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REFERENDUM W NSZZ SOLIDARNOŚĆ
KP Gorzów
95 %
ZA
STRAJKIEM

Kolejna rocznica 4.06.1989 r.

65 %
ZA
OGÓLNOPOLSKĄ
MANIFESTACJĄ
Protest przed UW w Szczecinie

GP Polski w Gorzowie Wlkp.

Obradowała Rada SKE NSZZ”S”

KOMISJA KRAJOWA OBRADOWAŁA W
GORZOWIE WLKP.
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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy?
28-29.05.2013 Referendum wśród
członków NSZZ Solidarność.
Na trenie działania Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. przeprowadziliśmy referendum wśród członków Organizacji
Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.
Referendum przeprowadzono w spółkach: Enea Operator, Enea
Centrum, Enea S.A., Enea Wytwarzanie, Energobud, BHU.

ciała ,czyli gry i zabawy na świeżym powietrzu. Wieczorki
taneczne, turniej tenisa stołowego , piłkarzyków, rzut podkową, boole, bilard to tylko niektóre z atrakcji , z których można
było skorzystać. Były też konkurencje sprawnościowe dla
dzieci z okazji Dnia Dziecka. Nagrody i upominki przygotowane przez organizatorów sprawiły wiele radości dzieciom ,
szczególnie tym najmłodszym.

Konkurencje sprawnościowe dla najmłodszych.

Zabrakło tylko jednego -czasu na nudę.

Referendum w Centrali Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp.

Pytania referendalne dotyczyły spraw ogólnokrajowych czyli
między innymi: - zmianom Kodeksu Pracy, umów śmieciowych, płacy minimalnej, uprawnień emerytalnych. NSZZ
„Solidarność” zdecydowanie sprzeciwia się nieludzkiej i antypracowniczej polityce obecnej ekipy rządzącej . Komisja
Krajowa zdecydowała o zorganizowaniu ogólnonarodowego
protestu i akcji strajkowych w zakładach pracy. W celu
poznania opinii członków NSZZ Solidarność na temat planowanych działań zadaliśmy następujące pytania :
Pytanie 1
Czy weźmiesz udział w przygotowywanym przez NSZZ
„Solidarność” strajku przeciwko wymienionym powyżej
zmianom w kodeksie pracy i za ograniczeniem stosowania
umów śmieciowych?
Pytanie 2
Czy weźmiesz udział w przygotowywanej przez NSZZ
„Solidarność” ogólnonarodowej manifestacji w Warszawie
przeciwko wymienionym powyżej zmianom w kodeksie
pracy i za ograniczeniem stosowania umów śmieciowych?
Zbiorcze wyniki Organizacji Podzakładowej NSZZ Solidarność
Enea Gorzów Wlkp.:
Na ogólną liczbę członków związku -579 w referendum
wzięło odział 420 tj. 72.54% Za udziałem w strajku wypowiedziało się 405 członków tj. 96,43 % biorących udział w
referendum. Za udziałem w ogólnonarodowej manifestacji
wypowiedziało się 273 członków tj. 65 % biorących udział
w referendum.

Zwycięzcy poszczególnych konkurencji.

Gospodarze Pensjonatu zadbali ,żeby nikt nie chodził głodny a
ponieważ wszystko było pyszne więc trzeba było się mocno
napracować ,żeby nie przytyć podczas pobytu nad morzem.
Kalorie można było spalić na korcie tenisowym ,basenie, w
saunie, siłowni lub na rowerze. Pogoda i humory dopisywały,
więc czas sielanki szybko minął i trzeba było wracać do swoich
miejsc zamieszkania, szkoda tylko ,że tak szybko.

29.05-2.06.2013 Długi weekend
z Solidarnością.
Pracownicy Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. oraz Spółki BHU wraz z
rodzinami wypoczywali w Pensjonacie PISZ w Pobierowie. NSZZ Solidarność Enea Gorzów zadbał ,żeby nikt
się nudził podczas pobytu nad morzem.
Było coś dla duszy –czyli uczestnictwo
w procesji Bożego Ciała, oraz coś dla

Pamiątkowe zdjęcie nad Bałtykiem

Więcej zdjęć z tego i wcześniejszych wyjazdów na naszej
stronie. Menu-Galeria zdjęć-Sport i rekreacja.
(Ciąg dalszy na stronie 3)
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29.05.2013 Stanowisko Rady Miasta
Gorzów Wlkp. w sprawie planów
likwidacji Lubuskiej Energetyki.

