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30 urodziny NSZZ Solidarność

Zmarł ks. H. Jankowski

Obradowała KM Solidarność

Spływ Kajakowy Solidarności

XXV Pielgrzymka Energetyków

17 września 1980 roku odbyło się zebranie
załogi Zakładu Energetycznego Gorzów ,
na którym został wybrany
Komitet ZałoŜycielski NSZZ Solidarność
ZE Gorzów. Na czele KZ stanął
Marian Pawlak .
Tak powstał NSZZ Solidarność w Naszym
Zakładzie.
Cała nasza historia na naszej stronie internetowej

21 postulatów sierpnia 1980 wewnątrz numeru
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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy? miała siedzibę Krajowa Komisja Wykonawcza
NSZZ „S”, która koordynowała przebieg strajków w
13.07.2010- Zmarł ks. prałat Henryk
całej Polsce. W maju i sierpniu 1988 r. ks. Prałat odJankowski Kapelan „Solidarności”.
prawiał msze dla strajkujących w Stoczni Gdańskiej.
WyróŜniony m.in. tytułem Honorowego Obywatela
Miasta Gdańska i Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W listopadzie 2005 r. ks. Henryk Jankowski
został uhonorowany medalem „ZasłuŜony dla NSZZ
Solidarność Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Mu świeci na wieki. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym, Amen.
17.07.2010 W Gdańsku odbyły się uroczystości
pogrzebowe ks. Prałata Henryka Jankowskiego.

Ks. H. Jankowski i strajkujące załogi w Gdańsku.

Ks. Prałat Henryk Jankowski urodził się w 1936 r. w
Starogardzie Gdańskim. Od 1970 r. do 2004 r. był
proboszczem parafii św. Brygidy w Gdańsku. Organizował odbudowę kościoła zniszczonego w 1945 r.
przez Armię Czerwoną. Związał się z
„Solidarnością” juŜ w sierpniu 1980 r., kiedy 17 VIII
odprawił pierwszą mszę dla strajkujących robotników w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. W styczniu
1981 r. wraz z Lechem Wałęsą uczestnik delegacji
Msza święta w intencji zmarłego.
„S” na audiencji u papieŜa. 14 XII 1981 z Danutą
Ksiądz
Henryk
Jankowski był i jest ikoną SolidarWałęsą wśród strajkujących w Stoczni Gdańskiej,
odprawił mszę, namawiał do zachowania spokoju i ności - powiedział w kazaniu podczas mszy pogrzebowej b. proboszcza parafii św. Brygidy w Gdańsku
zaniechania strajku.
metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź. - śegnaj rycerzu Rzeczpospolitej - mówił podczas homilii, wielokrotnie przerywanej oklaskami, gdański
hierarcha. Jak podkreślił abp Głódź, wiadomość o
śmierci prałata Jankowskiego obiegła całą Polskę i
"poruszyła wiele serc czasami wydawało się wystygłych i niechętnych".

Ks. Henryk Jankowski i Lech Wałęsa

Po 13 XII 1981 organizował pomoc dla represjonowanych w ramach Komisji Charytatywnej przy kościele św. Brygidy. Współpracował z podziemnymi
strukturami „S”, m.in. przy przekazywaniu sprzętu i
materiałów poligraficznych przemycanych w zagranicznych transportach z pomocą Ŝywnościową. W
1988 w pomieszczeniach przy kościele św. Brygidy

PoŜegnanie ks. H. Jankowskiego
(Ciąg dalszy na stronie 3)
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mał prawo –tym razem bez udziału reprezentantów
(Ciąg dalszy ze strony 2)
W imieniu NSZZ "Solidarność" ks. Prałata Henryka załogi podzielił akcje pracownicze. Zapoznano się z
Jankowskiego poŜegnał przewodniczący Janusz podziałem na poszczególne grupy staŜowe. Podział
Śniadek. Przewodniczący Komisji Krajowej przypo- teki jest bardzo nie sprawiedliwy szczególnie dla
mniał o roli kościoła w odzyskaniu przez Polskę nie- pracowników z największym staŜem pracy. Sprawa
podległości. - Bez Was wspaniałych kapłanów tak zostanie skierowana do prawników celem
licznie tu obecnych! Bez polskiego kościoła nie rozpatrzenia dochodzenia swoich praw przed sądami
byłoby Wolnej Polski!! Solidarność - urodziła się z najlepiej w pozwach grupowych.
Matką Boską na bramach strajkujących zakładów.
Solidarność zwycięŜyła, bo upomniała się równieŜ o
krzyŜ. Trzeba to przypominać, zwłaszcza dzisiaj mówił.

