Pod Napięciem
Biuletyn Informacyjny Komisji Podzakładowej
Gorzów Wlkp.
Nr 114 Grudzień 2011
W numerze:
Szkolenia związkowe

Wersja elektroniczna na
www.solidarnosc.gorzow.enea.pl

POLSKIE GRUDNIE
PAMIĘTAMY
Spory zbiorowe w Operatorze

17.12.1970

Obradowała KP Gorzów Wlkp.

13.12.1981

Spotkanie ze związkami z EC

Zebranie KM NSZZ „S” ENEA

Spotkania Opłatkowe
Kalendarz na 2012 r.

BOŻE NARODZENIE 2011
Aby wszystkie dni w roku
były tak piękne i szczęśliwe ,
Jak ten jeden wigilijny wieczór.
Aby Wasze twarze i twarze
Waszych bliskich zawsze
rozpromieniał uśmiech, a gwiazda
Betlejemska prowadziła
Was ku dobremu.
W imieniu
KP NSZZ Solidarność
Enea Gorzów Wlkp.
Składa
K.Gonerski

str. 2 \ 114 www.solidarnosc.gorzow.enea.pl
Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy? zajmowały się redagowaniem biuletynów
związkowych w swoich komisjach zakła28-30.11.2011 Szkolenie „Metody
dowych. Na zakończenie warsztatów metworzenia biuletynów związkowych”
dialnych uczestnicy szkolenia stworzyli
Zasada PKP czy odwróconej piramidy, to tylko niektóre z
podstaw budowania informacji prasowej, które poznali własny biuletyn, który zawierał teksty i fotografie
związkowcy z NSZZ „Solidarność” podczas szkolenia z przygotowywane przez związkowców w trakcie
zakresu wiedzy dziennikarskiej i prawa prasowego.
trwania kursu.

30.11.2011 Uzgodnienia płacowe w Enea
S.A. oraz Sp. Centrum.
W Poznaniu doszło do spotkania przedstawicieli
Enea S.A. i spółki Centrum ze stroną społeczną.
Głównym celem spotkania było uzgodnienie zasad
wypłaty resztówki pochodzącej z pełnego wykorzystania budżetów wynagrodzeń w 2011r. Po krótkich
negocjacjach uzgodniono wypłatę obligatoryjnej
nagrody świątecznej nie później niż do 10.12.2011 r.
Dodatkowo do 22.12.2011 zostanie wypłacona nagroda uznaniowa. Szczegóły do uzyskania w siedzibach związku.
Uczestnicy szkolenia w Gołuchowie.

20 związkowców NSZZ Solidarność z 5 różnych
regionów (Gorzów Wlkp., Konin, Wielkopolska oraz
Wielkopolska Płd.) wzięło udział w warsztatach
multimedialnych, na których poznali zagadnienia z
zakresu komunikacji medialnej. Szkolenie zorganizowane przez Komisję Krajową rozpoczęło się 28
listopada Br. w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie i trwało 2,5 dnia. Podczas szkolenia Informacja
związkowa dla początkujących działacze zapoznali
się z zasadami tworzenia tekstów prasowych, poznają najważniejsze cechy i założenia budowy informacji, jak chociażby zasada PKP czyli Pięć Kapitalnych
Pytań oraz zasada odwróconej piramidy. Dowiedzieli się także, jaka jest rola tytułu, podtytułu i lidu w
kompozycji informacji prasowej. Prowadzący zajęcia trener KK Marek Lewandowski przekaże także
najistotniejsze zagadnienia z prawa prasowego.
Związkowcy uczyli się ,jak wykorzystywać wszelkie
narzędzia medialne, aby „złożyć” ciekawy ,rzetelny
i przyciągający uwagę periodyk związkowy.

30.11.2011 Płacowe rozmowy ostatniej
szansy w Operatorze-zawarto kompromis.
Strony dialogu społecznego w Operatorze spotkały
się w Poznaniu celem wyjścia z patowej sytuacji jaka zapanowała w Operatorze po fiasku wcześniejszych negocjacji płacowych. Przedstawiciele strony
społecznej w geście dobrej woli usiedli do negocjacji płacowych mimo nie uznawania sporu zbiorowego przez Zarząd Enea Operatora.

