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W ostatniej chwili „Solidarność” odwołała strajk ostrzegawczy w spółce Gestind Po−
land w Bielsku−Białej. Strajk miał się rozpocząć w czwartek, 29 maja o 13.00. Dwadzie−
ścia minut przed tą godziną zarząd spółki podpisał porozumienie ze związkowcami.

Podwyżki w Gestind Poland

Spółka Gestind Poland to dawny Zakład nr 10 Fabryki
Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej. W spółce
tej produkowane są elementy wyposażenia samochodów,
między innymi zagłówki, kołpaki, kierownice i podłokiet-
niki do samochodów różnych marek. Pracuje tam ponad 400
osób. Od stycznia w Gestind Poland toczyły się negocjacje
płacowe. „Solidarność”,
która jest jedynym związ-
kiem zawodowym w tej fir-
mie, wystąpiła o podwyżki
w wysokości 350 zł brutto,
a pracodawca godził się na
100 zł. - Na nasz wniosek od
stycznia pracownicy dosta-
wali wypłaty, podwyższone
o stuzłotową zaliczkę na po-
czet przyszłych podwyżek -
mówi Rafał Tyrała, który od
sześciu lat kieruje „Solidar-
nością” w Gestind Poland.
Inne sporne kwestie to data
wejścia wynegocjowanych
podwyżek w życie oraz pro-
pozycja pracodawcy wpro-
wadzenia w zakładzie syste-
mu motywacyjnego. Bez-
owocne negocjacje prze-
kształciły się w spór zbioro-
wy. W wyniku mediacji za-
rząd spółki zaproponował
podwyżki w wysokości 215 zł, ale rozłożone w czasie. Z
kolei „Solidarność” zmniejszyła swe roszczenia do kwoty
250 zł z wyrównaniem od początku roku. Rozmowy utknę-
ły w miejscu.

W połowie maja „Solidarność” przeprowadziła referen-
dum, pytając załogę o gotowość do udziału w strajku. Aż 87
procent pracowników opowiedziało się za tą formą walki o

podwyżki płac. - Ten wynik pokazał wszystkim, jak wielka
jest determinacja pracowników. Ludzie przecież wiedzą, że
strajk jest ostateczną bronią i nie zawahali się sięgnąć po
ten oręż. Nasze żądania nie były wygórowane, a my wyka-
zaliśmy maksimum dobrej woli, ale są granice ustępstw i
kompromisów - podkreśla szef zakładowej „Solidarności”.

Już po tym referendum
podpisany został protokół
rozbieżności. 21 maja związ-
kowcy poinformowali zarząd
spółki, że w przypadku od-
rzucenia płacowych rosz-
czeń pracowników w czwar-
tek, 29 maja, przeprowadzo-
ny zostanie dwugodzinny
strajk ostrzegawczy. Dwu-
godzinna akcja miała się
rozpocząć o 13.00. Od
ósmej trwały rozmowy.
Dwadzieścia minut przed
początkiem strajku podpisa-
ne zostało porozumienie.
Zarząd spółki przyjął żąda-
nia „Solidarności”. Na mocy
porozumienia płaca każde-
go pracownika wzrośnie o
250 zł brutto z wyrówna-
niem od 1 stycznia br.

Wyższe płace to najważ-
niejszy, ale nie jedyny efekt

związkowej akcji. Do zakładowej „Solidarności” wstąpiło
kilkudziesięciu nowych członków. - Ludzie widzą, że wal-
czymy o ich prawa, o godne płace dla wszystkich pracowni-
ków. Potrafią to docenić i równocześnie chcą, by ten zwią-
zek był silniejszy - podkreśla Rafał Tyrała. Dodaje, że teraz
podstawowym zadaniem związku jest dopilnowanie pełnej
realizacji płacowego porozumienia.

W niedzielę, 8 czerwca, na stadionie w Kozach odbył
się kolejny turniej piłkarski podbeskidzkiej „Solidarności”.
O puchar przewodniczącego Marcina Tyrny walczyły dru-
żyny, reprezentujące organizacje zakładowe NSZZ „Soli-
darność” z następujących firm i instytucji: spółki Aqua,
Cooper Standard Automotive, Finnveden Polska, Grammer
Automotive Polska, Nemak Poland i Państwowej Straży
Pożarnej.

Nemak bierze wszystko

Puchar zdobył zespół z firmy Nemak Poland (zdjęcie 1),
zwyciężając 4:0 drugiego finalistę rozgrywek, drużynę ze
spółki Grammer Automotive Polska.

