
NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie

ZBIERAMY PODPISY POPARCIA
Trwa ogólnopolska akcja zbierania pod-
pisów poparcia dla obywatelskiej inicja-
tywy ustawodawczej w kwestii emerytur 
stażowych. Podpisy można składać mię-
dzy innymi w zakładowych organiza-
cjach związkowych.

Przypomnijmy: w połowie czerwca prze-
wodniczący Obywatelskiej Inicjatywy Usta-
wodawczej „Emerytury za staż” Piotr Duda 
złożył u Marszałek Sejmu Elżbiety Witek pro-
jekt ustawy wraz z wymaganymi do zareje-
strowania wniosku podpisami. Dwa tygodnie 
później Pani Marszałek formalnie zaakcepto-
wała wniosek. Od lipca trwa kampania pro-
mocyjna tej inicjatywy oraz akcja zbierania 
podpisów poparcia „emerytur za staż”.

Projekt ustawy przygotowanej przez „Soli-
darność” przewiduje tylko jedno obostrzenie: 
40 lat pracy składkowej mężczyzn lub 35 lat 
pracy składkowej kobiet i uzbierany minimal-
ny kapitał – tak, aby pracownik, który zdecy-
duje się odejść na emeryturę, miał zapewnioną 

minimalną emeryturę, a państwo nie musiało 
do niego dopłacać.

– Podejmujemy obywatelską inicjatywę 
ustawodawczą, by Polacy po latach cięż-
kiej pracy połączonej z płaceniem składek 
emerytalnych mogli skorzystać z emerytur 
stażowych. Ważne jest to, że przepisy o eme-
ryturach stażowych dotyczyć będą wszyst-
kich obecnie pracujących, w tym rolników 
i dzisiejszej młodzieży, dopiero wkraczają-
cej na rynek pracy. Apelujemy do wszystkich 
o poparcie tej inicjatywy swoimi podpisami. 
Tylko wspólnym, solidarnym działaniem 
doprowadzimy do tego, że Polacy po latach 
uczciwej ciężkiej pracy będą mogli skorzystać 
z praw emerytalnych! – mówi przewodniczący 
podbeskidzkiej „Solidarności” Marek Bogusz.

Podpisy poparcia tej inicjatywy można 
składać w siedzibie podbeskidzkiej „Solidar-
ności” przy ulicy Adama Asnyka 19 w Biel-
sku-Białej, w terenowych biurach związku 
(adresy na stronie obok) oraz w każdej zakła-
dowej komisji NSZZ „Solidarność”.

SOLIDARNOŒÆ O P£ACY MINIMALNEJ W 2022 ROKU
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Soli-

darność” postuluje, aby przyszłoroczny poziom 
płacy minimalnej wynosił nie mniej niż 3100 zł 
brutto, a minimalna stawka godzinowa nie mniej 
niż 21,75 zł brutto. Ten postulat związkowcy uza-
sadniają planowanym solidnym wzrostem gospo-
darczym i – przede wszystkim – wysoką inflacją.

– Postulat wzrostu minimalnego wynagrodze-
nia o nie mniej niż 10,71 proc. ma swoje podłoże 
zarówno w planowanym, zapowiadanym wzro-
ście PKB, a także w oparciu o szacunki dotyczące 
inflacji – czytamy w opinii Prezydium KK.

Opinia powołuje się nie tylko na polskie 
prognozy, ale również na szacunki Komisji 

Europejskiej i dane statystyczne OECD. Wska-
zują one nie tylko na wyższe od zapisanego 
w projekcie budżetu wzroście PKB, ale rów-
nież wyższą inflację.

„Solidarność” wskazuje też na istotne zna-
czenie płacy minimalnej dla polskich pra-
cowników. – Postulowany przez Związek 
wyższy wzrost minimalnego wynagrodze-
nia na poziomie 3100 zł wpłynie na poziom 
dochodów dużej grupy pracowników, gdyż 
zgodnie ze statystykami z ogółu zatrudnio-
nych w gospodarce narodowej aż 13 proc. 
otrzymuje minimalne wynagrodzenie – czy-
tamy w opinii.

W ROCZNICÊ SIERPNIA’80
Zapraszamy przedstawicieli zakładowych 

organizacji związkowych NSZZ „Solidarność” 
z Regionu Podbeskidzie oraz członków i sympa-
tyków naszego Związku do udziału w głównych 
regionalnych obchodach 41. rocznicy podpi-
sania Porozumień Sierpniowych i powstania 
NSZZ „Solidarność”. W tym roku odbędą się 
one w poniedziałek 30 sierpnia w Skoczowie.

Uroczystości rozpoczną się o godz. 14.00 
w kaplicy katechetycznej przy ul. Pawła Stal-
macha w Skoczowie, gdzie otwarta zostanie 

wystawa poświęcona historii skoczowskiej 
„Solidarności”. O godz. 15.00 w kościele Świę-
tych Piotra i Pawła odprawiona zostanie msza 
św. w intencji „Solidarności” i świata pracy, 
sprawowana przez duszpasterza „Solidarno-
ści” ks. prałata Józefa Oleszkę. Po zakończeniu 
Eucharystii przewidziane jest m.in. odsłonięcie 
i poświęcenie obelisku „Solidarności”, usytu-
owanego przy Rondzie Ofiar Stanu Wojennego.

Serdecznie zapraszamy!

