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Jan Pietrzak na koncercie Solidarnoci
dzinowego, sk³adamy inicjatywy ustawodawcze, np. w
sprawie ograniczenia pracy w
niedzielê, zawsze pomagamy
cz³onkom Zwi¹zku w ich problemach zawodowych i osobistych - podkreli³ przewodnicz¹cy Str¹czyñski.
Wród zaproszonych goci
przybyli m.in. pose³ do PE Jadwiga Winiewska, pose³ Szymon Gi¿yñski, wicewojewoda
l¹ski Mariusz Trepka, podprzeor Jasnej Góry o. Jan Poteralski, kapelan czêstochowskiej Solidarnoci ks. Ryszard Umañski, przewodnicz¹cy ZR Podbeskidzie Marek
Bogusz, przewodnicz¹cy Krajowej Sekcji Hutnictwa An2 czerwca trzeci rok z rzêdu zwi¹zkowcy i ich rodziny
spotkali siê na koncercie zorganizowanym przez Zarz¹d
Regionu NSZZ Solidarnoæ. Tym razem gwiazd¹
wieczoru by³ Jan Pietrzak satyryk, autor pieni, wiêtuj¹cy swoje 80-lecie i pó³wiecze wystêpów estradowych.
Koncert, który odby³ siê w
czêstochowskim klubie Politechnik, sk³ada³ siê z retrospektywnego przegl¹du twórczoci artysty. Jan Pietrzak
przez blisko dwie godziny
przeplata³ monologi z piosenkami i pieniami, zakoñczy³,
jak¿eby inaczej, ¯eby Polska
by³a Polsk¹. Krótkie fragmenty tego wspania³ego koncertu mo¿na obejrzeæ na stronie internetowej Regionu: solidarnoscczestochowa.pl.
Okazj¹ do tego spotkania
by³a przede wszystkim - jak
podkreli³ witaj¹cy goci przewodnicz¹cy Zarz¹du Regionu
Jacek Str¹czyñski - zbli¿aj¹ca
siê 37. rocznica powstania Niezale¿nego
Samorz¹dnego
Zwi¹zku Zawodowego Soli-

Jubileuszowe ¿yczenia dla artysty sk³adaj¹ cz³onkowie Prezydium Zarz¹du Regionu Czêstochowskiego: przewodnicz¹cy Jacek Str¹czyñski i jego zastêpcy Dorota Kaczmarek i
Stanis³aw Ko³odziejczyk oraz zaproszeni gocie. Ca³a sala
gromko piewa Sto lat!
darnoæ, kontynuatora walki o
niepodleg³oæ, któr¹ w XX wieku prowadzi³ m.in. Józef Pi³sudski, a którego 150. rocznica urodzin przypada te¿ w tym roku.
Dzi, po 37 latach, nadal
d¹¿ymy do zmian na lepsze w

naszej Ojczynie, to z naszej
inicjatywy powrócono do wieku emerytalnego, na jaki umawialimy siê z pañstwem, kiedy rozpoczynalimy pracê,
wprowadzono stawkê minimalnego wynagrodzenia go-

drzej Karol, l¹ski Kurator
Owiaty Urszula Bauer oraz
dyrektor Regionalnej Dyrekcji
Lasów Pañstwowych w Katowicach Wies³aw Kucharski.
Wielkie zas³ugi w organizacji koncertu po³o¿yli panowie Leszek Godek oraz
Adam Stêpniak z Klubu
Uczelnianego AZS Politechniki Czêstochowskiej.
Wiêcej - str. 6

30 maja w siedzibie l¹skod¹browskiej Solidarnoci
w Katowicach odby³a siê konferencja powiêcona przywróceniu wieku nabywania
uprawnieñ emerytalnych (60/
65 lat), co by³o jednym z punktów umowy Zwi¹zku z kandydatem na urz¹d prezydencki Andrzejem Dud¹.
Region Czêstochowski na
konferencji reprezentowali
przewodnicz¹cy ZR Jacek
Str¹czyñski i jego zastêpczyni Dorota Kaczmarek. Na
zdjêciu Jacek Str¹czyñski
pierwszy z lewej przy stole prezydialnym, obok Marka Bogusza, przewodnicz¹cego Regionu Podbeskidzie, z mikrofonem Dominik Kolorz, przewodnicz¹cy l¹sko-d¹browskiej Solidarnoci.
Chcemy przekazaæ obywatelom, ¿e od 1 padziernika
bêd¹ wybór, czy przejæ na
emeryturê, czy pozostaæ d³u¿ej na rynku pracy - powiedzia³ na konferencji przewodnicz¹cy Komisji Krajowej
Piotr Duda. - Po przeg³osowaniu przez koalicjê PO-PSL
wyd³u¿enia wieku emerytalnego ma³o kto wierzy³, ¿e uda
siê tê decyzjê cofn¹æ. W 2012
roku prosilimy pos³ów, ¿eby
dali Polakom wybór, aby mogli sami decydowaæ, kiedy
przejæ na emeryturê.
To nieprawda, ¿e tylko
d³u¿sza praca da nam wy¿sz¹
emeryturê. S¹ inne czynniki,
które maj¹ na to wp³yw. To
przede wszystkim godziwe
wynagrodzenie oraz odprowadzanie sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne. Ta kampania
informacyjna ma dostarczyæ
obywatelom, którzy niebawem
bêd¹ przechodziæ na emeryturê, prawdziwych informacji, a
nie manipulacji, pó³prawd i
k³amstw - podkreli³ Duda.
Kampania informacyjna
Godny Wybór. Przywrócenie
Wieku Emerytalnego by³a
wspólnym przedsiêwziêciem
NSZZ Solidarnoæ, Kancelarii Prezydenta RP oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i PoliInformacje o ogólnopolskich
dzia³aniach Zwi¹zku opracowano na podstawie komunikatów Dzia³u Informacji KK
NSZZ Solidarnoæ.
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PODSUMOWANIE KAMPANII

