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Osoby zainteresowane przynależnością do związku zawodowego lub mające problemy w swoich zakładach 
pracy proszone są o kontakt z Zarządem Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” lub terenowymi oddziałami 
naszego związku. 

LUDZIE PRACY NA JASNEJ GÓRZE

„My chcemy Boga!” – takie było hasło 36. 
Ogólnopolskiej Pielgrzymki Ludzi Pracy, któ-
ra odbyła się w dniach 15 i 16 września na 
Jasnej Górze. Jej kulminacyjnym momentem 
była uroczysta msza św., odprawiona w nie-
dzielę 16 września  na jasnogórskim szczy-
cie. Wzięło w niej udział ponad 20 tysięcy 
osób. Wśród nich była 300-osobowa reprezen-
tacja podbeskidzkiej „Solidarności” z prze-
wodniczącym ZR Markiem Boguszem i jej 
duszpasterzem ks. prałatem Józefem Oleszką.

Przed mszą głos zabrał Piotr Duda, przewod-
niczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. 
– Każdy z nas przybył dzisiaj ze swoją prywatną 
intencją, którą ma głęboko w sercu. Ale jako lu-
dzie „Solidarności”, ludzie pracy, przybyliśmy 

przede wszystkim podziękować u stóp Jasno-
górskiej Pani za bezpieczeństwo i błogosławień-
stwo, które nam udzielała przez cały rok, za tę 
siłę, którą nam Jasnogórska Pani dawała w roz-
mowach z rządem o bardzo ważnych sprawach 
dla nas, dla ludzi pracy. Jest za co dziękować! 
– wołał Piotr Duda.

 – Długo czekaliśmy na to, żeby z tego miej-
sca, ze wzgórza Jasnogórskiej Pani powiedzieć 
głośno: dziś mamy niehandlową niedzielę, nie-
dzielę dla Boga i naszą. Tak długo czekaliśmy, 
modliliśmy się i to zostało wysłuchane przez Ja-
snogórską Panią, że dzisiaj możemy się cieszyć 
z wolnej niedzieli, niedzieli dla Boga i rodziny. 
Ale przed nami kolejne wyzwania, z którymi 
Związek Zawodowy „Solidarność” się zmierzy 
– mówił przewodniczący.

PRotESt ośwIAtowEJ „SoLIDARNośCI”
Około pięć tysięcy pracowników oświaty 

protestowało w sobotę 15 września przed Mi-
nisterstwem Edukacji Narodowej w Warsza-
wie. Wśród nich było blisko stu przedstawicieli 
nauczycielskiej „Solidarności” z Podbeskidzia 
na czele z szefową Regionalnej Sekcji Oświaty 
i Wychowania NSZZ „Solidarność” Jadwigą 
Utecht-Nolbrzak.

– To początek naszej walki – mówił prze-
wodniczący nauczycielskiej „Solidarności” 
Ryszard Proksa po przekazaniu minister Annie 
Zalewskiej petycji wystosowanej przez związ-
kowców. W petycji tej napisano m.in.: „Od 
kilkunastu lat relacja płacy nauczycieli w sto-
sunku do przeciętnego wynagrodzenia w go-
spodarce narodowej drastycznie spada. Nasz 
Związek wielokrotnie postulował powiązanie 
wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym wyna-

grodzeniem w gospodarce narodowej i odejście 
od uznaniowości”.
Związkowcy wystosowali cztery postulaty. 
Żądają:
1. wzrostu wynagrodzeń zasadniczych dla na-

uczycieli w wysokości 15 proc. od 1 stycz-
nia 2019 r.,

2. zmiany systemu wynagradzania i systemu 
finansowania zadań oświatowych,

3. usunięcia niekorzystnych przepisów doty-
czących oceny pracy nauczycieli i awan-
su zawodowego,

4. likwidacji godzin karcianych.
Ryszard Proksa podkreślał podczas prote-

stu, że nauczyciele zwykle zostają pominięci 
w procesach rewaloryzacji wynagrodzeń, a cza-
rę goryczy przelało wydłużenie procesu awansu 
zawodowego w oświacie.

RAJD ZA NAmI…
W sobotę 8 września szlakami Beskidu Ży-

wieckiego przeszła ponad setka uczestników 
tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Rajdu „So-
lidarności”, tradycyjnie organizowanego przez 
podbeskidzkich związkowców przy wsparciu 
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Na rajdowej mecie, usytuowanej przy schro-
nisku turystycznym na Hali Boraczej, odprawio-
na została polowa msza św. dla związkowców 
i ich rodzin. Tam też organizatorzy rajdu, w tym 
szef podbeskidzkiej „Solidarności” Marek Bo-
gusz, wręczyli puchary dla najlepszych zespo-
łów. Puchar Przewodniczącego ZR za pokonanie 

najdłuższej trasy (aż ze Złatnej) przypadł repre-
zentacji związkowców z bielskiej spółki ABB 
(d. Apena). Z kolei puchar Przewodniczącego 
Komisji Krajowej dla najliczniejszej drużyny po 
raz kolejny przypadł związkowcom z „Solidar-
ności” spółki Proseat z Bielska-Białej, prowa-
dzonej przez szefa tej organizacji Rafała Tyrałę. 
Był też konkurs wiedzy turystycznej, który wy-
grał Leszek Caputa z Żywca.

