
Pismo NSZZ "Solidarnoœæ" Regionu Podbeskidzie

14 KWIETNIA 2011 ✽ Numer  3  (380)

„Solidarnoœæ Podbeskidzia” - comiesiêczna wk³adka do „Kroniki Beskidzkiej”. Wydawca - Zarz¹d Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarnoœæ”(43-300 Bielsko-Bia³a,
ul. Asnyka 19, tel. 33/812-67-90, fax 33/812-67-52, e-mail: bbial@solidarnosc.org.pl, www.solidarnosc.org.pl/bbial). Redaktor prowadz¹cy - Krzysztof Chudzik tel. 33/812-67-90.

W grudniu 2010 roku w spó³ce PPG Polifarb Cieszyn
bezprawnie zwolniono z pracy przewodnicz¹cego zak³a-
dowej „Solidarnoœci”, Miros³awa Kitowskiego. Przez trzy
miesi¹ce podbeskidzka „Solidarnoœæ” by³a zaanga¿owana
w poszukiwanie dróg do rozwi¹zania tego konfliktu. Nasz
zwi¹zek poddany zosta³ wielkiej próbie - próbie skutecz-
noœci dzia³ania oraz zdolnoœci organizacyjnych i negocja-
cyjnych. Musieliœmy sprostaæ temu wyzwaniu, bo do tego
zobowi¹zywa³a nas solidarnoœæ - uderzono w naszego ko-
legê, w lidera zak³adowej organizacji zwi¹zkowej.

Przez trzy miesi¹ce „Solidarnoœæ” podejmowa³a ró¿-
norakie dzia³ania, nie szczêdz¹c si³ i œrodków, gdy¿ obro-
na naszego kolegi by³a naszym priorytetowym obowi¹z-
kiem. By³a to te¿ obrona praw pracowniczych i swobód
zwi¹zkowych. W poszukiwanie rozwi¹zania zaanga¿o-
wane by³y poszczególne biura i komórki Zarz¹du Regio-
nu. Dzia³ania te wspiera³y zak³adowe organizacje „Soli-
darnoœci” z ca³ego Podbeskidzia, a tak¿e krajowe w³adze
naszego zwi¹zku i przedstawiciele innych regionów,
zw³aszcza z po³udniowej Polski.

Zarz¹d Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarnoœæ”
serdecznie dziêkuje wszystkim, którzy z determinacj¹ za-
anga¿owali siê w tê sprawê i solidarnie wsparli nasze dzia-
³ania. Dzia³aj¹c wspólnie, osi¹gnêliœmy wielki sukces -
nasz kolega, Miros³aw Kitowski powróci³ do pracy!

Udowodniliœmy, ¿e zjednoczeni mo¿emy skutecznie
dzia³aæ i zwyciê¿aæ!

Zarz¹d Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarnoœæ”
O zakoñczeniu konfliktu w cieszyñskim Polifarbie pi-

szemy na str. IV.

Po sukcesie w Polifarbie

Weso³y nam dzieñ dziœ nasta³, którego ka¿dy z nas ¿¹da³...

Z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych
¿yczymy - na przekór kryzysowi - obfitych ³ask Bo¿ych,

mnóstwa wiary, nadziei, mi³oœci i solidarnoœci
oraz g³êbokiej radoœci,

której Ÿród³em jest fakt zmartwychwstania
naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

Zarz¹d Regionu Podbeskidzie
NSZZ „Solidarnoœæ”

Te przypinane do
ubrañ plakietki robi¹
prawdziw¹ furorê.
Nosz¹cy je pracowni-
cy deklaruj¹ sw¹...
mi³oœæ do w³asnej fir-
my, ale jednoczeœnie
chc¹, by to uczucie
by³o odwzajemnione!

Pomys³ na takie
plakietki pojawi³ siê
w œl¹sko-d¹browskiej „Solidarnoœci” i szybko przyj¹³
siê tak¿e na Podbeskidziu. Przez kilkanaœcie dni nasz
Zarz¹d Regionu rozprowadzi³ blisko dwa tysi¹ce ta-
kich plakietek. Masowo nosz¹ je miêdzy innymi pra-
cownicy spó³ek Fiata Auto Poland, domagaj¹cy siê
podwy¿ek p³ac (czytaj na str. II).

S¹ ju¿ pierwsze firmy, w których pracodawcy po-
zytywnie odpowiedzieli na ¿¹danie, zawarte na zwi¹z-
kowych plakietkach...

Skuteczne plakietki

W czwartek, 28 kwietnia, obchodziæ bêdziemy Miêdzynarodowy Dzieñ Pamiêci
Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Z tej okazji zgodnie z wieloletni¹
tradycj¹ Zarz¹d Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarnoœæ” wraz z dzia³aj¹cym przy
ZR Klubem Spo³ecznych Inspektorów Pracy organizuje seminarium poœwiêcone za-
gadnieniom bezpieczeñstwa i higieny pracy pod has³em „Zdrowe miejsce pracy - wp³yw
zwi¹zków zawodowych na kszta³towanie bezpiecznych warunków pracy”. Odbêdzie
siê ono 28 kwietnia o 10.00 w siedzibie Zarz¹du Regionu.