Godny wybór -

przywrócenie wieku emerytalnego

tyki Spo³ecznej. W jej ramach
w ka¿dym województwie odbywa³y siê spotkania, podczas
których przedstawiano zmiany
w systemie emerytalnym, zasady nabywania uprawnieñ do
przejcia na emeryturê oraz
kwestie dotycz¹ce ca³ego systemu wiadczeñ.
O emeryturze trzeba myleæ
od pocz¹tku zawodowej kariery. Nie da siê bowiem wypracowaæ godnego wiadczenia na
kilka miesiêcy przed emerytur¹
- powiedzia³ 5 czerwca cz³onek
Prezydium KK NSZZ Solidarnoæ Henryk Nakonieczny na
konferencji w Warszawie podsumowuj¹cej kampaniê.
Jak poinformowa³ Nakonieczny, uczestniczy³o w niej
ok. 2 tys. zwi¹zkowców, ale tak¿e pracodawcy, drobni przedsiêbiorcy, inne osoby zainteresowane. Celem kampanii by³o
uwiadomienie bezporednio
zainteresowanym, ¿e obni¿enie
wieku emerytalnego od 1 padziernika skutkuje tylko tym, ¿e
to od ich decyzji bêdzie zale¿a³o czy odejd¹ na wiadczenie
od razu po uzyskaniu wymaganego wieku, czy te¿ d³u¿ej pozostan¹ na rynku pracy.
Okazuje siê, ¿e g³ównym
czynnikiem decyduj¹cym o
pozostaniu w zatrudnieniu
lub nie, jest stan zdrowia.
Istotne s¹ te¿ warunki pracy,
sytuacja rodzinna. W sumie s¹

one istotniejsze ni¿ sama wysokoæ wiadczenia.
Henryk Nakonieczny zaznacza³, ¿e wa¿ne jest, by pracownicy, tak¿e ci m³odzi, mieli
wiadomoæ, ¿e umowy mieciowe, od których nie p³ac¹
sk³adek na ZUS, nie dadz¹ im
w przysz³oci emerytury, choæby tej minimalnej.

Przepisy maj¹ siê zmieniæ
1 padziernika. Od tego momentu kobiety bêd¹ mog³y
przejæ na emeryturê od 60.
roku ¿ycia, a mê¿czyni od 65.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo³ecznej posiada aktualne sonda¿e dotycz¹ce zmiany wieku emerytalnego. Wed³ug badania CBOS
popiera je a¿ 78 proc. ankietowanych. Okazuje siê jednak,
¿e du¿y odsetek nie zamierza
ze zmiany skorzystaæ - 42
proc. kobiet i 39 proc. mê¿czyzn niepobieraj¹cych
wiadczeñ gotowych jest kontynuowaæ pracê po przekroczeniu wieku emerytalnego.
Od lipca we wszystkich placówkach ZUS ma siê pojawiæ
595 specjalnych doradców
emerytalnych. Doradcy maj¹

wyjaniaæ potencjalnym emerytom, od czego zale¿y wysokoæ emerytury, a dodatkowo
wyliczaæ w kalkulatorze emerytalnym wysokoæ prognozowanego wiadczenia w zale¿noci od momentu zakoñczenia aktywnoci zawodowej.

Zmiana tematu
szkolenia SIP
W dniu 14 czerwca
2017 r. tematyk¹ szkolenia dla Spo³ecznych
Inspektorów Pracy bêd¹
zagadnienia pierwotnie
zaplanowane na 13
grudnia - Europejska
koncepcja oceny maszyn. Szkolenie poprowadzi inspektor pracy
mgr in¿. Maciej Ujma.
Z kolei temat zaplanowany pierwotnie na 14
czerwca - rodki ochrony indywidualnej, posi³ki regeneracyjne - zostanie omówiony 13 grudnia przez inspektora pracy Szkolenie poprowadzi
inspektor pracy dr in¿.
Jaros³aw Krzywañski.
Przypominamy, ¿e plan
szkoleñ Spo³ecznej Inspekcji Pracy znajduje
siê na stronie internetowej Regionu w g³ównym
menu w zak³adce SIP.

Gazeta Solidarnoci

W dniach 10-12 maja
Region Czêstochowski
NSZZ Solidarnoæ zorganizowa³ szkolenie wyjazdowe pt. Bycie liderem zwi¹zkowym - to zobowi¹zuje.
Szkolenie prowadzi³a
trenerka Komisji Krajowej
NSZZ Solidarnoæ Maria
Kociñska. W szkoleniu
wziêli udzia³ zwi¹zkowcy
z Organizacji Podzak³adowej Cemeksu Polska- Zak³ad Cementownia Rudniki, Miêdzyzak³adowych
Organizacji Zwi¹zkowych
Owiaty nr 1 i nr 2, Organizacji Zak³adowej Urzêdu Miasta Czêstochowy,
Organizacji Zak³adowej
Urzêdu Statystycznego w
Katowicach w Czêstochowie oraz Organizacji Zak³adowej ZF TRW.

