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SZCZECIN/IMPREZA
Smakowite święto
Matki Ziemi
W środę, 10 grudnia, w Szcze-
cińskim Inkubatorze Kultury
będzie można bezpłatnie de-
gustować produkty lokalnych
producentów żywności.
Wszystko w ramach Terra
Madre Day czyli święta Matki
Ziemi. Start o godzinie 11.
(TA)

Wczoraj zebrała się komisja
strajkowa w Zakładach Mięs-
nych Animex Foods w Szczeci-
nie Dąbiu. W ubiegłym tygod-
niu trwało referendum strajko-
we, w którym załoga miała za-
deklarować czy jest za straj-
kiem, czy przeciwko. W głoso-
waniu wzięły udział 1084 oso-
by. 97,7 proc. głosujących opo-
wiedziało się za strajkiem.

Komisja podjęła decyzję, że
zgodnie z wolą pracowników,
strajk odbędzie się i wyznaczo-
no jego termin - 17 i 18 grudnia.

Po ogłoszeniu decyzji komi-
sji, zareagowała dyrekcja

Animex Foods. Jej rzecznik pra-
sowy, Andrzej Pawelczak
stwierdził:

- Pomimo wyniku referen-
dum, w którym uczestnicząca
część załogi wypowiedziała się
za akcją strajkową, pracodaw-
ca nadal deklaruje chęć prowa-
dzenia negocjacji z organizacja-
mi związkowymi po zakończe-
niu roku obrachunkowego.

- Przez długi czas próbowa-
liśmy zdyrekcją porozumieć się
i negocjować - komentuje sło-
wa rzecznika Dariusz
Głogowski, przewodniczący za-
kładowej Solidarności. - Uczest-
niczył w rozmowach nawet ne-
gocjator, Longin Komołowski,

ale i tak rozmowy nie przynio-
sły żadnych rozstrzygnięć. Pra-
codawca trwał przy swoim
i nie chciał rozmawiać o po-
dwyżkach w tym roku.

Rzecznik Animexu potwier-
dza dotychczasowe stanowisko
firmy, tj. że do rozmów może
dojść, ale dopiero w styczniu
przyszłego roku. I zaznacza
od razu:

- Pracodawca nie może ule-
gać presji i naciskowi czasu
w okresie wzmożonej produk-
cji, tj. w okresie bezpośrednio
przedświątecznym, gdzie brak
realizacji dostaw do dużych od-
biorców może skutkować bar-
dzo wysokimi karami, a także
wypadnięciem z grona prefero-
wanych dostawców i utratą
zaufania na przyszłość.

- A co to ma wspólnego - dzi-
wi się Głogowski. - Produkcja,
to jedno, a rozmowy, to drugie.
Nie żądamy zmniejszenia pro-
dukcji, a rozmów.

Rzecznik Animexu zapew-
nia ponownie, że firma chętnie

przystąpi do nich. Mówi też,
czego mogłyby dotyczyć.

- Pracodawca deklaruje
możliwość objęcia systemami
premiowymi wszystkich pra-
cowników na stanowiskach fi-
zycznych od stycznia 2015 oraz
zweryfikować obecnie funkcjo-
nujące systemy tak, aby pra-
cownicy mogli wypracować
wyższe premie.

Związkowcy nie wierzą
w takie deklaracje.

- To nie do końca tak - mówi
Głogowski. - Rzeczywiście coś
deklarują, ale nie w kwestiach
zasadniczych, czyli podwyżki
pensji podstawowej. Wspomi-
nają, że jeżeli tzw. produktyw-
ność wzrośnie o 13 proc., to oni
ewentualnie coś z tego dadzą
na premie. Normy są już dziś
i tak wyśrubowane do maksi-
mum. Ludzie padną, a nie wy-
robią jeszcze więcej. Takie
obietnice, to rzeczywistości
gruszki na wierzbie, a nie real-
ne i uczciwe podejście do te-
matu. a

Animex Foods: będzie strajk w przededniu świąt
Szczecin Dąbie
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Związki zawodowe podjęły
decyzję o strajku, który ma
odbyć się 17 i 18 grudnia. Dy-
rekcja firmy chce rozmawiać,
ale dopiero w styczniu 2015 r.

