TZP 12.00 - Dw. Niebuszewo
12.30 - Basen Górniczy
12.55 - Gumieńce
13.25 - Potulicka






14.00 - Pomorzany
14.35 - Stocznia Szczecińska
15.00 - Głębokie
15.40 - TZP 16.00

Trasa przejazdu tramwaju zabytkowego w dniach 4 - 7 czerwca 2009 r
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Dlaczego zbieramy podpisy
pod wnioskiem o odwołanie
dyrektora Motylińskiego str. 2-3

Program obchodów 20 rocznicy

str. 4

Dlaczego zbieramy podpisy
pod wnioskiem o odwołanie
dyrektora Motylińskiego

Dlatego też każdy, kto nie zgadza się na
wprowadzenie wyżej przedstawionych
zapisów Programu Restrukturyzacyjnego dążącego do likwidacji naszego zakładu, powinien podpisać się pod wnio-

Zacytowane powyżej zapisy składają się
na program likwidacji zakładu a nie restrukturyzacji. Czyżby Pan Dyrektor Janusz Motyliński nie bardzo wiedział co
przyjmował na Zarządzie.

dukujących nawozy typu DAP,
… częściowe wyłączenie dwóch z pięciu istniejących ciągów kwasu siarkowego,
… częściowe wyłączenie jednej z
trzech pakowni (pakownia NP).
 ograniczenie od roku 2009 funduszu
płac o ponad 50 %,
 ograniczenie funduszy przeznaczonych na remonty i eksploatacji do roku
2011 o ponad 50%,
… wstrzymanie lub ograniczenie dostaw strategicznych surowców takich
jak fosforyty, sól potasowa oraz gaz.

Odpowiedź jest prosta, w naszej ocenie ten człowiek się lekko
zagubił i nie bardzo wie, co robi i pod czym się podpisuje.
A dobitnie o tym świadczy wydane przez
Niego oświadczenie w którym możemy
przeczytać „pkt 1. …..” (oświadczenie
J. Motylińskiego na str. obok)
Więc jak to się ma do faktu, iż ww. program został przyjęty przez trzyosobowy
Zarząd Z.Ch. „POLICE” SA, w składzie
którego jest autor oświadczenia głosami
3 za, 0 przeciw, ponadto Rada Nadzorcza Z.Ch. „POLICE” SA przyjęła ten program 4 za, 2 przeciw, w ślad za czym zaakceptował program Minister Skarbu.
Jak pokazaliśmy wcześniej Program Restrukturyzacyjny Z.Ch. „POLICE” SA
został zatwierdzony przez wszelkie gremia „władzy”, a dopiero po tym fakcie
poddaje się go konsultacjom z kadrą
kierowniczą i związkami zawodowymi (pkt. 4). Rodzi się w tym momencie
pytanie, to po uzgodnieniu z kim w programie znalazły się zapisy:
… o wydzieleniu w ramach tzw. outsourcingu kapitałowego spółki „Elektrownia Police”,
… częściowe wyłączenie obu linii pro-
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skiem o odwołanie Janusza Motylińskiego z funkcji członka Zarządu Z.Ch.
„POLICE” SA wybranego przez pracowników Spółki.
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ps. Do chwili obecnej wspólnie ze
Związkiem Pracowników Ruchu Ciągłego i Solidarnością 80 zebraliśmy
ponad 1000 podpisów.