SZKOLENIA ZWI¥ZKOWE

Bycia liderem zwi¹zkowym
te¿ trzeba siê uczyæ

Regulaminy,
fundusze
wiadczeñ
socjalnych

Szkolenie medialne
dla zwi¹zkowców
Region Czêstochowski
we wspó³pracy z praktykiem, dziennikarzem i
producentem telewizyjnym, przygotowa³ projekt szkolenia medialnego dla zwi¹zkowców.
Szkolenie obejmie m.in.
nastêpuj¹ce zagadnienia:
wyst¹pienia publiczne i
komunikacja z odbiorcami
(metody i techniki zachoGazeta Solidarnoci

wania podczas wyst¹pieñ
publicznych, sztuka retoryki, metody opanowywania stresu psychologia porozumiewania siê, mowa
cia³a), kreowanie wize-

runku (techniki kontaktów
z mediami, komunikacja
interpersonalna oraz wyst¹pienia publiczne i autoprezentacja).
Program zajêæ zawiera
wiele elementów praktycznych (próby wyst¹pieñ,
autoprezentacje) w zamkniêtych pomieszczeniach oraz w plenerze.
Wiêcej informacji u zastêpcy przewodnicz¹cego
ZR Stanis³awa Ko³odziejczyka, tel. 34 360 55 70,
mail: sekretarz.czest@solidarnosc.org.pl.

W dniach 29-30 maja
Region Czêstochowski
NSZZ Solidarnoæ zorganizowa³ stacjonarne
szkolenie dla zwi¹zkowców (zdjêcie obok).
Tematem tego dwudniowego szkolenia, które odby³o siê w siedzibie Regionu
przy ul. £ódzkiej 8/12 by³o
tworzenie regulaminów
pracy, regulaminów wynagrodzeñ oraz funkcjonowanie zak³adowych funduszy
wiadczeñ socjalnych. W
szkoleniu wziê³a udzia³
dwudziestopiêcioosobowa
grupa zwi¹zkowców z ca³ego przekroju organizacji
zak³adowych Regionu - z
instytucji i firm.
Szkolenie, prowadzone
przez zwi¹zkowego prawnika mecenas Bo¿enê Kotarsk¹, w przypadku zainteresowania innej grupy
zwi¹zkowców zostanie zorganizowane powtórnie.
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Stanowisko Rady KSOiW NSZZ Solidarnoæ w sprawie wynagrodzeñ nauczycieli

Solidarnoæ odrzuca rz¹dowy projekt
wzrostu wynagrodzeñ nauczycieli

Rada Krajowej Sekcji
Owiaty i Wychowania
NSZZ Solidarnoæ odrzuca og³oszony przez ministra edukacji narodowej
poziom i harmonogram
wdro¿enia wzrostu wynagrodzeñ nauczycieli.
Domagamy siê przeznaczenia przez rz¹d RP rodków finansowych na zagwarantowanie nauczycielom wynagrodzenia na poziomie odzwierciedlaj¹cym wysi³ek zwi¹zany
z wdro¿eniem reformy oraz
oczekiwanym przez spo³eczeñstwo podniesieniem jakoci
nauczania i wychowania.
Fundamentalne znaczenie
edukacji dla rozwoju i dobrobytu spo³eczeñstwa uzasadnia
realny udzia³ nauczycieli we
wzrocie gospodarczym. Dlatego ¿¹damy powi¹zania poziomu p³ac z przeciêtnym wynagrodzeniem w gospodarce
narodowej. Rada oczekuje podjêcia bezzw³ocznych rozmów
w celu ustalenia satysfakcjonuj¹cego dla rodowiska owiatowego systemu wynagrodzeñ.

Uzasadnienie
Ostatnia podwy¿ka p³ac
nauczycieli mia³a miejsce
we wrzeniu 2012 r.
Od tego czasu, za wyj¹tkiem
skromnej rekompensaty z powodu wzrostu cen towarów i
us³ug w 2017 roku, rz¹dy RP
nie przeprowadza³y ¿adnej regulacji uposa¿eñ pedagogów.
Z tego powodu nauczyciele
stracili w tym czasie na wartoci swoich wynagrodzeñ ok.
7,5%, a bior¹c pod uwagê przewidywany wzrost cen towarów
i us³ug og³oszony w Wieloletnim Planie Finansowym Pañstwa w latach 2017-20, w roku
2018 (a wiêc w pierwszym roku
wdro¿enia wzrostu p³ac) si³a
nabywcza p³ac pedagogów
straci na wartoci ok. 10%.
Pod koniec 2017 roku przy
Ministerstwie Edukacji Narodowej zosta³ powo³any Zespó³
do spraw statusu zawodowego
pracowników owiaty. Jego prace podzielone zosta³y na cztery
grupy robocze. Z dzia³alnoci¹
jednej z nich KSOiW NSZZ
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Solidarnoæ wi¹za³a du¿e nadzieje na wypracowanie nowego modelu p³acowego i porozumienie dotycz¹ce zmiany zasad kszta³towania wynagrodzeñ
nauczycieli w oparciu o obiektywne wskaniki makroekonomiczne. Nadzieje nasze zosta³y
rozbudzone zapewnieniami
przedstawicieli MEN, ¿e proponowany przez NSZZ Solidarnoæ projekt zmiany systemu
okrelania p³ac jest zbie¿ny z
oczekiwaniami strony rz¹dowej
i po dopracowaniu mo¿liwy do
wdro¿enia.
KSOiW NSZZ Solidarnoæ od lat postuluje, by z
systemu wynagradzania nauczycieli wy³¹czyæ niektóre
jego sk³adniki, które sztucznie
zawy¿aj¹ poziom p³ac pedagogów (godziny ponadwymiarowe, dodatki funkcyjne z
tytu³u pe³nienia funkcji kie-

