CZAS ODPOCZYNKU I WSPÓLNEJ ZABAWY

ZWI¥ZKOWY FESTYN W ¯YWCU
W sobotę 11 czerwca na terenie żywieckiego Browaru odbył
się Festyn Rodzinny związkowców NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie.
– Jest czas na pracę, ale też musi
być czas na odpoczynek, na wytchnienie, na integrację i wspólną zabawę.

Witam was na rodzinnym festynie „Solidarności”, zorganizowanym po bliskotrzyletniej, pandemicznej przerwie
– mówił szef podbeskidzkiej „Solidarności” Marek Bogusz witając blisko
1,5 tysiąca uczestników rodzinnego
festynu „Solidarności” w Żywcu.
Przy pięknej pogodzie na terenach
piwiarni przy żywieckim browarze
do późnych godzin nocnych bawili
się związkowcy z zakładowych organizacji „Solidarności” z wszystkich

zakątków regionu wraz ze swymi
rodzinami. Było też wielu znamienitych gości – zaproszenie na związkowy festyn przyjęli m.in. posłanka
do Parlamentu Europejskiego Jadwiga Wiśniewska, poseł na Sejm RP
Przemysław Drabek, sekretarz stanu
w Ministerstwie Rodziny i Polityki
Społecznej Stanisław Szwed, wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz oraz
gospodarz miasta burmistrz Antoni
Szlagor. Nie zabrakło też przedstawicieli instytucji na co dzień współpracujących z „Solidarnością”, a także
związkowców z zaprzyjaźnionych regionów.
Była moc atrakcji zarówno dla dzieci, jak i dorosłych – na festynie odbywały się konkursy z nagrodami i tańce
dla dorosłych, a dla dzieci było malowanie twarzy oraz wspólna zabawa
na dmuchanych zjeżdżalniach i zamkach, puszczanie baniek mydlanych
oraz rozmaite gry i zabawy.
Sponsorami wieczoru byli m.in. Region Podbeskidzie NSZZ „S”, Fundacja Tauron, Lotos oraz miasto Żywiec
i Grupa Żywiec SA.

DIALOG ZWI¥ZKOWCÓW
Z SAMORZ¥DOWCAMI
W dniach 9-10 czerwca
w Ustroniu odbyło się seminarium, zorganizowane przez Komisję Krajową
NSZZ „Solidarność” w ramach projektu „Schematy
Dialogu Społecznego dla
Godnej Pracy w sektorze
publicznym na poziomie samorządów”.
Celem projektu, którego
partnerami – obok „Solidarności” – są Związek Miast Polskich i norweskie związki Fagforbundet, jest wzmacnianie
dialogu społecznego na poziomie samorządów
i związków zawodowych oraz poprawa komunikacji między tymi podmiotami. W ustrońskim
seminarium wzięli udział m.in. kierownicy projektu, Agnieszka Rybczyńska oraz eksperci
Barbara Surdykowska i Sławomir Adamczyk,
wiceprzewodniczący Komisji Krajowej NSZZ
„S” Jerzy Jaworski, szef Regionu Podbeskidzie
NSZZ „Solidarność” Marek Bogusz. Stronę
samorządową reprezentowali m.in. prezydent
Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski, jego
zastępca Adam Ruśniak oraz przedstawiciele
podległych miastu placówek kultury i spółek
komunalnych. Wśród uczestników nie zabrakło
też związkowców z podlegających samorządowi placówek i spółek.
W trakcie seminarium dyskutowano na temat postępowania w przypadku sytuacji konfliktowych i różnych napotykanych przeszkód.
Uczestnicy dzielili się też doświadczeniami
w zakresie prowadzenia dialogu, w tym także
w realiach samorządu miejskiego w Bielsku-Białej. – Uznaję to za kolejny etap istniejącej
współpracy między miastem i „Solidarnością”.
Dialog jest i sądzę, że nie jest on najgorszy, ale
trzeba go rozwijać, by lepiej, w sposób partner-

ski, rozwiązywać problemy i konflikty, które
się pojawią – stwierdził w trakcie seminarium
prezydent Jarosław Klimaszewski.
Szef podbeskidzkiej „Solidarności” Marek
Bogusz przypomniał niedawne, wciąż jeszcze niezakończone protesty związkowców
w bielskich placówkach kultury. – Oczekiwania i postulaty są słuszne, więc włączamy
się w poszukiwanie rozwiązań tych konfliktów właśnie na drodze dialogu. Są rozmowy,
są pewne rozwiązania, choć dla wielu niesatysfakcjonujące. Poprzez takie spotkania
i seminaria chcemy pewne formy dialogu
i komunikacji między związkami i samorządem miasta udoskonalać, a być może nawet
sformalizować w przyszłym porozumieniu
o współpracy – mówi szef podbeskidzkiej
„Solidarności”.

DWA LATA PO ŒMIERCI KS. ZBIGNIEWA POWADY

SMUTNA ROCZNICA
W niedzielę 19 czerwca minęły dwa lata od
nagłej śmierci ks. prałata Zbigniewa Powady, kapelana podbeskidzkiej „Solidarności”
i emerytowanego proboszcza parafii katedralnej św. Mikołaja w Bielsku-Białej.
Przypomnijmy słowa, jakie w dzień pogrzebu
Księdza Zbigniewa przesłał nam prezydent Andrzej Duda: „Odszedł wspaniały kapłan i gorący
patriota, kapelan podbeskidzkiej ‘Solidarności’
i długoletni duszpasterz ludzi pracy; człowiek
głębokiej i mocnej wiary, zawsze niezłomnie
trwający przy najwyższych wartościach chrześcijańskich i narodowych”. Honorując Zmarłego
Kapłana Krzyżem Komandorskim Orderu Odro-

dzenia Polski Prezydent RP zaznaczył: „Niech
to wysokie odznaczenie – wraz z nadanymi
uprzednio Krzyżem Wolności i Solidarności
oraz Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości – będzie znakiem czci, z jaką żegna Go
dzisiaj Rzeczpospolita”.
Podbeskidzka „Solidarność” pamięta o swoim Duszpasterzu, o Jego życiu i służbie Bogu,
Kościołowi i Ojczyźnie. Wśród związkowców
oraz uczestników bielskiego Duszpasterstwa
Ludzi Pracy pojawiła się inicjatywa, by postać
i działalność Księdza Zbigniewa upamiętnić poprzez okolicznościową tablicę, która mogłaby
zostać umieszczona w katedrze lub jej bezpośrednim otoczeniu.

SKONTAKTUJ SIÊ 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 jego terenowymi oddziałami.
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
Przewodniczący – Michał Marek
tel. 609 436 566,
e-mail: michal.bbial@solidarnosc.org.pl

Oświęcim, ul. Śniadeckiego 21
Koordynator – Joanna Czerwik
tel. 506 194 984,
e-mail: j.czerwik.bbial@solidarnosc.org.pl
Skoczów, ul. Bielska 18
Koordynator – Michał Marek
tel. 609 436 566,
e-mail: michal.bbial@solidarnosc.org.pl
Sucha Beskidzka
Koordynator – Andrzej Madyda
tel. 603 769 965,
e-mail: sekr.bbial@solidarnosc.org.pl
Żywiec, Al. Piłsudskiego 56
Przewodniczący – Andrzej Madyda
tel. 603 769 965,
e-mail: sekr.bbial@solidarnosc.org.pl
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