Negocjacje płacowe w Operatorze

Po długich i nerwowych negocjacjach zawarto kompromis. Uzgodniono ,że wykorzystanie budżetu wynagrodzeń w Operatorze w 2011r. odbędzie się według następujących zasad:
1.Uznaniowe przeszeregowania płacy zasadniczych
w komórkach organizacyjnych począwszy od grudnia 2011 r.( przeszeregowaniami zostaną objęci pracownicy awansowani , którym zwiększono zakres
obowiązków, itp.)
Czas na wykorzystanie nabytych umiejętności
Jak twierdzą uczestnicy szkolenia, wielką zaletą jest 2.Jednorazowa nagroda uznaniowa do dyspozycji
to, że łączy w sobie elementy wykładu oraz ćwiczeń. kierowników komórek organizacyjnych –wypłata do
Informacja związkowa dla początkujących to przed- 10.12.2011.
sięwzięcie edukacyjne skierowane przede wszystkim
(Ciąg dalszy na stronie 3)
do osób, które tworzą lub w przyszłości będą
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aktualnie się toczą i oraz omówiono
(Ciąg dalszy ze strony 2)
3.Obligatoryjna nagroda Świąteczna dla wszystkich ewentualne dalsze kroki jakie zostaną
pracowników Operatora-wypłata do 10.12.2011
podjęte w celu zaprzestania łamania pra(wyjątek osoby ukarane)
wa przez pracodawców.
4.Do nagrody z pkt.2 i 3 uprawnieni są pracownicy 7.Akcja protestacyjno -strajkowa. Członkowie KP
zatrudnieni na dzień 31.10.2011 i będący w zatrud- Gorzów Wlkp. wyrazili gotowość wzięcia udziału w
nieniu na dzień wypłaty nagrody.
każdej formie protestu zorganizowanego w ramach
5.Nagroda uznaniowa do dyspozycji Zarządu Opera- GK Enea.
tora ( z tej puli nagrody dostaną między innymi Dy- 8.Pionizacja struktur Operatora. Z dezaprobatą przyrektorzy)
jęto działania Zarządu Operatora zmierzające do
Strony uzgodniły budżety komórek organizacyjnych likwidacji Oddziałów poprzez zabieranie służb z
na 2011 r. Wynikają one z przyjęcia Zasad zatrudOD do Centrali w Poznaniu. Działania te łamią zanieniowo- płacowych na 2011 r w Enea Operator.
warte porozumienia i są kolejnym powodem do
Chciało by się powiedzieć lepiej późno niż wcale.
sporu zbiorowego.
Szczegóły uzgodnień płacowych do uzyskania w 9.Sytuacja w spółkach zależnych. Przedstawiciele:
Energobudu, BHU i Elektrowni Wodnych przedstasiedzibach związku.
wili sytuacje w tych spółkach ze szczególnym
1.12.2011 Wyjazdowe posiedzenie
KP NSZZ Solidarność z Gorzowa Wlkp. uwzględnieniem problemów jakie występują w tych
W Rejonie Dystrybucji Sulęcin spotkali się członko- spółkach. Problemy te zostaną przedstawione na posiedzeniu Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarwie Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność
ność
Enea.
Gorzów Wlkp.
10.Ubezpieczenia grupowe typu P. Po wielu latach
zespól do tego powołany wypracował materiał , który umożliwi wybór jednej firmy ubezpieczeniowej
dla GK Enea zajmującej się dobrowolnymi ubezpieczeniami pracowniczymi. Rozpoczęto procedury
wyboru najlepszego ubezpieczyciela.
11. Spotkanie opłatkowe członków KP. Ustalono
czas i miejsce spotkania Świątecznego.
11.Po zakończeniu zebrania Przewodniczący KP
spotkał się z załogą Rejonu Dystrybucji Sulęcin. TeCzłonkowie KP z Gorzów Wlkp. podczas obrad
matyka spotkania pokrywała się z tematyką zebrania
Tematyka obrad:
1.Wysłuchano i przyjęto protokół z ostatniego zebra- KP. Omówiono również temat związany z dematerializacją akcji pracowniczych.
nia KP tj. z 13.10.2011 r.
2.Przyjęcia członków. W szeregi Naszej Organizacji
2.12.2011 Pożegnanie Kol. W. Maciejczyka
przyjęto kolejną osobę.
3.Sprawozdanie z działalności. Przewodniczący oraz
i J. Przybyły z RD Choszczno.
Sekretarz KP zdali sprawozdanie z wydarzeń jakie Współpracownicy z Rejonu Dystrybucji Choszczno
miały miejsce od ostatniego zebrania.
pożegnali Waldemara Maciejczyka i Jana Przybyłę ,
4.Sprawy płacowe. Zapoznano się z efektami nego- którzy skorzystali z oferty Zarządu Operatora i odecjacji płacowych: w Operatorze, Enea S.A. oraz
szli z firmy w ramach Pakietu Dobrowolnych
Spółce Centrum. Naszym przedstawicielom , którzy Odejść.