SZCZECIN/PRZESTĘPSTWA
Wyroki dla pijanych
kierowców
Sąd wydał w trybie przyspie-
szonym dwa wyroki dla nie-
trzeźwych kierowców. Na ul.
Łącznej policjanci zatrzymali
45-latka, który mając ponad
2,5 promila alkoholu spowo-
dował kolizję. Sąd wymierzył
mu karę dwóch tysięcy zło-
tych grzywny i zakaz prowa-
dzenia na trzy lata. Kolejny pi-
jany kierowca wpadł również
po spowodowaniu kolizji, ale
on uciekł z miejsca zdarzenia.
40-latek wyrokiem sądu zo-
stał skazany na dziesięć mie-
sięcy ograniczenia wolności.
Będzie wykonywał w tym
czasie nieodpłatną kontrolo-
wana pracę na cele społeczne,
w sumie po 20 godzin mie-
sięcznie. Za kierownicę nie
może wsiąść przez rok.
(MAGO)

W skrócie

złotych kosztuje godzina ślizgania się na nowo otwartym lodowisku przy CH Turzyn.
Wypożyczenie pary łyżew kosztuje osiem złotych. Korzystać z tafli można od ponie-
działku do piątku w godz. 14-21, a w weekendy w godz. 10-22.12

Kamienica na Starówce
a Obiekt powstanie przy ul. Mariackiej na działkach o powierzchni ponad 1,8 tys. m kwadratowych

Wtejchwiliznajdujesiętugaraż
i budynek, który w przeszłości
pełnił funkcje biurowo-usługo-
we. Zostaną rozebrane. W ich
miejscuzostaniewzniesionybu-
dynek mieszkalno-usługowy
z garażem podziemnym.

Inwestor, szczecińska firma
Calbud z sześciu propozycji wy-
brał pomysł Biura Architekto-
nicznego Dedeco. Zgodnie
z projektem, powstanie budy-
nek o sześciu kondygnacjach
nadziemnych i jednej kondyg-
nacji podziemnej, stanowiący
uzupełnienie pierzei w miejscu
obiektu przeznaczonego
do rozbiórki.

Wejście do budynku będzie
od strony ulicy Mariackiej
i od strony dziedzińca. Pod bu-
dynkiem zaprojektowano garaż
podziemny na 35 miejsc.
Na zewnątrz znajdzie się kolej-
nych 5 miejsc dla aut,
trafostacja, a także elementy
małej architektury i zieleń. Bę-
dzie wewnętrzny ciąg pieszo-
jezdny zapewniający dojazd
do garażu podziemnego oraz
sąsiednich nieruchomości.

Na parterze zaprojektowano
jeden duży lokal usługowy
o pow. ok. 400 m kw., przezna-
czony na klinikę stomatologicz-
ną. W północnej części budyn-
ku powstaną dodatkowo 4 lo-
kale mieszkalne. Na czterech
kondygnacjach przewidziano
52 mieszkania 2- i 3-pokojowe.
Na ostatniej kondygnacji zapro-
jektowano trzy duże mieszka-
nia o powierzchni od 90 do 296
m kw. z dużymi tarasami.

Zgodnie z harmonogramem
prac projektowych, pozwolenie
na rozbiórkę i budowę inwestor
zamierza uzyskać w pierwszym
kwartale 2015 roku, a roboty
związane z wyburzeniem ist-
niejącego budynku i wykona-
niem nowej zabudowy roz-
pocznie zaraz później. Budynek
ma być gotowy w połowie 2016
roku.

Calbud już współpracował
z Biurem Architektonicznym
Dedeco. Efektem są m.in. Ka-
mienica Nova przy ul.
Langiewicza, budynek
mieszkalno-usługowy Dębowy
Skwer przy ul. Dembowskiego,
czy osiedle MagnoliaPark.a
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b Widok kwartału od wewnątrz. Projektanci przewidzieli dużo
przestrzeni na zielonym skwerze. Będą nasadzone drzewa i krzewy
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SZCZECIN/ZWIERZĘTA
Świąteczny jarmark
z myślą o pupilach
21 grudnia w Domu Kultury
Słowianin odbędzie się bożo-
narodzeniowy jarmark ręko-
dzieła. 10 procent od sprzeda-
ży wystawcy przekażą
na rzecz podopiecznych Fun-
dacji Przyjaciół Czterech Łap.
Podczas jarmarku będą też
zbierane koce, karma dla
psów i kotów, żwirek, podkła-
dy higienieczne i proszki
do prania. Impreza trwać bę-
dzie w godzinach od 11 do 16.
(TA)

b Widok elewacji frontowej kamienicy przy ul. Mariackiej oczyma
projektantów szczecińskiego Biura Architektonicznego Dedeco
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b Na parterze budynku zaprojektowano jeden duży lokal usługowy
o pow. ok. 400 m kw. przeznaczony na klinikę stomatologiczną
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Pracodawca:
wzrost wydajności.
Pracownicy: normy

i tak są
wyśrubowane


