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Z posiedzenia ZR 

9 stycznia 2023 r. 
W Regionie 

W odpowiedzi na decyzję Komisji Kra-

jowej NSZZ „Solidarność” o zawiesze-

niu Marszu Godności ustalono, że szef 

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Ma-

rek Kuchciński i członek Prezydium KK 

NSZZ „Solidarność” Henryk Nako-

nieczny zostaną szefami zespołu robo-

czego Rząd – Solidarność.  Pracowano 

nad powołaniem roboczego Zespołu do 

spraw wypracowania porozumienia po-

między Rządem RP a Komisją Krajową 

NSZZ „Solidarność”. Zespół po ukon-

stytuowaniu się na poziomie roboczym 

i powołaniu podzespołów problemo-

wych będzie wypracowywał rozwiąza-

nia, o które postuluje Związek.  

Na grudniowym posiedzeniu Wojewódz-

kiej Rady Dialogu Społecznego Woje-

wództwa Łódzkiego poruszano temat 

Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 

2021-2027. Posiedzenie było ostatnim 

pod   przewodnictwem   Grzegorza 

Schreibera, marszałka województwa 

łódzkiego. Od 1 stycznia br. przewodni-

czącym WRDS jest Tobiasz Bocheński, 

wojewoda łódzki. Przewodniczący 

W. Krenc zapowiedział, że Prezydium 

łódzkiej „Solidarności” zgłosiło kilka 

tematów do harmonogramu prac WRDS 

dotyczących m.in. bezpieczeństwa pu-

blicznego, sytuacji służby zdrowia, wy-

korzystania środków unijnych, stanu 

przestrzegania prawa pracy. W związku 

z opublikowanym raportem Narodowe-

go Instytut Zdrowia Publicznego, z któ-

rego wynika, że długość życia Polaków 

zarówno kobiet jak i mężczyzn skróciła 

się o ponad 2 lata omawiany będzie też 

problem długości życia mieszkańców 

w województwie łódzkim na tle całego 

kraju.  

Przewodniczący W. Krenc omówił De-

cyzję Prezydium Komisji Krajowej 

NSZZ „Solidarność” (nr 156/22), w któ-

rej Zarządy Regionów NSZZ 

„Solidarność” proszone są o zgłaszanie 

przedstawicieli NSZZ „Solidarność” do 

Komitetów Monitorujących Program 

Fundusze Europejskie dla poszczegól-

nych województw na kadencję 2021-

2027. Warunkiem zgłoszenia jest uzgod-

nienie wspólnej kandydatury przedsta-

wianej przez regiony wchodzące w skład 

danego województwa.  

Przygotowanie WZDR 

Nie mogło zabraknąć tematów dot. wy-

borów w Związku.  

Zarząd Regionu powołał 5-cio osobowy 

Zespół Programowy, a także ustalono 

termin składania projektów uchwał, 

wniosków i stanowisk na Walne Zebra-

nie Delegatów Regionu Ziemi Łódzkiej 

NSZZ  „SOLIDARNOŚĆ”. Postanowio-

no, że ww. można składać do 5 maja 

2023 roku w sekretariacie Zarządu Re-

gionu. 

Zadaniem Zespołu Programowego jest 

przygotowanie dla delegatów na WZDR 

Ziemia Łódzka, które odbędzie się 16 

czerwca 2023 roku, projektu Uchwały 

Programowej Związku w Regionie Zie-

mia Łódzka na kadencję 2023 – 2028. 

Członek Prezydium Przemysław Gręda 

w związku z tym, iż zmieniły się zapisy 

w Kodeksie pracy i w Ustawie o związ-

kach zawodowych prosił o zgłaszanie 

się działaczy, po dokonaniu wyborów na 

kadencję 2023 – 2028, na szkolenia za-

równo te podstawowe, jak i dla skarbni-

ków KZ. Szkolenia mogą być przepro-

wadzone w zależności od potrzeb 

w siedzibach Komisji Zakładowych, lub 

w sali szkoleniowej Zarządu Regionu. 

Ankol 

 

Wybory do władz 

Związku 

na kadencję 

2023-2028 
W Regionie Ziemia Łódzka trwają wybory do 

władz Związku na kadencję 2023-2028. Do 

tej pory wybory zostały przeprowadzone w 

blisko 100 organizacjach związkowych, 

w których wybrano już 50 delegatów na Wal-

ne Zebranie Delegatów Regionu. Tam, gdzie 

jest taka potrzeba członkowie Regionalnej 

Komisji Wyborczej są obecni i pomagają 

przeprowadzać wybory. W wielu zebraniach 

uczestniczą przewodniczący Zarządu Regionu 

Waldemar Krenc, czy też członkowie Prezy-

dium. Takie spotkania działaczy związko-

wych z członkami Związku są też okazją do 

przekazania wielu informacji dotyczących 

działalności Związku na szczeblu kraju i Re-

gionu.  

IW 

Z Regionu 

 

W numerze: 
 

„Solidarność” 

solidaryzuje się 

z białoruskimi 

związkowcami 
 

str. 3 

 

Styczniowe rocznice 
 

str. 4-5 

 

Idea upamiętnienia 

Ojca Stefana 

Miecznikowskiego  

 

str. 6-7  

 

Solidarni Z Ukrainą  
 

str. 8-9 

PRZYPOMINAMY 

o konieczności coroczne-

go rozliczenia się z Urzę-

dem Skarbowym. 

Do dnia 31 marca 2023 roku 

każda Organizacja Zakładowa 

NSZZ „Solidarność” powinna zło-

żyć Deklarację podatkową CIT-8 

w formie papierowej zgodnie z art. 

27a ustawy o PDOP we właściwym  

Urzędzie Skarbowym lub drogą 

elektroniczną do Krajowej Admini-

stracji Skarbowej. 

Do 10 lipca 2023 roku należy 

przesłać do Krajowej Administracji 

Skarbowej Sprawozdanie Finanso-

we z załącznikami i uchwałą za-

twierdzającą.  

Kopie zeznania podatkowego należy 

przekazać zgodnie z Uchwałą ZR, 

skarbnikowi Zarządu Regionu Zie-

mi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” 

Łódź, ul. A. Kamińskiego 18.  

