Odeszli na drugą
stronę...
NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie

Twórzmy Rzeczpospolitą
Samorządną

CZAS WYBORÓW
W 1981 roku „Solidarność” przyjęła swój
program działania zatytułowany „Rzeczpospolita Samorządna”. Tę samorządną ojczyznę wciąż
tworzymy i kształtujemy – między innymi przez
wybory samorządowe. Nie możemy ich, jako
„Solidarność”, odpuścić…
Walczymy o społeczeństwo obywatelskie,
a jedną z najważniejszych dróg prowadzących
do kształtowania takiego społeczeństwa jest świadomy udział w wyborach, także tych samorządowych. Lokalne samorządy współtworzą kształt
naszych małych ojczyzn – gmin, miast, powiatów
czy województw, a tym samym kształtują naszą rzeczywistość, nasze życie. Nie możemy też
zapominać, że samorządy są jednym z największych pracodawców, a więc od tego, kto wchodzi
w skład władz terytorialnych kolejnych szczebli,
zależy los tysięcy pracowników.
Podbeskidzka „Solidarność” nie bierze bezpośredniego udziału w wyborach, ale wspiera związkowych kandydatów, których znaleźć

Przed siedzibą PGE
W piątek 5 października odbyła się związkowa manifestacja przed warszawską siedzibą PGE Polska Grupa Energetyczna SA przy
ul. Mysiej. Wzięło w niej udział około 1,5 tys.
związkowców z całego kraju, w tym blisko
100-osobowa reprezentacja podbeskidzkiej
„Solidarności”.
Protest był efektem braku reakcji rządu na
łamanie praw pracowniczych i prowadzenie an-

Jesienne wędkowanie
W sobotę 29 września w kompleksie rybackim
Wodna Dolina w Pruchnej odbył się Wędkarski
Piknik Rodzinny połączony z rywalizacją o Puchar
Przewodniczącego Regionu Podbeskidzie NSZZ
,,Solidarność”. Blisko pięćdziesięciu zawodników rywalizowało w dwóch kategoriach – spławik oraz grunt. W zawodach wzięły udział także
dzieci uczestników. W kategorii „grunt” najlepszy
wynik (16,40 kg) uzyskała Grażyna Płócienniczak
reprezentująca spółkę Proseat w Bielsku- Białej.
Drugie miejsce zdobyli ex aequo Roman Pająk

Szkolenia, szkolenia
We wtorek 23 października w siedzibie Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” w Bielsku-Białej odbędzie się szkolenie
pt. „Polityka bezpieczeństwa – RODO a związki
zawodowe”. Osoby chętne do udziału proszone
są o pilny kontakt z odpowiedzialnym za dział
szkoleń wiceprzewodniczącym ZR Stanisławem
Sołtysikiem (tel.: 603-321-939, 33 812 67 90).

Wizerunki związkowych kandydatów znaleźć można nawet na ścianach budynku podbeskidzkiej „Solidarności”.
można na całym Podbeskidziu na różnych listach w wyborach zarówno do rad gmin i miast,
powiatów i województw. Są to osoby doświadczone nie tylko w pracy związkowej, ale także społecznej, charytatywnej czy politycznej.
Udzielamy im poparcia, bo wiemy, że nie zapomną, kogo reprezentują, i w samorządowych
władzach nadal będą ludźmi „Solidarności”.
Przewodniczący podbeskidziej „Solidarności”

Marek Bogusz
Listę kandydatów mających poparcie podbeskidzkiej „Solidarności” znaleźć można na
naszej stronie internetowej www.solidarnosc.
org.pl/bbial.
tyzwiązkowej działalności przez władze PGE.
– Wzięliśmy udział w proteście energetyków,
bo polityka władz tej spółki dotyka również
naszych członków, zrzeszonych w „Solidarności” Zespołu Elektrowni Wodnych Porąbka-Żar.
Wciąż są tam problemy z dialogiem z pracodawcą, a właściwie z jego brakiem – tłumaczy szef
podbeskidzkiej „Solidarności” Marek Bogusz.
Organizatorem akcji była Rada Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ
„Solidarność”.

(Cooper Standard Automotive Bielsko-Biała) oraz
Marek Górny (Aluprof w Bielsku Biała).
Kategorię „spławik” z wynikiem 33 kg wygrał Łukasz Szklorz (PPG Cieszyn SA). Drugie
miejsce (wynik – 16,60 kg) zdobył reprezentujący
spółkę Aluprof z Bielska-Białej Damian Zwardoń, a na trzecim miejscu uplasował się Krzysztof Zwardoń (15,80 kg) z tego samego zakładu.
Najlepszym zawodnikom nagrody wręczył
przewodniczący podbeskidzkiej „Solidarności”
Marek Bogusz. Dodatkowo wszystkie dzieci
biorące udział w pikniku otrzymały od organizatorów upominki.
Z kolei Klub Społecznego Inspektora Pracy przy Zarządzie Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” organizuje
w dniach 5-9 listopada 2018 roku wyjazdowe szkolenie dla nowo wybranych oraz
kontynuujących kolejną kadencję społecznych inspektorów pracy oraz przedstawicieli
związków zawodowych w komisjach BHP.
Szczegóły na stronie internetowej podbeskidzkiej „Solidarności”.

