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PRZED NARODOWYM WIÊTEM NIEPODLEG£OCI

39 lat temu i teraz w klubie Ikar
8 listopada 2019 r., przed
Narodowym wiêtem Niepodleg³oci, grupie uczestników protestu w klubie
Ikar w 1980 r. przeciwko
ówczesnym komunistycznym w³adzom podziêkowa³a m³odzie¿ szkolna z Czêstochowy i regionu. Na zdjêciu od prawej - Tadeusz
Kula, Stanis³aw Dziwiñski,
Waldemar Wyporski, Henryk Wieczorek i Anna Rakocz - z okolicznociowymi
podziêkowaniami.
Rekonstrukcja wydarzeñ
sprzed 39 lat w wykonaniu
grupy teatralnej Pod wisz¹cym kotem z VII LO im. M.
Kopernika w Czêstochowie
oraz przedstawicieli stowarzyszenia Dumni z Polski - Marii Bare³y i
Krzysztofa Walaszczyka odby³a siê w
tym samym klubie
Ikar w czêstochowskim MPK w ramach
projektu Nadzieja,
Zwyciêstwo, prowadzonego m.in.
przez Towarzystwo
Patriotyczne Kresy
we wspó³pracy z l¹skim Kuratorium
Owiaty. Region
Czêstochowski
NSZZ Solidarnoæ
w uroczystociach reprezentowa³a zastêpczyni przewodnicz¹cego ZR Dorota
Kaczmarek. Przedstawienia obejrza³a

m³odzie¿ szkó³ podstawowych
i ponadpodstawowych z Czêstochowy i regionu.
Wydarzenia z listopada
1980 r. w klubie Ikar to jedyny przypadek w historii
PRL, kiedy to spo³eczeñstwo
(organizuj¹ce siê w NSZZ
Solidarnoæ) nie tylko zaprotestowa³o przeciwko lokalnej komunistycznej w³adzy, ale i doprowadzi³o do jej
odwo³ania. W wyniku protestu odwo³ano m.in. wojewodê oraz prezydenta Czêstochowy, a tak¿e I sekretarza
wojewódzkiego PZPR. Ten
zwyciêski protest dot¹d pozostawa³ nieco zapomniany
i niedoceniany.
PS PRL-owski orze³ bez
korony na zdjêciu w tle jest
elementem rekonstrukcji.

W 39. rocznicê powstania
Regionu Czêstochowskiego
NSZZ "Solidarnoæ" delegacja Zarz¹du Regionu z³o¿y³a
wi¹zankê kwiatów przed tablic¹ przy ul. D¹browskiego
upamiêtniaj¹c¹ to wydarzenie.
28 wrzenia 1980 r. w prywatnym mieszkaniu przy ul.
D¹browskiego 15 przedstawiciele komitetów za³o¿ycielskich NSZZ "Solidarnoæ" w
czêstochowskich zak³adach
pracy powo³ali do ¿ycia Regionalny Komitet Za³o¿ycielski,
pe³ni¹cy rolê tymczasowego
Zarz¹du Regionu. Na czele
RKZ stan¹³ p. Zdzis³aw Bojarski z MPK. 4 padziernika zawiadomiono w³adze o utworzeniu RKZ, który znalaz³ tymczasow¹ siedzibê przy MPK przy
al. Zwi¹zku Walki M³odych 30
(obecnie al. Niepodleg³oci).