Wybory w Straży Miejskiej w Łodzi 

https://www.lodzkie.pl/wojewodztwo/wojewódzka-rada-dialogu-społecznego/grudniowe-posiedzenie-wrds
https://www.lodzkie.pl/wojewodztwo/wojewódzka-rada-dialogu-społecznego/grudniowe-posiedzenie-wrds
https://www.lodzkie.pl/wojewodztwo/wojewódzka-rada-dialogu-społecznego/grudniowe-posiedzenie-wrds
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W Związku 

„Solidarność” 

solidaryzuje się 

z białoruskimi 

związkowcami 
 

W Regionie Ziemia Łódzka trwa 

akcja wysyłania kartek do Amba-

sady Białorusi w ramach solida-

ryzowania się z białoruskimi 

związkowcami. Wysłane zostały 

kolejne kartki.  

Pamiętajmy o solidarności z uwięzio-

nymi działaczkami i działaczami na 

Białorusi. Niezależne związki zawodo-

we w Białorusi są traktowane przez 

reżim Łukaszenki jako zagrożenie dla 

tamtejszej dyktatury. Przed sfałszowa-

nymi wyborami prezydenckimi w 2020 

r. presja na związkowców ograniczała 

się    do    wyrzucania    z    pracy    czy 

15-dniowych aresztów. 

Sąd Najwyższy Białorusi zlikwidował 

Białoruski Kongres Demokratycznych 

Związków Zawodowych (BKDP) wraz 

z czterema organizacjami członkowski-

mi.  

Mamy już 2023 rok, a liczba więźniów 

politycznych na Białorusi rośnie i dziś 

liczy ponad 1400 osób. Wśród nich jest 

ponad 30. związkowców, którzy są 

więzieni i odbywają długie kary pozba-

wienia wolności w białoruskich więzie-

niach i łagrach. 

NSZZ „Solidarność” rozpoczęła akcję 

wysyłania „pocztówek sprzeciwu” do 

Ambasady Białorusi w Polsce. Jak 

trudno zorganizować strajk i nie bać się 

nieuchronnych represji wie każdy 

„człowiek Solidarności”, który prowa-

dził takie akcje protestacyjne w stanie 

wojennym po 13 grudnia 1981 roku 

i w całych latach 80.  

Na pocztówkach widnieją zdjęcia 

związkowców uwięzionych przez re-

żim Łukaszenki. Symbolizują one 

wszystkich niezależnych działaczy 

związkowych przebywających w biało-

ruskich turmach. NSZZ „Solidarność” 

chce pokazać, że nie są oni samotni 

w swojej heroicznej walce z dyktaturą 

brutalnie tłumiącą prawa pracownicze. 

Pocztówki wypełniane są dowolną tre-

ścią. Mogą to być krzepiące dla uwię-

zionych związkowców słowa wsparcia, 

otuchy. Można napisać słowa wsparcia 

dla niezależnych związków zawodo-

wych na Białorusi, czy też wyrazić 

opinię o Łukaszence i jego zbrodni-

czym reżimie. 

Więcej informacji na temat akcji moż-

na uzyskać w Dziale Regionalnym 

Regionu Ziemia Łódzka NSZZ 

„Solidarność”, Łódź, ul. Kamińskiego 

18,    pok.    311    lub    telefonicznie 

42 67 72 628, 42 67 72 629. 

IW 

 

 

Wyrazy głębokiego współczucia  
 

kol. 
 

WANDZIE BIELACKIEJ 
 

członkowi Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej 
NSZZ „Solidarność”  

 

z powodu śmierci 
 

MAMY 
 

składają 
 

członkowie i pracownicy 
Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej 

NSZZ „Solidarność” 
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Rocznice 

78. rocznica 

masowego mordu Polaków 

w więzieniu na Radogoszczu. 
78 lat temu niemieccy okupanci dokonali masowego mordu 

na blisko 1500 więźniach, głównie Polakach przetrzymywa-

nych w więzieniu na łódzkim Radogoszczu. Masakra rozpo-

częła się około północy z 17 na 18 stycznia 1945 roku. Na 

wieść o zbliżającej się do granic Łodzi Armii Czerwonej, Niem-

cy wycofując się z miasta podpalili więzienie i dokonali maso-

wego mordu. Przeżyło około 30 więźniów, którym udało się 

ukryć.  

To jedno z najkrwawszych wydarzeń jakie kiedykolwiek roze-

grało się na łódzkiej ziemi. Trudno sobie wyobrazić większy 

stopień bestialstwa. 

Pogrzeb ofiar Radogoszcza odbył się 18 lutego 1945 r. Ofiary 

spoczywają w bratnich mogiłach na cmentarzu pod wezwaniem 

św. Rocha przy ul. Zgierskiej, położonym nieopodal spalonego 

więzienia. Masakrą dowodził komendant więzienia,  porucznik 

policji W. Pelzhausen, który we wrześniu 1947 r. został skazany 

przez polski sąd na karę śmierci.  Wyrok wykonano 1 marca 

1948 roku. Załoga więzienia liczyła ok.70–80 osób. Oprócz 

skazanego komendanta, jedynie jeszcze kilkunastu członków 

radogoskiego więzienia poniosło odpowiedzialność za popeł-

nione zbrodnie. 

Obchody 78. rocznicy masowego mordu Polaków zorganizowa-

ne przez Urząd Miasta Łodzi odbyły się 19 stycznia br. przy 

pomniku – mauzoleum w Muzeum Tradycji Niepodległościo-

wych – oddział Radogoszcz. Hołd ofiarom niemieckiej zbrodni 

oddali przedstawiciele organizacji kombatanckich, władz rządo-

wych i samorządowych, instytucji państwowych, służb mundu-

rowych, stowarzyszeń i organizacji społecznych, harcerze. 

Uczestnicy uroczystości wysłuchali okolicznościowych wystą-

pień przedstawicieli władz samorządowych miejskich i woje-

wódzkich oraz reprezentanta środowisk kombatanckich, modli-

twy przedstawicieli różnych wyznań oraz Apelu Pamięci. Kom-

pania Honorowa Wojska Polskiego oddała salwę honorową, a 

na koniec delegacje złożyły przed pomnikiem kwiaty i zapaliły 

znicze.  

W imieniu łódzkiej „Solidarności” kwiaty złożył zastępca prze-

wodniczącego ZR Ireneusz Wach.  
 