będą uzgadniali z Dyrekcją OD Gorzów sposób podziału kwot uznaniowych przekazano sugestie odnośnie podziału tych kwot.
5.Pakiet Dobrowolnych Odejść. Zapoznano się z informacja na temat przeprowadzanej przez Zarząd
Operatora akcji likwidacji miejsc pracy. Po raz kolejny pracodawca nie wywiązał się ze składanych
obietnic. Tym razem nie zapewnił pracownikom
odchodzącym na PDO taryfy pracowniczej i opieki
socjalnej. Członkowie KP podjęli decyzje odnośnie
pożegnań Naszych członków , którzy skorzystali z
PDO.
Uczestnicy pożegnalnego spotkania (Ciąg dalszy na stronie 4)
6.Spory zbiorowe. Omówiono spory zbiorowe jakie
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Białystok , Enea oraz Elektrowni
(Ciąg dalszy ze strony 3)
Były prezenty, wspomnienia oraz życzenia. Wald- Kozienice.
Zebrani spotkali się z Prezesem EC Ankowi i Jankowi życzymy wszystkiego najlepszego
oraz trafnych decyzji na dalszą drogę życia. W prze- drzejem Schroederem oraz zapoznali się
ciwieństwie do Zarządu Operatora my nie zrywamy historią i teraźniejszością Elektrociepłowni. Rozmakontaktów z Naszymi Kolegami i zachęcamy do
wiano na temat przyszłej współpracy oraz wymiedziałalności w Kole Rencistów i Emerytów
niono się doświadczeniami w procesach restruktury5.12.2011 WZA Enea S.A. nie powołało zacyjnych i prywatyzacyjnych.. Średnia płaca, negocjacje płacowe to następny punkt omawiany na spowybranego przez Załogę Członka RN
Enea S.A. Zmiany w Zarządzie Enea S.A. tkaniu. Uzgodniono treść wspólnego stanowiska dotyczącego procedury ustalania wzrostu wynagrodzeń
Nadzwyczajne Walne Zebranie Akcjonariuszy Enea
w GK Enea. Rozmawiano też na temat majątku soS.A. obradowało w Warszawie. Jednym z punktów
cjalnego oraz jego przyszłości oraz o strukturach
posiedzenia było usankcjonowanie wyboru załogi
związkowych w Enea.
Enea S.A. i powołanie Sławomira Brzezińskiego na
członka Rady Nadzorczej Enea S.A. Niestety przedstawiciele większościowego akcjonariusza tj. Ministerstwa Skarbu Państwa wstrzymali się od głosu i
tym samym nie powołano Naszego Przedstawiciela
do RN Enea S.A. Jest to kolejny ewidentny przykład
łamania prawa tym razem Ustawy o komercjalizacji
i prywatyzacji.
Zachowanie MSP można traktować jako jawne wypaczenie idei wyborów członków RN przez pracowników. Z jednej strony załoga wskazuje kandydata,
któremu ufa; następnie jest on weryfikowany przez
MSP i prawdopodobnie powoływany według wskazań Zarządu, czy pasuje zarządowi, czy jest wygodWspólne zdjęcie pod pomnikiem Jana Pawła II
ny itd. Oznacza to, że pracownicy mają wybierać do Był też czas na spacer po okolicznych lasach oraz
skutku, aż znajdzie się taki kandydat wybrany przez uroczych zakątkach. Na pewno nie było to ostatnie
pracowników, który się szybko ułoży z pracodawcą? spotkanie bo do omówienia pozostało wiele innych
Jak widać przykład łamani prawa idzie z góry.
tematów .
Chyba czas już powiedzieć dość.
8.12.2011 Kolejny spór zbiorowy w
5 grudnia 2011 w Warszawie obradowała też Rada
Operatorze-reakcja na łamanie prawa.
Nadzorcza Enea S.A. Rada odwołała ze stanowiska
Brak
reakcji na zgłoszone żądanie wycofania do dnia
Członka Zarządu do spraw handlowych Maksymiliana Górniaka. Rozpoczęto też procedury związane z 1.12.2011 uchwały Zarządu Operatora zakładającej
obsadzeniem wakatującego stanowiska członka Za- od 1.01.2012 pionizację struktur Operatora jest powodem kolejnego sporu zbiorowego w Operatorze.
rządu.
Negatywną opinię w sprawie planów pionizacji or6.12.2011 Wizyta u związkowców z
ganizacje związkowe wyraziły 28.11.2011. ZaproEC Białystok.
ponowane zmiany łamią Porozumienie Zbiorowe z
W Augustowie spotkali się przedstawiciele strony
dnia 29.06.2007 r z Sierakowa, i z tego względu jest
społecznej z Enea S.A. Było to pierwsze wspólne
nie do przyjęcia.
spotkanie po przejęciu w czerwcu 2011 ElektrocieWspólna reprezentacja związkowa zaprosiła Zarząd
płowni Białystok przez Enea S.A.
Operatora do podjęcia rokowań w dniu 14.12.2011 r.