Region
Czêstochowski
popiera
protest
Pocztowców
Stanowisko Prezydium
Zarz¹du Regionu Czêstochowskiego NSZZ Solidarnoæ ws. dzia³añ Organizacji
Miêdzyzak³adowej
NSZZ Solidarnoæ Pracowników Poczty Polskiej
Prezydium Zarz¹du Regionu Czêstochowskiego w
pe³ni solidaryzuje siê z dzia³aniami Organizacji Miêdzyzak³adowej NSZZ Solidarnoæ Pracowników
Poczty Polskiej.
Pe³na dostêpnoæ tradycyjnych us³ug pocztowych
pozostaje niezbêdna tak¿e w
dobie rozwoju nowoczesnych technologii cyfrowych.
Obecny konflikt w Poczcie
Polskiej jedynie pog³êbia
problemy zwi¹zane z bie¿¹cym funkcjonowaniem firmy,
rodzi coraz wiêksze niezadowolenie pracowników, co
mo¿e negatywnie wp³ywaæ
na jakoæ wiadczonych
us³ug. Z ca³¹ pewnoci¹ natomiast sytuacja ta nie s³u¿y
interesowi firmy i jest szkodliwa dla wizerunku narodowego operatora pocztowego.
Prezydium Zarz¹du Regionu Czêstochowskiego jednoznacznie popiera dzia³ania
podejmowane OM NSZZ
Solidarnoæ, maj¹ce na
celu poprawê wynagrodzeñ
pracowników Poczty Polskiej i jednoczenie z
ogromn¹ dezaprobat¹ przyjmuje postawê pracodawcy w
trwaj¹cym od lutego br. sporze zbiorowym. Prezydium
apeluje do zarz¹du Poczty
Polskiej o niezw³oczny powrót do rozmów z reprezentuj¹c¹ pracowników organizacj¹ zwi¹zkow¹ i zakoñczenia ich osi¹gniêciem porozumienia p³acowego.
Kole¿anki i Koledzy
Pocztowcy!
W pe³ni popieramy Wasz¹
determinacjê w realizacji
Waszych postulatów. Jestemy pewni, ¿e Wasze dzia³ania poparte przez ca³¹ Solidarnoæ doprowadz¹ do
ich rych³ej realizacji.
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Powo³ano Radê IDS

5 listopada 2019 r. w historycznej Sali BHP Stoczni
Gdañskiej odby³a siê uroczystoæ wrêczenia powo³añ
cz³onkom Rady Instytutu
Dziedzictwa Solidarnoci.
Powo³ania wrêczyli wiceminister kultury i dziedzictwa
narodowego Jaros³aw Sellin
i przewodnicz¹cy KK NSZZ
Solidarnoæ Piotr Duda.
Po wielu tygodniach rozmów i dyskusji pomiêdzy
Ministerstwem Kultury i
Dziedzictwa Narodowego i
Niezale¿nym Samorz¹dnym
Zwi¹zkiem Zawodowym
Solidarnoæ uznalimy, ¿e
Instytut Dziedzictwa Solidarnoci jest absolutnie niezbêdny. Instytucja bêdzie opowiadaæ o dziedzictwie Solidarnoci, dziedzictwie piêknego ruchu Polaków, który
przez ca³¹ dekadê lat 80-tych
d¹¿y³ do odzyskania niepodleg³oci, odzyskania wolnoci i godnoci Polaków po
kilkudziesiêciu latach podleg³oci Zwi¹zkowi Sowieckiemu i komunizmowi - rozpocz¹³ uroczystoæ wiceminister Jaros³aw Sellin - Mówimy o dziedzictwie ruchu
zwyciêskiego, którego zwyciêstwem mamy prawo siê
chlubiæ, a o którym nie pamiêta siê w takiej skali, w jakiej bymy sobie w dzisiejszej Polsce ¿yczyli.

Nastêpnie g³os zabra³ przewodnicz¹cy Komisji Krajowej: Zwi¹zek zawodowy
Solidarnoæ to przede
wszystkim walka o prawa
pracownicze, ale tak¿e wspania³a historia. Nie ma drugiej
takiej organizacji zwi¹zkowej. Dlatego jeli chcemy na
bie¿¹co funkcjonowaæ musimy dbaæ o nasz¹ historiê i to
staramy siê robiæ na tyle, na
ile pozwalaj¹ nam mo¿liwoci i rodki finansowe. Jak
pañstwo widzicie, dbamy o
Salê BHP, chocia¿ w pewnym
momencie by³a ona miejscem
niechcianym dla niektórych
instytucji. Rada nakreli kierunki funkcjonowania Instytutu Dziedzictwa Solidarnoci. My jako zwi¹zkowcy
chcemy by ten Instytut dzia³a³ nie po to, by kogo zastêpowaæ, tylko pokazywaæ
prawdziw¹ historiê Niezale¿nego Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego Solidarnoæ - kontynuowa³ Piotr
Duda - Przed nami 40. rocznica powstania Solidarnoci. Jako Komisja Krajowa
podjêlimy ju¿ stosowne kroki - powsta³o logo 40-lecia
Solidarnoci, przyjêlimy
uchwa³ê Komisji Krajowej
która stwierdza, ¿e 29 sierpnia [2020 r.] odbêdzie siê
wielkie wydarzenie w Warszawie. Postaramy siê to wy-