Zakończenie okupacji 

niemieckiej 

- początek sowieckiej 
19 stycznia jest obchodzony w Łodzi jako dzień zakończe-

nia okupacji niemieckiej, który stał się jednocześnie począt-

kiem okupacji sowieckiej. Dlatego w 78. rocznicę tego wyda-

rzenia członkowie Prezydium Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej 

NSZZ „Solidarność”, w składzie: zastępcy przewodniczącego 

ZR Piotr Ścieśko i Ireneusz Wach oraz członkowie Prezydium 

ZR Przemysław Gręda i Michał Karolczyk złożyli kwiaty na 

Pomniku Ofiar Komunizmu znajdującym się przy al. Anstadta 

w Łodzi. 

 

„Tu spoczywamy zamordowani w przeddzień wolności. Imiona i ciała 

zabrał nam ogień, żyjemy tylko w waszej pamięci. Niech śmierć tak 

nieludzka nie powtórzy się więcej” - napis na sarkofagu, symbolicznej 

mogile Radogoszcza.    

https://pl.wikipedia.org/wiki/Cmentarz_%C5%9Bw._Rocha_na_Radogoszczu_w_%C5%81odzi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cmentarz_%C5%9Bw._Rocha_na_Radogoszczu_w_%C5%81odzi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Walter_Pelzhausen
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Rocznice 
Miejsce złożenia wiązanki przez przedstawicieli łódzkiej 

„Solidarności” nie jest przypadkowe, jest wręcz symboliczne, 

gdyż Pomnik Ofiar Komunizmu znajduje się naprzeciwko bu-

dynku, w którym w okresie okupacji mieściła się siedziba Ge-

stapo, a po wejściu do Łodzi Armii Czerwonej siedziba Woje-

wódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa, gdzie po 19 stycznia 1945 

roku więziono, torturowano i zabijano polskich patriotów. 

Łódzka „Solidarność” oddała w ten sposób hołd ofiarom dwóch 

systemów totalitarnych.  
 

Koniec Obozu dla Dzieci 

przy Przemysłowej 
Rocznica wyzwolenia Łodzi z niemieckiej okupacji to także 

rocznica końca Obozu dla Dzieci przy Przemysłowej. 

Przez tzw. „Mały Oświęcim” przeszło około 3 tysięcy dzieci. 

Początkowo do obozu mieli trafiać tylko chłopcy w wieku 

od 8 do 16 lat. Z czasem wiek obniżono do 6 lat, a do obozu 

trafiały też 2-latki, a nawet niemowlęta, w tym także dziewczyn-

ki.  
Młodzież po ukończeniu 16 lat kierowano do obozów koncentra-

cyjnych dla dorosłych, m.in. Auschwitz i Ravensbrück.   

8 grudnia ubiegłego roku, w czasie obchodów 80. rocznicy 

utworzenia niemieckiego obozu koncentracyjnego dla polskich 

dzieci przy ul. Przemysłowej w Łodzi został wprowadzony do 

obiegu znaczek o wartości 3,90 zł, przedstawiający dwie dziecię-

ce postacie za drutem kolczastym. Znaczek zaprojektował Jan 

Konarzewski.  

Prezentacja znaczka odbyła się w 78. rocznicę likwidacji obozu, 

które nastąpiło 18 stycznia 1945 roku. 

Ankol 

160. rocznica wybuchu 

Powstania Styczniowego 
160 lat temu, 22 stycznia 1863 roku w Królestwie Polskim 

wybuchło powstanie przeciwko Imperium Rosyjskiemu. Było 

to największe i najdłużej trwające powstanie narodowe 

(trwało do jesieni 1964 roku) i miało charakter wojny party-

zanckiej. Powstanie pochłonęło kilkadziesiąt tysięcy ofiar 

i odcisnęło ogromne piętno na dążenia niepodległościowe 

kolejnych pokoleń Polaków. Powstanie Styczniowe to jedno 

z najważniejszych wydarzeń w dziewiętnastowiecznej historii 

Polski.  

Łódzka Solidarność na grobach Powstańców 

Styczniowych 
Uroczystości rocznicowe w dniu 22 stycznia 2023 r. rozpo-

częto mszą św. w intencji Powstańców w kościele Wniebo-

wzięcia NMP.  Następnie na Starym Cmentarzu przy ulicy 

Ogrodowej w Łodzi spotkali się łodzianie, aby zapalić znicze 

na grobach uczestników Powstania Styczniowego. Spotkanie 

zorganizowane zostało przez Instytut Pamięci Narodowej 

Oddział w Łodzi, Towarzystwo „Strzelec” oraz Urząd Miasta 

Łodzi.  

Na Starym Cmentarzu przy Ogrodowej znajduje się w sumie 

13 grobów (12 na cmentarzu katolickim i jeden na cmentarzu 

ewangelickim). Są to groby powstańców poległych w walce, 

jak również weteranów zmarłych w latach późniejszych. 

Część z grobów to groby rodzinne, jest również kwatera we-

teranów Powstania Styczniowego, chowanych w okresie mię-

dzywojennym.  

Znicze na grobach Powstańców zapalili m.in. wicemarszałek 

województwa łódzkiego Piotr Adamczyk, przedstawiciel 

Urzędu Miasta Łodzi Andrzej Janecki oraz zastępca prze-

wodniczącego łódzkiej „Solidarności” Ireneusz Wach.  

IW 

https://radiolodz.pl/wystawa-listy-dzieci-z-obozu-na-przemyslowej,125292/


Wojewoda Łódzki Tobiasz Bocheński zaprosił przewodniczącego łódzkiej 

„Solidarności” Waldemara Krenca do udziału w Komitecie Honorowym Budowy 

Pomnika Ojca Stefana Miecznikowskiego. 
Z listu wojewody do przewodniczącego ZR: „Ojciec Stefan 

Miecznikowski reprezentował wszystkie wartości, które pozwoliły 

przetrwać polskości i cywilizacji łacińskiej pod komunistyczną 

opresją. (…) Nigdy Ojcu Stefanowi nie zabrakło odwagi, by mó-

wić prawdę o niewoli komunistycznej, o prześladowaniach; nigdy 

nie zabrakło mu siły ducha by pomagać internowanym i ich rodzi-

nom. Całą swoją patriotyczną misję wypełniał z pokorą chrześci-

jańską wierząc w sprawczą siłę katolickiego i polskiego przesła-

nia”.  

