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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy? 
30.03.2011 Obradowała KP NSZZ  
Solidarność Enea Gorzów Wlkp. 

W Międzychodzie na wyjazdowym posiedzeniu spo-
tkali się członkowie Komisji Podzakładowej z Go-
rzowa Wlkp. Po przyjęciu protokołu z 25 lutego 
2011r. oraz wysłuchaniu sprawozdania z działalności 
przystąpiono do realizacji wcześniej przyjętego pro-
gramu zebrania.  

Członkowie KP Gorzów podczas obrad 
Tematyka obrad Komisji: 
1.Prywatyzacja. Przedstawiono  działania jakie zo-
stały podjęte w celu zablokowania planów dalszej 
prywatyzacji Enea oraz ewentualne działania jakie 
będą podjęte w przypadku sprzedaży Enei Francu-
zom. 
2.Restrukturyzacja.Zapoznano się z uchwałą Zarzą-
du Operatora zakładającą wydzielenie ze struktury 
Oddziałów pionów :Finansowo-Księgowych, BOK, 
HR i Teleinformatyki. Oceniono ,że jest to kolejna 
próba centralizacji wszystkich służb w Poznaniu. 
Uchwała łamie zawarte porozumienia , które gwa-
rantują ,że każda restrukturyzacja musi się odbywać 
na bazie istniejących Oddziałów i jest dla nas nie do 
przyjęcia. 
3.Działalność socjalna. Zebrani zapoznali się z pla-
nem wspólnej działalności socjalnej dla Enea uzgod-
nionym w Poznaniu oraz ustaleniami jakie zapadły 
w Oddziale Dystrybucji Gorzów Wlkp. 

Członkowie KP Gorzów podczas obrad 
4.Sprawy płacowe. Przedstawiono porozumienia pła-
cowe jaki podpisano w Enea S.A. oraz Elektrowni 
Kozienice. Bardzo negatywnie oceniono Zarząd 

Operatora , który robi wszystko ,żeby doprowadzić 
do strajku. 
5.Pozwy do Sądu przeciw Zarządowi Enea S.A. 
(niezaliczenie stażu pracy w Operatorze do stażu ak-
cyjnego). Odpowiedź na wezwanie przedsądowe ja-
sno wskazuje na to ,że musimy iść do sądu celem 
dochodzenia swoich praw. Aktualnie trwa sporzą-
dzanie pozwu przez kancelarie prawną. 
6.Organizowane imprezy przez związek. Kolejna 
edycja turnieju w piłce siatkowej odbędzie się w Su-
lęcinie 21 maja 2011. Przyjęto program wycieczki 
do Chorwacji od 24.09-2.10.2011  
7.Udzielono czterech zapomóg losowych członkom 
naszej organizacji. 
8.Otwarte spotkanie z załogą Rejonu Dystrybucji 
Międzychód. Po zakończeniu zebrania KP członko-
wie prezydium spotkali się z załoga RD Między-
chód. Tematyka poruszana podczas  spotkania po-
krywała się z programem zebrania KP. 
 

1.04.2011 Sprzedaż Enei zamknięta  
czy odroczona? 

Komunikat MSP: ”Minister Skarbu Państwa podjął 
decyzję o zamknięciu procesu sprzedaży 51% akcji 
Enei S.A. bez rozstrzygnięcia. Przy sprzedaży 51% 
akcji Enei S.A., zgodnie z wytycznymi Komisji Eu-
ropejskiej, MSP kierowało się maksymalizacją ceny. 
Priorytetowo traktowane były również kwestie za-
chowania operacyjnej integralności Enei S.A, utrzy-
mania przejrzystej struktury właścicielskiej oraz roz-
woju mocy wytwórczych w Elektrowni Kozienice 
S.A. co wpisuje się w politykę bezpieczeństwa ener-
getycznego Polski. Wszystkie złożone oferty zostały 
poddane dogłębnej analizie, a czas trwania transakcji 
został wydłużony ze względu na intensywne nego-
cjacje dotyczące ww. priorytetów operacyjnych i 
inwestycyjnych. Pomimo złożonych ofert Minister 
Skarbu Państwa nie zdecydował się na ich przyjęcie, 
ponieważ nie spełniały one stawianych warunków. 
W procesie negocjacji, rozpoczętym 28 czerwca 
2010 r., uczestniczyło kilku potencjalnych inwesto-
rów. W pierwszej fazie negocjacji część ofert została 
odrzucona ze względu na poważne wątpliwości do-
tyczące zachowania integralności spółki, kontroli 
nad nią oraz bezpieczeństwa finansowania transak-
cji. W ostatnim etapie rozmowy z potencjalnym in-
westorem nie zostały sfinalizowane ze względu na 
kwestię zobowiązań inwestycyjnych dotyczących 
Elektrowni Kozienice. 
Enea S.A. pozostaje spółką giełdową, realizującą 
własny program inwestycyjny, w tym budowę no-
wych mocy wytwórczych w Elektrowni Kozienice. 