WYSTAWA O PRYMASIE 
TYSI¥CLECIA

Na przełomie lipca i sierpnia 
na placu Bolesława Chrobrego 
w Bielsku-Białej prezentowana 
była wystawa „Doświadczanie 
wspólnoty”, na którą składały 
się zdjęcia sprzed czterdziestu 
laty, wykonane w czasie po-
grzebu Prymasa Polski kard. 
Stefana Wyszyńskiego. Obok 
35 czarno-białych fotografii 
autorstwa obecnego senatora, 
a kiedyś dziennikarza Jana Ma-
rii Jackowskiego, umieszczone 
zostały krótkie historyczne opra-
cowania w języku polskim i angielskim.

Otwarcie wystawy odbyło się 23 lipca. 
Skromnej – z konieczności – uroczystości 
przewodniczył Lesław Werpachowski, dy-
rektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Biel-
sku-Białej. Wśród uczestników byli m.in. 
duchowni na czele z biskupem Piotrem Gre-
gerem, samorządowcy z sejmiku wojewódz-
twa śląskiego, przedstawiciele katowickiego 
Urzędu Marszałkowskiego oraz dawni i obec-
ni działacze podbeskidzkiej „Solidarności”, 
m.in. Henryk Urban, Stanisław Kania, Henryk 
Juszczyk, Antoni Mleczko, Andrzej Madyda, 
Stanisław Sołtysik. Marek Bogusz.

Obecność związkowców nie powinna dzi-
wić, gdy przypomnimy sobie rolę, jaką odegrał 
prymas Wyszyński przy zakończeniu strajku 
generalnego na Podbeskidziu w styczniu i lutym 
1981 r. Mówił o tym ówczesny wiceprzewod-
niczący podbeskidzkiej „Solidarności” Henryk 
Juszczyk, który uczestniczył nie tylko w strajku, 
ale także w spotkaniu z Pryma-
sem w dniu 6 lutego 1981 r., 
tuż po podpisaniu porozumie-
nia. – Prymas był zamyślony. 
Jego wzrok był gdzieś poza 
nami. Pamiętam jego słowa: 
zwróćcie uwagę, kto do wa-
szego Związku wstępuje. Bo 
o prowokację nie było trud-
no w tych czasach. Ten jego 
wzrok, tak myślę, sięgał chyba 
naszych czasów. Jakby chciał 
powiedzieć: chłopcy, nie wie-

cie jeszcze, co was czeka – wspominał Hen-
ryk Juszczyk.

Z kolei biskup Piotr Greger w swym słowie 
zwrócił uwagę, że przypadająca w tym roku 
120. rocznica urodzin Stefana Wyszyńskiego, 
75-lecie jego nominacji papieskiej na biskupa 
lubelskiego oraz 40. rocznica śmierci hierar-
chy to okazja, by lepiej poznać tę niezwykłą 
postać przed ważnym wydarzeniem, jakim 
będzie beatyfikacja Sługi Bożego, która ma 
się odbyć 12 września w świątyni Opatrzności 
Bożej w Wilanowie. – W czasach ogromnie 
trudnych dla naszej Ojczyzny, między innymi 
dzięki jego niezłomnej postawie, której ceną 
było wygnanie z diecezji i pobyt w odosobnie-
niu, Kościół w Polsce i rodacy mogli zachować 
wolność ducha – zauważył biskup i wskazał na 
opatrznościowy charakter posługi Prymasa.

Wystawę przygotowało Muzeum Jana Paw-
ła II i Prymasa Wyszyńskiego we współpracy 
z Narodowym Centrum Kultury.

Działacze „Solidarności” Marek Bogusz, Henryk Juszczyk i Antoni Mleczko 
podczas wernisażu wystawy.

ZAPRASZAMY NA RAJD
W sobotę 25 września odbędzie się kolejny 

Ogólnopolski Rajd Górski Solidarności, trady-
cyjnie organizowany przez Region Podbeski-
dzie przy współpracy z Komisją Krajową NSZZ 
„Solidarność”.

Trasy tegorocznego rajdu będą prowadziły 
na Baranią Górę, drugi co do wysokości szczyt 
w Beskidzie Żywieckim (1220 m n.p.m.). Na 
Baranią Górę, a potem na rajdową metę można 
dotrzeć wybierając jeden z wielu prowadzących 
tam szlaków. Dojść można między innymi:
 •  z Wisły Czarne czarnym szlakiem do 

schroniska i później czerwonym na szczyt 
Baraniej Góry: 3,5 h.

 •  z Wisły Czarne niebieskim szlakiem na Ba-
ranią Górę przez Dolinę Białej Wisełki: 3 h.

 •  z Przełęczy Salmopolskiej czerwonym szla-
kiem i następnie zielonym: 3 h 10 min.

Na rajdowej mecie przy schronisku na Przy-
słopie o godz. 12.00 odprawiona zostanie msza 
święta, po której przewidziano poczęstunek 
dla wszystkich uczestników. Będzie również 
tradycyjny konkurs wiedzy o Baraniej Górze 
i Beskidzie Śląskim. Serdecznie zapraszamy!

Zapisy prowadzone są przez przewod-
niczących zakładowych organizacji związ-

kowych. Bliższych informacji udziela 
wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Pod-
beskidzie NSZZ „Solidarność” Stanisław 
Sołtysik (tel. 603 321 939).

Wystawę „Doświadczanie wspólnoty” na bielskim placu Chrobrego otworzył 
biskup Piotr Greger.
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