15.07.2010-Obradowała KM NSZZ
Solidarność Enea.
Sytuacja jaka panuje w Enei zmusiła Komisję Międzyzakładową NSZZ Solidarność do odbycia posiedzenia mimo sezonu urlopowego.
Członkowie MK z OD Gorzów Wlkp.

Członkowie MK NSZZ Solidarność Enea.

5-Zapoznano się z faktem złamania ZUZP w OD
Gorzów Wlkp. (brak zwolnień od pracy dla członka
władz związku pracującego w Enea S.A.) Odpowiedź otrzymana w od dyr. Olszaka w tej sprawie
wskazuje na całkowita ignorancję. KM wystosuje
kolejne pismo do Zarządu w tej sprawie, oraz skieruje sprawę do PIP w Gorzowie Wlkp. i Poznaniu.
6-Sytuacja w spółkach zaleŜnych-omówiono sytuację w spółkach grupy kapitałowej Enea ze szczególnym uwzględnieniem uzgodnionych zasad polityki
zatrudnieniowo płacowej. Ponownie wezwano Zarząd Operatora do podjęcia negocjacji w celu uzgodnienia zasad w/w zasad w Operatorze .
Przypomniano wcześniejsze Ŝądanie podwyŜszenia
płacy zasadniczej średnio o 300 zł.na etat.
7-Obchody 30 lecia NSZZ Solidarność zapoznano
się z programami obchodów rocznicowych. Zarząd
Enea nie będzie partycypował w kosztach organizacji imprez rocznicowych.

Członkowie Komisji przyjęli protokół z przedostatniego zebrania wysłuchali sprawozdania z działalności od ostatniego zebrania oraz przystąpili do realizacji wcześniej przyjętego programu zebrania. Tematyka jaką zajmowała się Komisja :
1-Manifestacja w Poznaniu 2 lipca 2010-zapoznano
się z przebiegiem oraz kosztami manifestacji. UpowaŜniono członków KM do przekazania podziękowań tym wszystkim ,którzy wzięli urlopy i tak licznie przyjechali do Poznania. Kosztami transportu
postanowiono podzielić się solidarnie.
2-Akcja protestacyjno –strajkowa –zapoznano się
16-18.07.2010-Spływ kajakowy szlakiem
bardzo arogancką odpowiedzią Zarządu Enea S.A.
JP II-Drawa 2010
na petycję złoŜoną podczas manifestacji. Komisja
W ramach obchodów XXX -lecia powstania NSZZ
postanowiła opracować pytania referendalne oraz
Solidarność odbył się spływ kajakowy po Drawie.
przeprowadzić referendum strajkowe w Enea,
Podjęto uchwałę upowaŜniającą Sekcję Krajową
Energetyki NSZZ Solidarność do prowadzenia i
koordynowania akcji protestacyjno-strajkowej na
terenie całego kraju.
3-Prywatyzacja-zapoznano się z ogłoszeniem jakie ukazało się w „Rzeczpospolitej” dotyczącym
sprzedaŜy pakietu większościowego akcji Enei.
Podobnie jak w zeszłym roku proces prywatyzacji próbuje się przeprowadzić w sezonie letnim.
Taka prywatyzacja jest jednym z protestu jaki
prowadzimy.
Grupowe zdjęcie uczestników spływu (Ciąg dalszy na stronie 4)
4-Akcje pracownicze-Zarząd Enea kolejny raz zła-
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i najpiękniejszych zakątków Europy. Niewątpliwie
(Ciąg dalszy ze strony 3)
Pod patronatem Solidarności spływ odbył się juŜ po jest to najszybsza i najbardziej emocjonująca rzeka
raz czwarty.
nizinna Polski. Kilkakrotnie spływał Drawą ksiądz
Karol Wojtyła, następnie papieŜ Jan Paweł II, na
którego cześć szlaku została nazwana jego imieniem.
Rzeka płynie tu szybko w wąskiej i wysokiej na 30
metrów dolinie; w nurcie zalegają liczne drzewa i
głazy - odcinek stanowi prawdziwą "próbę sił" z dziką przyrodą i dostarcza naprawdę niezapomnianych
wraŜeń. Dodatkową trudnością z jaką przyszło się
zmierzyć uczestnikom spływy był bardzo niski stan
wody-wiele odcinków trzeba było pokonywać pieszo
ciągnąc za sobą kajak. Bardzo duŜa liczba uczestników innych spływów nie pomagała w sprawnym pokonywaniu trasy wyznaczonej przez organizatorów.