 
(Ciąg dalszy na stronie 3) 

str. 2 \ 106  www.solidarnosc.gorzow.enea.pl 



Minister Skarbu Państwa jako główny akcjonariusz 
będzie oczekiwał przyspieszenia realizacji tego pro-
gramu inwestycyjnego. MSP planuje otwarcie na 
nowo procesu prywatyzacji spółki w momencie, kie-
dy ta inwestycja stanie się integralną i niepodważal-
ną częścią funkcjonowania przedsiębiorstwa Enea 
S.A. Minister Skarbu Państwa wyraża przy tym po-
dziękowania zespołom doradców oraz wszystkim 
osobom zaangażowanym w proces za dotychczaso-
wy wysiłek włożony w jego realizację”. 
My dziękujemy wszystkim tym , którzy przyczy-
nili się do tego ,że nie doszło do sprzedaży Enei. 
 

2.04.2011-Szósta rocznica śmierci  
Jana Pawła II 

„Nie ma wolności bez solidarności! Dzisiaj wypada 
powiedzieć: nie ma solidarności bez miłości – wię-
cej! – nie ma przyszłości człowieka i narodu. 
2 kwietnia minęła  6 rocznica śmierci Jana Pawła II, 
największego autorytetu moralnego naszych czasów. 
Jego pierwsza wizyta w Polsce w 1979 r. uświadomi-
ła społeczeństwu własną siłę. Zmobilizował opinię 
świata. Bez niego nie dokonałaby się przemiana Eu-
ropy. Nie byłoby „Solidarności”. Nie runąłby mur 
berliński. Nie byłoby „aksamitnej rewolucji”. 
„Solidarność – to znaczy: jeden i drugi, a skoro 
brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. 
A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu. I nigdy 

„brzemię” d źwigane przez człowieka samotnie. Bez 
pomocy drugich. Nie może być walka silniejsza nad 
solidarność. Nie może być program walki ponad 
programem solidarności. Inaczej – rosną zbyt cięż-
kie brzemiona. I rozkład tych brzemion narasta w 
sposób nieproporcjonalny”. 

11.11.2003 Pielgrzymka do Watykanu NSZZ Solidarność 

Słowa Jana Pawła II skierowane do        
Polaków na stronie 6 i 7 naszego biuletynu 

4.04.2011 Mediator w Operatorze 
 uzgodniony. 

Strony sporu zbiorowego w Enea Operator spotkały 
się celem wyboru mediatora. W toku rozmów na me-
diatora został wyłoniony Jacek Męcina. 
12.04.2011 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
zaakceptowało wybór stron sporu. Czekamy teraz na  
mediacje.  
 

5.04.2011 Posiedzenie zespołu ds.  
bezpieczeństwa energetycznego. 

 
W Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim z inicjatywy 
Wojewody Lubuskiego Heleny Hatki spotkał się ze-
spół ekspertów ds. bezpieczeństwa energetycznego 
Województwa Lubuskiego. Na spotkanie zaproszeni 
zostali Przewodniczący Komisji Podzakładowych 
NSZZ Solidarność: z Zielonej Góry-Robert Jusis i z 
Gorzowa Wlkp.-Krzysztof Gonerski. W imieniu 
NSZZ Solidarność podziękowali za list Wojewody 
do MSP , który pewnie też się przyczynił  do  zatrzy-
mania sprzedaży Enei dla EDF. Przewodniczący 
przedstawili też zagrożenia dla miejsc pracy w Wo-
jewództwie  Lubuskim  jakie wynikają z planów re-
strukturyzacyjnych w Enea. W tej kwestii Pani  

(Ciąg dalszy ze strony 2) 
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Wojewoda obiecała też zająć stanowisko. 

 

      W środku Wojewoda Helena Hatka. 