9.12.2011 Pożegnanie Jana Łapy.

Uczestnicy spotkania w Augustowie

W spotkaniu uczestniczyli związkowcy z EC

Dyrektor oraz byli i obecni pracownicy Rejonu Dystrybucji Międzychód pożegnali pracowników ,
którzy skorzystali z oferty Zarządu Operatora i odeszli z RD w
ramach Pakietu Dobrowolnych
Odejść. Wśród tych osób znalazł
(Ciąg dalszy na stronie 5)
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się nasz Kolega Kierownik Sekcji Majątku Sieciowego Jan Łapa . Uroczystość pożegnalna rozpoczęła
się od smutnego akcentu-zebrani minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego nagle 3 grudnia 2011 r. Cezarego Maćczaka elektromontera automatyki i zabezpieczeń z RD Międzychód. Po chwili zadumy zabrani
wysłuchali wspomnień J. Łapy.
Uroczystości pogrzebowe w Międzychodzie

Po raz kolejny na usta cisną się słowa
ks. Twardowskiego- „ŚPIESZMY SIĘ KOCHAĆ
LUDZI TAK SZYBKO ODCHODZĄ”

13.12.2011 - 30 rocznicy wprowadzenia
Stanu Wojennego w Gorzowie Wlkp.
Msza Święta w intencji Ojczyzny oraz osób represjonowanych w stanie wojennym i ich rodzin rozpoUczestnicy spotkania w Międzychodzie
częła obchody 30 rocznicy Wojny z Narodem w GoTradycyjnie jak na takich imprezach były; życzenia, rzowie Wlkp. Podczas Mszy Gorzowskiej Katedrze
prezenty ,poczęstunek oraz miła i sympatyczna at- przekazano relikwie błogosławionego ks. Jerzego
mosfera. Na tak ważnej uroczystości nie mogło za- Popiełuszki. Relikwie przywiózł z Warszawy kapebraknąć przedstawiciela organizacji do której Jan lan gorzowskiej Solidarności ks. prałat Witold AnŁapa należy i w której pełnił wiele funkcji. Jan
drzejewski. W uroczystej Mszy uczestniczyły licznie
otrzymał od Nas piękny album z dedykacja oraz
przybyłe poczty sztandarowe wśród których nie modrobny prezent a sam przekazał przew. KP NSZZ
gła zabraknąć Naszego. Po mszy złożono kwiaty i
Solidarność z Gorzowa Wlkp. środek łagodnej
zapalono znicze pod "Białym krzyżem" przy katedrze, będącym symbolem walki o wolną Polskę.

Uroczystości pod „Białym krzyżem”
Prezent dla Przewodniczącego

perswazji pochodzący z minionej epoki , który może
się przydać w trudnych rozmowach z pracodawcami
w GK ENEA.
Kariera zawodowa Jana w ten sposób się zakończyła
ale członkostwo w Naszej organizacji pozostało. Zachęcamy do działalności w coraz większym Kole
Rencistów i Emerytów.

12.12.2011 Pogrzeb Cezarego Maćczaka.
Na Cmentarzu Komunalnym w Międzychodzie pożegnaliśmy zmarłego nagle w wieku 51 lat elektromontera automatyki i zabezpieczeń z Rejonu Dystrybucji Międzychód Cezarego Maćczaka. W ostatniej
drodze Cezarego uczestniczyła rodzina, znajomi,
współpracownicy oraz koledzy ze związku do którego Cezary należał.

Główne obchody 30. rocznicy wprowadzenia stanu
wojennego odbyły się w gorzowskim Teatrze im.
Juliusza Osterwy. Podczas uroczystości trzej działacze opozycji: Rafał Zygmunt Zapadka, Jan Krzysztof Hańbicki, Bronisław Szarłowicz otrzymali
"Krzyże Wolności i Solidarności" nadane przez prezydenta RP. Odznaki honorowe za zasługi dla województwa lubuskiego, przyznane przez Sejmik Województwa, otrzymali: Benedykt Antczak, Mieczysław
Ryszard Bulera, Zdzisław Czyrka, Czesław Jan Gudzowski, Tadeusz Horbacz, Adam Henryk Kruk, Radosław Łotoczko, Anna Marczyk, Robert Edward
Surowiec. Występ zespołu "Kwartet Proforma" z
Poznania zakończył obchody rocznicowe w Gorzowie Wlkp.
(Ciąg dalszy na stronie 6)
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trybucji jest to niezgodne z zapisami
(Ciąg dalszy ze strony 5)
Zakładowego Układu Zbiorowego. Prezydium podejmie działania w celu przy15.12.2011 Obradowała
wrócenia stanu zgodnego z prawem.
MK NSZZ Solidarność Enea.
Ponieważ było to ostanie spotkanie w tym roku po
W Fojutowie na kolejnym posiedzeniu spotkali się
zakończeniu obrad członkowie MK spotkali się na
członkowie Międzyzakładowej Komisji NSZZ Soli- tradycyjnej wieczerzy wigilijnej. Był opłatek oraz
darność Enea.
życzenia dalszej owocnej współpracy.
15.12.2011 Spotkanie opłatkowe
Koła Zerowego z KP Gorzów Wlkp.
W świetlicy Centrali Oddziału Dystrybucji Gorzów
Wlkp. odbyło się spotkanie Koła Emerytów i Rencistów działającego przy Komisji Podzakładowej
NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wielkopolski.