Najlepszym strzelcem turnieju okazał się Mariusz Cu-
priak (zdjęcie 2), także reprezentujący spółkę Nemak Po-
land.

Od 23 czerwca na Rynku w Cieszynie prezentowana jest wystawa pt. „Twarze bezpie−
ki”. Wcześniej mogli się z nią zapoznać mieszkańcy Bielska−Białej.

Po Bielsku−Białej Cieszyn i Żywiec

Na gigantycznych plan-
szach można obejrzeć kilka-
dziesiąt zdjęć szefów Urzędu
Bezpieczeństwa, a później-
szej Służby Bezpieczeństwa z
terenu podbeskidzkich powia-
tów, a potem województwa
bielskiego. Są tam też frag-
menty dokumentów z ich akt
osobowych - podania, życio-
rysy, pochwały, awanse...

Wystawa przygotowana
została przez katowicki od-
dział Instytutu Pamięci Na-
rodowej przy pomocy Zarzą-
du Regionu Podbeskidzie
NSZZ „Solidarność” i samo-
rządu Bielska-Białej, Cieszy-
na oraz Żywca (w tym ostat-
nim mieście ekspozycję bę-
dzie można oglądać od poło-

wy lipca. - To kolejny etap
walki o prawdę, o odsłania-
nie ciemnych kart naszej hi-
storii. Ci ludzie, których twa-
rze widzimy na tej wystawie,
sądzili, że można bezkarnie
popełniać wszelkie niegodzi-
wości - mówił podczas
otwarcia wystawy w Biel-
sku-Białej szef podbeskidz-
kiej „Solidarności”, Marcin
Tyrna. Zaapelował on do na-
uczycieli historii i dyrekcji
szkół, by tą wystawą zainte-
resowali uczniów. - To ciem-
na strona naszej historii. Ci
ludzie tworzyli rzeczywistość,
a przynajmniej tak o sobie
myśleli - dopowiada Andrzej
Drogoń, dyrektor katowic-
kiego oddziału IPN.

Od 4 do 6 czerwca w Szczyrku trwało szkolenie związko-
we na temat sporów zbiorowych i zasad prowadzenia nego-
cjacji. W zajęciach wzięło udział 24 związkowców z 17 za-
kładowych organizacji NSZZ „Solidarność”. Szkolenie pro-
wadzili trenerzy związkowi z naszego regionu, Urszula Mo-
gilska i Andrzej Madyda. Większość uczestników stanowiły
osoby, które od niedawna pełnią funkcje związkowe.

Kolejne szkolenie za nami

- W związku z dużym zainteresowaniem tą tematyką, pla-
nujemy ponownie przeprowadzić takie szkolenia. Otwarci
jesteśmy także na inne propozycje szkoleń, zgodnie z zapo-
trzebowaniem z zakładowych organizacji związkowych -
mówi sekretarz ZR Jan Polak, odpowiedzialny za organiza-
cję szkoleń związkowych.

W czwartek, 5 czerwca 2008 roku, pożegnaliśmy na cmentarzu parafii Opatrzności Bo-
żej w Bielsku-Białej Jana Lelka. Zmarł 2 czerwca, miał 83 lata.

W latach 1980-81 Jan Lelek był zastępcą przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ
„Solidarność” w ZPW im. A. Zmożka - „Relanie”. Po wprowadzeniu stanu  wojennego pro-
wadził zbiórkę i przekazywanie pieniędzy  dla rodzin internowanych i uwięzionych działa-
czy  „Solidarności”, między innymi Ryszarda Malarza i Patrycjusza Kosmowskiego.

Od 1985 roku był na emeryturze. Przez 40 lat służył Bogu i ludziom, będąc wolontariu-
szem w parafii Opatrzności Bożej w Białej. Był bliskim współpracownikiem ks. prałata
Józefa Sanaka. Zawsze cichy, skromny, pogodny, oddany służbie Bogu i bliźnim. Poproszo-
ny o pomoc czy przysługę, świadczył ją nie patrząc na własną korzyść lub wygodę. Jego
życie było całkowicie podporządkowane chrześcijańskiemu przykazaniu „Miłuj bliźniego
swego jak siebie samego”.

- Osiągnęliśmy wszystko, co można było wywalczyć - pod-
kreśla Rafał Tyrała, szef „Solidarności” w spółce Gestind Po-
land, nie kryjąc zadowolenia z podpisanego porozumienia.

- Ujawnianie prawdy było i jest zadaniem „Solidarno-
ści” - mówił Marcin Tyrna podczas otwarcia wystawy w Biel-
sku-Białej.