Budowę pomnika o. Miecznikowskiego zaplanowano przy ko-

ściele p.w. Podwyższenia Św. Krzyża w Łodzi przy ul. H. Sien-

kiewicza 38. 
 

Ojciec S. Miecynikowski w latach 60-tych ub. stulecia w Łodzi 

był duszpasterzem akademickim, a następnie od 1978 r. również 

duszpasterstwem rodzin. Został także kapelanem powstającej 

w Łodzi „Solidarności”. Po wprowadzeniu stanu wojennego Oj-

ciec S. Miecznikowski powołał w 1982 roku Ośrodek Pomocy Uwięzionym i Internowanym, gdzie 

organizowano pomoc dla rodzin internowanych i uwięzionych, a także osób pozbawionych pracy i 

środków do życia, odwiedzał internowanych w miejscach odosobnienia. Instytucja ta, działająca 

przy kościele o.o. jezuitów, w dzisiejszym Sanktuarium Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi  przy 

ul. H. Sienkiewicza 60, objęła opieką ok. 500 rodzin działaczy „Solidarności” i opozycji demokra-

tycznej. Ojciec Stefan odprawiał Msze za Ojczyznę, sporządzał listy aresztowanych i internowa-

nych, podjął szereg inicjatyw na rzecz opozycji. Był inicjatorem powstania Duszpasterstw Środo-

wisk Twórczych, Ludzi Pracy, Dzięki o. Miecznikowskiemu kościół Jezuitów stał się centrum nie-

zależnego życia Łodzi. To stamtąd wyruszały rocznicowe demonstracje.  

Ukazało się kilka książek jego autorstwa m.in.: „Kazania stanu wojennego”, „Rozważania o Oj-

czyźnie” (1998), „Almanach Harcerski” (1999).  

Ojciec Stefan Miecznikowski zmarł po długiej i ciężkiej chorobie 27 grudnia 2004 r. w Gdyni. Po-

chowany został w Łodzi w grobowcu Ojców Jezuitów na Cmentarzu Katolickim na Dołach.  

Ojciec Stefan Miecznikowski w roku 1992 otrzymał me-

dal Honorowy Obywatel Miasta Łodzi, a w 1995 nadano 

księdzu tytuł Honorowego Członka NSZZ 

„Solidarność”. Odznaczony został medalem „O Niepod-

ległość Polski i Prawa Człowieka 13 XII 1981 – 4 VI 

89” (2002), a także pośmiertnie w 2007 roku Krzyżem 

Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. 
Kolk 

Foto: Związkowy Ośrodek Dokumentacji 
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Solidarni z Ukrainą 
Inwazja Rosji na Ukrainę rozpo-

częła się 24 lutego 2022 roku. Mi-

ja właśnie rok brutalnej wojny za 

naszą wschodnią granicą. Region 

Ziemia Łódzka, podobnie jak cała 

„Solidarność”, włączył się w akcję 

niesienia pomocy uchodźcom 

z Ukrainy: zakrwawionej, znisz-

czonej, zbombardowanej przez 

działania wojenne w wyniku ro-

syjskiej agresji na ten kraj. Pod-

sumujmy więc jakiej pomocy 

udzieliła łódzka „Solidarność” 

ludności ukraińskiej, głównie 

matkom z dziećmi, w ciągu minio-

nego roku. 
 

Wspieramy ofiary 

wojny w Ukrainie 
 

Zbiórka pieniędzy. Zarząd Regionu 

Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”, 

włączył się w akcję pomocy humanitar-

nej dla narodu ukraińskiego i utworzył 

w tym celu specjalne subkonto (z dopi-

skiem „UKRAINA”). Organizowane 

były też zbiórki rzeczowe.  

Akcję poparły zarówno osoby indywi-

dualne, jak i wiele naszych organizacji 

zakładowych. 

 

Użyczenie 

związkowych 

ośrodków 

wypoczynkowych  
 

Zgodnie z decyzją Komisji Krajowej 

NSZZ „Solidarność” przeznaczyła dla 

uchodźców wojennych z Ukrainy swoje 

dwa Ośrodki Wypoczynkowe: w Spale 

i Jarnołtówku.  

W pomoc uchodźcom z Ukrainy prze-

bywającym w Ośrodku Wypoczynko-

wym w Spale włączył się Region Zie-

mia Łódzka.   

W ośrodku przebywają głównie matki 

z dziećmi. Za zebrane pieniądze na sub-

koncie kupowane były przedmioty nie-

zbędne do życia przebywającym 

w ośrodku: lodówki, pralko-suszarki, 

laktatory i inne rzeczy wskazane przez 

prezes ośrodków, która najlepiej wie, 

czego potrzebują osoby tam przebywa-

jące. Ponadto łódzcy związkowcy za-

wieźli dla dzieci: piłki, trampoliny, za-

bawki. Organizowana jest pomoc rze-

czowa, finansowa, jak i organizacyjna. 

 

Bieg i Marsz 

„Solidarni 

z Ukrainą” 
 

Łódzkie Stowarzyszenie Kultury Fi-

zycznej, Sportu, Turystyki i Rekreacji 

powstałe z inicjatywy łódzkiej 

„Solidarności” również włączyło się 

w pomoc dla uchodźców z Ukrainy. 19 

marca ub.r. w Parku Baden-Powella 

w Łodzi Stowarzyszenie zorganizowało 

Bieg i Marsz „Solidarni z Ukrainą”.  

Trasa zawodów wytyczona na terenie 

parku Baden Powell i parku 3 Maja 

liczyła 5 km. Można było biec lub ma-

szerować z kijkami nordic walking. 

Akcja cieszyła się dużą popularnością, 

na starcie stanęło prawie 300 zawodni-

ków. 

Całkowity dochód z pakietów starto-

wych w wysokości bez mała 15 tysięcy 

złotych organizatorzy przekazali na 

konto Polskiej Akcji Humanitarnej ze 

wskazaniem Pomoc dla Ukrainy.  

 

Ukraińskie dzieci 

w łódzkim 

Orientarium 
5 maja 2022 r., z inicjatywy łódzkiej 

„Solidarności” oraz prezydent Miasta 

Łodzi Hanny Zdanowskiej grupa dzieci 

ukraińskich wraz z opiekunami miała 

okazję odwiedzić łódzkie Orientarium.  