Organizatorzy spływu A.Dementiew i W.Ziółkowski

16.07.2010-Wieczorem uczestnicy spływy spotkali
się na terenie Posterunku Energetycznego w Drawnie. Panujący upał zachęcał uczestników do skorzystania z moŜliwości ochłodzenia się w pobliskim
jeziorze. Po rozbiciu namiotów uczestnicy spływy
spotkali się przy ognisku. Była gitara, śpiewy ,kiełbaski i pyszne wędzone rybki. Uczestnicy
spływu mogli teŜ zwiedzić Izbę Pamięci Elektroenergetyki ,która znajduje się na terenie PE Drawno.

Takich obrazków na trasie było bardzo duŜo.

Pierwszy postój w Barnimiu pozwolił nam się schronić przed burzą w miejscowym kościele oraz uzupełnić spalone kalorie spoŜywając grochówkę na polu
biwakowym Binduga . Ok. godz.15.30 pierwsi
uczestnicy „próby sił” dotarli zwycięsko na piękny
leśny biwak znajdujący się w widłach Drawy i Korytnicy w samym sercu DPN-u. Po spoŜyciu obiadku
i rozbiciu namiotów moŜna było udać się na krótki
odpoczynek po wyczerpującym dniu. Wieczorem
przy potrawach z grila odbyły się otrzęsiny dla
wszystkich ,którzy pierwszy raz uczestniczyli w naszym spływie.

Początek spływu w Drawnie

17.07.2010-"Próba sił" - 25 km kajakiem do biwaku
Bogdanka.
Po śniadanku spakowaniu namiotów i innych bagaŜy
udaliśmy się na najtrudniejszy odcinek naszego spływu. Po odprawie uczestników wypływaliśmy na
"dziką" Drawę płynącą przez teren Drawieńskiego
Parku Narodowego
Mogliśmy podziwiać tereny jednego z najdzikszych