10.06.2013 Protest przed UW w Szczecinie.
Kolejne po Wrocławiu miasteczko protestacyjne powstało w
Szczecinie.

Prezentacja przedstawiona przez K.
Gonerskiego podczas Rady Miasta Gorzów Wlkp. w dniu 24.04.2013 r. oraz
wizyta Przewodniczącego R M Jerzego
Sobolewskiego i Radnego Roberta Surowca w siedzibie Oddziału Dystrybucji
Gorzów Wlkp. 7.05.2013 r. zaskutkowały przyjęciem oficjalnego stanowiska w sprawie planów likwidacji Lubuskiej Energetyki. 29 maja 2013 RM zwróciła się do Zarządu ENEA Operator „z prośbą o ponowne rozważenie proponowanych zmian organizacyjnych spółki uwzględniając zarówno czynniki ekonomiczProtest przed Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie
ne gospodarki energetycznej, jak i społeczne regionu wojeZachodniopomorska "Solidarność" od 10 do 16 czerwca 2013
wództwa lubuskiego”.
r. protestowała przed Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie.
Pełna Treść Stanowiska Rady Miasta dostępna
Związkowcy
wyrażali w ten sposób swój sprzeciw wobec
na naszej stronie. Menu-Aktualności
polityki obecnego rządu. Uczestnicy protestu przemaszerowali
4.06.2013 Święto Wolności.
z pl. Grunwaldzkiego pod siedzibę Urzędu Wojewódzkiego.
24 lata temu Polacy wybrali ”Solidarność”
Manifestanci nieśli ze sobą transparenty z hasłami, m.in. "Stop
Jane Fonda też agitowała za
dla bezrobocia i emigracji młodych", "Szczecin bez gospodarki
Solidarnością
to upadek miasta". Oprócz związkowców, w Szczecinie byli
"Pierwszy raz możesz wybrać,
także reprezentacje związków zawodowych m.in. z Łodzi,
wybierz Solidarność" - głosiło
Gdańska, Poznania, Gorzowa Wlkp. oraz reprezentanci Platforjedno z haseł. 4 czerwca 1989
my Oburzonych - inicjatywy Dudy i Pawła Kukiza.
roku z pomocą wyborczych kart
Zarządy Regionów NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego
do głosowania Polacy bezkrwaoraz Koszalińskiego -Pobrzeże podjęły decyzję o przeprowawo obalili komunistyczny reżim.
dzeniu akcji protestacyjnej. Bezpośrednim powodem protestu
W pierwszych po wojnie częjest brak reakcji premiera Donalda Tuska i jego rządu na postuściowo wolnych wyborach wzięlaty krajowe oraz lokalne, wielokrotnie składane za pośrednicło udział ponad 62 proc. obywatwem wojewody zachodniopomorskiego.
teli. 95 proc. z nich opowiedziaOd 10 do 16 czerwca protest prowadzony był w „miasteczku
ło się za rządami solidarnościonamiotowym” przed Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie na
wej opozycji. Państwo odzyskaWałach Chrobrego . Każdego dnia podczas debat i dyskusji
ło nazwę Rzeczpospolita Polska,
prezentowane były problemy, które dotykają polską gospodara orzeł w jego godle koronę. 24.
kę. Codziennie, punktualnie o 12 przekazywana była wojeworocznicę tych wydarzeń obchodzie petycja z postulatami dotyczącymi kwestii poruszanych
dzimy jednak z gorzkimi refleksjami. W ciągu tych lat zawietego dnia.
dzione zostały nasze oczekiwania na poprawę jakości państwa i
życia jego obywateli . Dla tych, którzy walczyli o wolność i z
nadzieją szli do częściowo wolnych wyborów parlamentarnych,
codzienność jest dzisiaj bardzo trudna. Naiwnie liczyliśmy, że
Porozumienia Sierpniowe będą zawsze respektowane, że komunistyczni zbrodniarze zostaną sprawiedliwie osądzeni. Po 24
latach od wyborów historia zatacza koło. Łamane są prawa
