzewodniczący Zarządu Re-
gionu Stanisław Sołtysik.

WYBORY  
W ZWIąZKU
Praktycznie zakończyły się związkowe wybory 
w zakładowych i międzyzakładowych organi-
zacjach NSZZ „Solidarność”. Na Podbeskidziu 
dotyczy to ponad stu pięćdziesięciu komisji!

– Zgodnie z kalendarzem wyborczym, przyję-
tym przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność”, 
wybory w podstawowych jednostkach naszego 
związku zaczęły się w listopadzie ubiegłego roku, 
a zakończyły się końcem marca. Teraz mamy już 
tylko losowe przypadki wyborów po terminie – 
tłumaczy Andrzej Madyda, wiceprzewodniczący 
podbeskidzkiej „Solidarności” i równocześnie szef 
10-osobowej Regionalnej Komisji Wyborczej.

Jej przedstawiciele uczestniczyli w każ-
dym zebraniu wyborczym. – Chodziło o to, 
by wszystko odbywało się zgodnie z ordy-
nacją, by nie było żadnych uchybień, czy 
błędów, bo to mogłoby skutkować nawet 
koniecznością powtórzenia całej wyborczej 
procedury – tłumaczy Andrzej Madyda. Pod-
kreśla, że niemal wszystkie zakładowe orga-
nizacje związkowe zdążyły przeprowadzić 
wybory w terminie – pod koniec marca od-
bywały się one codziennie nawet w kilku 
zakładach równocześnie!

Według jego oceny w znakomitej większo-
ści komisji wybory przebiegły bardzo sprawnie, 

a wśród nowo wybranych członków zakłado-
wych organizacji pojawiło się sporo nowych 
twarzy. – To dobrze, że dochodzą nowi związ-
kowcy, bo w komisjach „Solidarności” pracy 
jest mnóstwo, a chętnych nie ma zbyt wielu. 
Teraz wszystkich rozpoczynających prace w ko-
misjach zapraszamy na szkolenia związkowe, 
a równocześnie deklarujemy wszelką pomoc 
i wsparcie – mówi Andrzej Madyda.

Po zakończeniu wyborów w zakładowych 
i międzyzakładowych organizacjach związko-
wych przyjdzie czas na elekcję w regionalnych 
sekcjach branżowych (do końca kwietnia) oraz 
wybór władz regionalnych (do końca czerwca). 
Sprawozdawczo-wyborczy zjazd podbeskidz-
kiej „Solidarności” zaplanowany został na 15 
czerwca br. Z kolei wyborczy zjazd krajowy 
„Solidarności”, który odbędzie się tym razem 
w Częstochowie, musi zostać zorganizowany 
przed końcem października.

Andrzej Madyda, wiceprzewodniczący podbeskidzkiej 
„Solidarności”.

ZAPRASZAMY NA fESTYN!
W sobotę 26 maja na terenach rekreacyj-

nych koło bielskiej hali pod Dębowcem od-
będzie się tradycyjny doroczny rodzinny 
festyn związkowy. W programie znajdzie 
się mnóstwo atrakcji zarówno dla dzie-

ci, jak i dorosłych. Więcej szczegółów na 
plakatach, na stronie internetowej Zarządu 
Regionu oraz u przewodniczących zakłado-
wych organizacji NSZZ „Solidarność” na 
całym Podbeskidziu.

Podczas bielskiego seminarium – od lewej zastępca 
Okręgowego Inspektora Pracy Janusz Grygierczyk, szef 
podbeskidzkiej „S” Marek Bogusz, wiceminister Stani-
sław Szwed oraz Piotr Górny.