Członkowie MK podczas obrad

Po przyjęciu protokołu z ostatniego zebrania przystąpiono do realizacji wcześniej przyjętego programu
zebrania. Tematyka obrad MK:
1.Sprawozdanie z działalności .Członkowie Prezydium zdali relację z wydarzeń jakie miały miejsce od
ostatniego zebrania.
2.Sprawy płacowe. Podsumowano efekty sporu płacowego w Operatorze tj. zawarte porozumienie placowe z 30.11.2011. Przedstawiciele poszczególnych
Oddziałów Dystrybucji przekazali szczegółowe informacje o sposobach rozdysponowania kwot wynikających z porozumienia.
3.Spór zbiorowy w Operatorze w sprawie planów
spionizowania służb w Oddziałach Dystrybucji.
Przedstawione przez Zarząd Operatora projekty łamią zawarte porozumienia i z tego powodu są nie do
przyjęcia przez stronę społeczną. Żądanie wycofania
się z tych planów nie spowodowało zaniechania
działań Zarządu Operatora i w związku z tym jesteśmy w kolejnym sporze zbiorowym. Po burzliwej
dyskusji przyjęto harmonogram działań Prezydium
w celu powstrzymania dalszego łamania prawa przez
pracodawcę w Operatorze. Harmonogram będzie
podlegał stosownym uzgodnieniom z pozostałymi
organizacjami związkami w Enea.

Spotkanie Opłatkowe członków MK

4.Wypłaty związane z wykryciem nielegalnego poboru . Wypłaty te obciążają budżety Oddziałów Dys-

Spotkanie Opłatkowe Koła Zerowego

Jak zwykle była to doskonała okazja do spotkania się
z dawnymi koleżankami i kolegami z pracy.
W imieniu Komisji Podzakładowej NSZZ S ENEA
Gorzów Wiesław Szydełko z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia złożył uczestnikom spotkania życzenia świąteczne. W trakcie spotkania
przekazał informacje o tym, co dzieje się w naszej
firmie oraz w NSZZ Solidarność. W spotkaniu
uczestniczył Dyrektor Bogdan Duszak.

16.12.2011 -30 rocznica
pacyfikacji Gorzowskiego Ursusa.
16 grudnia 1981, o czwartej nad ranem oddziały
ZOMO wojska i milicji wkroczyły na teren Zakładów Mechanicznych Gorzów , w których odbywał
się strajk. Pracownicy Ursusa domagali się zakończenia stanu wojennego oraz wypuszczenia aresztowanych działaczy NSZZ "Solidarność". Na teren
zakładu wjechał czołg, który sforsował jedną z bram;
do hali, w której zgromadzili się strajkujący, wstrzelono granaty z gazem łzawiącym. Uciekających czy
leżących ludzi bito pałkami. Wielu zostało aresztowanych, kilkoro musiano hospitalizować. Od 2006
roku strajk w ZM Gorzów upamiętnia pamiątkowa
tablica, którą z inicjatywy działaczy Solidarności
(Ciąg dalszy na stronie 7)
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zamieszczono na ścianie jednej z hal byłych zakładów mechanicznych.

przekazała Joanna Skrodzka. W paczce
znalazły się : gry edukacyjne, książki,
kosmetyki oraz słodycze. Mamy nadzieję, że paczka przyniesie radość dzieciom
i ich opiekunom.

20.12.2011. Posiedzenie
ZR Gorzów NSZZ Solidarność.
Członkowie Zarządu Regionu Gorzów NSZZ Solidarność zebrali się na ostatnim w tym roku posiedzeniu ZRG.

Uczestnicy strajku w Gorzowskim Ursusie z 16.12.1981r.

