Rajd „Solidarności” na pograniczu…
Blisko stu związkowców i członków ich rodzin wzięło udział w sobotę 7 września w tradycyjnym dorocznym Ogólnopolskim Rajdzie
„Solidarności”, zorganizowanym przez podbeskidzkich związkowców przy wsparciu Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. W tym roku
rajdowe trasy prowadziły szlakami Beskidu Żywieckiego na szczyt Wielkiej Raczy na polsko-słowackiej granicy.
Wbrew niepokojącym prognozom pogoda
dopisała, podobnie jak i humory wszystkich
uczestników. Na rajdowej mecie, usytuowanej
przy schronisku turystycznym na Wielkiej Raczy,
polową mszę św. dla związkowców i ich rodzin
odprawił ks. Mateusz Dudkiewicz z bielskiej parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Tam też

organizatorzy rajdu, w tym szef podbeskidzkiej
„Solidarności” Marek Bogusz, wręczyli puchary dla najlepszych zespołów. Puchar Przewodniczącego Komisji Krajowej dla najliczniejszej
drużyny po raz kolejny przypadł związkowcom
z „Solidarności” spółki Proseat z Bielska-Białej
– była to 40-osobowa grupa zorganizowana przez
szefa tej organizacji Rafała Tyrałę.
Z kolei puchar Przewodniczącego ZR za pokonanie najdłuższej trasy przypadł reprezentacji związkowców z bielskiej spółki ABB (d.
Apena), którzy na szczyt Wielkiej Raczy dotarli
po pokonaniu blisko 15-kilometrowej drogi ze
Zwardonia. Był też konkurs wiedzy turystycznej, który wygrał Paweł Łabuz z „Solidarności”
żywieckiej spółki Sews Cabind.

Pamiątkowe zdjęcie po polowej mszy św. odprawionej przy polsko-słowackiej granicy.

Rocznicowa
modlitwa
W piątek 30 sierpnia w przeddzień 39. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych
w kościele Trójcy Przenajświętszej w Bielsku-Białej odprawiona została msza św. w intencji „Solidarności” i wszystkich związkowców
z Regionu Podbeskidzie.
Koncelebrowanej mszy przewodniczył
proboszcz parafii, a równocześnie diecezjalny duszpasterz ludzi pracy ks. prałat Józef
Oleszko. We wspólnej modlitwie wzięli udział
członkowie „Solidarności” z różnych stron
Podbeskidzia wraz z przedstawicielami Pre-

– Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom rajdu, którzy wyruszyli na rajdowe szlaki i zdecydowali się razem z nami aktywnie

Związkowcy ze spółki Proseat – zdobywcy pucharu dla najliczniejszej rajdowej grupy.

zydium Zarządu Regionu oraz pocztami sztandarowymi.
Po zakończeniu Eucharystii była okazja do
uczczenia relikwii Patrona „Solidarności” bł.
ks. Jerzego Popiełuszki.

Popieramy abp. Jędraszewskiego
W pełni popieramy Metropolitę Krakowskiego Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, który jednoznacznie wskazał na zagrożenia, jakie
niesie ze sobą obca naszej tożsamości i tradycji
ideologia LGBT (…). Nie możemy pozwolić,
byśmy ze swoimi poglądami oraz przywiązaniem do naszej wiary i tradycji stali się dyskryminowaną mniejszością we własnym kraju
– podkreślili związkowcy z Podbeskidzia w stanowisku, przyjętym 26 sierpnia 2019 roku.
Poniżej publikujemy pełny tekst stanowiska
Prezydium Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ
„Solidarność”, przyjętego 26 sierpnia 2019 roku:
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” w swym działaniu zawsze
– od 39 lat – kieruje się wartościami chrześcijańskimi i katolicką nauką społeczną. Nie może
nam być obojętna sytuacja w naszej Ojczyźnie, gdzie coraz częściej wyznawane przez nas
wartości są wyszydzane, a promowane są zachowania obce naszej wierze i tradycji. Dochodzi do sytuacji, że osoby, które zdecydowanie
i otwarcie opowiadają się po stronie wartości
chrześcijańskich, są wykpiwane, zastraszane,
szykanowane.
W pełni popieramy Metropolitę Krakowskiego Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, który jednoznacznie wskazał na zagrożenia, jakie
niesie ze sobą obca naszej tożsamości i tradycji

