
 
 

                           
 
 
 

Gazetka  Komisji  Zakładowej  nr  311  NSZZ  „Solidarność”  Cadbury  Wedel  Sp. z o.o. 

 Moim zdaniem Serce do Wrocławia Co dalej z nami XV Krajowy Zjazd Delegatów VI WZD Sekcji Jerzy Popiełuszko Historia Solidarność – 1982 rok cz. 1        

W NUMERZE 

Nr 7 (07)     16 październik 2002    e-mail: kz.infos@hoga.pl     strona www.solidarnosc311.prv.pl 

   Witam wszystkich serdecznie w kolejnym wydaniu Infosa.  Tematem numer jeden w ostatnim tygodniu września był Krajowy Zjazd i wybory Przewodniczącego oraz Komisji Krajowej. Po raz pierwszy w historii Związku były to tak dramatyczne wybory. Media zainteresowane były głównie jednym problemem: czy Marian zostanie przewodniczącym na nową kadencję. Zastanawiającym jest to że dopóki nie został wybrany przewodniczący , w programach telewizyjnych i na stronach gazet, było miejsce na relacje ze Zjazdu. Potem oczywiście nie było o czym pisać, Związek z prawie milionową rzeszą członków nie zapowiadał w swym programie i działaniu: puczu , rewolucji lub przewrotu , lecz jedynie troskę o los ludzi pracy , co w oczach decydentów medialnych stanowi wytarty slogan. No cóż, awantury zawsze wygrywają z rozsądkiem. Na zjeździe zakończyła się "era Mariana". Zdecydowało o tym jego zaangażowanie w politykę i przegrane wybory. Warto jednak pamiętać, że to nie jeden człowiek decydował o wszystkim, to nie tylko on odpowiada za porażki. Warto też pamiętać, co dobrego dla Związku uczynił.   I nawet jeśli wolą delegatów odszedł ze stanowiska, to pozostanie w Związku jako ważna postać, która wpisała się na trwałe w jego historię.  Zarzucono nam że w poprzednim numerze za mało miejsca poświęciliśmy problemowi zwolnień jakie dotknęły nasz zakład warszawski. Jako naczelny redaktor gazetki pragnę zaznaczyć że zrobione to zostało z premedytacją  Cd na stronie 2 

SERCE DO WROCŁAWIA GAZETA STOŁECZNA 27.08.2002 r 
 Blisko stu pracowników Wedla straci pracę . To efekt przeniesienia części produkcji do nowoczesnej fabryki Cadbury we Wrocławiu. Czy licząca 150 lat słynna czekoladowa marka całkowicie zniknie z Warszawy?  Od półtora roku wśród pracowników fabryki krążą plotki, że Cadbury właściciel Wedla całkowicie wyniesie się na Dolny Śląsk, wszystkich zwolni , a zakład na Zamoyskiego zwyczajnie sprzeda. Ich obawy częściowo potwierdziły się w zeszłym roku , gdy pracę straciło 50 osób , a z Warszawy wyniosły się miniwafle torcikowe i czekolada Gorzka. Jak się okazało ,był to początek przeprowadzki- potem przyszedł czas na czekolady z dodatkami oraz Maestrię. Teraz firma jest w trakcie przenoszenia linii bombonierek (Pasjonata, Chopin, Serce) oraz batoników Pawełek. W Warszawie na razie pozostanie produkcja Ptasiego Mleczka i Baryłek z likworem. Jak twierdzi Józef Rutkowski , wiceprezes zarządu Cadbury Wedel , 70 % produkcji pozostanie w stolicy, 30% wywędruje do Wrocławia. Powód – „optymalizacja kosztów i produkcji”. - Oficjalnie szefowie nic nie mówią – zwierza się pragnący zachować anonimowość pracownik Wedla. – Poklepują nas po plecach, zapewniają , że wszystko jest w porządku. Ale po zakładzie krąży plotka że we wrześniu następne 80 osób straci pracę. Zresztą wszyscy widzimy jak wywożą następne maszyny.  Józef Rutkowski przyznaje że do końca kwartału z załogi liczącej łącznie1,2 tyś pracowników będzie musiało odejść 95 osób. Listy zwolnionych nie są jeszcze gotowe , ale do czwartku będzie wiadomo kto z około 900 – osobowej warszawskiej załogi straci pracę.  W zamian  firma zatrudni 86 osób we Wrocławiu. Docelowo pracować tam będzie około 400 osób. Czy Cadbury Wedel zamierza całkowicie zrezygnować z produkcji w Warszawie? 
- Na razie nie ma o tym mowy. Nie mamy też żadnych planów sprzedaży działki , na której stoi fabryka – zaprzecza zdecydowanie Józef Rutkowski. 
- Nie wierzę w zapewnienia zarządu . Widziałem dokumenty – w ciągu dwu , trzech lat  spółka się przeniesie. Działkę więcej wartą niż maszyny , pewno sprzedadzą ....- twierdzi nasz informator związany ze spółką kontaktami handlowymi. Cadbury nie wyklucza możliwości wyniesienia się ze stolicy – W biznesie nie ma sentymentów. Wedel to marka ogólnonarodowa , a nie warszawska- odpowiada Józef Rutkowski, gdy pytam go, czy 150-letni związek Wedla z Warszawą ma dla spółki znaczenie. Dodaje ,że konsumenci nie zauważyli , aby przeniesienie produkcji wedlowskiej czekolady na wrocławskie Bielany zmieniło jej smak.   ANNA KRĘŻLEWICZ  ,   JAN HALBERSZTAT  CO DALEJ Z NAMI ? 
W powyższym artykule jaki ukazał się na łamach Gazety Wyborczej wiceprezes zarządu Cadbury Wedel Józef Rutkowski stwierdza , że Cadbury nie wyklucza możliwości wyniesienia się ze stolicy. W biznesie nie ma sentymentów. Wedel to marka ogólnonarodowa , a nie warszawska. W ten sposób został zbagatelizowany fakt 150 – letniej tradycji naszej firmy , od samego początku istnienia nierozerwalnie związanej z Warszawą.  Zaledwie rok temu obchodziliśmy ważny jubileusz w którym udział wzięło wielu zaproszonych gości, media , oraz licznie zgromadzona załoga naszego zakładu. Dzisiaj daleko nam do atmosfery tamtych dni .  Kolejna fala zwolnień części pracowników skłania do wielu gorzkich refleksji. Rodzi się również pytanie o dalszą przyszłość naszego zakładu pracy na Zamoyskiego. To także pytanie stawiane z perspektywy wielu pokoleń , które na tym właśnie miejscu pracując w pocie czoła przyczyniły się do osiągnięcia renomowanej marki WEDEL (właśnie tu w Warszawie). Stwierdzenie wiceprezesa mówiące o tym , że konsumenci nie zauważyli , aby przeniesienie produkcji wedlowskiej czekolady na wrocławskie Bielany zmieniło jej smak , jest w obecnej sytuacji wielce wymowne.                                                                                         Jerzy Wenelczyk  
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