rowniczych, odprawy, specjalny fundusz nagród). Powoduje to równie¿ inne negatywne zjawiska, jak nadmierne i
czêsto niezgodne z przepisami
ustawy Karta Nauczyciela
zwolnienia nauczycieli. Czêæ
z nich nie ma nic wspólnego z
postêpuj¹cym ni¿em demograficznym. Po ostatnich wyborach parlamentarnych liczylimy na zapowiadane zmiany
równie¿ w edukacji, o które
walczy³a Solidarnoæ.
Tymczasem 28 kwietnia
2017 r. minister edukacji narodowej w imieniu rz¹du RP og³osi³a harmonogram i poziom
progresji p³ac nauczycieli w
latach 2018-2020, a wiêc w
cyklu trzyletnim, który zosta³
okrelony 15% stop¹ wzrostu.
Uznajemy tê zapowied za
bulwersuj¹c¹ i manipulacyjn¹, bowiem uwzglêdniaj¹c

zaleg³e zaniechania waloryzacji p³ac oraz prognozowany w latach 2018-2020 wzrost
cen towarów i us³ug ³¹cznie
spowoduje, ¿e og³oszony poziom podwy¿ek ledwie pokryje inflacjê. Tak wiêc nie mo¿e
byæ mowy o jakiejkolwiek
podwy¿ce p³ac nauczycieli,
któr¹ og³osi³a minister edukacji narodowej, a jedynie o ich
znikomej waloryzacji.
Ponadto z og³oszonych przez
minister edukacji narodowej informacji wynika, ¿e do systemu
p³acowego nauczycieli maj¹ byæ
przesuniête inne sk³adniki o charakterze socjalnym (dodatek
wiejski, dodatek mieszkaniowy), zlikwidowany ma zostaæ dodatek na zagospodarowanie oraz
fundusz zdrowotny dla nauczycieli, a tak¿e zweryfikowane
warunki uprawniaj¹ce do otrzymywania dodatku za warunki

W siedzibie Regionu m³odzi ludzie
z Europy poznawali Solidarnoæ

6 czerwca m³odzie¿ z kilku krajów europejskich (Wêgry, S³owacja, Niemcy, Grecja i
Polska) bra³a udzia³ w zajêciach prowadzonych w auli Regionu i Klubie Solidarnoci.
Zajêcia mia³y na celu przybli¿enie historii Solidarnoci jako przyk³adu skutecznego
budowania demokracji poprzez tworzenie organizacji niezale¿nej od aparatu w³adzy.
Spotkanie prowadzi³a z ramienia Fundacji Instytut Badañ i Innowacji w Edukacji Renata
Ochoa-D¹derska, Anna Rakocz ze Stowarzyszenia Wiêzionych, Internowanych WIR podzieli³a siê swoim wspomnieniami m.in. z wprowadzenia stanu wojennego, Zbigniew Bonarski
oprowadzi³ m³odych goci po pe³nym zdjêæ, plakatów i pami¹tek materialnych Klubie Solidarnoci. Z kolei uczniowie czêstochowskiego Gimnazjum nr 3 zaprezentowali spektakl
pantomimiczny, odnosz¹cy siê do burzenia podzia³ów i symbolicznych murów.
Gazeta Solidarnoci

pracy. rodki finansowe w ten
sposób uzyskane maj¹ zasiliæ
siatkê p³ac. Nie godzimy siê, by
znacz¹ca grupa nauczycieli finansowa³a w du¿ej czêci wzrost
p³ac pozosta³ym.
Nasze du¿e zaniepokojenie
budzi propozycja odejcia od
systemu wynagrodzenia redniego, bez wstêpnie zaaprobowanego powi¹zania p³ac nauczycieli ze wskanikami przeciêtnego wynagrodzenia w
gospodarce narodowej. Zamys³ likwidacji rednich wynagrodzeñ nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego pojawi³ siê w
2012 roku i zosta³ zaproponowany przez poprzedni¹ ekipê
w³adzy (dzisiejsz¹ opozycjê totaln¹). Tylko zdecydowany
sprzeciw partnerów spo³ecznych i udzielone wsparcie ówczesnej opozycji, a dzi sprawuj¹cych w³adzê, pozwoli³ zachowaæ ten mechanizm gwarancji
poziomu p³ac pedagogów. Dlatego projektowane zmiany,
og³oszone przez ministra edukacji narodowej, postrzegamy
jako dzia³ania krzywdz¹ce i niezrozumia³e. Doprowadz¹ one
do dalszego obni¿enia uposa¿eñ nauczycieli w stosunku do
przeciêtnych wynagrodzeñ w
gospodarce narodowej.
Przypominamy, ¿e to ju¿
kolejna próba likwidacji mechanizmu bêd¹cego nik³ym
gwarantem osi¹gania poziomu
p³ac przez pedagogów. Wczeniej mia³a ona miejsce, gdy
Komitet Sta³y Rady Ministrów,
ju¿ po konsultacjach spo³ecznych, zmieni³ projekt ustawy
Prawo owiatowe. St¹d te¿ stanowczo sprzeciwiamy siê
wdro¿eniu tych propozycji
oraz jednostronnej zmiany decyzji przez stronê rz¹dow¹.
Jednoczenie Krajowa
Sekcja Owiaty i Wychowania NSZZ Solidarnoæ
wnosi o rzeczywisty dialog w
sprawie wynagrodzeñ nauczycieli, bez uciekania siê do
pozorowanych praktyk, maj¹cych na celu generowanie dalszych oszczêdnoci na nauczycielskich wynagrodzeniach.
Oczekujemy wypracowania
systemu p³ac, który bêdzie
kszta³towany nie w oparciu o
mechanizmy polityczne, lecz
obiektywne wskaniki makroekonomiczne.
Ryszard Proksa,
Przewodnicz¹cy KSOiW
Bytom, 25 maja 2017 r.
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DOM POLSKA CZÊSTOCHOWA