Do Łodzi przybyło łącznie 115 osób, 

które przebywały w Ośrodku Wypo-

czynkowym w Spale. 

Wycieczka do łódzkiego ZOO, sądząc 

po uśmiechach i okazywanej radości 

przez dzieci, z pewnością pozostawiła 

u nich miłe wspomnienia i choć na 

chwilę, pozwoliła im zapomnieć o trau-

matycznych przeżyciach związanych 

z wojną w Ukrainie.  
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Z UKRAINĄ 

Mija rok wojny za naszą 
wschodnią granicą 



Pikniki Rodzinne 
„Solidarność” Ziemi Łódzkiej 17 maja 

ub.r. zorganizowała „Piknik Rodzinny" 

dla dzieci przebywających w ośrodku 

„Savoy” w Spale, należącym do 

„Solidarności”, które wraz ze swoimi 

bliskimi uciekły przed wojną na Ukra-

inie. Głównie matki z dziećmi. 

Miło było patrzeć na uśmiechnięte twa-

rze. Była wielka radość, miłe słowa, 

zabawy, dmuchańce, zjeżdżalnie, malo-

wanie twarzy, grill, coś słodkiego – tort 

udekorowany barwami ukraińskiej fla-

gi. Z głośników rozbrzmiewały znane, 

melodyjne ukraińskie piosenki. 

Tego dnia do Spały, na spotkanie z 

uchodźcami przybył Piotr Duda, prze-

wodniczący Komisji Krajowej NSZZ 

„Solidarność” z członkami prezydium 

KK oraz  Julia Tymoszenko, była pre-

mier Ukrainy, przedstawiciele ukraiń-

skiego Parlamentu wraz z szefem Kon-

federacji Wolnych Związków Zawodo-

wych Ukrainy Michaiłem Wołyńcem. 

Zorganizowano też bardzo duży piknik 

integracyjny w Spale, gdzie przyjechali 

wszyscy uchodźcy z Jarnołtówka. 

Uchodźcy trzy doby spędzali razem, 

było zwiedzanie okolicy, spływy kaja-

kowe.  

Polska otworzyła swe serca dla Ukra-

ińców  

„Od początku wojny w ośrodkach 

„Solidarności” w Spale i Jarnołtówku 

pomocy udzielono ponad 800 uchodź-

com z Ukrainy. W ogromnej większości 

to kobiety z dziećmi” – mówi Karol 

Wagner, dyrektor operacyjny spółki 

DOMS, zarządzającej ośrodkami. 

Piknik 

Charytatywny  
W sobotę i niedzielę 11 i 12 czerwca 

2022 r. na terenie Klubu Sportowego 

„SPOŁEM” w Łodzi przy ul. Północnej 

36 odbył się Piknik Charytatywny SO-

LIDARNI Z UKRAINĄ.  

Piknik zorganizowało Łódzkie Stowa-

rzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu, 

Turystyki i Rekreacji powołane przez 

Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ 

„Solidarność”. Prezesem Stowarzysze-

nia jest Piotr Ścieśko, zastępca prze-

wodniczącego łódzkiej „Solidarności”.  

Dopisała pogoda, było mnóstwo atrak-

cji: były gry, zabawy z animatorami, 

dmuchańce, bańki, strzelanki, zjeżdżal-

nie, trampoliny, malowanie twarzy, 

kąpiel w pianie, grill, grochówka, wata 

cukrowa i fotobudka. Można było po-

strzelać z łuku, strażacy zorganizowali 

dla dzieciaków wspinaczkę, straż miej-

ska konkursy, było zadowolenie, radość 

dzieci i … konkretne pieniądze. 

Działania 

Związkowej Agencji 

Pośrednictwa Pracy  
W Zarządzie Regionu w Łodzi przy ul. 

Kamińskiego 18, z myślą o uchodź-

cach, w kwietniu ubiegłego roku posze-

rzono działania Związkowej Agencji 

Pośrednictwa Pracy. Biuro rejestruje 

obywateli z Ukrainy i aktywnie poszu-

kuje dla nich ofert pracy. Do tej pory 

Agencja obsłużyła 18 osób z Ukrainy, 

głównie kobiet. Dzięki Agencji pracę 

znalazło 11 osób. Oferty pracy to głów-

nie prace magazynowe, produkcyjne 

i ściśle związane z handlem.  

Nauka języka 

ukraińskiego  
W Regionie Ziemi Łódzkiej NSZZ 

„Solidarność” zorganizowano kurs ję-

zyka ukraińskiego dla pracowników ZR 

zaangażowanych w pomoc uchodźcom. 

Ułatwi to niewątpliwie przełamywać 

bariery i pomoże nieść pomoc uchodź-

com z Ukrainy w odnalezieniu się 

w nowej sytuacji m.in. poprzez aktywi-

zację zawodową. 

W Zarządzie Regionu zorganizowano 

szkolenie trwające trzynaście dni, łącz-

nie około 26 godzin.  

Kolk 
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Z Kraju 

 
Podatnicy podatku dochodowego od osób 

fizycznych w rozliczeniu za rok podatko-

wy mogą złożyć wniosek o przekazanie na 

rzecz wybranej organizacji pożytku pu-

blicznego (OPP) określonej kwoty podat-

ku należnego wynikającego z zeznania 

podatkowego. Wniosek o przekazanie 

części podatku na rzecz wybranej organi-

zacji pożytku publicznego jest dobrowol-

ny. W 2023 roku, w rozliczeniach rocz-

nych dochodów uzyskanych w 2022 roku 

można będzie przekazać - 1,5% procent 

swojego podatku na rzecz organizacji 

pożytku publicznego. Przekazanie 

„półtora procenta" na rzecz organizacji 

pożytku publicznego następuje na wnio-

sek podatnika, przy czym na równi ze 

złożeniem wniosku traktuje się wskazanie 

w zeznaniu podatkowym organizacji, na 

rzecz której ma nastąpić przekazanie 

odliczonej kwoty podatku.  

Łódzkie Stowarzyszenie 

Kultury Fizycznej, Sportu, 

Turystyki i Rekreacji 

w Łodzi 

prosi o wsparcie działalności poprzez prze-

kazanie 1,5 procent podatku dochodowego. 