Krótki odpoczynek podczas spływu.
(Ciąg dalszy na stronie 5)
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elektroniczną do Komisji Zakładowych .Autokary
(Ciąg dalszy ze strony 4)
18.07.2010- Bogdanka – EW Kamienna-17 km
dla osób chętnych wzięcia udziału w manifestacji
Po śniadanku i spakowaniu bagaŜy udaliśmy się na zabezpieczy ZRG.
-Msza święta w intencji powrotu do zdrowia działaostatni odcinek spływu.
cza związkowego z naszego regionu odbędzie się w
Rokitnie 12.08.2010 o godz. 18.00.
-Powstanie nowej Organizacji związkowej w Warsztatach Terapii Zajęciowej.
-Obchody XXX lecia związku w Regionie Gorzowskim. Komitet Organizacyjny obchodów przedstawił
plan obchodów:- odznaczenia dla zasłuŜonych dla
NSZZ Solidarność, -Koncerty
„Eksplozja Solidarności”-27.08.2010, Wystawa
„Karnawał Gorzowskiej Solidarności”-31.08.2010.
Uczestnicy spływu Solidarności
Msza Święta –Katedra -31.08.2010-18.00 , OkoliczNurt nadal szybki jednak koryto rzeki jest juŜ szer- nościowy Walny Zjazd Delegatów NSZZ Solidarsze i nie ma tylu powalonych drzew, wysokie brzegi, ność ZRG -17.09.2010 w EC Gorzów. Bal XXXprzepiękne widoki. Ok. 14 00 dopłynęliśmy do elek- lecia-17.09.2010.
trowni wodnej Kamienna stanowiącej światowy unikat w dziedzinie techniki. Elektrownia wodna Kamienna, liczącą ponad 100 lat (powstała w 1899),
jest usytuowana w dolinie rzeki Drawy w obrębie
Drawieńskiego Parku Narodowego Powstała w 1899
r. jako jedna z trzech pierwszych takich elektrowni
na świecie i działa nieprzerwanie od czasu budowy.
Po obiadku przygotowanym przez organizatorów
oraz zwiedzeniu elektrowni pełni wraŜeń udaliśmy
się w drogę powrotną do swoich miejsc zamieszkania. W zgodnej opinii uczestników spływu ze względu na niski stan wody oraz duŜą liczbę uczestników
był to jeden z trudniejszych spływów organizowanych w ostatnich latach. Jednak wraŜenia jakich nam
dostarczył oraz atmosfera jaka panowała w naszej
grupie z nawiązką wynagrodziły nam trudy spływu.
Członkowie ZR Gorzów podczas obrad.
Organizatorom Komisji Wydziałowej NSZZ Soli- Szczegółowy program obchodów zostanie rozesłany
darność Rejonu Dystrybucji Choszczno serdeczne do Komisji Zakładowych. Omówiono takŜe plany
podziękowania za jak zwykle wzorową organiza- obchodów w poszczególnych organizacjach związkowych w regionie.
cję.
-Zakup materiałów promocyjnych związku. O sfiFotorelacja z tego oraz wcześniejszych spływów
na naszej stronie: Menu-Galeria zdjęć-Sport i re- nansowanie : banerów ,flag, koszulek, czapeczek,
balonów zwrócono się do Fundacji Solidarności.
kreacja, Menu-Pliki Video
-Sytuacja w zakładach pracy w regionie . Zapoznano
się z faktami łamania prawa w BAMIE i ENEI.
4.08.2010 Posiedzenie ZR Gorzów
Zwrócono uwagę na bierną postawę Państwowej InNSZZ Solidarność.
Na wakacyjnym Posiedzeniu Zarządu Regionu Go- spekcji Pracy w Gorzowie Wlkp.
rzów NSZZ Solidarność spotkali się członkowie tego Omówiono protesty pracowników sfery budŜetowej
gremium. Po przyjęciu protokołu z ostatniego zebra- w związku z planami Rządu zamroŜenia płac.
nia Prezydium ZRG przedstawiło relację z odbytych -Wstępną analizę płacenia składek przedstawił
posiedzeń .Po krótkiej dyskusji postanowiono ,Ŝe od Skarbnik-W. Rusakiewicz. Temat ten zostanie szczenastępnego posiedzenia szczegółowe sprawozdanie z gółowo przedstawiony na następnym posiedzeniu
ZRG-8.09.2010.
działalności pomiędzy posiedzeniami ZRG będzie
- „Biały KrzyŜ” w Parafii na ul. śeromskiego. Podjęskładał Przew. J. Porwich.
te zostaną działania celem odnowienia KrzyŜa wraz
Tematyka poruszana na posiedzeniu ZRG:
z tablicą Pamiątkową.
-Manifestacja Stoczniowców w Szczecinie18.VIII.2010. Szczegóły zostaną przesłane droga