darzenie wspólnie z Instytutem Dziedzictwa Solidarnoci, a tak¿e z polskim rz¹dem
- Ministerstwem Kultury wspólnie
zorganizowaæ.
Chcemy, by Rada Programowa przedstawi³a nam pomys³y,
które bêdziemy mogli na ten
najbli¿szy rok zrealizowaæ.
Nieprzypadkowo Rada
sk³ada siê ona z 21 osób - to
symboliczna liczba, która ma
nawi¹zaæ do 21 postulatów
Solidarnoci z Sierpnia 80.
S¹ to osoby w³aciwe na w³aciwym miejscu - historycy
zajmuj¹cy siê ruchem Solidarnoci, jej twórcy, legendy,
publicyci i dziennikarze, dla
których to dziedzictwo wci¹¿
ma znaczenie. W sk³ad Rady
Instytutu Dziedzictwa Solidarnoci weszli: 1. Piotr
£ukasz Andrzejewski, 2. Waldemar Bartosz, 3. Bogdan Bi,
4. Dr hab. S³awomir Cenckiewicz, 5. Adam Chmielecki, 6.
Prof. Krzysztof Dybciak, 7. Dr
Barbara Fedyszak-Radziejowska, 8. Roman Ga³êzewski,
9. Andrzej Gelberg, 10. Andrzej Gwiazda, 11. Adam Hlebowicz, 12. Micha³ Karnowski, 13. Andrzej Ko³odziej, 14.
Ks. Ludwik Kowalski, 15. Prof.
Stanis³aw Miko³ajczak, 16.
Micha³ Ossowski, 17. Barbara Popie³uszko-Matyszczyk,
18. Andrzej Rozp³ochowski,
19. Piotr Semka, 20. Dr Marcin Stefaniak, 21. Ks. prof. dr
hab. W³adys³aw Zuziak.

Solidarnoæ
pamiêta

30 padziernika 2019 r. przewodnicz¹cy
Zarz¹du Regionu Jacek Str¹czyñski wraz
z zastêpc¹ Stanis³awem Ko³odziejczykiem
z modlitw¹ i zniczami odwiedzili groby nie¿yj¹cych zwi¹zkowców.
Cz³onkowie Prezydium w imieniu czêstochowskiej Solidarnoci zawieli znicze
m.in. na symboliczny grób ks. Jerzego Popie-

³uszki na Cmentarzu Kule, na groby Zbigniewa Bojarskiego (przewodnicz¹cy Regionalnego Komitetu Za³o¿ycielskiego w 1980 r.)
oraz tragicznie zmar³ych w wypadku samochodowym w drodze na posiedzenie Komisji
Krajowej - Kazimierza Maciñskiego (przewodnicz¹cy ZR w latach 1990-91) i S³awomira Dobosza, a tak¿e pierwszego kapelana
Regionu ks. Zenona Raczyñskiego na cmentarzu w Krzepicach.
Zwi¹zkowcy z Huty z przewodnicz¹cym
Jackiem Maciñskim odwiedzili grób Aleksandra Przygodziñskiego, lidera hutniczej oraz
regionalnej Solidarnoci (przewodnicz¹cy
ZR w latach 1991-1995) na cmentarzu w
Strzelcach Ma³ych ko³o Radomska.