Łódzkie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, 

Sportu, Turystyki i Rekreacji organizuje 

imprezy sportowe głównie kolarskie, 

a ostatnio jest bardzo zaangażowane w po-

moc dla ukraińskich rodzin: pomoc dla 

przebywających w Ośrodku Wypoczynko-

wym w Spale, pikniki dla dzieci, Bieg 

i Marsz „Solidarni z Ukrainą” w Parku Ba-

den-Powella w Łodzi. 

Zbierane środki pomagają też w organizo-

waniu m.in. Międzynarodowego Wyścigu 

K o l a r s k i e g o  „ S o l i d a r n o ś c i ” 

i Olimpijczyków – dużej, imprezy 

z udziałem teamów polskich i zagranicz-

nych.  

Dla osób, które zdecydują się na przekaza-

nie 1,5% należnego podatku na rzecz Łódz-

kiego Stowarzyszenia Kultury Fizycznej, 

Sportu, Turystyki i Rekreacji w Łodzi poda-

jemy numer 

KRS: 0000163719  

 

Pomóż mu stanąć na nogi 

Syn naszego kolegi, długoletniego członka 

Zarządu Regionu łódzkiej „Solidarności”, 

byłego sekretarza Zarządu Regionu Henryka 

Marczaka w 2013 roku doznał zawału rdze-

nia kręgowego spowodowanego umiejsco-

wionym tam tętniakiem, skutkiem czego 

nastąpił niedowład kończyn dolnych.  

Na początku 2014 r. przeszedł skompliko-

waną oraz ryzykowną operację usunięcia 

tętniaka. Paraliż kończyn dolnych jednak 

nie ustąpił, a na skutek komplikacji doszedł 

jeszcze niedowład kończyn górnych. Pomi-

mo upływu lat Kamil wciąż jeździ na wózku 

inwalidzkim. Dla prowadzenia aktywnego 

życia, potrzebna mu jest ciągła rehabilitacja, 

specjalistyczne zabiegi oraz odpowiedni 

sprzęt umożliwiający poruszanie się. Pocią-

ga to za sobą konieczność wydatkowania 

dużych środków finansowych. Kamil ma 43 

lata. 

Przekazując 1,5% podatku lub darowiznę 

FUNDACJI AVALON z dopiskiem Mar-

czak, 3914 pomagają Państwo w pokryciu 

kosztów pobytów w ośrodkach rehabilita-

cyjnych oraz zakupu sprzętu rehabilitacyj-

nego. 

KRS: 0000270809 

P r z e k a ż 

1,5 % 
p o d a t k u 

Dodatkowa 

emerytura 
Wielu z nas zastanawia się czy oszczę-

dzać na dodatkową emeryturę, a jeżeli 

tak to jaką wybrać formę?  
Osoby starsze mają przykre doświadcze-

nia związane z hiperinflacją w latach 

osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych 

ubiegłego wieku, która doprowadziła do 

utraty dużej części zgromadzonych 

oszczędności. Z podobną sytuacją, na 

razie w mniejszej skali, mamy do czynie-

nia obecnie. Aby zabezpieczyć naszą 

przyszłość po osiągnięciu wieku emerytal-

nego władze wprowadziły ustawami kilka 

form dobrowolnego oszczędzania na eme-

ryturę tzw. trzeci filar i wielu z nas stanęło 

przed dylematem, czy przystąpić do takie-

go programu i jaki wariant wybrać.  

Wydaje się, że najkorzystniejszy, ale nie-

stety funkcjonujący w niewielu firmach 

jest Pracowniczy Program Emerytalny 

(PPE), gdzie składkę opłaca pracodawca, 

a pracownik jest obciążany podatkiem 

dochodowym od wpłaconej kwoty.  

Inną formą są Pracownicze Programy 

Kapitałowe (PPK), gdzie część składki 

opłaca pracodawca a część pracownik, 

zostały one wprowadzone najpóźniej 

i  mają dość szerokie zastosowanie.  

Pozostałe możliwości to Indywidualne 

Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywi-

dualne Konto Zabezpieczenia Emery-

talnego (IKZE), gdzie oszczędności są 

gromadzone na zasadzie dobrowolnych 

wpłat uczestników programu.  

Szczegółowe zasady funkcjonowania po-

szczególnych programów są opisane 

w ustawach i warto zapoznać się z nimi 

przed podjęciem decyzji. Dla każdego 

oszczędzającego najważniejsze jest bez-

pieczeństwo zgromadzonych środków 

oraz ich ochrona przed utratą wartości 

w czasach kryzysu i wysokiej inflacji.  

W ostatnim okresie bardzo dużym zainte-

resowaniem jako formą lokowania 

oszczędności, cieszą się Obligacje Skar-

bu Państwa. Ich oprocentowanie jest 

związane ze skalą inflacji. Niestety tylko 

w jednym programie IKE istnieje możli-

wość gromadzenia oszczędności poprzez 

nabywania Obligacji Skarbu Państwa. 

W pozostałych formach środki są lokowa-

ne w jednostkach funduszy inwestycyj-

nych, a jakie są ich wyniki w ostatnim 

okresie można sprawdzić (notowania są 

podawane na bieżąco na stronach interne-

towych).  

Obecna sytuacja powinna skłonić władze 

do korekty przepisów, które zachęcą oby-

wateli do oszczędzania  na dodatkowa 

emeryturę, ponieważ np. w przypadku 

IKZE przy skali podatku dochodowego 

12% (taki jest zwrot w rocznym rozlicze-

niu) i  zryczałtowanym podatku 10% po-

trącanym przy wypłacie środków, taka 

forma lokaty nie wydaje się efektywna. 
J.S. 



KOMUNIKAT 
SZKOLENIE DLA SKARBNIKÓW 

W związku z okresem rozliczeniowym organizacji związko-

wych z Urzędem Skarbowym za rok 2022, Region Ziemia 

Łódzka NSZZ „Solidarność” organizuje szkolenie dla skarbni-

ków w dniu 06 marca br. (poniedziałek) o godz.10.00. Szko-

lenie odbędzie się w budynku ZR w Łodzi, ul. Kamińskiego 18 

- sala 107. 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu mogą dokonać 

zgłoszenia w Dziale Kontaktów: nr tel. 42 677-26-27, 42 677-

26-28, fax 42 677-26-16 lub drogą elektroniczną e-mail: 

kontakty.lodz@solidarnosc.org.pl 

Zapraszamy skarbników do uczestnictwa w szkoleniu. 