(Ciąg dalszy na stronie 6)
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rządzącą. Pod bramę stoczni szczecińskiej przybyły
(Ciąg dalszy ze strony 5)
liczne grupy związkowców z całej polski. W czasie
13.08.2010- Sześć podmiotów złoŜyło ofer- wiecu palono opony, rzucano petardami i jajkami w
przygotowane transparenty z postaciami rządzącej
ty wstępne na kupno Enei.
PO. Poza tym wiec miał przebieg pokojowy. ZwiązWarszawa (PAP) - Do Ministerstwa Skarbu Pańkowcy zagrozili, Ŝe jeśli nie będzie dialogi i rząd nie
stwa złoŜono 6 wstępnych ofert na zakup 51 proc.
zacznie wywiązywać się ze swoich obietnic to naakcji Enei. Krótka lista inwestorów zostanie wybra- stępna manifestacja pokojową juŜ nie będzie.
na do 24 sierpnia - podało MSP w komunikacie.
"Potencjalni Inwestorzy, którzy złoŜyli odpowiedzi
na publiczne zaproszenie do negocjacji, zostaną powiadomieni do 24 sierpnia 2010 roku o decyzji Ministra Skarbu Państwa w sprawie rozpatrzenia złoŜonych odpowiedzi" - napisano w komunikacie.
MSP podało, Ŝe z wyłonionym w tym procesie inwestorem będzie chciało podpisać umowę zobowiązującą go do ogłoszenia wezwania na sprzedaŜ akcji
Enei.". W wyniku negocjacji zostanie wyłoniony
inwestor, z którym Skarb Państwa zawrze umowę
zobowiązującą inwestora do ogłoszenia wezwania
do zapisywania się na sprzedaŜ akcji Spółki, a Skarb
Państwa do złoŜenia zapisu na sprzedaŜ Zbywanych
Akcji w odpowiedzi na takie wezwanie albo inną
Manifestanci przed bramą Stoczni Szczecińskiej
umowę zapewniającą zbycie przez Skarb Państwa
Więcej zdjęć-Galeria zdjęć- Pikiety, strajki ,
wszystkich Zbywanych Akcji" Wśród sześciu pod- manifestacje.
miotów, które odpowiedziały na zaproszenie MSP
18-22.08.2010 XXV Pielgrzymka
do negocjacji w sprawie nabycia akcji Enei są: GDF
Energetyków na Jasną Górę
Suez , EDF, Energeticky a Prumyslowy Holding
Częścią
turystyczną rozpoczęliśmy nasze pielgrzy(EPH), Iberdrola, Kulczyk Investments oraz kontromowanie. Dzięki tej części juŜ od kilku lat poznajelowane przez włoski Enel Slovenske Elektrarne.
my uroki naszego Pięknego Kraju.
18.08.2010r. Szczecin -Manifestacja w
18.08.2010
obronie miejsc pracy.
Wrocław-Panorama Racławicka, Stare Miasto, RySpod Zarządu Regionu Gorzowskiej Solidarności
nek, Ratusz, Ostrów Tumski , Muzeum Narodowe
siedmioosobowa grupa związkowców (pięcioro z
wszystkie te atrakcje utwierdziły nas w przekonaGorzowskiego Oddziału ENEI i dwoje z Zarządu
niu ,Ŝe do Wrocławia trzeba jeszcze kiedyś przyjeRegionu Gorzów Wlkp.) udała się do Szczecina na chać.
wiec pod bramę Stoczni Szczecińskiej .

Przedstawiciele ZR Gorzów w Szczecinie

Pamiątkowe zdjęcie na Wrocławskim Rynku.
Solidaryzując się z pracownikami stoczni w obronie
Następnie udaliśmy się do Karpacza do Ośrodka
ich i innych miejsc pracy pokazaliśmy swoje nieza(Ciąg dalszy na stronie 7)
dowolenie z polityki uprawianej przez obecną ekipę
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(Ciąg dalszy ze strony 6)

„Wodomierzanka” gdzie po zjedzeniu posiłku udaliśmy się na zasłuŜony odpoczynek.
19.08.2010
Karpacz wjazd wyciągiem na Kopę i wejście na najwyŜszy szczyt Sudetów –ŚnieŜka 1602 m.n.p.m. Będąc na szczycie mogliśmy się przekonać jak szybko
zmienia się pogoda w górach. Zejściu ze szczytu towarzyszył nam deszcz. Na szczęście po zjechaniu
wyciągiem do Karpacza ponownie wyszło słońce.

Ruiny zamku Chojnik, Zbójeckie Skały, „Mysia
Dziura”, to atrakcje ,które zapełniły nam kolejny
dzień pielgrzymowania.
21.08.2010
Po wykwaterowaniu się z ośrodka
„Wodomierzanka” udaliśmy się do Częstochowy
celem wzięcia udziału w XXV Pielgrzymce Energetyków. W drodze na Jasna Górę zatrzymaliśmy się w
Kowarach i mogliśmy podziwiać park miniatur zabytków Dolnego Śląska (pałace, klasztory, kościoły,
starówki miast dolnośląskich odwzorowane w skali
l:25 ). Po dotarciu do Częstochowy zakwaterowaliśmy się w Hotelu „Polonia” i udaliśmy się na Jasna
Górę. Po przywitaniu się z Czarną Madonną wzięliśmy udział w Mszy Świętej przed Szczytem , Drodze KrzyŜowej ,Apelu Jasnogórskim oraz w nocnym czuwaniu przed Cudownym Obrazem.
22.08.2010
Wspólne wyjście z Hotelu pod Archikatedrę.