Gazeta Solidarnoci

Huta Czêstochowa wznowi³a produkcjê
18 padziernika 2019 r.,
po szeciu miesi¹cach przerwy, odby³y siê pierwsze
wytopy w czêstochowskiej
Stalowni. Tym samym Huta
Czêstochowa, której dzier¿awc¹ jest Sunningwell International Polska, wznowi³a produkcjê.
Zgodnie z planem uruchomilimy piec elektryczny o
czwartej rano. Wszystko przebieg³o, jak nale¿y - mówi³ Jaros³aw Hupty, dyrektor Stalowni. Równie¿ zgodnie z planem, 28 padziernika ruszy³a
Walcownia Blach Grubych.
Dzier¿awca przej¹³ ca³¹
za³ogê ISD Huty Czêstochowa zgodnie z art. 23.1 Kodeksu pracy, czyli z zachowaniem dotychczasowych
warunków zatrudnienia. W
dniu podpisania umowy
dzier¿awy Huta zatrudnia³a
1185 pracowników.
Przypomnijmy, ¿e wczeniej, 4 wrzenia 2019 r. s¹d
gospodarczy og³osi³ upad³oæ
Huty, z powodu zad³u¿enia i
braku kapita³u obrotowego na
finansowanie produkcji. 19
Od maja 2019 br. w czêstochowskim Elsenie trwa
postêpowanie sanacyjne pod
nadzorem s¹du. Plan restrukturyzacji z³o¿ony w
s¹dzie zak³ada uzdrowienie
sytuacji spó³ki w ci¹gu 4 lat.
Deficytowe wyniki spó³ki
w dwóch poprzednich latach
oraz zawieszenie produkcji
przez wa¿nego kooperanta Hutê Czêstochowa spowodowa³y ogromne problemy zak³adu. Pierwotny plan restrukturyzacji zak³ada³ liczne zwolnienia pracowników
(do 30 osób). Jak informuje
Sylwester Nowak, przewodnicz¹cy Komisji Zak³adowej
NSZZ Solidarnoæ (na zdjêciu), organizacja zwi¹zkowa
w pismach do zarz¹dcy wskazywa³a, ¿e spowodowaæ to
mo¿e powa¿ne zagro¿enia
dla utrzymania produkcji i
Gazeta Solidarnoci

wrzenia syndyk wydzier¿awi³ hutê na 12 miesiêcy firmie z polskim kapita³em Sunningwell International Polska
sp. z o.o. Dzier¿awa bêdzie
trwaæ 12 miesiêcy, w tym czasie syndyk ma wybraæ nabywcê przedsiêbiorstwa.
Do czasu zatrzymania produkcji pó³ roku temu Huta
by³a najwiêkszym w Polsce

producentem blach grubych,
m.in. dla przemys³u maszynowego, stoczniowego, budownictwa, górnictwa oraz
energetyki. Dodatkowo w
Hucie powstaj¹ m.in. elementy wie¿ wiatrowych.
Organizacja Miêdzyzak³adowa ISD Huty Czêstochowa
wraz z pozosta³ymi piêcioma
hutniczymi organizacjami

zwi¹zkowymi przy wsparciu
zwi¹zkowców z Regionu
Czêstochowskiego NSZZ
Solidarnoæ uczestniczy³a
w poniedzia³ek 9 wrzenia
2019 r. w pikiecie pod S¹dem
Rejonowym przy ul. ¯wirki i
Wigury (na zdjêciu), gdzie
odbywa³o siê wys³uchanie
zainteresowanych zawarciem
umowy dzier¿awy.

Sytuacja Elsenu stabilizuje siê

samych pracowników. Prace
przy urz¹dzeniach i instalacjach elektroenergetycznych
oraz energetycznych musz¹
byæ prowadzone zgodnie z
przepisami BHP, zw³aszcza te
z wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, które powinny

byæ wykonywane przez co
najmniej dwie osoby.
W efekcie dialogu prowadzonego z zarz¹dc¹ Mateuszem Bienioszkiem i wznowienia produkcji przez Hutê
zwolnienia dotknê³y (m.in. z
tytu³u likwidacji stanowiska

pracy) kilka osób, których nie
da³o siê wybroniæ, gdy¿ w
postêpowaniu restrukturyzacyjnym, jakie toczy siê w Elsenie, ochronne uprawnienia
zwi¹zków zawodowych s¹
zawieszone. Jak zapewnia
przewodnicz¹cy Sylwester
Nowak, ¿adna ze zwolnionych osób nie trafi na bezrobocie, maj¹ prawo do emerytury lub wiadczenia przedemerytalnego.
Elsen jest tzw. spó³k¹ pohutnicz¹, dostarczaj¹c¹ energiê
elektryczn¹ do ponad 160 odbiorców przemys³owych oraz
komunalnych na terenie Czêstochowy oraz ciep³a do odbiorców zlokalizowanych nale¿¹cych dawniej do Huty Czêstochowa oraz przyleg³ych.
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Wy¿szy
zak³adowy
fundusz
socjalny
Parlament uchwali³ rz¹dow¹ nowelizacjê ustawy
o zak³adowym funduszu
wiadczeñ socjalnych,
ustalaj¹c¹ od 1 sierpnia
2019 r. podstawê wskanika naliczania funduszu
wed³ug przeciêtnego wynagrodzenia z drugiej po³owy roku 2014, które wynosi 3389,90 z³.
To efekt negocjacji
Solidarnoci z Rz¹dem
i choæ oczekiwany by³
wiêkszy wzrost, obecn¹
nowelizacjê nale¿y traktowaæ jako umiarkowany
sukces Zwi¹zku.
Fundusz tworzony jest
obowi¹zkowo w zak³adach pracy zatrudniaj¹cych powy¿ej 50 pracowników (poni¿ej 50 tworzony jest na zasadzie
dobrowolnoci).

