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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
Żywiec – Sucha Beskidzka
Żywiec, al. Piłsudskiego 56
Przewodniczący – Andrzej Madyda 
tel. 603 769 965, 
e-mail: sekr.bbial@solidarnosc.org.pl

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

ŚwIĘTO NIepOdległeJ
Wśród uczestników niepodległościowych uro-
czystości, zorganizowanych 11 listopada w róż-
nych częściach Podbeskidzia, tradycyjnie nie 
zabrakło związkowców z „Solidarności”.

W Skoczowie na uroczystych obchodach 
podczas nabożeństwa, przy składaniu kwia-
tów pod pomnikami, przy odśpiewaniu hymnu 
oraz uroczystym marszu ulicami miasta, obecny 
był poczet sztandarowy „Solidarności” Teksid 
Iron Poland, a także reprezentacja z tego zakła-
du z przewodniczącym Ryszardem Dziaskiem.

Związkowców nie zabrakło też podczas cie-
szyńskiej modlitwy w intencji Ojczyzn, prze-
marszu ulicami miasta oraz w trakcie składania 
kwiatów pod pomnikami. Była manifestacja pa-

triotyczna oraz uroczyste odśpiewanie naszego 
hymnu. Delegacji „Solidarności” przewodni-
czył szef Oddziału „Solidarności” w Cieszynie 
Michał Marek.

Członkowie „Solidarności” byli też obec-
ni podczas głównych diecezjalnych obcho-
dów Święta Niepodległości w Bielsku-Białej 
– mszy św. w kościele św. Maksymiliana Kolbe-
go w bielskich Aleksandrowicach, odświętnym 
przemarszu ulicami miasta i uroczystościach na 
cmentarzu wojskowym.

Za Niepodległą modliliśmy się także w trak-
cie comiesięcznej Mszy za Ojczyznę i „Solidar-
ność”, która odprawiona została w niedzielę 13 
listopada w bielskim kościele Trójcy Przenaj-
świętszej.

prOTeST w OŚwIĘcIMSKIM MAgISTrAcIe
Pracownicy Urzędu Miasta Oświęcim rozpoczę-
li akcję protestacyjną, której celem jest zwró-
cenie uwagi opinii publicznej oraz radnych na 
trudną sytuację płacową w Urzędzie oraz in-
nych instytucjach zarządzanych przez Miasto.

Akcja protestacyjna jest efektem braku 
porozumienia w ramach toczącego się sporu 
zbiorowego. Reprezentująca pracowników Mię-
dzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ 
„Solidarność” Pracowników Samorządowych 
w Oświęcimiu wystąpiła do ministra o wyzna-
czenie mediatora w związku z niespełnieniem 
wysuniętych żądań płacowych w celu poprawy 
sytuacji ekonomicznej pracowników.

– Zarobki pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach, takich jak referent, podinspek-
tor lub inspektor, są bardzo niskie od dawna, 
jednak obecna sytuacja w Polsce sprawia, że 
pracownicy z miesiąca na miesiąc ubożeją przez 
galopującą inflację. Ceny żywności, prądu, gazu 
oraz wszystkich innych podstawowych produk-
tów i usług odczuwalnie wzrastają z miesiąca 
na miesiąc, a wynagrodzenia w zasadzie zatrzy-
mały się na tym samym poziomie, więc realnie 
ich siła nabywcza jest coraz niższa. Mierząc się 
z codziennymi wyzwaniami i wciąż rosnącymi 
wydatkami, pracując uczciwie czterdzieści go-
dzin w tygodniu, mamy prawo do wynagrodzeń 
zapewniających nam komfort życia, nie mar-
twiąc się o to, czy nie zabraknie nam pieniędzy 
na życie zanim otrzymamy wynagrodzenie za 
kolejny miesiąc – mówią pracownicy.

Dodatkową frustrację pracowników powodu-
je bierne podejście Prezydenta Miasta Oświę-
cim do tematu niskich wynagrodzeń, a wręcz 
jasny sprzeciw wobec podwyżek. To utwier-
dza pracowników w świadomości niedoceniania 
przez Prezydenta pracy pracowników Urzędu 
Miasta. Każdorazowa wypowiedź Prezydenta 
Miasta Oświęcim (czy to na sesji Rady Miasta 
Oświęcim, czy w lokalnych mediach) utwier-
dza pracowników w przekonaniu, że ze strony 
Prezydenta nie ma dobrej woli i chęci pochyle-
nia się nad problemem. Podwyżki diet Radnych 
Rady Miasta w Oświęcimiu oraz wynagrodzenia 
samego Pana Prezydenta, i to z wyrównaniem, 
sugerują zrozumienie dla postępujących zmian 
ekonomicznych, które w jednakowym stopniu 
dotyczą wszystkich pracowników Magistratu. 
Inwestycja w kapitał ludzki również jest inwe-
stycją, która służy realizacji zadań samorządu. 
Nie do przyjęcia, w kontekście obowiązujących 
zwyczajowo standardów, jest pominięcie stro-
ny związkowej w projektowaniu wynagrodzeń 
w budżecie na przyszły rok.