Uczestnicy pielgrzymki przed wejściem na ŚnieŜkę

Dziki Zachód w Western City to następny etap naszego programu podczas którego mogliśmy zobaczyć miniaturę miasteczka z amerykańskiego Dzikiego Zachodu z salunem, bankiem i innymi obiektami w stylu western oraz inscenizacje napadu na
bank. Osoby chętne mogły równieŜ uczestniczyć w
konkurencjach sprawnościowych.
20.08.2010
Świątynia Wang -kościół luterański, zbudowany bez
uŜycia gwoździ Krzeszów- Sanktuarium Matki BoŜej Łaskawej-perła Europejskiego Baroku z najstarszym w Polsce obrazem Matki BoŜej (XIII w).

Uczestnicy Pielgrzymki przed Hotelem Polonia

Tam spotkaliśmy się z Pielgrzymami z Naszego Oddziału ,ENEI oraz całej Polski. Alejami NMP procesyjnie dotarliśmy na szczyt Jasnogórski gdzie wzięliśmy udział w uroczystej Sumie. Z Jasnej Góry moŜna było usłyszeć zatroskanie o los Polskiej Energetyki oraz miejsca pracy. W XXV jubileuszowej Pielgrzymce Energetyków wzięło udział 12000 pielgrzymów. Po zjedzeniu posiłku i wykwaterowaniu z Hotelu Polonia udaliśmy się w drogę powrotną do Gorzowa gdzie dotarliśmy ok. godz. 23

Poczet Sztandarowy pod Jasnogórskim Szczytem
(Ciąg dalszy na stronie 8)

(Ciąg dalszy ze strony 7)
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Więcej zdjęć z Pielgrzymki na naszej stronie interne- dotyczących wolności związków zawodowych.
towej –Menu –Galeria zdjęć –Polskie Pielgrzymki- 2. Zagwarantowanie prawa do strajku oraz bezWycieczki krajowe.
pieczeństwa strajkującym i osobom wspomagającym.
24.08.2010-Pięć firm zakwalifikowano do 3. Przestrzegać zagwarantowanej w Konstytucji
PRL wolności słowa, druku, publikacji, a tym sanastępnego etapu prywatyzacji Enei.
mym nie represjonować niezaleŜnych wydawDo kolejnego etapu procesu sprzedaŜy akcji Enei
Ministerstwo Skarbu zakwalifikowało pięciu poten- nictw oraz udostępnić środki masowego przekazu
cjalnych inwestorów. Nie sprawdziły się wcześniej- dla przedstawicieli wszystkich wyznań.
4. Przywrócić do poprzednich praw:
sze przewidywania mediów, Ŝe do kolejnej tury
a) ludzi zwolnionych z pracy po strajkach w 1970
przejdą francuskie firmy EDF i GDF Suez.
Zgodnie z ogłoszeniem opublikowanym 28 czerwca, i 1976 r., studentów wydalonych z uczelni za
w wyniku negocjacji wyłoniony zostanie inwestor, z przekonania, b) zwolnić wszystkich więźniów politycznych (w tym Edmunda ZadroŜyńskiego, Jaktórym MSP zawrze umowę zobowiązującą go do
kupna wszystkich zbywanych przez Skarb Państwa na Kozłowskiego, Marka Kozłowskiego), c) znieść
akcji spółki. Przedmiotem negocjacji będzie równieŜ represje za przekonania.
zobowiązanie inwestora do nabycia akcji od upraw- 5. Podać w środkach masowego przekazu infornionych pracowników po cenie nie niŜszej niŜ cena mację o utworzeniu Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego oraz publikować jego Ŝądania.
za akcje Spółki naleŜące do Skarbu Państwa.
Z dotychczasowych informacji „Parkietu” uzyska- 6. Podać realne działania mające na celu wypronych od osób zbliŜonych do transakcji wynika, Ŝe to wadzenie kraju z sytuacji kryzysowej poprzez:
właśnie GDF i EDF złoŜyły najlepsze oferty cenowe a) podanie do publicznej wiadomości pełnej informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej,
i mogą być liderami w dalszych rozmowach.
PoniŜej obecność Francuzów w Polsce oraz ich wy- b) umoŜliwienie wszystkim środowiskom i warstwom społecznym uczestniczenie w dyskusji nad
niki Finansowe.
programem reform.
7. Wypłacić wszystkim pracownikom biorącym
udział w strajku wynagrodzenie za okres strajku
- jak za urlop wypoczynkowy, z funduszu CRZZ.
8. Podnieść zasadnicze uposaŜenie kaŜdego pracownika o 2000 zł na miesiąc, jako rekompensatę
dotychczasowego wzrostu cen.
9. Zagwarantować automatyczny wzrost płac
równolegle do wzrostu cen i spadku wartości pieniądza.
10. Realizować pełne zaopatrzenie rynku wewnętrznego w artykuły Ŝywnościowe, a eksportować tylko nadwyŜki.
11. Znieść ceny komercyjne oraz sprzedaŜ za dewizy w tzw. eksporcie wewnętrznym.
12. Wprowadzić zasady doboru kadry kierowniczej na zasadach kwalifikacji, a nie przynaleŜności partyjnej oraz znieść przywileje MO, SB i
aparatu partyjnego poprzez: zrównanie zasiłków
rodzinnych, zlikwidowanie specjalnych sprzedaŜy
itp.
13. Wprowadzić na mięso i jego przetwory kartki
Obecność Francuzów w Polsce oraz ich wyniki Finansowe.
————————————————————— - bony Ŝywnościowe (do czasu opanowania sytu21 postulatów z sierpnia 1980 roku. acji na rynku).
1-Akceptacja niezaleŜnych od partii i pracodaw- 14. ObniŜyć wiek emerytalny dla kobiet do 55 lat,
a dla męŜczyzn do lat 60 lub przepracowanie w
ców wolnych związków zawodowych wynikających z ratyfikowanych przez PRL Konwencji nr PRL 30 lat dla kobiet i 35 lat dla męŜczyzn bez
względu na wiek.
87 Międzynarodowej Organizacji Pracy,