W sobotê 5 padziernika 2019 r. odby³a siê XXIII
Pielgrzymka Hutników do
Sanktuarium Matki Bo¿ej
Bolesnej Królowej Polski w
Ka³kowie-Godowie (woj.
wiêtokrzyskie), w której
wzi¹³ udzia³ przewodnicz¹cy Zarz¹du Regionu Jacek
Str¹czyñski, cz³onek Prezydium Rady Krajowej
Sekcji Hutnictwa NSZZ
Solidarnoæ.
Pielgrzymka mia³a szczególnie uroczysty charakter ze
wzglêdu na przypadaj¹cy w
tym roku jubileusz 30-lecia reaktywacji Krajowej Sekcji Hutnictwa NSZZ Solidarnoæ.
Uwietni³a j¹ orkiestra dêta z
firmy CMC Poland (dawniej
Huta Zawiercie) i 19 pocztów
sztandarowych. Tradycyjnie po
Mszy w., której przewodniczy³
ks. kustosz Zbigniew Stanios
pielgrzymi udali siê do O³tarza
Hutników na ka³kowskiej GolGazeta Solidarnoci

Szkolenie ze stanowienia prawa

Dwudziestoosobowa grupa cz³onków
Zarz¹du Regionu i Regionalnej Komisji
Rewizyjnej w dniach 28-30 padziernika 2019 r. wziê³a udzia³ w szkoleniu powiêconym roli przedstawicieli NSZZ
Solidarnoæ w procesie legislacji.
Szkolenie, zakoñczone egzaminem,
sk³ada³o siê z kilku modu³ów, m.in. po-

wiêconych omówieniu procesu legislacji w trójk¹cie rz¹d-parlament-prezydent. Ciekawym dowiadczeniem by³o
formu³owanie przez uczestników propozycji dla ustawodawczych inicjatyw obywatelskich. Szkolenie prowadzi³a dowiadczona trenerka Komisji Krajowej
Bo¿ena Pierzgalska.

Pielgrzymka Hutników
do Sanktuarium w Ka³kowie

gocie, który w tym roku wzbogaci³ siê o popiersie patrona
Solidarnoci b³ogos³awionego ks. Jerzego Popie³uszko.
Dzieñ wczeniej, 4 padziernika, podczas posiedzenia Rady Krajowej Hutnictwa

jej cz³onkowie omówili bie¿¹c¹ sytuacjê zak³adów hutniczych w Polsce. Niestety,
przysz³oæ hutnictwa nie
przedstawia siê optymistycznie, g³ównie z powodu rosn¹cych cen uprawnieñ do emisji

CO2 i zapowiadanego wzrostu cen energii elektrycznej, a
w konsekwencji braku konkurencyjnoci wobec producentów spoza Unii Europejskiej.
Info i zdjêcie: www.sekretariatmetalowcow.pl.
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Wizyta wiêtego Miko³aja na Kresach 2019
Towarzystwo Patriotyczne Kresy w Czêstochowie organizuje coroczn¹ akcjê charytatywn¹ na rzecz
Polaków mieszkaj¹cych na Kresach
(Wilno, Grodno, Lwów).
Akcja oparta jest na idei charytatywnej i patriotycznej, polegaæ bêdzie na zbiórce pieniê¿nej, zbiórce
artyku³ów szkolnych, s³odyczy, maskotek i artyku³ów ¿ywnociowych.
wiêty Miko³aj te s³odycze, maskotki i artyku³y szkolne przeka¿e polskim
dzieciom. Jak informuje ks. Ryszard
Umañski z Towarzystwa (kapelan czêstochowskiej Solidarnoci): W
polskiej szkole w Mickunach na Litwie chcemy zgromadziæ 1 000 dzieci z polskich szkó³ i ka¿demu dziecku przekazaæ paczkê od wiêtego
Miko³aja. Przyjad¹ dzieci ze szkó³ Egliszki, Kowalczuki, £awryszki, Pakiena, Jaszuny, Mickuny, Czarny Bór,

