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W dniach 16 i 17 maja odbyło się w Bielsku-Białej posie-
dzenie Rady Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność”. Przypomnijmy, że jest to już kolejne ogólnopol-
skie spotkanie związkowców, zorganizowane w stolicy regionu 
Podbeskidzie - zaledwie dwa miesiące temu w Bielsku-Białej 
odbyło się posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. 

Tym razem do stolicy Podbeskidzia zjechało ponad czter-
dziestu przedstawicieli oświatowej „Solidarności” z całego 
kraju, by dyskutować o dramatycznej sytuacji w polskich 
szkołach. W trakcie obrad z członkami Rady Sekcji spotka-
li się przewodniczący podbeskidzkiej „Solidarności” Mar-
cin Tyrna, bielski poseł PiS Stanisław Szwed i radny Grze-
gorz Puda, wiceprzewodniczący Komisji Kultury i Edukacji 
Rady Miejskiej Bielska-Białej. 

Więcej na temat obrad - czytaj str. II. 

NSZZ „Solidarność” zdecydowanie 
sprzeciwia się tym nieludzkim i anty-
pracowniczym zmianom i dlatego Ko-
misja Krajowa zdecydowała o zorgani-
zowaniu ogólnokrajowego referendum 
w sprawie przyszłego protestu i akcji 
strajkowych w zakładach pracy. 

Uczestnicy referendum (nie muszą 
to być wyłącznie członkowie „Solidar-
ności”) mają anonimowo odpowiedzieć 
na dwa pytania: 

- Czy weźmiesz udział w przygotowy-
wanym przez NSZZ „Solidarność” strajku 
przeciwko wymienionym powyżej zmia-
nom w kodeksie pracy i za ograniczeniem 
stosowania umów śmieciowych? 

- Czy weźmiesz udział w przygo-
towywanej przez NSZZ „Solidarność” 
ogólnopolskiej manifestacji w Warsza-
wie przeciwko wymienionym powyżej 
zmianom w kodeksie pracy i za ograni-
czeniem stosowania umów śmieciowych?

Protokoły z wynikami referendum 
muszą jak najszybciej trafić do Za-
rządu Regionu, a stamtąd do Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność”. - Wie-
rzę, że wszyscy wywiążą się z tego za-
dania. Dzięki wynikom głosowania bę-
dziemy mogli lepiej zaplanować przy-
szłe wspólne działania. To konieczne, 
bo musimy skończyć z wszechobecnym 

narzekaniem, że nic się nie da zrobić, i zacząć zdecydowa-
nie działać! - podkreśla szef podbeskidzkiej „Solidarności”. 

W sobotę, 18 maja, w Bielsku-Białej odbyły się kolej-
ne rozgrywki piłkarskie, w których 15 drużyn, reprezentują-
cych zakładowe organizacje NSZZ „Solidarność”, walczyło 
o główne trofeum - Puchar Przewodniczącego Regionu Pod-
beskidzie. Tym razem zdobyli go zawodnicy, reprezentujący 
spółkę Metalpol z Węgierskiej Górki, którzy w decydującym 
starciu pokonali zespół bielskiej straży pożarnej. 

Więcej szczegółów na str. IV

Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” zde-
cydowanie protestuje przeciwko wariantowi A planu bu-
dowy drogi ekspresowej S1 na odcinku od węzła „Kosz-
towy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Biel-
sku-Białej. Wybór tego wariantu oznaczałby budowę dro-
gi na obszarze górniczym, eksploatowanym przez Przed-
siębiorstwo Górnicze „Silesia” w Czechowicach-Dziedzi-
cach, a to skutkowałoby znacznym ograniczeniem możliwo-
ści rozwoju tej spółki, wstrzymaniem inwestycji, co dopro-
wadzi do zmarnowania drugich co do wielkości złóż węgla 
kamiennego w Polsce i do likwidacji tysięcy miejsc pracy.
Załoga „Silesii” przez wiele lat z determinacją broniła swej 
kopalni przed likwidacją. Udało się nie tylko uratować to 

Wzorem lat poprzednich podbeskidzka „Solidarność” or-
ganizuje związkowy festyn rodzinny, który odbędzie się w so-
botę, 8 czerwca, w Bielsku-Białej na terenach obok hali wi-
dowiskowo-sportowej pod Dębowcem. 

W trakcie festynu planujemy gry i zabawy oraz różne 
atrakcje dla dzieci i dorosłych - między innymi występy ze-
społów „Bielska Estrada” i „Włóczykije”, pokazy tańca to-
warzyskiego, nauka jazdy po śliskiej nawierzchni, turniej 
łuczniczy w krainie Władcy Pierścieni, tolkienowski turniej 
rycerski, pokazy wschodnich stylów walki i wiele innych.  