pracownicze i związkowe, tysiące ludzi nie mają pracy, a ci,
którzy pracują, nie potrafią związać końca z końcem. Sklepowe
półki uginają się od
towarów, ale nie
wszystkich na nie
stać. Tylko nielicznym żyje się bardzo
dobrze. Najboleśniejsze jest to ,że
Delegacja z Gorzowa przed UW w Szczecinie.
dawni nasi koledzy
11 czerwca przed siedzibą UW w Szczecinie protestowali kolez Solidarności,
jarze z PKP oraz energetycy z Elektrowni Dolna Odra oraz z
którzy obecnie
Enei z Gorzowa Wlkp. i Szczecina. Miasteczko odwiedził takpiastują różne wyże Szef Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarsokie stanowiska
ność Kazimierz Grajcarek. Więcej zdjęć z protestu na naszej
zapomnieli o
stronie: Menu-Galeria zdjęć-Pikiety, strajki, manifestacje.
tym ,że władza
(Ciąg dalszy na stronie 4)
deprawuje.
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13.06.2013 Sejm uchwalił zmiany w
Kodeksie Pracy ,dotyczące czasu pracy.
Posłowie przegłosowali projekt
„uelastyczniający” czas pracy.
Przyjęty przez posłów projekt reguluje kwestię 12 miesięcznych
okresów rozliczeniowych, ruchomego czasu pracy, trybu wprowadzania przerywanego czasu pracy
oraz odpracowywania zwolnień od
pracy. Kolejnym nowym rozwiązaniem w Kodeksie pracy będzie regulacja dotycząca odpracowywania zwolnień od pracy na załatwienie spraw osobistych.
Zgodnie z nią pracownik będzie musiał złożyć pisemny wniosek o udzielenie wolnego w trakcie pracy.
Teraz projekt zmian Kodeksu Pracy trafi do senatu.
Oświadczenie Przew. KK NSZZ Solidarność
w sprawie zmian w prawie pracy:
Rząd i koalicja władzy przekroczyła wszelkie granice przyzwoitości. Nowe przepisy nie tylko robią z pracowników niewolników, ale przede wszystkim obniżają im i tak już żenująco niskie
dochody. Zwiększą też bezrobocie! Trzeba jasno stwierdzić, że
koalicja rządząca i przedsiębiorcy zawiązując antypracowniczy
sojusz systematycznie ograniczają cywilizacyjny dorobek polskiego prawa pracy. Ta nowelizacja łamie wszelkie ratyfikowane przez Polskę konwencje i umowy międzynarodowe. To sprawia, że dzisiaj jesteśmy bliżej chińskiego niż europejskiego modelu gospodarki, a polscy pracownicy stają się stroną jeszcze
słabszą. Jest tylko jedna droga. Ten chory rząd trzeba zmienić,
a o lepsze warunki pracy wywalczyć. Pracownicy muszą się
organizować – najlepiej w związki zawodowe – i tworzyć siłę,
dzięki której będą mogli walczyć o swoje prawa. Innej drogi nie
ma. Mówiąc brutalnie – lepsze warunki pracy musimy sobie
wywalczyć. „Solidarność” wspólnie z innymi centralami związkowymi zorganizuje protesty przeciwko zmianom w kodeksie
pracy, ale tylko masowy udział polskich pracowników pozwoli
skutecznie się temu przeciwstawić. Niezwłocznie zaskarżymy
zmienione prawo do Trybunału Konstytucyjnego i instytucji
międzynarodowych. Nie mamy najmniejszych wątpliwości, że
tak jak w przypadku wielu wygranych spraw, np. wczorajszej w
Trybunale Konstytucyjnym dot. czasu pracy osób niepełnosprawnych, tak będzie i teraz. Bo mówiąc oględnie – obecny
rząd, to legislacyjne „cieniasy”. Donald Tusk pokazał swoje
prawdziwe oblicze w dialogu społecznym. Obiecał, że w maju
odbędzie się kolejna tura rozmów w sprawie czasu pracy i
po raz kolejny słowa nie dotrzymał. Dlatego rozmowy z
rządem
Tuska nie mają już sensu.
Piotr Duda, przewodniczący
KK NSZZ S
"olidarność"