Przełom października i listopada to czas,
gdy w sposób szczególny wspominamy tych,
którzy odeszli już do wieczności – naszych
zmarłych krewnych, przyjaciół, znajomych.
My, członkowie podbeskidzkiej „Solidarności”, w sposób szczególny pamiętajmy w ten
czas o tych, którzy współtworzyli nasz związek na Podbeskidziu, poświęcali mu swe siły,
czas, zdrowie, często także swą wolność, działali ofiarnie w komisjach zakładowych, walcząc o prawa ludzi pracy, a których nie ma
już wśród nas. W różnym czasie i w różnym
stopniu przyczynili się do odzyskania wolności
przez naszą Ojczyznę, do przetrwania, a potem
rozwoju „Solidarności”. Niektórzy z nich nie
byli nawet członkami „Solidarności”, lecz poprzez swą działalność i ofiarę zasłużyli na naszą
wdzięczną pamięć.
Ta smutna lista z każdym rokiem jest coraz
dłuższa. Znajdują się na niej między innymi:
Tadeusz Adamski, Wiesław Bakalarski,
Ryszard Basior, Andrzej Baścik, Antoni Bobowski, Barbara Bryś, Kazimierz Bury, Michał
Caputa, Kazimierz Cieśla, Andrzej Chlewicki,
Bożena Ćwiertniewska, Henryk Data, Maciej
Dębowski, Oswald Dobrzański, Rudolf Dominik, Czesław Drzazga, Władysław Dutka, Maciej Faflak, Karol Fajkis, Włodzimierz Foryś,
Jan Frączek, Jan Gajewski, Stanisław Jerzy
Gdula, Zbigniew Gołąb, Jerzy Górny, Bolesław Gwizdała, Wanda Gwizdała, Kazimierz
Jabłoński, Jadwiga Kaczmarczyk, Krzysztof
Kierepka, Jan Kinowski, Helena Kocoń, Zbigniew Kołodyński, Józef Kowalski, Barbara
i Ireneusz Kóskowie, Andrzej Kralczyński,
Jerzy Kucharski, Eugeniusz Lach, Mieczysław Machowiak, Tadeusz Makulski, Tadeusz
Malejka, Danuta Marzec-Styczeń, Alicja Mazur, Tadeusz Miara, Leopold Mizera, Zdzisław

Związkowcy strzelali
Po raz piąty odbyły się Zawody Strzeleckie
o Puchar Przewodniczącego Zarządu Regionu
Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”. Zorganizowano je na strzelnicy w Goleszowie. W turnieju
wzięło udział 67 osób – związkowców i członków ich rodzin. Przy pięknej jesiennej pogodzie
rozegrane zostały dwie konkurencje konkursowe:
strzelanie z karabinka kałasznikow do tarczy i ze
strzelby gładkolufowej do rzutek.
W pierwszej konkurencji najlepszy okazał
się Michał Szmajduch z komisji „Solidarności”

Mnich, Tadeusz Moll, Józef Noszczyk, Stanisław Olejak, Henryk Pawłowski, Lidia Pilch,
Teresa Piwowarczyk, Aleksandra Polak, Krystyna Pysz, Leszek Radziwiłł, Ignacy Sanak,
Andrzej Sikora, Weronika Semik, Stanisław
Simoni, Antoni Sordyl, Wiesław Stachewicz,
Bronisława Staniszewska, Marian Strzała,
Bolesław Stwora, Jan Sulikiewicz, Stanisław
Sznepka, Ewa Szostakowska, Bogumiła Sztefko, Aleksander Tarnawa, Stanisław Tekieli,
Paweł Tomasik, Józef Tyc, Jan Tyrkiel, Rudolf
Tyrna, Tadeusz Wielgolawski, Antoni Włoch,
Michał Wołyniec, Andrzej Zając, Jan Ziarko,
Czesław Zuber, Stefan Zuber...
Tylko w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy
do tego żałobnego wykazu dopisaliśmy Mirosława Biernota, Jadwigę Gołdynię, Grzegorza
Jaroszewskiego, Ryszarda Orła, Adama Pawlika
i Ryszarda Penkalę.
Do tej z pewnością dalece niepełnej listy
trzeba też dopisać zmarłych duszpasterzy,
którzy wspomagali „S” w czasie pamiętnego
strajku, a później wspierali ją w okresie stanu
wojennego. Są to przede wszystkim arcybiskup
Bronisław Dąbrowski, biskupi Czesław Domin
i Herbert Bednorz oraz księża Kazimierz Jancarz, Adolf Chojnacki, Józef Sanak i Franciszek
Janczy, a także zmarły w tym roku ks. kanonik
Leopold Zielasko.
Im wszystkim i dziesiątkom innych, którzy
w tym miejscu nie zostali wymienieni, podbeskidzka „Solidarność” winna jest wdzięczność,
pamięć i modlitwę.

z bielskiego Befaredu i to do niego trafił pierwszy z dwóch Pucharów Przewodniczącego ZR.
Za nim uplasowali się Jerzy Piprek z MZK
Bielsko-Biała i Ryszard Honkisz z bielskiej
spółki Nemak.
W strzelaniu do rzutek pierwsze miejsce
i puchar Przewodniczącego wystrzelał Tomasz
Mokry z Komisji Terenowej „S” w Cieszynie.
Drugie miejsce zajął Rafał Tyrała z bielskiej spółki Proseat, a trzecie wspomniany już w poprzedniej kategorii Michał Szmajduch z Befaredu.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w turnieju!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
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.
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 – Janusz Gołdynia,
tel. 33 842-57-67
Skoczów, ul. Bielska 18
Przewodniczący – Czesław Chrapek,
tel. 696 600 333
Sucha Beskidzka, ul. Semika 1
Przewodniczący – Maciej Mażul
Żywiec, Al. Piłsudskiego 56
Przewodniczący – Andrzej Madyda,
tel. 603 769 965
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