(Ciąg dalszy na stronie 9)
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Regmunta - poświęcenie repliki sztandaru Gorzowskiej Solidarności /Katedra/
- spotkanie przy Białym KrzyŜu i zapalenie zniczy
- oficjalny przemarsz z orkiestrą i sztandarami do
teatru
20.00 - Gala Gorzowskiej Solidarności (wręczenie
odznaczeń wojewódzkich i miejskich oraz statuetek "Solidarni z Solidarnością", występ duetu
skrzypcowego Kasia&Paula) /Teatr im. Juliusza
Osterwy/
3września (piątek)
12.00 - Otwarcie wystawy "Karnawał Solidarności
w Gorzowie Wielkopolskim 1980-1981" /hol główny Poczty Polskiej ul. Jagiellończyka4/
17września (piątek)
10.00 - Jubileuszowa Sesja VIII Walnego Zebrania Delegatów NSZZ" Solidarność" Regionu Gorzowskiego - część robocza /sala PGEEC Gorzów
S.A. - ul. Energetyków/
12.00 - Jubileuszowa Sesja VIII Walnego Zebrania Delegatów NSZZ" Solidarność" Regionu Gorzowskiego - część oficjalna z udziałem zaproszonych gości (wręczenie medali "ZasłuŜony dla Regionu Gorzowskiego NSZZ "Solidarność" /pomnik
Gorzowskiej Solidarności, sala PGE EC Gorzów
S.A. - ul. Energetyków/
19.00 - Bal XXX-lecia Solidarności /sala b. Silwany przy ul.Fabrycznej/
październik
Promocja ksiąŜki Dariusza A. Rymara "NiezaleŜny
Samorządny ZwiązekZawodowy >Solidarność< w
Regionie Gorzów Wielkopolski w latach1980-1982"
finansowanej ze środków Marszałka Województwa
Lubuskiego i Regionu Gorzów Wielkopolski NSZZ
"Solidarność"
PRZEDSIĘWZIĘCIA POWIATOWE
29 sierpnia - Drezdenko
Na drewnianych tablicach postulaty umieścili Arkadiusz
08.30 - Uroczysta Msza święta /kościół pw. PrzeRybicki i Maciej Grzywaczewski, związani z Ruchem
mienienia Pańskiego/
Młodej Polski. Postulaty wywieszono na bramie nr 2
10.30 - Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej PlaStoczni Gdańskiej 18 sierpnia 1980 roku.
Ŝowej /boiska przy hali sportowej/
Drewniana tablica z 21 postulatami 16 października 2003 05 września- Międzyrzecz
r. została wpisana na Światową Listę Dziedzictwa Kultu- 17.00 - Uroczysta Msza święta, wmurowanie tarowego UNESCO pt. "Pamięć Świata".
blicy okolicznościowej/kościół Św. Wojciecha/
—————————————————————————— 10września - Międzyrzecz
OBCHODY 30. ROCZNICY POWSTANIA NSZZ 17.00 - Uroczysta Msza święta, wmurowanie ta"SOLIDARNOŚĆ"
blicy, poświęcenie sztandaru /kościół Św. Jana/
W REGIONIE GORZOWSKIM
18.30 - Akademia Jubileuszowa /Klub GarniPRZEDSIĘWZIĘCIA GORZOWSKIE
zonowy/
27 sierpnia (piątek)
11września - Międzyrzecz
18.00 - koncert "30. Urodziny Solidarno15.00 - Sesja naukowa /Muzeum Międzyrzeckie/
ści".Wykonawcy: ProForma, Sztywny Pal Azji, Ko- 17.00 - Festyn Solidarności /namiot przy hali wibranocka, Ewa Farna. Impreza otwarta/Bulwar
dowiskowo- sportowej/
nad Wartą/
22.00 - Wieczór z ProFormą. Impreza zamknięta,
biletowana /Jazz Clubiepod Filarami/
31 sierpnia (wtorek)
16.00 - Otwarcie wystawy "Karnawał Solidarności
w GorzowieWielkopolskim 1980-1981" /Teatr im.
Juliusza Osterwy/
Zapraszamy do odwiedzin naszej strony –www.
18.00 - Uroczysta Msza święta pod przewodnicsolidarnosc. gorzow.enea.pl– naprawdę warto
twem Ordynariusza Diecezji Biskupa Stefana