14.06.2013 Zamach na
Panadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy i
dialog trójstronny ?
Na najbliższym zjeździe Związku Pracodawców Energetyki 27 czerwca 2013
planowane jest rozwiązanie ZPE czyli
strony Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy oraz strony dialogu trójstronnego w Zespole ds. branży energetycznej.

15.06.2013 Grand Prix Polski
w Gorzowie Wlkp.

Zwycięstwem Jarosława Hampela zakończyło się Grand Prix
Polski w Gorzowie. W finałowym wyścigu reprezentant Polski
pokonał Chrisa Holdera, Taia Woffindena i Grega Hancocka.
Zawody w Gorzowie były prawdziwym świętem dla żużlowych
kibiców. Trybuny Stadionu im. Edwarda Jancarza wypełniły
się po brzegi, a polscy kibice wreszcie mieli powody do radości. Trzecie w Gorzowie Wlkp. Grand Prix zakończyło się odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego. Wśród kibiców obecni
byli również członkowie Enea Speedway Team.

Od lewej: Chris Holder, Jarosław Hampel, Tai Woffinden

Niestety nie udało się powtórzyć zeszłorocznego sukcesu
Bartoszowi Zmarzlikowi.
Startujący z dziką kartą junior gorzowskiej Stali rok
temu turniej Grand Prix Polski zakończył na podium.
Tym razem wywalczył 6
punktów i zajął 12 lokatę.

Więcej zdjęć oraz szczegółowe wyniki dostępne
na naszej stronie: Menu –Aktualności
(Ciąg dalszy na stronie 5)
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17.06.2013 Obradowała Rada SKE
NSZZ Solidarność.

Po raz pierwszy w historii związku w Gorzowie Wlkp. spotkali
się członkowie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Obrady
rozpoczęły się od modlitwy pod przewodnictwem ks. bp Stefana Regmunta .

Członkowie Rady podczas obrad Sekcji Krajowej Energetyki.

Na mównicy ks.pb Stefan Regmunt

W Ślesinie koło Konina spotkali się członkowie Rady Sekcji
Krajowej Energetyki NSZZ Solidarność. Zebrani minutą ciszy
uczcili pamięć zmarłego 5 czerwca Członka Rady SKE Zenona
Stankiewicza. Następnie przystąpiono do realizacji wcześniej
przyjętego programu zebrania. Tematy poruszane podczas
posiedzenia:
1.Przyjęto protokoły z dwóch ostatnich zebrań Rady SKE.
2.Informacja z posiedzenia Sekretariatu Górnictwa i Energetyki
NSZZ Solidarność.
3. Europejska Inicjatywa Obywatelska w sprawie zawieszenia
Pakietu Klimatyczno-Energetycznego w Unii Europejskiej.
Rada apeluje do wszystkich swoich członków oraz ich rodzin o
dalsze zbieranie podpisów.
4.Referenda strajkowe. Przedstawiono wyniki referendów w
poszczególnych grupach. Przew. R. Rutkowski poprosił o przesyłanie szczegółowych informacji władzom SKE.
5.Sytuacja w grupach Energetycznych. Członkowie Rady SKE
zdali relację z sytuacji panującej w poszczególnych grupach.
6. Manifestacja w Gdańsku . Rada przyjęła stanowisko wzywające organizacje będące członkami SKE do czynnego poparcia
w/w manifestacji.
7.PUZP. Pracodawcy w energetyce podejmują działania mające
na celu wyjście w obowiązującego Ponadzakładowego Układu
Zbiorowego Pracy oraz zawarcia nowych układów w grupach.
8. Zmiany w Kodeksie Pracy. Tylko zdecydowane działania
mogą zapobiec powrotowi niewolnictwa w Polsce.
9.Akcje Protestacyjno-Strajkowe. SKE popiera wszystkie formy protestu ( pikiety , strajki , manifestacje , miasteczka namiotowe itp.) i apeluje do swoich członków o czynne popieranie takich działań.
10.Odprowadzanie składek członkowskich . Skarbnik SKE
przedstawił krótką informację na ten temat.

Głównym tematem obrad była Ogólnopolska Akcja Protestacyjno-Strajkowa. Członkowie KK zapoznali się z wynikami
referendum protestacyjnego przeprowadzanego wśród członków Związku: Uprawnionych do głosowania było blisko 680
tys. członków Związku. Na dzień 19 czerwca w referendum
udział wzięło 493 587 osób. Co na ten moment stanowi – 72,59
proc. uprawnionych. W Regionie Dolny Śląsk trwa głosowanie,
które zakończy się w do końca czerwca. Zakładana ogólna frekwencja wyniesie ponad 80 proc. członków Związku. Na
pierwsze pytanie dot. udziału w strajku w zakładzie pracy, na
tak odpowiedziało – 415 243 osób, co stanowi 84,12 proc. biorących udział w głosowaniu. Na drugie pytanie dot. udział w
ogólnopolskiej manifestacji w Warszawie, na tak odpowiedziało – 427 215 osób, co stanowi 86,55 proc. biorących udział w
głosowaniu. Przy okazji naszego referendum, czego nie wliczaliśmy do podanych powyżej statystyk, wypowiedziało się blisko 153 tys. osób niezrzeszonych. Komisja Krajowa podjęła
decyzję o przeprowadzeniu we wrześniu wielkiej Ogólnonarodowej manifestacji oraz przygotowaniach do przeprowadzenia
strajku generalnego.