Wieczorem 16 grudnia 2011 pod tablicą pamiątkową złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze.
Następnie uczestnicy obchodów rocznicy pacyfikacji
Ursusa udali się do Muzeum Warty Spichlerz w
Gorzowie Wlkp. gdzie została otwarta wystawa nieznanych fotografii ze stanu wojennego oraz innych
Posiedzenie ZR Gorzów NSZZ Solidarność
związanych z Gorzowską Solidarnością.
Zebrani miedzy innymi negatywnie zaopiniowali
proponowaną przez władze miasta Gorzowa Wlkp.
podwyżkę cen biletów MZK. W uzasadnieniu zapisano, że podwyższenie cen biletów wymusi na sporej
części mieszkańców miasta rezygnację z korzystania
z usług komunikacji miejskiej. Sytuacja ta doprowadzić może do ograniczenia ilości kursów i w konsekwencji zmniejszenia przychodów firmy. Obecnie
obowiązujące stawki za przejazdy stanowią znaczną
część wydatków wielu gorzowskich rodzin i są jedną
z najwyższych w Polsce. W ocenie członków ZRG,
władze samorządowe Gorzowa Wielkopolskiego powinny realizować politykę społeczną opartą na misji
Wystawa w Muzeum
mającej odciążać grupy o najniższych dochodach, a
Wystawę można oglądać do końca stycznia 2012 r. usługi MZK adresowane są właśnie do emerytów,
Dyrektor Archiwum Państwowego w Gorzowie
rencistów oraz osób mających trudną sytuację
Wlkp. Dariusz Rymar przedstawił historię ZM Go- materialną.
rzów oraz zapoznał zebranych z treścią książki „
„Odblokować zakład” opisującej wydarzenia z
16.12.1981 r.

19.12.2011 Świąteczna Paczka
dla Potrzebujących.
Jak co roku przed Bożym Narodzeniem pracownicy
Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. przygotowali
Świąteczne Paczki dla Potrzebujących Rodzin. Nazwa Solidarność zobowiązuje dlatego Komisja
Podzakładowa NSZZ Solidarność Enea Gorzów
przyłączyła się do tej akcji i również ufundowała
Świąteczną Paczkę. W tym roku paczki powędrowały do Rodzinnego Domu Dziecka w Marwicach. W
imieniu Gorzowskiej Komisji Podzakładowej paczkę

Członkowie ZR Gorzów Wlkp.
(Ciąg dalszy na stronie 8)
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ła termin spotkania zaproponowany
przez Zarząd Operatora mimo ,że sama
proponowała termin 14 grudnia. Liczyliśmy ,że nasz gest dobrej woli spotka się
ze stosowną odpowiedzią pracodawcy tj. podjęciem
konstruktywnych rokowań zmierzających do załagodzenia sporu. Nic z tego strona pracodawcy po raz
kolejny dała popis arogancji i cwaniactwa - poinformowała stronę społeczną ,że nie uznaje sporu i dlatego to spotkanie traktuje jako ostatni etap konsultacji
20.12.2011 Spotkanie
w sprawie pionizacji: Sprzedaży Usług DystrybucyjOpłatkowe w Zdroisku.
nych , Finansowo-księgowego i Kontrolingu. Poza
Zgodnie z wieloletnią tradycją Wspólnota Duszpatym
Przedstawiciele Zarządu poinformowali , że
sterstwa Energetyków „Nazaret” organizuje w okresie przedświątecznym spotkania opłatkowe. Nie ina- proces pionizacji obszaru IT zostanie przedłużony,
ze względu na trwające konsultacje z powołanymi
czej było i w tym roku.
przez Zarząd zespołami roboczymi. Strona społeczna
powołując się na dobro pracowników i poszanowanie zawartych porozumień zaapelowała do Zarządu
Operatora o prowadzenie dalszej konsultacji w celu
wypracowania consensusu uwzględniającego interesy pracownicze i potrzeby biznesowe Zarządu . W
odpowiedzi Zarząd Operatora oświadczył , że w dniu
dzisiejszym zakończył konsultacje w temacie pionizacji i z nastaniem nowego roku 2012 plany pracoBp. Adam Dyczkowski na energetycznym opłatku
Na spotkanie Opłatkowe w Zdroisku przybył ks.Bp. dawcy zostaną wprowadzone w życie.
Adam Dyczkowski, ks. Tadeusz Lityński –
Duszpasterz Gorzowskich Energetyków, ks. Andrzej
Szkudlarek. oraz zaproszeni byli i obecni pracownicy Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp.
Po części roboczej zebrania, przy blasku żywej choinki, odbyło się spotkanie opłatkowe, na które zaproszony został Ksiądz Prałat Witold Andrzejewski oraz
członkowie Koła Zerowego przy ZRG NSZZ
"Solidarność". Kapelan Solidarności pobłogosławił
opłatki i złożył życzenia zebranym, a za ich pośrednictwem wszystkim członkom gorzowskiej
"Solidarności".

Strony dialogu społecznego w Operatorze

Tradycyjne łamanie się opłatkiem

Życzenia, wspólne śpiewanie kolęd przy
akompaniamencie gitary na której grał Bp.
A.Dyczkowski ,oraz potrawy wigilijne wprowadziły
zebranych w nastrój świąteczny.