Do udzia³u w seminarium serdecznie zapraszamy spo³ecznych zak³adowych in-
spektorów pracy oraz przedstawicieli zak³adowych komisji NSZZ „Solidarnoœæ”.

Podbeskidzkie seminarium bhp

Zarz¹d Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarnoœæ”
stwierdza, ¿e bie¿¹cy rok - na skutek fatalnej polityki rz¹-
du oraz licznych zaniechañ ze strony odpowiednich re-
sortów - przyniós³ gwa³towny wzrost cen towarów i us³ug,
a tym samym wzrost kosztów utrzymania, potêguj¹cy
materialne zubo¿enie coraz szerszych krêgów spo³eczeñ-
stwa. Do tego dochodzi rosn¹ce bezrobocie, któremu to-
warzyszy absurdalne ograniczanie œrodków na aktywi-
zacjê osób pozbawionych pracy. To wszystko dowodzi,
¿e rz¹d nie realizuje konstytucyjnego obowi¹zku ochro-
ny osób najubo¿szych.

Zarz¹d Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarnoœæ”
wyra¿a przekonanie, ¿e w tej sytuacji zwi¹zek nie mo¿e
pozostaæ biernym obserwatorem rozszerzania siê ubóstwa

i braku odpowiedzialnoœci ze strony rz¹dz¹cych. W zwi¹z-
ku z powy¿szym z uznaniem przyjmujemy decyzjê Ko-
misji Krajowej NSZZ „Solidarnoœæ” o og³oszeniu stanu
gotowoœci protestacyjnej w zwi¹zku.

Zobowi¹zujemy wszystkie zak³adowe organizacje
zwi¹zkowe NSZZ „Solidarnoœæ” na terenie Regionu Pod-
beskidzie do jak najszerszego rozpropagowania przyczyn
i celów protestu oraz rozpoczêcia przygotowañ do maso-
wego udzia³u cz³onków NSZZ „Solidarnoœæ” w przysz³ej
manifestacji w  Warszawie.

O kolejnych dzia³aniach bêdziemy informowaæ po
podjêciu szczegó³owych decyzji przez Prezydium Komisji
Krajowej NSZZ „Solidarnoœæ”.

Zarz¹d Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarnoœæ”

Nie mo¿emy byæ biernymi obserwatorami...

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarnoœæ” stwierdza, ¿e
rz¹d nie realizuje w sposób wystarczaj¹cy konstytucyj-
nego obowi¹zku ochrony osób najubo¿szych, wobec cze-
go og³asza stan gotowoœci protestacyjnej w Zwi¹zku.

NSZZ „Solidarnoœæ” wielokrotnie, a ostatnio w sta-
nowisku Komisji Krajowej numer 4/11, domaga³ siê od
rz¹du skutecznych dzia³añ, które eliminowa³yby szko-
dliwe dla Polski i jej rozwoju zjawiska rozwarstwienia
spo³ecznego oraz jego postêpuj¹cego ubo¿enia.

Domagamy siê od rz¹du:
- czasowego obni¿enia podatku akcyzowego na pa-

liwo,

- skierowania dodatkowych œrodków na walkê z bez-
robociem,

- podwy¿szenia kryteriów dochodowych upowa¿nia-
j¹cych do œwiadczeñ z pomocy spo³ecznej oraz ich
wzrostu.
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarnoœæ” zobowi¹zu-

je Prezydium KK do przygotowania harmonogramu ak-
cji protestacyjnej, który przedstawiony zostanie na nad-
zwyczajnym posiedzeniu Komisji Krajowej, zwo³anym
nie póŸniej ni¿ do koñca kwietnia bie¿¹cego roku.

/uchwa³a Komisji Krajowej nr 10/11 z 16 marca 2011
roku w sprawie akcji protestacyjnej/

Gotowoœæ protestacyjna „Solidarnoœci”

Z g³êbokim smutkiem przyjêliœmy
wiadomoœæ, ¿e 26 marca 2011 roku
w wieku 73 lat zmar³ nasz kolega

œp.
EUGENIUSZ LACH
wieloletni przewodnicz¹cy Komisji

Zak³adowej NSZZ „Solidarnoœæ”w Zak³adach Urz¹-
dzeñ Hutniczych „ZAM” w Kêtach, w kadencji 1989-
1992 cz³onek Zarz¹du Regionu Podbeskidzie NSZZ
„Solidarnoœæ”, a przez trzy nastêpne kadencje (1992-
2002) Regionalnej Komisji Rewizyjnej NSZZ „So-
lidarnoœæ”.
Delegacja podbeskidzkiej „Solidarnoœci” uczestniczy-
³a w ostatnim po¿egnaniu Zmar³ego, które odby³o siê
we wtorek, 29 marca w Kêtach.

Wieczne odpoczywanie racz Mu daæ Panie...