Szumsk, Kiwiszki. Na Bia³orusi w Grodnie dary przeka¿emy Zwi¹zkowi Polaków na Bia³orusi - pani
And¿elice
Borys. We
Lwowie
paczki przeka¿emy
dzieciom
ucz¹cym siê

W intencji zmar³ych cz³onków
Solidarnoci
W niedzielê 3 listopada 2019 r. w
kociele pw. Najwiêtszej Maryi Panny
Czêstochowskiej przy ul. Micha³owskiego 28A odby³a siê coroczna Msza w.
¿a³obna w intencji zmar³ych cz³onków
Solidarnoci i opozycji lat 80-tych.

Drogiemu Koledze i Przyjacielowi

S³awomirowi Malikowskiemu
wyrazy najg³êbszego wspó³czucia
z powodu mierci

P. MAMY
sk³adaj¹
Prezydium i Zarz¹d
Regionu Czêstochowskiego,
Kole¿anki i Koledzy z "Solidarnoci"
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jêzyka polskiego w szko³ach w Stanis³awowie i przy Katedrze Lwowskiej.
Artyku³y ¿ywnociowe przeka¿emy
Polakom mieszkaj¹cych w gminach na
Wileñszczynie: w Mickunach, Kowalczukach, Jaszunach i Rukojnie.
Koordynatorem ca³ej akcji jest ks.
Ryszard Umañski: tel. 604 905 800.
Numer zbiórki pieniê¿nej w Portalu
Zbiórek Publicznych MSWiA: 2019/
4275/OR.

Mszê w. odprawi³ proboszcz parafii
i kapelan czêstochowskiej Solidarnoci ks. Ryszard Umañski. W nabo¿eñstwie uczestniczyli cz³onkowie NSZZ
Solidarnoæ z przewodnicz¹cym Zarz¹du Regionu Jackiem Str¹czyñskim i
jego zastêpcami Dorot¹ Kaczmarek i
Stanis³awem Ko³odziejczykiem, Stowarzyszenia Wiêzionych, Internowanych
i Represjonowanych WIR z przewodnicz¹c¹ Ann¹ Rakocz i wiceprzewodnicz¹c¹ Katarzyn¹ Grohman, Stowarzyszenia Solidarnoæ i Niezawis³oæ z prezesem Krzysztofem Garusem, poczty
sztandarowe Regionu Czêstochowskiego NSZZ Solidarnoæ, Stowarzyszenia WIR, Regionalnej Sekcji Emerytów
i Rencistów oraz Organizacji Miêdzyzak³adowej Huty Czêstochowa.
Na pocz¹tku nabo¿eñstwa wspomniano imiennie ponad stu zmar³ych - w tym
Tych, którzy odeszli w ci¹gu ostatnich
12 miesiêcy: Jadwigê Bojarsk¹, Halinê
Agatê Grzybowsk¹, Micha³a Koniecznego, Marka Lisowskiego i Micha³a Woziwodzkiego - zapalaj¹c ka¿demu symboliczny znicz przed o³tarzem.

Drogiemu Koledze i Przyjacielowi

Jerzemu wiebodzie

Przewodnicz¹cemu Organizacji Miêdzyzak³adowej przy Regionie Czêstochowskim
wyrazy najg³êbszego wspó³czucia
z powodu mierci

P. MAMY

sk³adaj¹
Prezydium i Zarz¹d Regionu
Czêstochowskiego, Organizacja
Miêdzyzak³adowa przy Regionie,
Kole¿anki i Koledzy z "Solidarnoci"
Gazeta Solidarnoci

Do wynajêcia sala na konferencje i przyjêcia
Region Czêstochowski
NSZZ Solidarnoæ oferuje do wynajêcia du¿¹
(mieszcz¹c¹ ok. 80 osób)
klimatyzowan¹ salê w
okolicy Rynku Wieluñskiego na konferencje,
seminaria, przyjêcia komunijne i weselne itp.
Sala mieci ok. 80 osób
przy przyjêciach okolicznociowych oraz dwukrotnie wiêcej przy konferencjach i odczytach. Dodatkowym atutem sali jest
to, i¿ lokal posiada osobne wejcie z dziedziñca,
jak równie¿ wejcie bezporednio z budynku.
W sali zamontowane
jest profesjonalne nag³onienie oraz ekran do
wywietlania prezentacji

multimedialnych. Sala
posiada zaplecze kuchenne (mo¿liwoæ zamówienia kateringu) i
szatniê. Do dyspozycji
zamkniêty parking.