19-20.06.2013 Komisja Krajowa
obradowała w Gorzowie Wlkp.

Członkowie Komisji Krajowej podczas obrad.

Protesty będą podlegały jeszcze uzgodnieniom z innymi organizacjami związkowymi.KK powołała zespół ds. polityki zagranicznej. Zespół zajmie
się wypracowaniem jednolitych postulatów i stanowisk Związku na forum
międzynarodowym.
Od lewej: D.Rymar, bp
S.Regmunt, W. Rusakiewicz,
P.Duda, J.Porwich
Więcej zdjęć + relacja TV na
naszej stronie: Menu –
Aktualności.
(Ciąg dalszy na stronie 6)
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żyje w rodzinach, gdzie dochód jest niższy niż połowa zarobków
uprawniających do świadczeń. Zarobki nie przekraczają tam więc 252
zł (lub 292 zł) na osobę.
Na biedę szczególnie narażone są rodziny wielodzietne. 75 proc. ta22.06.2013 Nowy zarząd
kich rodzin korzysta z pomocy społecznej.
Największy udział z 2,5 mln dzieci korzystających z zasiłku rodzinnego
Enei Wytwarzanie
mają dzieci poniżej 6 roku życia. Stanowią aż 36 proc. ogółu. Niewiele
21 czerwca rada nadzorcza Enei
Wytwarzanie wybrała nowy zarząd mniej – 35 proc. – stanowią dzieci w wieku 6-12 lat.
———————————————————————————————-

(Ciąg dalszy ze strony 5)

spółki. Na stanowisko prezesa zarządu powołano dotychczasowego
wiceprezesa ds. technicznych
Krzysztofa Sadowskiego.
Wiceprezesem ds. technicznych
został Piotr Andrusiewicz, wiceprezesem ds. ekonomicznofinansowych - Piotr Janicki, a wiceprezesem ds. strategii i rozwoju Grzegorz Staniewski.
Nowy zarząd zastąpił stary w składzie: Andrzej Schroeder
(prezes zarządu), Krzysztof Sadowski (wiceprezes ds. technicznych), Renata Czech (wiceprezes ds. ekonomiczno finansowych) i Stanisław Potyra (wiceprezes ds. strategii i rozwoju).
Źródło : CIRE

Minister zamówił frykasy za 280 tys. zł
Dorsz w sosie śmietanowo-szpinakowym, pstrąg pieczony w
ziołach, a schab ze śliwką, Boeuf Strogonow, polędwiczki wieprzowe w sosie grzybowym – takimi smakołykami mają zajadać
się minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz (32 l.) i jego
goście na konferencjach o tym, jak... ciężko znaleźć w Polsce
pracę! A co z tymi, którzy pracy szukają i nie mają z czego żyć?
Posiłki, które zamawia resort pracy mają kosztować aż 280 tys.
zł! Za wszystkie te rarytasy ministerstwo Władysława Kosiniaka-Kamysza zapłaci 280 tys. zł. Gdyby szef resortu zamiast
tuczyć swoich gości, chciał wesprzeć tak jak powinien - bezrobotnych, których liczba jest najwyższa od kilku lat, to za tyle
pieniędzy przez miesiąc mógłby całkiem smacznie i zdrowo
wykarmić aż 175 czteroosobowych rodzin. No, ale niestety bezrobotni w przeciwieństwie do ludzi władzy - muszą obejść
się smakiem.
Źródło: Fakt.pl
————————————————————————————

Nie płacą

W tym tygodniu poznamy nowy Zarząd Enea Operatora.

www.solidarnosc.gorzow.enea.pl

- wiele ciekawych informacji z naszej historii,
-najnowsze na bieżąco aktualizowane wiadomości ,
- bardzo bogata galeria zdjęć,
-przydatne dokumenty,
- wcześniejsze numery naszego biuletynu.
-linki do innych stron solidarności i nie tylko
========================================