Po zakończeniu spotkania z Zarządem strona społeczna spotkała się we własnym gronie i postanowiła
podjąć działania w celu zmuszenia pracodawcy do
przestrzegania zawartych porozumień.
=====================================

20.12.2011 Rokowania w sprawie pionizacji struktur Oddziałów Dystrybucji.
W Poznaniu miały się odbyć rokowania w sporze
zbiorowym w sprawie pionizacji służb Operatora bez
stosownych uzgodnień wynikających z zawartych
porozumień. Strona społeczna po raz kolejny przyję-

www.solidarnosc.gorzow.enea.pl
Zapraszamy do odwiedzin.
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Powtórka z historii-Polskie Grudnie
Grudzień 1970
12-17 grudnia
1970 -strajki, wiece demonstracje
głównie w Gdyni,
Gdańsku i Szczecinie. Bezpośrednią
przyczyną strajków
i demonstracji była
wprowadzona 12
grudnia podwyżka
cen detalicznych
mięsa, przetworów
mięsnych oraz innych artykułów
spożywczych. 12 grudnia wieczorem za pośrednictwem radia poinformowano społeczeństwo o podwyżkach cen żywności głównych artykułów, średnio
o 17% (mąka o 17%, ryby o 16%, dżemy i powidła o
36%). 13 grudnia komunikaty o podwyżkach cen
podała prasa. Społeczeństwo zareagowało protestem,
zbierano się na wiecach domagając się od władz cofnięcia podwyżki, uregulowania systemu płac , odsunięcia od władzy odpowiedzialnych za podwyżkę
(m.in. Władysława Gomułki, Józefa Cyrankiewicza i
Stanisława Kociołka) Bilans grudniowych wydarzeń
przyniósł około 39 osób zabitych 1 164 osób rannych. Zatrzymano przeszło 3 tysiące osób. Podpalono 17 gmachów (w tym budynek Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdańsku. Z dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej wynika, że grudniowe zajścia nie ograniczyły się do Wybrzeża. Do demonstracji i strajków doszło także w Krakowie, Wałbrzychu i innych miastach. Według historyków strajkowało wtedy ponad 20 tysięcy osób . Do upadku komunizmu nikt z decydentów nie poniósł odpowiedzialności za masakrę robotników w wydarzeniach
grudniowych 1970 roku.

Grudzień 1981
13.12.1981- W nocy z 12 na
13 grudnia rozpoczęła się akcja
internowania. W ogromnej operacji policyjno-wojskowej użyto w sumie 70 tys. żołnierzy, 30
tys. milicjantów, 1750 czołgów,
1900 wozów bojowych i 9 tys.
samochodów. Stan wojenny
trwał do 22 lipca 1983 roku. W
pierwszych dniach stanu wojennego internowano około 5 tys.

osób, które przetrzymywano w 49 ośrodkach odosobnienia na terenie całego kraju. Łącznie w czasie
stanu wojennego liczba internowanych sięgnęła 10
tys., w więzieniach znalazła się znaczna część krajowych i regionalnych działaczy „Solidarności”, doradców, członków komisji zakładowych dużych fabryk, działaczy opozycji demokratycznej oraz intelektualistów związanych z „Solidarnością”. Na podstawie dekretu o stanie wojennym zawieszono podstawowe prawa i wolności obywatelskie, wprowadzono tryb doraźny w sądach, zakazano strajków,
demonstracji, milicja i wojsko mogły każdego legitymować i przeszukiwać.

13.12.1981 Gorzów Wlkp. ul. Gen. Sikorskiego

Powstała Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego
składająca się z wysokich rangą oficerów wojska na
czele z gen. Wojciechem Jaruzelskim (pełniącym
ówcześnie funkcje I sekretarza KC PZPR, premiera,
Ministra Obrony Narodowej). Zadaniem rady miało
być administrowanie krajem w czasie obowiązywania stanu wojennego. W istocie jej znaczenie było
głównie propagandowe. WRON szybko zaczęto w
języku potocznym nazywać „wroną”, której przeciwstawiono orła. Praktyczną realizacją tej postawy było
popularne wtedy hasło „Wrona orła nie pokona”.
Wprowadzono godzinę milicyjną od godz. 22 do
godz. 6 rano, a na wyjazdy poza miejsce zamieszkania potrzebna była przepustka. Korespondencja podlegała oficjalnej cenzurze, wyłączono telefony, uniemożliwiając między innymi wzywanie pogotowia
ratunkowego i straży pożarnej. Większość najważniejszych instytucji i zakładów pracy została zmilitaryzowana i była kierowana przez ponad 8 tys. komisarzy wojskowych. Zakazano wydawania prasy, poza „Trybuną Ludu” i „Żołnierzem Wolności”. Zawieszono działalność wszystkich organizacji społecznych i kulturalnych, a także zajęcia w szkołach i
na wyższych uczelniach. 14 grudnia w wielu zakładach pracy rozpoczęły się strajki okupacyjne oraz
akcje protestacyjne. Regionalne Komitety Strajkowe
powstały w Gdańsku, Wrocławiu, Białymstoku i
Świdniku. Utworzono Tymczasową Regionalną Ko(Ciąg dalszy na stronie 10)
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misję Wykonawczą NSZZ „Solidarność” w Przemyślu. 16 grudnia w Kopalni Węgla Kamiennego
„Wujek” oddział specjalny ZOMO spacyfikował
protestujących górników. Na miejscu w kopalni zginęło siedmiu z nich: Józef Czekalski, Józef Giza,
Ryszard Gzik, Bogusław Kopczak, Andrzej Pełka,
Zbigniew Wilk, Zenon Zając. W następnych dniach
w wyniku odniesionych obrażeń zmarli kolejni dwaj:
Joachim Gnida i Jan Stawisiński. W czasie stanu
wojennego straciło życie ponad 100 osób.