Solidarnoæ
negocjuje podwy¿ki
Organizacja zak³adowa
NSZZ Solidarnoæ w firmie Dom Polska (dawniejszy
Metalplast) wyst¹pi³a do
pracodawcy o podwy¿ki p³ac
w wysokoci 300 z³ brutto dla
ka¿dego pracownika.
Mamy obecnie tak niskie
pensje, ¿e potrzebne s¹ dop³aty, by osi¹gn¹æ ustawowy poziom p³acy minimalnej - mówi Jan Bednarek
przewodnicz¹cy Komisji
Zak³adowej (na zdjêciu).
W negocjacjach z pracodawc¹ organizacjê wspomaga wiceprzewodnicz¹cy Zarz¹du Regionu Stanis³aw
Ko³odziejczyk. Trzeb podkreliæ, ¿e uzwi¹zkowienie
w zak³adzie przekracza 50

Biuro Regionu
Czêstochowskiego
NSZZ
Solidarnoæ
Ul. £ódzka 8/12,
42-202 Czêstochowa
Godziny pracy:
pon.-pi¹tek 8.00-16.00
(czwartek - do 18.00)
Sekretariat, pok. 2,
tel.: 34 360 55 70,
34 360 55 71 (fax)

procent za³ogi, a w chwili
wyst¹pienia o podwy¿ki
jeszcze wzros³o.
Dom Polska produkuje
wyroby dla bran¿y budowlanej. Podwy¿ek p³ac w firmie
nie by³o od wielu lat.

Z ostatniej chwili

Minimalne wynagrodzenie w 2018 r. wynosiæ ma 2 080 z³
(obecnie 2 000 z³). Decyzja rz¹du z 6 czerwca daleka jest od
oczekiwañ zwi¹zkowców: Solidarnoæ opowiada siê za kwot¹
2 160 z³. Zadowoleni nie s¹ równie¿ pracodawcy, którzy optowali za minimaln¹ pensj¹ na poziomie nieca³ych 2 050 z³.

Numer konta bankowego:
PKO BP SA I Oddzia³
w Czêstochowie
29 1020 1664 0000 3802
0129 1194

Strona internetowa:
solidarnoscczestochowa.pl
Adres poczty elektronicznej:
czest@solidarnosc.org.pl

ZWIK MYSZKÓW

Solidarnoæ wywalczy³a
podwy¿ki wynagrodzeñ
Dobra wiadomoæ: Solidarnoæ wraz z drugim
zwi¹zkiem zawodowym
dzia³aj¹cym w myszkowskim Zak³adzie Wodoci¹gów i Kanalizacji podpisa³a porozumienie z prezesem
firmy o podwy¿kach wynagrodzeñ pracowników.
Jak ju¿ informowalimy w
poprzednim wydaniu Gazety
Solidarnoci, pracownicy
ZWiK-u nie otrzymali podwy¿ek od 10 lat. 12 kwietnia,
na zebraniu za³ogi pracownicy zak³adu poparli decyzjê o
z³o¿eniu ostatecznego pisma
zwi¹zkowego do zarz¹du
przedsiêbiorstwa. Komisja
Zak³adowa zapowiedzia³a
wejcie w spór zbiorowy,
w³¹cznie z jego wszelkimi

mo¿liwymi konsekwencjami, m.in. akcj¹ strajkow¹, w
przypadku niepodjêcia negocjacji przez pracodawcê.
Jan Banik, przewodnicz¹cy Komisji Zak³adowej NSZZ
Solidarnoæ, poinformowa³
Gazetê, ¿e 18 maja odby³y siê
rozmowy dotycz¹ce podwy-