Lawinowo rośnie liczba pracodawców niewypłacających pensji pracownikom. W ubiegłym roku było ich ponad 100 tys., co stanowi
wzrost aż o 51 proc. Tylko w okresie od stycznia do listopada 2012 r.
kwota zaległych wynagrodzeń osiągnęła kwotę ponad 208 mln zł. To
prawie 60 proc. więcej niż w analogicznym roku 2011. Zdaniem wiceprzewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Tadeusza
Majchrowicza, skala tej patologii, którą związkowcy nazywają na
wprost – przestępstwem, jest tak duża, bo pracodawcy czują się bezkarni. - Prokuratura najczęściej to umarza ze względu na tzw. niską
szkodliwość, a sądy nakładają niewielkie grzywny – komentuje Majchrowicz. Chociaż zdarzają się przypadki wyroków skazujących, jak
np. kara 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu dla właścicielki firmy z
woj. łódzkiego, to jednak są to przypadki niezwykle rzadkie, nie mające większego wpływu na coraz gorszą sytuację pracowników pozbawianych w ten sposób środków do życia. Sytuacji znacząco nie poprawia aktywność Państwowej Inspekcji Pracy, która choć złożyła w ubiegłym roku blisko 800 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstw przez pracodawców i 3,3 tys. wniosków do sądu, wysokość
nakładanych kar jest niewielka i nie odstrasza nieuczciwych przedsiębiorców, dla których opóźnienia w wypłacie wynagrodzeń są często
sposobem kredytowania swojej działalności.
———————————————————————————————-

Samorządy prywatyzują przekształcone szpitale

Samorządy nie radzą sobie z przekształconymi w spółki lecznicami.
Sprzedają udziały i dzierżawią budynki. Sprawdza się chyba najczarniejszy scenariusz, który wróżono przed kilkoma laty, kiedy to przygotowywano kolejną tzw. reformę służby zdrowia. Przyspiesza bowiem
niekontrolowany proces pełnej prywatyzacji publicznych lecznic.
Starostowie, chcąc pozbyć się kłopotu, próbują sprzedać prywatnym
inwestorom udziały w spółkach lub wydzierżawić należące do nich
W Polsce bieda ma twarz dziecka
budynki. Przetargi i rozmowy na ten temat trwają właśnie m.in. w
W Polsce co trzecie dziecko żyje w biedzie, co szóste w nędzy - wynika Kwidzynie i Tczewie (woj. pomorskie) oraz w Prudniku (woj. opolz najnowszego raportu GUS. Aż 2,5 mln dzieci w wieku 0-17 lat koskie). W tym ostatnim miejscowe władze chcą zostawić jedynie symborzysta z pomocy państwa. Z pomocy społecznej, czyli tej adresowanej liczny 1 proc. udziałów w lecznicy.
do osób żyjących w skrajnie złych warunkach korzysta 16 proc. dzieci. – To jest pełna prywatyzacja służby zdrowia – przestrzegają eksperci.
Oznacza to, że co trzecie dziecko żyje w biedzie, co szóste w nędzy.
Firmom prywatnym, które nie mają misji, będzie się opłacało świadSkala zjawiska nie maleje.
czyć tylko te usługi, za które dobrze płaci NFZ, czyli np. okulistykę czy
Aby korzystać ze świadczeń rodzinnych , miesięczny dochód w rodzi- kardiologię – mówi Maciej Dercz, radca prawny. Podkreśla jednoczenie na osobę nie może przekraczać 504 zł (583 gdy dziecko jest niepełnosprawne). Niemal połowa korzystających z pomocy dzieci- 1,2 mln –
(Ciąg dalszy na stronie 7)
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śnie, że ustawa o działalności leczniczej nie chroni miejscowej ludności nawet przed likwidacją szpitala.
Okazuje się, że działające w formie spółek kapitałowych szpitale, które
miały generować zysk, nie są w stanie nawet bilansować swojej działalności, a ucieczka z pętli zadłużenia, utworzonej przez niewydolny
system publicznej służby zdrowia, okazała się pozorna – dziś mamy
nową pętlę, i wcale nie mniej uciążliwą, choć już teraz wolnorynkową.
A skutkiem jest to, że samorządy, które przekształciły publiczne ZOZ w
spółki prawa handlowego, już teraz decydują się sprzedawać udziały
w spółkach prywatnym inwestorom, pozostawiając sobie symboliczny
pakiet udziałów. Możliwe, że to początek kolejnego etapu tej reformy –
pełnej prywatyzacji publicznej służby zdrowia, od której nie tak dawno
odżegnywali się rządzący.
Źródło: Rzeczpospolita
———————————————————————————————-