Generał W. Jaruzelski odpowiedzialny za grudzień
1970 i grudzień 1981 do dziś nie został skazany , a
ostatnio znów stał się gościem „salonów”. Prezydent Komorowski mianował go swoim doradcą.

Obnoś swój tryumf w piekielnej chwale
"Do generała"
Za słowa kłamstwem splugawione
Za mundur bratnią krwią splamiony
Za ręce rozłączone
Za naród głodem umęczony
Za oczy dziecka przerażone
Obnoś swój tryumf w partyjnej chwale
Naród dziękuje ci generale
Za pogrom braci bez litości
Za honor wojska zbeszczeszczony
Za mękę strasznej bezsilności
Za ból rozłąki z mężem żony
Za łzy i rozpacz samotności
Ciesz się, żeś działał tak wspaniale
Naród dziękuje ci generale
Za połamane pałką kości
Za koszmar walki brata z bratem
Za nienawiści siew i złości
Za to, że żołnierz stał się katem
Za znów zdławiony świt wolności
Pomnik twych zasług wzniosłeś trwale
Naród dziękuje ci generale
Za nałożone znów kajdany
Za zbrodnię łagrów w polskiej ziemi
Za fałsz przemówień wyświechtanych
Za podłość zdrajców między swemi
Za język prawdy zakazany
Wypnij na Kremlu pierś po medale
Naród dziękuje ci generale
Naród śle dziś podziękowania
Żeby ci legły jak kamieniem
Przyjmij je śpiesznie bez wzdragania
Może obudzą twe sumienie
Bo generale nie znasz godziny
Gdy przed Najwyższym Dowódcą Świata
Złożysz ostatni raport za czyny
Z piętnem Kaina - krwią swego brata.
(autor nieznany)
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Humor z Internetu

Jasio mówi do mamy:
- Mamusiu, chciałbym ci coś ofiarować pod choinkę.
- Nie trzeba, syneczku. Jeśli chcesz mi sprawić przyjemność, to popraw swoją jedynkę z matematyki.
- Za późno, mamusiu. Kupiłem ci już perfumy.

Archiwum Czesława M.

Świąt białych, pachnących choinką,
Skrzypiących śniegiem pod butami,
Spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze,
Pełnych niespodziewanych prezentów.
Świąt dających radość i odpoczynek
oraz nadzieję na Nowy Rok,
żeby był lepszy od mijającego
Życzy Redakcja PN i M.Pluciński
Złote Myśli
Niech syny ojców nieszczęść czytają osnowę,
Niech wiedzą, sprawy nasze poznając dokładnie,
Iż gdzie cnota w pogardzie, tam naród upadnie.
Ignacy Krasicki

Liczby miesiąca

13.12.1995 Okolicznościowe spotkanie NSZZ Solidarność
-17,94 zł wartość akcji Enea na dzień 21.12.2011r.
Zakładu Energetycznego Gorzów.

Okiem Jujki

(godzina 9,40).
-4.8 % wyniosła inflacja w listopadzie 2011 w stosunku do analogicznego okresu w 2010 r. Największy wpływ na taką inflację miały podwyżki opłat
związanych z mieszkaniem (o 6,1 %), wzrost cen
żywności (o 4,5 %), a także towarów i usług w zakresie transportu (o 11,0 %),
-40 % mężczyzn nie dożywa wieku emerytalnego w
Polsce (65 lat). Widocznie jeszcze za dużo mężczyzn
korzysta z emerytur -Rząd PO planuje podniesienie
wieku emerytalnego do 67 lat.
-2200 zł wynosi najniższa emerytura w Grecji
Wypłacana jest 14 razy w roku, bo tamtejsi seniorzy
dostają też „trzynastki” i „czternastki”.
- 6 mld euro może zapłacić Polska na ratowanie
eurolandu, czyli na ratowanie między innymi przywilejów emerytalnych Greków.
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