Akcja protestacyjna nie wprowadza żadnych 
utrudnień dla mieszkańców. Pracownicy, rozu-
miejąc swoją społeczną misję, starają się zwró-
cić uwagę na trudną sytuację w Urzędzie Miasta 
solidaryzując się ze wszystkimi, których dosię-
gły skutki obecnego kryzysu.

JeRZy ChRZąSZCZ
Przewodniczący MOZ NSZZ „Solidarność”  

Pracowników Samorządowych w Oświęcimiu

pIąTA edycJA gry MIeJSKIeJ

TrOpAMI SOlIdArNOŚcI
W 41. rocznicę wprowadzenia stanu 
wojennego w Polsce Stowarzysze-
nie „Podbeskidzie Wspólna Pa-
mięć” organizuje piątą edycję 
Gry Miejskiej „Tropami So-
lidarności” poświęconą burz-
liwej historii podbeskidzkiej 
„Solidarności”, która odbędzie 
się w Bielsku-Białej w sobotę 10 
grudnia. Organizatorzy szacują, 
że w grze weźmie udział ponad 50 osób 
w wieku 15-21 lat.

Tradycyjnie już impreza ta będzie łączyła 
elementy fabularnej gry terenowej oraz biegu na 
orientację. Zadaniem uczest-
ników będzie wcielenie się 
w działaczy „Solidarności“ 
i zmierzenie z wyzwaniami 
czasów PRL-u oraz stanu 
wojennego, m.in. organi-
zacja demonstracji związ-
kowej, druk i kolportaż 
podziemnych biuletynów 
solidarnościowych, przejście 
przez przesłuchanie przez 
funkcjonariuszy Służby 
Bezpieczeństwa oraz wie-
le innych.

Gra będzie też okazją do 
spotkania z prawdziwymi 

uczestnikami tamtych wydarzeń – or-
ganizatorami strajków, podziem-

nymi drukarzami i kolporterami, 
uczestnikami nielegalnych de-
monstracji.

Organizatorami gry są Stowa-
rzyszenie „Podbeskidzie Wspól-

na Pamięć” i Związek Harcerstwa 
Rzeczypospolitej we współpracy 

z Zarządem Regionu NSZZ „Solidar-
ność” oraz bielskim biurem Instytutu Pa-

mięci Narodowej.
Więcej szczegółów znaleźć można m.in. na 

internetowej stronie podbeskidzkiej „Solidarno-
ści”: http://www.solidarnosc.org.pl/bbial.

Tak było na ulicach Bielska-Białej w trakcie poprzedniej edycji gry miejskiej 
„Tropami Solidarności”.

rOZgrywKI NA KrĘgIelNI
Aż 14 czteroosobowych drużyn wzięło udział 
w dorocznych zawodach na kręgielni, zor-
ganizowanych przez podbeskidzką „Soli-
darność” w sobotę 19 listopada w bielskiej 
Grępielni. Przez kilka godzin rywalizowa-
no – drużynowo i indywidualnie – o Puchary 
Przewodniczącego Zarządu Regionu Podbe-
skidzie NSZZ „Solidarność”.

W turnieju wzięli udział związkowcy z biel-
skich spółek Celma-Indukta, Proseat (dwa ze-
społy), Nemak, ASK (dwa zespoły), Belos-PLP 
i Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego (dwa 
zespoły), a także z ZF Steering i PKP Cargo 
(obie z Czechowic-Dziedzic) oraz z Komisji 
Terenowej „Solidarności” w Cieszynie (dwa 
zespoły) i z Zarządu Regionu.

Najlepszym zespołem okazała się jedna 
z drużyn bielskiego MZK, drugie miejsce 
zajęła reprezentacja spółki Nemak, a trzecie 
miejsce przypadło ubiegłorocznym zwycięz-
com – zespołowi z Celmy-Indukty. Po podsu-
mowaniu indywidualnych wyników okazało 
się, że najlepszym uczestnikiem zawodów był 
Marek Stefanik z MZK, który minimalnie wy-

przedził swego kolegę z firmy Mirosława Mu-
zykę oraz Jakuba Balceraka ze spółki Nemak.