Realne dochody polskich gospodarstw spadają
W całym 2012 r. realne dochody gospodarstw domowych były o 0,8
proc. niższe niż w roku poprzednim, a w IV kw. ub. o 2 proc. Towarzyszyła temu stagnacja konsumpcji – to najnowsze dane Narodowego
Banku Polskiego.
NBP opublikował kilka dni temu cokwartalną analizę sytuacji finansowej sektora gospodarstw domowych, z wykorzystaniem danych za
czwarty kwartał 2012 r. Według niej spadkowi realnych dochodów
towarzyszyła stagnacja spożycia prywatnego. Początkowo Polacy
rezygnowali z kupna dóbr nietrwałych, a więc m.in. żywności i odzieży. Potem, kiedy poziom kupna się ustabilizował, wyraźnie obniżyła się
dynamika zakupu dóbr trwałych.
Polacy rzadziej decydują się także na zaciąganie kredytów w bankach.
Wartość nowych pożyczek i kredytów zaciągniętych przez gospodarstwa domowe w IV kw. wyniosła 1,6 mld zł, czyli ok. 20 proc. tego, co
w roku ubiegłym.
www.solidarnosc.gda.pl
———————————————————————————————

MÓJ KOMENTARZ
Solidarność nie złożyła broni mimo wprowadzenia stanu wojennego. Nie złamały ją brutalne represje. I to dzięki odwadze i
determinacji szeregowych członków NSZZ „Solidarność”, reżimowe władze zostały zmuszone do podjęcia rozmów. Popełnione błędy przy okrągłym stole zaważyły negatywnie na całej
transformacji ustrojowej po ’89 roku, które do dziś rzutują na
aktualną rzeczywistość w naszym kraju. Wielu prominentnych
działaczy Solidarności sprzeniewierzając się fundamentalnym
dążeniom związku i oczekiwaniom społecznym osłabiło siłę i
zwartość związku. Czyżby historia z nas zadrwiła? – często
pytamy siebie. Gdzie jedności naszej siła? – pytasz mnie, a ja
Ciebie. Ten trudny czas bolesnych rozczarowań wielu ludzi
złamał i zniechęcił do kontynuowania aktywnego związkowego
i społecznego zaangażowania w żywotne sprawy dla każdego z
nas, dla kraju i Narodu. W zmienionych realiach ustrojowych
funkcjonowanie NSZZ „Solidarność” usiłowano zminimalizować, a nawet zakończyć, sugerując rozwiązanie związku. Tym
odszczepieńcom charyzmatyczni związkowcy odpowiedzieli
zwiększoną determinacją w budowaniu siły i aktywności
związku dochowując wierności ludziom pracy i wciąż niespełnionej do końca misji społecznej związku wobec Narodu i Państwa. Solidarność nie poniosła porażki, a przeciwnie odniosła
zdawałoby się nie możliwe do osiągnięcia historyczne zwycięstwo, pokonując i obalając zbrodniczy totalitaryzm komunistycznego reżimu. Wywalczyliśmy wolność, która jak dla niektórych nie może oznaczać samowoli wyrażonej w powiedzeniu – róbta co chceta. Wolność to szczególne wyzwanie do
odpowiedzialności za kraj i państwo, za rozwój i wzrost poziomu życia całego społeczeństwa, od którego zaangażowanie w
sprawy publiczne, w tym udziału w wyborach zależy komu
powierzymy realizację naszych oczekiwań. Mamy wolność,