15. Zrównać renty i emerytury starego portfela
do poziomu aktualnie wypłacanych.
16. Poprawić warunki pracy słuŜby zdrowia, co
zapewni pełną opiekę medyczną osobom pracującym.
17. Zapewnić odpowiednią ilość miejsc w Ŝłobkach i przedszkolach dla dzieci kobiet pracujących.
18. Wprowadzić urlop macierzyński płatny przez
okres trzech lat na wychowanie dziecka.
19. Skrócić czas oczekiwania na mieszkania.
20. Podnieść diety z 40 zł na 100 złotych i dodatek
za rozłąkę.
21. Wprowadzić wszystkie soboty wolne od pracy.
Pracownikom w ruchu ciągłym i systemie czterobrygadowym brak wolnych sobót zrekompensować zwiększonym wymiarem urlopu wypoczynkowego lub innymi płatnymi dniami wolnymi od
pracy.
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Humor z Internetu

Propaganda PRL

Zagadki:
1.W grupie kapitałowej Energa 9 na 10 pracowników pracuje w stresie .Gdzie pracują pozostali?
W zarządzie ,radach nadzorczych i zespołach projektowych.
2.Co Pali-kot ?
Zapewne trawkę, bo takiego bełkotu i braku elementarnych zasad kultury, moŜna się spodziewać tylko
od naćpanego lub napranego.
.

Archiwum Czesława M.

Złote myśli

1971-Ćwiczenia Obrony Cywilnej - od. Lewej
H.Bortkiewicz,R.Krawczyk,R.Grębowicz,E.PraŜmowska,
H.Ratuszniak,Pomorska

Okiem Jujki

„Człowiek ,a związkowiec tym bardziej ma
prawo upominać się o swoje prawa i nie wolno z
tego prawa rezygnować. Brak upominania się o
się o swoje prawa ,pociąga za sobą
współodpowiedzialność za zło, które się dzieje.”
Jan Paweł II

Liczby miesiąca
-3403,65 zł wyniosło przeciętne wynagrodzenie w sekto-

rze przedsiębiorstw w czerwcu 2010 r. i wrosło o 1,7
proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca, a w ujęciu
rocznym zwiększyło się o 3,5 proc. (GUS).
-2015 godzin przepracował statystyczny Polak w 2009 r.
Z tak duŜą liczbą godzin pracy zajmujemy trzecie miejsce
wśród wszystkich krajów Organizacji Wspólnoty Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Pierwsze miejsce zajmuje
Korea Południowa-2074 godziny. Ostatnie miejsce zajmują Holendrzy-1288 h.
-1 mln. 846 tys. osób wyniosła liczba bezrobotnych w
czerwcu br. i była o 62 tys. osób mniejsza niŜ w maju.
-13 mld zł wydaliśmy w ubiegłym roku na prywatne leczenie. Z badań rynku usług medycznych wynika, Ŝe Polacy coraz więcej płacą za leczenie. Za cztery lata ten
rynek ma być wart nawet 20 mld zł.
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