Zastępca przewodniczącego, 

skarbnik ZR ZŁ NSZZ „Solidarność” 

Piotr Ścieśko 

Historia 
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Powstanie Styczniowe 

1863/64 w Łodzi 
 

Pod rosyjskim zaborem, główne życie polityczne Polaków toczyło się 

w konspiracji. Podobnie jak w innych rejonach, głównie młodzi ludzie, 

pełni patriotycznych i społecznych ideałów, „zapaleńcy”, jak ich nazywa-

no, w skromnych gronach, „zmieniali bieg świata”.  

Narodowy zryw, miał dać polityczną wolność, planowano zmiany społeczne 

w tym uwłaszczenie chłopów. Spotykali się niezbyt regularnie, p. podobnie od 

1861 r. Do najważniejszych spiskowców należeli m.in.: nauczyciel z Chocia-

nowic, Konstanty Piotrowicz ze swą młodą żoną Marią, ks. wikary Józef Czaj-

kowski, urzędnik Jan Zieliński, aplikant Piotr Danielewicz, litograf Franciszek 

Gotz, urzędnik pocztowy Ludwik Wendland i kilku innych.  

Warto wspomnieć o patriotycznym żałobnym nabożeństwie, które w marcu 

1861 r. odprawił pastor ewangelicki G. Manitius. W sierpniu tego samego 

roku, w rocznicę unii Polski z Litwą, zorganizowano patriotyczną manifestację, 

podczas której kupcy zamknęli swe sklepy i kramy, a majstrowie warsztaty.  

Ogłoszenie przez Rosjan stanu wojennego w październiku 1861, doprowadziło 

do kilku demonstracji, które zostały skutecznie stłumione. Wystąpieniami 

kierował z ramienia Komitetu Centralnego Narodowego, tajny naczelnik mia-

sta. Początkowo był nim Ignacy Radziejowski, następnie Józef Zajączkowski. 

Liczbę spiskowców na początku 1862 r, szacuje się na ok. 600 osób, co dys-

kryminuje opinię jakoby w Łodzi przygotowania do powstania były prowa-

dzone przez „garstkę straceńców”. Gromadzono środki pieniężne, przygoto-

wywano uzbrojenie (samej broni palnej zebrano 70 sztuk) odzież, leki, prowa-

dzono tajne szkolenia wojskowe.  

Władze carskie, zdając sobie sprawę z narastającej możliwości wybuchu po-

wstania, w nocy 15/16 stycznia, dokonały przymusowej branki do wojska. 

Branka z racji obawy przed wieloletnią służbą (informacją o możliwości przy-

musowego opuszczenie rodzinnych stron), nie udała się władzy. Wokół mia-

sta, ukrywało się wielu uzbrojonych młodych ludzi, wybuch walk stał się nie-

unikniony. Szacuje się, że do działań było gotowych niemal 3 tysiące ochotni-

ków, w tym ok. 750 chłopów z okolicznych wsi. Dowódcami zostali ostatecz-

nie ks. J. Czajkowski i Paweł Tampicki.  

Wieczorem 31 stycznia 1863, powstańcy zebrali się w lesie radogoskim 

(obecnie część parku), podzieleni zostali na dwie kompanie: strzelecką i kosy-

nierską. Ksiądz Czajkowski odczytał Manifest Rządu Narodowego i Dekret 

o uwłaszczeniu chłopów, odebrał przysięgę. Powstańcy dysponowali sztanda-

rem z napisem: Całość, Wolność, Niepodległość oraz z godłem Orła i Pogoni. 

Około północy, ze śpiewem: „Jeszcze Polska nie zginęła”, „Boże coś Polskę”, 

pomaszerowali w kierunku obecnego Placu Wolności. Z ratusza (obecne Ar-

chiwum) zdjęto rosyjskiego orła, przeszli ul. Piotrkowską, zarekwirowali 72 

strzelby z niemieckiego Towarzystwa Strzeleckiego. Powstańcy pragnęli dołą-

czyć do oddziału J. Oxińskiego, do lasów rossoczyskich, ale zostali pogromieni 

pod Wronowicami. Zaledwie kilkudziesięciu z nich walczyło następnie pod 

Oxińskim, w walkach na terenie ziemi kaliskiej i mazowieckiej. Największa 

grupa powstańców, znalazła się pod dowództwem Józefa Sawickiego. Oddział 

podzielony na dziesiętników, półsetników (często byłych robotników, maj-

strów), był uważany za „rewolucyjny”. W wyniku nacisku Sawicki został 

pozbawiony komendy, a na jego miejsce wyznaczono Józefa Dworzaczka, 

lekarza pozbawionego charyzmy poprzednika. Niemal dwa tygodnie, obozo-

wał w lasach między Zgierzem i Strykowem. W drugiej połowie lutego, Dwo-

rzaczek postanowił zamanifestować swą obecność. Przemaszerował ze swym 

oddziałem przez Brzeziny, Stryków i Zgierz w każdym z miast owacyjnie 

witany. 22 lutego 1863, ze śpiewami (jak uprzednio) „Jeszcze Polska nie zginę-

ła” oraz „Boże coś Polskę”, wkroczył do Łodzi. Jak odnotowują źródła „cała 

prawie ludność miasta była na ulicach (…) żywo przejęty uczuciem patriotycz-

nym, szczerze i ochoczo witał i podejmował żołnierzy”.  

Z Łodzi powrócił w okolicę ówczesnej wsi Dobra. Demonstracja odbiła się 

szerokim echem, zaalarmowała jednak rosyjski garnizon. W alarmowym 

trybie rosyjski garnizon wymaszerował z Piotrkowa i 24 lutego pojawił się pod 

Dobrą. Powstańcy byli zupełnie nieprzygotowani na bitwę, doszło do popło-

chu, co bezwzględnie wykorzystali Rosjanie. Doszło praktycznie do rzezi 

Polaków!  

Zginęło 70 powstańców (kilku zmarło z ran w następnych dniach), do niewoli 

dostało się ponad 80-ciu. Wśród ofiar były dwie walczące z zaborcą kobiety: 

Maria Piotrowiczowa, oraz Antonina Wilczyńska (małżonek Marii – Konstan-

ty, zmarł w kilka dni po bitwie). 