¿ek. Prezes ZWiK Ryszard
Woszczyk zaaprobowa³ zaproponowan¹ przez zwi¹zkowców kwotê podwy¿ek w
wysokoci 500 z³ brutto, z
pomniejszeniem o tzw. koszty pracodawcy (ok. 80 z³).
Podwy¿ki maj¹ obowi¹zywaæ od 1 czerwca.
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Jan Pietrzak na koncercie Solidarnoci
Podziêkowania
dla donatorów
Prezydium Zarz¹du Regionu
Czêstochowskiego NSZZ Solidarnoæ sk³ada najserdeczniejsze
podziêkowania sponsorom koncertu Jana Pietrzaka.
Koncert artysty pozwoli³ kilkuset uczestnikom-cz³onkom i sympatyków NSZZ Solidarnoæ z
ca³ego Regionu Czêstochowskiego
wraz z rodzinami prze¿yæ niezwyk³e widowisko: lekcjê humoru i
lekcjê historii w wykonaniu mistrza Jana Pietrzaka. Zawdziêczamy to równie¿ szczodrobliwoci
darczyñców.
Jeszcze raz dziêkujemy!
Sponsorzy koncertu:
Nadlenictwo Bielsko
Nadlenictwo Gidle
Nadlenictwo Chrzanów
Nadlenictwo Jelenia
Nadlenictwo Kêdzierzyn
Nadlenictwo K³obuck
Nadlenictwo Kobiór
Nadlenictwo Koniecpol
Nadlenictwo Kup
Nadlenictwo Lubliniec
Nadlenictwo Olkusz
Nadlenictwo Prószków
Nadlenictwo Rudy Raciborskie
Nadlenictwo Rudziniec
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Nadlenictwo Rybnik
Nadlenictwo Siewierz
Nadlenictwo Strzelce Opolskie
Nadlenictwo wierklaniec
Nadlenictwo Turawa
Nadlenictwo Tu³owice
Nadlenictwo Ustroñ
Nadlenictwo Wis³a
Nadlenictwo Wêgierska Górka
Nadlenictwo Z³oty Potok
Nadlenictwo Opole
Nadlenictwo Olesno
Nadlenictwo Brynek.
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Na posiedzeniach Zarz¹du Regionu (18 maja - zdjêcie obok) i spotkaniu Przewodnicz¹cych Organizacji
Zwi¹zkowych (9 maja - pozosta³e zdjêcia) Prezydium
ZR informowa³o o bie¿¹cych dzia³aniach.
Wiele miejsca powiêcono przygotowaniom do uroczystego koncertu Jana Pietrzaka w klubie Politechnik,
który jest ju¿ za nami - str. 1.
Przewodnicz¹cy Zarz¹du
Regionu Jacek Str¹czyñski
poinformowa³ z kolei o dacie i miejscu tegorocznego
Festynu Rodzinnego Solidarnoci - sobota 2 wrzenia. Piknik, o czym ju¿
wczeniej zadecydowano,
odbêdzie jak w ubieg³ym
roku w Orodku SportowoRekrecyjnym Strzelnica w
Kochcicach pod Lubliñcem.
Zarz¹d Regionu przyj¹³
równie¿ stanowisko w spra-
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Z prac Zarz¹du Regionu

wie pracowników Stra¿y
Ochrony Kolei, które publikujemy poni¿ej.

Stanowisko Zarz¹du Regionu Czêstochowskiego
NSZZ Solidarnoæ w

sprawie przyspieszenia
dzia³añ zmierzaj¹cych do
podporz¹dkowania Stra¿y
Ochrony Kolei Ministerstwu Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Zarz¹d Regionu Czêstochowskiego NSZZ Solidarnoæ w pe³ni popiera
stanowisko cz³onków Organizacji Zak³adowej NSZZ
Solidarnoæ Pracowników Stra¿y Ochrony Kolei
o podjêcie skutecznych
dzia³añ maj¹cych na celu
jak najszybsze podporz¹dkowanie Stra¿y Ochrony
Kolei bezporednio Ministrowi Spraw Wewnêtrznych i Administracji.
Podjêcie takiej decyzji
wp³ynie na nadanie formacji odpowiedniego statusu
i pozwoli na skuteczne
przeciwdzia³anie wspó³czesnym zagro¿eniom.
Obecne rozwi¹zanie polegaj¹ce na podporz¹dkowaniu Stra¿y Ochrony Kolei
spó³ce prawa handlowego
jest naszym zdaniem rozwi¹zaniem nielogicznym,
jak i sprzecznym z zadaniami w³aciwymi dla s³u¿b
porz¹dku publicznego.
Przyjêcie ustawy o Stra¿y Ochrony Kolei zdecydowanie wp³ynie na poprawê
bezpieczeñstwa na obszarach kolejowych i w poci¹gach oraz bezpieczeñstwo
publiczne na terenie kraju.
7

WSPOMNIENIE WIÊTEGO FLORIANA

Msza w. w intencji hutników i stra¿aków
W czwartek 11 maja przy
kapliczce przed Stalowni¹ na
terenie ISD Huty Czêstochowa metropolita czêstochowski abp Wac³aw Depo wraz z
kapelanem Solidarnoci
ks. Ryszardem Umañskim i
proboszczem parafii pw. w.
Józefa na Rakowie ks. Markiem Kundziczem koncelebrowa³ Mszê w. z okazji wspomnienia w. Floriana, patrona hutników i stra¿aków.
Przed rozpoczêciem Mszy
w. przewodnicz¹cy Zarz¹du
Regionu Jacek Str¹czyñski
powita³ abpa Wac³awa Depo i
wszystkich zgromadzonych
oraz przypomnia³ o intencjach modlitwy: Chcemy dzi
prosiæ, by nigdy Huty ani innego zak³adu nie dotknê³y
problemy, jakie by³y tu jeszcze przed rokiem. Pragniemy
modliæ siê o bezpieczn¹ pracê, aby w. Florian strzeg³ od
niebezpieczeñstw w ciê¿kiej
hutniczej pracy, aby czuwa³
nad stra¿akami nara¿aj¹cymi
¿ycie id¹c z pomoc¹ innym.
Po Mszy w. abp Depo zwiedzi³ tzw. tereny pohutnicze
(pozostaj¹ce obecnie pod zarz¹dem spó³ek nale¿¹cych do
Skarbu Pañstwa Regionalny
Fundusz Gospodarczy i Spó³ka Operator ARP), które w
czêci zosta³y ju¿ odsprzedane prywatnym inwestorom,
inne czekaj¹ na chêtnych do
zainwestowania, a w czêci
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maj¹ pozostaæ terenami zielonymi. Zapraszamy do galerii
zdjêæ dostêpnej na stronie internetowej Regionu: solidarnoscczestochowa.pl.