Czêstochowa,
ul. £ódzka 8/12,
tel. 607 19 33 49
lub 34 360 55 70

Dla cz³onków
Zwi¹zku
- atrakcyjne
rabaty!

BILETY Z RABATEM: Sceny dla doros³ych
Agencja Artystyczna Certus zaprasza na komediowy spektakl teatralny pt. SCENY DLA DOROS£YCH, CZYLI
SZTUKA KOCHANIA. Specjalna promocja dla cz³onków NSZZ Solidarnoæ: ka¿dy bilet tañszy o 30 z³!
Doskona³a obsada: Katarzyna Skrzynecka, Piotr G¹sowski, Magdalena Margulewicz, Jakub Przebindowski! Filharmonia Czêstochowska, sobota 23 listopada 2019 r., godz. 19.30. Rezerwacja biletów w promocji - tel. 502 34 10 55.
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Nauczyciele czekaj¹ na podwy¿ki p³ac

Zwi¹zkowcy z NSZZ Solidarnoæ z okazji wiêta nauczycieli i pracowników
owiaty przypomnieli partii
rz¹dz¹cej o jej zobowi¹zaniach, w tym o podwy¿ce p³ac.
Zapowiadaj¹, ¿e nie przyst¹pi¹
do strajku w³oskiego od 15 padziernika, bo licz¹ na dialog z
rz¹dem - mówi³a 14 padziernika 2019 r. w Radiu Gdañsk
rzecznik prasowy KSOiW
Olga Zieliñska.
Olga Zieliñska (rzecznik
prasowy Krajowej Sekcji
Owiaty i Wychowania NSZZ
Solidarnoæ):
- 13 padziernika mielimy
wybory parlamentarne, st¹d gratulujemy PiS osi¹gniêcia tak dobrego wyniku, ale przypominamy, ¿e Solidarnoæ 7 kwietnia
podpisa³a porozumienie, które
zawiera w³aciwie wiêkszoæ naszych postulatów. Jeden z tych
najwa¿niejszych nie zosta³ niestety zrealizowany. On dotyczy
zmiany systemu wynagradzania
nauczycieli, st¹d oczekujemy od
nowego rz¹du i nowego ministra
edukacji, ¿e zachowana zostanie
polityka ci¹g³oci i nowy rz¹d
wywi¹¿e siê ze zobowi¹zañ, które z³o¿y³ poprzedni rz¹d wobec
nauczycieli.
- Nasz zwi¹zek nie przy³¹cza
siê do strajku w³oskiego. Od pocz¹tku mówilimy, ¿e drog¹ do
uzyskania naszych celów s¹ negocjacje i rozmowy. Tak¹ drogê
przyjêlimy i chcemy z nowym
rz¹dem te¿ prowadziæ negocjacje i rozmowy. Zale¿y nam na zachowaniu ci¹g³oci polityki,
¿eby pewne kwestie, tematy, które
poruszalimy wczeniej, by³y
kontynuowane, a nie ¿ebymy
zaczynali od samego pocz¹tku
rozmawiaæ na dane tematy.
- Nauczyciel to wyj¹tkowo
trudny zawód. Zdajemy sobie
sprawê, ¿e coraz mniejsza liczba studentów deklaruje, ¿e
chcia³aby pracowaæ w szkole,
¿e m³odzi ludzie nie chc¹ byæ
nauczycielami. To jest bardzo
ciê¿ka praca i na dodatek wydaje siê, ¿e wizerunkowo nauczyciele te¿ bardzo stracili.
Chodzi nam w tej chwili o
przywrócenie godnoci zawodowej nauczyciela, dobrym
krokiem ku temu by³aby zmiana systemu wynagradzania i
zmiana systemu finansowania
zadañ owiatowych.
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