która nie jest dana raz na zawsze. Rządzący politycy z PO i
PSL mimo zaniechań i nie realizowania składanych przed wyborami obietnic zyskują od wyborców poparcie na kolejną kadencję. O czym to świadczy? Nasze społeczeństwo nie jest
dostatecznie informowane o stanie państwa i kraju pod rządami
koalicji PO-PSL. Wynika to w dużej mierze z ograniczenia
wolności słowa, zawłaszczonych przez rząd mediów. Skrywanie, przemilczanie katastrofalnej rzeczywistości państwa, nie
podejmowanie merytorycznych debat, wykluczenie całych środowisk z życia publicznego sprawia, że społeczeństwo nie ma
świadomości drastycznych zagrożeń. Ta manipulacja władz
informacją niepokojąco zubaża wiedzę społeczeństwa o skali
degradacji wszystkich dziedzin życia. W tej sytuacji w interesie
każdego, w interesie całego społeczeństwa pilną koniecznością
i potrzebą staje się obiektywne ukazywanie pełnej prawdy o
patologiach i zagrożeniach występujących w naszym kraju.
Mobilizowanie ludzi do aktywnego udziału w życiu publicznym, do organizowania masowych akcji informujących władzę,
że nie ma społecznego przyzwolenia na bezrobocie, ubóstwo,
zapaść wszystkich społecznie ważnych dziedzin w życiu. Nagłaśnianie skrywanych przez władzę kompromitujących afer
gospodarczych, korupcji, łamania norm demokratycznego Państwa prawa. Niezbędna jest pełna inwentaryzacja zapaści
wszystkich obszarów życia w źle od lat zarządzanym kraju,
który pod rządami koalicji PO-PSL sposobem sprawowania
władzy bardziej przypomina PRL niż demokratyczny porządek
prawny umożliwiający udział społeczeństwa w stanowieniu o
rozwoju kraju i warunkach realizacji jego oczekiwań. Ukazywanie społeczeństwu tych katastrofalnych skutków, w jakich
pogrążyła nasz kraj rządząca koalicja PO-PSL i nieustanne
angażowanie ludzi przez masowe włączanie ich w akcje wskazujące na pilną konieczność rozliczenia skorumpowanej władzy PO-PSL. Może realnie doprowadzić, że w kolejnych wyborach obecnie rządząca koalicja zostanie odsunięta od władzy,.
Każdy dzień za przyczyną nieudolnej władzy PO-PSL stwarza
kolejne szkodliwe dla społeczeństwa i kraju zagrożenia, na
które niezwłocznie trzeba reagować protestem opinii społecznej włączenie do masowych wystąpień na znak sprzeciwu.
NSZZ „Solidarność” ma ogromne doświadczenie w mobilizowaniu związkowców i społeczeństwa do publicznego wyrażania sprzeciwu na nieakceptowane przez społeczeństwo decyzje
rządu. Optymizmem napawa profesjonalna postawa Komisji
Krajowej NSZZ „Solidarność” pod przewodnictwem przewodniczącego Pana Piotra Dudy, który w racjonalny, merytoryczny
i stanowczy sposób reaguje na zło i zagrożenie w naszym kraju.
Ważne by związkowcy i całe społeczeństwo stały za nim zwartym murem, jest to wspaniały wielki polski patriota ze wszechmiar zasługujący na najwyższe zaufanie i powszechne poparcie. Pamiętajmy: w Solidarności zawsze była nadzieja i siła
działania .
Jerzy Wieteszka
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HUMOR Z INTERNETU

GORZÓW WLKP.
WLKP.--MOJE MIASTO

Lata 50
50--te kąpielisko nad Wartą.

KOMENTARZ KISIELA

CELNIK : Jedzie pięciu Niemców do Włoch i na granicy zatrzymuje ich celnik.
- Przepraszam, ja nie mogę Panów wpuścić
- Dlaczego?
- Bo jadą Panowie Audi Quattro, a jest Was pięciu
- Panie, to jakiś absurd, to tylko nazwa samochodu
- Nie, to niemożliwe, Panów jest pięciu, a tutaj jest wyraźnie
napisane Quattro, nie mogę Panów wpuścić.
- Chcielibyśmy w takim razie rozmawiać z szefem
- Niemożliwe, jest zajęty
- A co robi?
- Rozmawia z dwoma facetami w Fiacie Uno.

RACHUNEK ZA PRĄD

ARCHIWUM CZESŁAWA M.

ZŁOTE MYŚLI
X 1990r. L. Wałęsa w Gorzowie Wlkp. drugi od lewej J. Ostrouch

OKIEM JUJKI

Zabawne, jak mało ważna jest twoja praca,
gdy prosisz o podwyżkę,
a jak niesamowicie niezbędna dla ludzkości,
gdy prosisz o urlop.

LICZBY MIESIĄCA
-13,54zł wartość akcji Enea 24.06.2013 godz.17.01
-1,2% straciły na wartości akcje Enea w ciągu 3 miesięcy.
-700 tys. zł średnio tyle kosztuje stworzenie jednego miejsca pracy
w Polsce.
-7 tys. więcej urzędników pracuje w polskiej administracji w porównaniu do 2011 r.
-5,8 mln. zł. taką kwotą Ministra Mucha dofinansowała koncert
skandalistki madonny w Warszawie w rocznicę Powstania
Warszawskiego 1.08.2012 r. Pieniądze miały służyć dofinansowaniu
zadań związanych z organizacją Euro 2012 oraz z upowszechnianiem
siatkówki wśród dzieci i młodzieży.
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