Związkowcy na szlakach prowadzących na Wielką Raczę.

ideologia LGBT. Szanujemy godność każdego
człowieka i jego prawo do własnych wyborów,
ale nie możemy milczeć, gdy obserwujemy bezwzględną ekspansję obcej nam ideologii przy
równoczesnym obrażaniu naszych uczuć i naszej wiary, przy wykpiwaniu instytucji rodziny,
przy deprecjonowaniu postaw patriotycznych.
Nie możemy pozwolić, byśmy ze swoimi poglądami oraz przywiązaniem do naszej wiary
i tradycji stali się dyskryminowaną mniejszością
we własnym kraju.
Pragniemy przekazać Księdzu Arcybiskupowi Markowi Jędraszewskiemu nasze podziękowanie za mądre, prawdziwe słowa i wyrazić
naszą pełną z Nim solidarność. Zapewniamy,
że zawsze będziemy się opowiadać po stronie
wartości chrześcijańskich i swym codziennym
działaniem potwierdzać ten nasz wybór. Zobowiązuje nas do tego nie tylko nasz Statut,
ale przede wszystkim nasze sumienie i nasza
wiara. Takiej postawy wymaga też od nas nasz
Patron – Błogosławiony Ksiądz Jerzy Popiełuszko!
Blisko ćwierć wieku temu na naszej, beskidzkiej ziemi Ojciec Święty wołał, że Polsce nade
wszystko potrzeba dziś ludzi sumienia, ludzi
wiernych drogowskazowi, jakim jest Chrystusowy krzyż. Słowa te są nadal aktualnie, może
nawet bardziej niż w 1995 roku.

spędzić tę wrześniową sobotę. Do zobaczenia za rok – powiedział po zakończeniu rajdu
Marek Bogusz.

Najdłuższą trasę pokonali rajdowcy z „Solidarności” spółki
ABB-Apena.

Rośnie płaca
minimalna
Rząd podjął decyzję o podniesieniu minimalnego wynagrodzenia w 2020 roku do wysokości
2600 zł. Oznacza to, że minimalne wynagrodzenie w relacji do przeciętnego wynagrodzenia
osiągnie poziom 50 proc.
Taka decyzja jest realizacją jednego ze sztandarowych postulatów NSZZ „Solidarność”,
który w formie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej złożyliśmy już w 2011 roku. Wtedy
koalicja PO-PSL wyrzuciła ten projekt do kosza
razem z ponad 200 tys. podpisów.
Większy niż pierwotnie planowany wzrost
płacy minimalnej to również efekt prowadzonego od kilku miesięcy dwustronnego dialogu pomiędzy Rządem i NSZZ „Solidarność”
w ramach tzw. „Piątki Solidarności”. Udało się

w ostatnim czasie m.in. wyłączyć z płacy minimalnej dodatki stażowe, przyspieszyć wzrost
wskaźnika naliczania zakładowego funduszu
socjalnego, zwiększyć środki na podwyżki
w sferze finansów publicznych, ustanowić lepszą ochronę przed bezprawnym zwolnieniem,
czy przywrócić pluralizm związkowy w służbach mundurowych.
Z satysfakcją należy też odnotować zapowiedź dalszego wzrostu minimalnego wynagrodzenia. To pierwsza taka sytuacja, gdzie tempo
wzrostu zostało określone w perspektywie kilkuletniej.
Ciągle otwartym problemem pozostaje
wprowadzenie emerytur stażowych, a więc
możliwości przechodzenia na emeryturę po
przepracowaniu 40 lat przez mężczyzn i 35 lat
przez kobiety bez względu na wiek.
Piotr Duda
Przewodniczący KK NSZZ „Solidarność”

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. 33 812-67-90, 530 760 060
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
Przewodniczący – Michał Marek,
tel. 609 436 566
Oświęcim, ul. Śniadeckiego 21
Koordynator – Joanna Czerwik,
tel. 33 842-57-67
Skoczów, ul. Bielska 18
Przewodniczący – Czesław Chrapek,
tel. 696 600 333
Sucha Beskidzka, ul. Semika 1
Koordynator – Beata Mażul,
tel. 668 973 092
Żywiec, Al. Piłsudskiego 56
Przewodniczący – Andrzej Madyda,
tel. 603 769 965
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