Msze w. przy kapliczce
przed Stalowni¹ gromadz¹ oprócz obecnych i emerytowanych hutników - pracowników firm wywodz¹cych siê

z Huty Czêstochowa, m.in.
Elsenu, Koksowni, Rurexpolu i Regionalnego Funduszu
Gospodarczego (RFG).
Prócz by³ych i obecnych
pracowników za pomylnoæ Huty i jej za³ogi modlili m.in. uczniowie Gimnazjum Stowarzyszenia
Przyjació³ Szkó³ Katolickich z Rakowa, delegacje
Zarz¹du Regionu Czêstochowskiego NSZZ Solidarnoæ, Sekcji Emerytów i
Rencistów oraz Stowarzyszenia Wiêzionych, Internowanych i Represjonowanych WIR z pocztami sztandarowymi. Przyby³y równie¿ poczty sztandarowe
Komendy Miejskiej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
oraz Centralnej Szko³y Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.
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Czêstochowa

Nowa droga jednak przez Elanex
Urz¹d Miasta Czêstochowy zakoñczy³ konsultacje spo³eczne do projektu przed³u¿enia ulicy 1 Maja wiaduktem przez tory kolejowe oraz
osiedle Elaneksu.
Stanowisko UM pozostaje jednak
niezmienne - nowa droga ma ³¹czyæ
siê z wyburzeniami obiektów sk³adaj¹cych siê na historyczny fabrycznomieszkalny kompleks Elaneksu, m.in.
budynku bramy wjazdowej oraz niektórych budynków mieszkalnych.
Miasto nie bierze pod uwagê (jak
siê podkrela, z przyczyn kosztowych) powrotu do starego pomys³u
budowy wiaduktu nad torami na osi
ul. Sobieskiego. Wartoæ zabudowy
dawnego Elaneksu dostrzega Wojewódzki Konserwator Zabytków, który przygotowuje wniosek o wpisanie
do rejestru zabytków ca³ego kompleksu, w tym budynków przeznaczonych
do wyburzenia.
Budowa trasy przez rodek historycznej Kolonii Mottowskiej bêdzie
oznaczaæ degradacjê ca³ego osiedla
oraz uniemo¿liwi sensown¹ rewitalizacjê zabytkowej przêdzalni, która w
ci¹gu kilku lat mog³aby przecie¿ staæ
siê wizytówk¹ przemys³owej Czêstochowy - zarzuca planom miasta zawi¹zana na Facebooku Grupa Elanex.
- Podobna katastrofa dotknê³a swego czasu Ostatni Grosz, przez który w
latach 1972-1976 przeprowadzono
trasê szybkiego ruchu DK1. Pod budow¹ zniknê³a ówczesna ulica PPR, a
s¹siednie zabudowania uleg³y szybkiej degradacji technicznej i spo³ecznej. Ha³as i przygnêbiaj¹ca brzydota
sk³oni³y wielu mieszkañców do wyprowadzki, a ulice Bardowskiego,

O los Elaneksu zatroskany jest m.in.
Andrzej Cierpia³, mieszkaniec osiedla i
wieloletni przewodnicz¹cy Komisji Zak³adowej NSZZ Solidarnoæ w tych
zak³adach w³ókienniczych

Stroma, Górna i Pusta szybko uleg³y
zjawisku gettoizacji (...).
Ostatni Grosz, podziwiany co roku
przez miliony kierowców i pasa¿erów
z ca³ej Polski oraz krajów ociennych
(DK1 ³¹czy kraje ba³tyckie, pó³nocne
i zachodnie obwody Rosji oraz Bia³oru z po³udniem Europy), sta³ siê niechlubn¹ wizytówk¹ Czêstochowy.
Szpetota i bieda dzielnicy jasno pokazuj¹, czym koñczy siê budowa ruchliwej drogi bez uwzglêdnienia jej wp³ywu na s¹siednie dzia³ki i zabudowania. Nie trzeba byæ zawodowym urbanist¹ czy architektem, aby przewidzieæ
gro¿¹c¹ nam now¹ katastrofê.
Zmarnowalimy - jako mieszkañcy
Czêstochowy - tak¿e Dom Ksiêcia,
niszczeje i jest rozkradana przez zbieraczy z³omu Zapa³czarnia. Czy to samo
ma spotkaæ kompleks Elaneksu?
Janusz Mazur

Laureatka z "Solidarnoci"