Dramat śmierci kobiet w walce (Maria spodziewała się dziecka), spowodował 

decyzję Rządu Narodowego o zakazie udziału niewiast w boju. Klęska pod 

Dobrą stała się swoistym „memento”, dalszych partyzanckich poczynań. Nie-

stety dla rosyjskiej okupacji, była okazją by jeszcze zwiększyć represje wobec 

Polaków. Łódzki sąd wojenny wydał 17 wyroków śmierci, licznych (56) wy-

słano na syberyjską, często wieloletnią zsyłkę, 14 osób skazano na osiedlenie 

się na Syberii, 21 skierowano do rot aresztanckich, kilkaset osób znalazło się 

pod rosyjskim nadzorem policyjnym. Rosyjska policja gorliwie tropiła spi-

skowców. Leona Tuszyńskiego (majstra tokarskiego), oraz czeladników tkac-

kich Jana Żubrowicza i Hipolita Gałeckiego powieszono w publicznej egzeku-

cji na Bałuckim Rynku 13.VI.1864 r. 

Łodzianie nie zapomnieli o powstańcach. Byli honorowani podczas nabo-

żeństw i mszy św., uroczyście żegnani podczas ich pogrzebów. Stali na czele 

Honorowego Komitetu 125. rocznicy ustanowienia Konstytucji 3 Maja 

w Łodzi w 1916 r. Ostatni z nich doczekali się wojskowej emerytury i stopnia 

podporucznika po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. 

 

Oprac. Grzegorz Wróbel, emerytowany kustosz 

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. 

Foto: Ryngraf z bitwy pod Dobrą ze zbiorów Muzeum Tradycji Niepodle-

głościowych w Łodzi. 



1 marca przypada Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 

Aby oddać należną cześć i honor tym wszystkim, którzy po zakoń-

czeniu II wojny światowej nie złożyli broni oraz tym, którzy chwycili 

za broń, aby dalej walczyć o wolną Polskę 

 

Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” 

wspólnie 

z Dyrekcją XII Liceum Ogólnokształcącego 

im. S. Wyspiańskiego 

oraz 

z Dowództwem Garnizonu Łódź 

i 9 Łódzką Brygadą Obrony Terytorialnej 

im. gen. bryg. Stanisława Sojczyńskiego ps. „Warszyc” 

 

organizuje uroczystości, które rozpoczną się 1 marca 2023 r. 

(środa) o godz. 12:00 przed Pomnikiem Ofiar Komunizmu przy 

al.  Anstadta  w  Łodzi.  W  Programie  obchodów  przewidziane  są 

okolicznościowe przemówienia zaproszonych gości oraz składanie 

kwiatów. 

Region Ziemia Łódzka 

NSZZ „Solidarność” 
90-229 Łódź ul. A. Kamińskiego 18 
Centrala: 42 677 26 00 fax: 42 677 26 16 

www.solidarnosc.lodz.pl 
 

PREZYDIUM ZR: 

- Waldemar Krenc  
przew.lodz@solidarnosc.org.pl 

- Piotr Ścieśko 

wiceprzewodniczacy1@solidarnosc.lodz.pl 

- Krzysztof Kilański 

sekretariat@solidarnosc.lodz.pl 

- Ireneusz Wach 

wiceprzewodniczacy3@solidarnosc.lodz.pl 

- Przemysław Gręda 

czlonprez1@solidarnosc.lodz.pl 

- Michał Karolczyk 

czlonprez2@solidarnosc.lodz.pl 

 

Regionalna Komisja Rewizyjna 

- Teresa Kempska:          42 677 26 17 
rewizyjna@solidarnosc.lodz.pl 
 

BIURO ZR: 

Sekretariat:            42 677 26 11  

sekretariat@solidarnosc.lodz.pl 

Dział Kadr:            42 677 26 14 

sekretariatprzew@solidarnosc.lodz.pl 
Dział Księgowości:           42 677 26 20 

ksiegowy.lodz@solidarnosc.org.pl 

Dział Kontaktów: tel/fax    42 67 72 627; 42 677 26 28 

kontakty.lodz@solidarnosc.org.pl 

Dział Administracji:           42 677 26 15 

administracja.lodz@solidarnosc.org.pl 

Dział Szkoleń:           692-524-588 
dzialszkolen@solidarnosc.lodz.pl 

Dział Rozwoju Związku:           42 677 26 29 

Biuro Prawno-Negocjacyjne:           42 677 26 31 

biuroprawne@solidarnosc.lodz.pl 

bkn1.lodz@solidarnosc.org.pl 

Związkowa Agencja Pośrednictwa Pracy:   42 677 26 11 

czlonprez2@solidarnosc.lodz.pl 

Biuro Wyścigu Kolarskiego:          42 677 26 06 
wyscig@solidarnosc.lodz.pl  

PAOKZ sekretariat:           42 678 06 77 

sekretariat@paokz.edu.pl 
 

BRANŻE: 

Międzyreg. Sekcja Oświaty i Wychow.     42 677 26 26 

lodz@oswiata-solidarnosc.pl 
Reg. Sekcja Ochrony Zdrowia:          42 677 26 30 

Reg. Sekcja Pomocy Społecznej:          42 677 26 30 

Reg. Sekcja Kobiet:           42 677 26 30 

Reg. Sekcja Emerytów i Rencistów:        604 796  872  
rseir.lodz@wp.pl 

Reg. Sekcja Kolejarzy:           42 205 63 14  

Reg. Sekcja Metalowców:                          42 677 72 45 

Kraj. Sekretariat Emerytów i Rencistów:   42 678 74 36 

kseir@solidarnosc.org.pl 
Reg. Sekcja Pracowników Leśnictwa:     722-250-536 
 
 

PODREGIONY: 
 

Kutno:             24 253 3823 

Pabianice:            42 215 2313 

Radomsko:            512 378 083 

Sieradz:            43 827 1151 

Wieluń:            505 072 708 

Zduńska Wola:           43 823 6456 

Zgierz:             607 358 026 

 

Biuletyn wewnętrzny 

Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” 
 

www.solidarnosc.lodz.pl 

Adres: 

90-229 Łódź; ul. Kamińskiego 18 

tel. 42 67 72 611 

wiceprzewodniczacy3@solidarnosc.lodz.pl 

Zespół: 

Redakcja: Anna Kolińska 

Skład: Ireneusz Wach 

Foto: Bartosz Wasilewski 
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