Ze względu na zamknięty charakter imprezy ilość miejsc 
jest ograniczona - zgłoszenia poprzez zakładowe organiza-
cje związkowe przyjmowane są najpóźniej do 4 czerwca. 
Wszelkich dodatkowych informacji udziela Marek Bogusz 
z regionalnego Działu Rozwoju Związku (tel. 605 881 028).

przedsiębiorstwo, ale też doprowadzić do jego rozwoju. Dziś 
PG „Silesia” zatrudnia 1600 osób, zapewniając jednocześnie 
pracę tysiącom kooperantów w branżach pozagórniczych. 
Tego nie można zaprzepaścić.

Niedopuszczalny jest wybór wariantu A budowy drogi 
ekspresowej S1 na odcinku od węzła „Kosztowy II” w My-
słowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku-Białej, bo inwe-
stycja w tej formie będzie za sobą nieść krzywdę tysięcy ro-
dzin oraz gospodarczą i społeczną degradację gminy Czecho-
wice-Dziedzice, a także znacznej części powiatu bielskiego. 

/Stanowisko Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Soli-
darność” z 29 kwietnia 2013 roku w sprawie: przebiegu dro-
gi ekspresowej S1 na odcinku Mysłowice - Bielsko-Biała/

Ekspresówka zniszczy kopalnię ?

ZŁY WARIANT

ZWIĄZKOWE
REFERENDUM

Do wszystkich podbeskidzkich komisji zakładowych NSZZ „Solidarność” dotarły już mate-
riały, dotyczące ogólnopolskiego związkowego referendum w sprawie przyszłych protestów 
przeciwko zmianom w prawie pracy. - To jest bardzo ważny sondaż i liczymy, że wszystkie 
komisje przeprowadzą to referendum w swych zakładach pracy. Musimy szukać rozwią-
zań, jak powstrzymać obłędną, antypracowniczą politykę obecnych władz. Musimy jednak 
dokładnie wiedzieć, jakie działania akceptują i poprą nasi członkowie, bo bez nich nicze-
go nie wywalczymy. Po to jest to referendum - mówi przewodniczący podbeskidzkiej „So-
lidarności”, Marcin Tyrna. 

Przeciwko zmianom w prawie pracy 

Przypomnijmy: do Sejmu RP wpły-
nęły projekty zmian w kodeksie pracy 
wprowadzające między innymi 12-mie-
sięczny okres rozliczeniowy czasu pra-
cy. Proponowane zmiany zakładają 
również stosowanie ruchomego cza-
su pracy, dzielenie doby pracowniczej 
oraz różną liczbę godzin pracy. W wy-
niku tych zmian pracownik może być 
zmuszony do pracy, bez naliczonych 
nadgodzin, po 12 godzin dziennie od 
poniedziałku do soboty - przez ponad 
pół roku! W sposób dowolny praco-
dawca będzie mógł kształtować dobę 
pracowniczą, na przykład poprzez 
wprowadzanie kilkugodzinnych przerw 
w ciągu dnia pracy oraz w zależności 
od potrzeb uczynić swojego pracowni-
ka całkowicie dyspozycyjnym. Zgod-
nie z nowym prawem możliwe będzie 
obniżenie wynagrodzenia poprzez nie-
płacenie nadgodzin. 

Polityka rządu doprowadziła do 
masowego nadużywania tak zwanych 
umów śmieciowych, czyli stosowanych 
w miejsce etatu umów cywilnopraw-
nych. Takie zatrudnianie znacząco ob-
niża lub pozbawia pracownika ubezpie-
czeń społecznych, czyli przyszłej eme-
rytury i płatnego zwolnienia lekarskie-
go, a także płatnego urlopu wypoczyn-
kowego, ochrony sądu pracy, czy dodatku za pracę w godzi-
nach nadliczbowych. 

W specjalnym wydaniu „Tygodnika So-
lidarność” są szczegółowo opisane 
związkowe postulaty i żądania. Można 
go otrzymać w siedzibie Zarządu Regio-
nu lub pobrać w formie elektronicznej 
ze strony: www.solidarnosc.org.pl/bbial

Obrady w Bielsku-Białej

KRAJÓWKA 
OŚWIATY

Podczas bielskich obrad władz nauczycielskiej „Soli-
darności” - przewodniczący Sekcji Krajowej Oświaty i 
Wychowania NSZZ „Solidarność” Ryszard Proksa oraz 
przewodnicząca podbeskidzkiej sekcji tego związku za-
wodowego, Jadwiga Utecht-Nolbrzak.

TURNIEJ
SOLIDARNOŚCI

CZAS NA FESTYN
Już w sobotę, 8 czerwca !