RedakcjaGazety
Solidarnoci
W poniedzia³ki, rody i pi¹tki w
godz. 12.00-15.00 dziennikarz Gazety Solidarnoci dy¿uruje w biurze Regionu NSZZ Solidarnoæ
(ul. £ódzka 8/12, tel. 34 360 55 77).
W pozosta³ych terminach prosimy kontaktowaæ siê z redakcj¹ za
porednictwem sekretariatu Regionu (34 360 55 70), Dzia³u Rozwoju i
Informacji (34 360 55 77) lub poczty elektronicznej (gazetasolidarna@gmail.com).
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Mi³o nam poinformowaæ, ¿e jedn¹ z tegorocznych laureatek tegorocznych
nagród Prezydenta Miasta Czêstochowy im. dra W³adys³awa Biegañskiego w
dziedzinie ochrony zdrowia jest Ewa Strych (w centrum zdjêcia), od 1992 r.
pracuj¹ca w Miejskim Szpitalu Zespolonym na Oddziale Urologii.
Wieloletnia cz³onkini NSZZ Solidarnoæ otrzyma³a nagrodê za ciep³o i
serdecznoæ okazywan¹ pacjentom oraz wzorow¹ postawê etyczn¹.
Serdecznie gratulujemy!
Zdjêcie: Zbigniew Burda, dziêki uprzejmoci Urzêdu Miasta Czêstochowy.
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Walne Zebranie Delegatów Ogólnopolskiej
Federacji Stowarzyszeñ Represjonowanych
W sobotê 13 maja w siedzibie Regionu przy ul.
£ódzkiej 8/12 odbywa³o
siê XX Walne Zebranie
Delegatów Ogólnopolskiej
Federacji Stowarzyszeñ
Represjonowanych.
Delegatów powita³ i ¿yczy³
udanych obrad przewodnicz¹cy Zarz¹du Regionu Jacek
Str¹czyñski (na górnym zdjêciu). W trakcie przerwy w obradach delegaci zwiedzili
mieszcz¹cy siê w siedzibie
Regionu Klub Solidarnoci.
Zebranie mia³o charakter
sprawozdawczo-wyborczy.
Mi³o nam poinformowaæ, ¿e w
cis³ych w³adzach Federacji po
raz kolejny znaleli siê czêstochowianie: Anna Rakocz jako przewodnicz¹ca Zarz¹du,
Czes³aw Kamiñski - sekretarz
i Katarzyna Grohman - skarbnik. Serdecznie gratulujemy!
W niedzielê 14 maja mia³a
natomiast miejsce jubileuszowa XX Ogólnopolska Pielgrzymka Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym
na Jasn¹ Górê (zdjêcie poni¿ej). Msza w. w intencji represjonowanych w stanie wojennym odby³a siê w kaplicy
NMP w po³udnie.
Po Mszy w. odby³o siê okolicznociowe spotkanie, na
którym Urz¹d do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych reprezentowa³a Magdalena Merta. Rozmawiano
m.in. o nowelizacji ustawy o
osobach represjonowanych.
Dzia³acze opozycji
otrzymaj¹ wsparcie
Projekt nowelizacji ustawy
zak³ada, ¿e dzia³acze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powo-
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dów politycznych bêd¹
otrzymywali kwotê 402,72 z³
miesiêcznie, bezterminowo
oraz bez wzglêdu na dochód.
W obecnym stanie prawnym wiadczenie to przyznawane jest tylko na rok i dopiero po spe³nieniu okrelonego
kryterium dochodowego (np.
dochód osoby uprawnionej

samotnie gospodaruj¹cej nie
powinien przekraczaæ kwoty
odpowiadaj¹cej 120 proc. najni¿szej emerytury). Projekt
przewiduje równie¿ zmianê
zasad przyznawania pomocy
finansowej, m.in. zak³ada mo¿liwoæ przyznania nie tylko
pomocy jednorazowej, ale te¿
pomocy okresowej - do sze-

ciu miesiêcy, w wysokoci
100 proc. najni¿szej emerytury miesiêcznie.
Nowelizacjê popar³a niedawno sejmowa komisja polityki spo³ecznej i rodziny. Ma
ona wejæ w ¿ycie ju¿ 31 sierpnia (ze wzglêdu na rocznicê
podpisania Porozumieñ Sierpniowych z 1980 r.).
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Region Czêstochowski
NSZZ Solidarnoæ oferuje do wynajêcia du¿¹
(mieszcz¹c¹ ok. 80 osób)
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.

Do wynajêcia sala
na konferencje i przyjêcia

Dla cz³onków Zwi¹zku - atrakcyjne rabaty!

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

TALKACTIVE - Centrum Edukacji Jêzykowej

Jestemy nowoczesnym Centrum Edukacji Jêzykowej, wyposa¿onym w przyjemnie i
elegancko urz¹dzone
sale dydaktyczne dla
dzieci i doros³ych.

sposób twórczy i kreatywny. Dzieci mog¹
uczyæ siê poprzez korzystanie z tablicy interaktywnej, plansz, wszelkiego rodzaju plakatów,
gier planszowych, przy-

Dysponujemy szerok¹ rz¹dów edukacyjnych,
gam¹ pomocy dydak- kolorowanek oraz kart
tycznych, które umo¿li- pracy.
wiaj¹ naukê jêzyka w
M³odzie¿ oraz doroli
Gazeta Solidarnoci

maj¹ do swojej dyspozycji nowoczesn¹ salê
wyposa¿on¹ w tablicê
multimedialn¹, sprzêt
audio oraz pomoce dydaktyczne sprzyjaj¹ce
szybkiemu przyswajaniu jêzyka obcego.
Co zapewniamy?
- zajêcia w ma³ych grupach
- podrêcznik i zeszyt
æwiczeñ z p³yt¹ CD/
DVD lub grami interaktywnymi
- materia³y uzupe³niaj¹ce, kserokopie, dodatkowe nagrania audio
- dodatkowe, bezp³atne warsztaty i imprezy
pozalekcyjne dla dzieci
- test z omawianego
materia³u po zakoñczonym rozdziale

- wykorzystanie nowoczesnych technologii w
nauczaniu, w tym tablic
interaktywnych
- konsultacje
- imienny certyfikat
ukoñczenia kursu

TALKACTIVE
CENTRUM
EDUKACJI
JÊZYKOWEJ
ul. £ódzka 8/12
42-202 Czêstochowa
sekretariat: pon./pt. 15.0018.30; wt./czw. 15.00-19.00
tel. kom.: 576 956 800
olgapsik@talkactive.pl
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