– Serdecznie dziękuję wszystkim uczestni-
kom rajdu, którzy wyruszyli na rajdowe szla-
ki i zdecydowali się razem z nami aktywnie 
spędzić tę wrześniową sobotę. Do zobaczenia 
za rok – powiedział po zakończeniu rajdu Ma-
rek Bogusz.

PłACA mINImALNA – 2250 ZłotYCh
Rząd podjął decyzję, że płaca minimalna 

w 2019 roku wyniesie 2250 złotych, a najniż-
sza stawka godzinowa 14,70 zł.

Przypomnijmy, że w tym roku płaca mini-
malna wynosi 2100 zł, a najniższa stawka go-
dzinowa 13,70 zł. Jak wynika z danych rządu, 
liczba pracowników otrzymujących wynagro-
dzenie w wysokości obowiązującej w 2018 
r. płacy minimalnej wynosi obecnie ok. 1,5 
mln osób.

– W związku z ogłoszeniem przez premiera 
wysokości przyszłorocznej płacy minimalnej 
stwierdzamy, że to kompromis, który nas nie za-

dawala, ale jest do zaakceptowania. Ale na tym 
polega konstruktywny dialog. Wzrost o 150 zł 
to kolejny krok na drodze do płacy minimalnej 
na poziomie 50 proc. przeciętnego wynagrodze-
nia i jest dla „Solidarności” absolutnym mini-
mum do przyjęcia – powiedział przewodniczący 
NSZZ Solidarność Piotr Duda.

– Czekamy na kolejne propozycje dotyczące 
pozostałych postulatów Związku, przedstawio-
nych premierowi w sierpniu: podwyżek w pań-
stwowej sferze budżetowej oraz odmrożenia 
wskaźnika naliczania funduszu socjalnego – 
dodaje przewodniczący.

tURNIEJ StRZELECkI
Trwają zapisy chętnych do udziału w kolej-

nym turnieju strzeleckim, który odbędzie się 
w sobotę 6 października na strzelnicy w Gole-
szowie. Czasu jest niewiele – termin zgłaszania 
upływa 1 października.

Więcej informacji można uzyskać u prze-
wodniczących KZ oraz u członka Prezydium 
ZR Piotra Gołąba (tel. 530 760 060). 

Znaleźć je można także na stronie interne-
towej podbeskidzkiej „Solidarności” (www.
solidarnosc.org.pl/bbial).

PoRoZUmIENIE „SoLIDARNośCI”  
Z PRZEmYSłAwEm DRAbkIEm

W poniedziałek 24 września w siedzibie pod-
beskidzkiej „Solidarności” odbyło się podpisa-
nie porozumienia związkowców z kandydatem 
PiS na Prezydenta Bielska-Białej Przemysła-
wem Drabkiem.

Związkowcy udzielili poparcia kandydato-
wi PiS na urząd Prezydenta Miasta Bielska-
-Białej, a ten z kolei zobowiązał się m.in. do 
wspierania spraw pracowniczych w bielskich 
zakładach pracy, a zwłaszcza w instytucjach 
i spółkach należących do samorządu, oraz re-
alizacji programów społecznych popieranych 
przez „Solidarność”.

Porozumienie podpisali przewodniczący 
Zarządu Regionu Marek Bogusz i jego zastęp-
ca Andrzej Madyda oraz Przemysław Drabek 

i prezes Zarządu Okręgowego PiS w Bielsku-
-Białej, wiceminister rodziny, pracy i polityki 
społecznej Stanisław Szwed. W uroczystości, 
zorganizowanej w trakcie posiedzenia Zarządu 
Regionu, wzięli udział także związkowi kandy-
daci na listach PiS: Andrzej Gacek, kandydują-
cy do Rady Miejskiej Bielska-Białej, oraz Ewa 
Żak, ubiegająca się o mandat radnej Sejmiku 
Województwa Śląskiego.

– To pierwsza tego typu deklaracja o współ-
pracy w historii naszego miasta. Polityka spo-
łeczna, poszanowanie praw pracowniczych 
i dialog to dla mnie priorytetowe zadania, dla-
tego nasza współpraca ma ważne znaczenie dla 
rozwoju miasta – stwierdził Przemysław Drabek 
po podpisaniu porozumienia.