6.04.2011 Restrukturyzacja Operatora- 
stanowisko KM NSZZ Solidarność. 

Członkowie Prezydium Komisji Międzyzakładowej 
NSZZ Solidarność Enea spotkali się w Poznaniu ce-
lem zajęcia stanowiska w sprawie uchwały Zarządu 
Enea Operatora w sprawie restrukturyzacji we-
wnętrznej. Po zapoznaniu się z zaproponowanymi 
zmianami zakładającymi wydzielenie ze struktury 
Oddziałów Dystrybucji pionów :Finansowo-
Księgowego, BOK, HR i Teleinformatyki ocenio-
no ,że jest to kolejna próba centralizacji wszystkich 
kluczowych komórek w Poznaniu. Przy powstawa-
niu Operatora w 2007 w porozumieniu zawartym na 
tą okoliczność zabezpieczyliśmy odpowiednimi za-
pisami próby likwidacji Oddziałów czyli byłych 5 
Zakładów Energetycznych które utworzyły Eneę. 
Zaproponowane zmiany łamią zawarte porozumienie 
(źródło prawa pracy) i z tego też względu jest dla nas 
nie do przyjęcia. W przyjętym stanowisku zażądano 
odstąpienia od decyzji o takiej restrukturyzacji i wy-
cofaniu uchwały nr 104/2011 jako niezgodnej z pra-
wem. 
Pełna treść stanowiska na naszej stronie –Menu-
Aktualności. 
 

10.04.2011-Smoleńśk Pamiętamy   
 
W pierwszą rocznicę katastrofy smoleńskiej Polacy 
uczcili  pamięć prezydenta Lecha Kaczyńskiego, je-
go żony i 94 innych ofiar. Podczas uroczysto-
ści ,które odbywały się w całym kraju  nie zabrakło 
przedstawicieli NSZZ „Solidarność”.  
W Gorzowie Wlkp. uroczystości rocznicowe odbyły 
się w gorzowskiej katedrze. Poczty sztandarowe or-
ganizacji niepodległościowych, kombatanckich, po-
licji, straży pożarnej ,wojska i NSZZ Solidarność 
wśród ,których nie mogło zabraknąć naszego sztan-
daru  ,towarzyszyły uroczystościom rocznicowym, 
Biskup diecezji zielonogórsko-gorzowskiej Stefan 
Regmunt w homilii podkreślał, że modlimy się nie 
tylko za Annę i Bartosza Borowskich, gorzowian 

którzy zginęli pod Smoleńskiem.  

Msza święta w gorzowskiej katedrze. 
Po mszy świętej  wierni oraz ci ,którzy przybyli na 
uroczystość, złożyli wi ązanki kwiatów  i zapalili zni-
cze pod “białym krzyżem” symbolem gorzowskiej  
podziemnej Solidarności.   

Sztandary NSZZ Solidarność pod „białym krzyżem” 
Przewodniczący  Gorzowskiego ZR NSZZ Solidar-
ność Jarosław Porwich przypomniał i wyraził na-
dzieję, że pamięć o smoleńskiej tragedii będzie Pola-

(Ciąg dalszy ze strony 3) 
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ków łączyła. Tuż po uroczystości gorzowscy harce-
rze ze Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej utwo-
rzyli krąg splecionych rąk, na znak jedności i zgody. 

Fotorelacja z uroczystości rocznicowych w Go-
rzowie na naszej stronie –Menu-Aktualności.  

 
Incydent na rocznicę 

 
Przeddzień rocznicy katastrofy smoleńskiej pod 
osłoną nocy  Rosjanie usunęli z pomnika w Smoleń-
sku tablicę ufundowaną przez Stowarzyszenie Ro-
dzin Katyńskich. Treść napisu na usuniętej tablicy:  
"Pami ęci 96 Polaków na czele z prezydentem 
Rzeczypospolitej Polskiej Lechem Kaczyńskim, 
którzy 10 kwietnia 2010 r. zginęli w katastrofie 
lotniczej pod Smoleńskiem, w drodze na uroczy-
stości upamiętnienia 70. rocznicy sowieckiej 
zbrodni ludobójstwa w Lesie Katyńskim dokona-
nej na jeńcach wojennych, na oficerach Wojska 
Polskiego w 1940 r.". 
Na nowej tablicy Rosjanie umieścili napis: "Pamięci 
96 Polaków na czele z prezydentem Rzeczypospoli-
tej Polskiej Lechem Kaczyńskim, którzy zginęli w 
katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem 10 kwietnia 
2010 roku". 

Powtórka z Historii –Katyń 
Zbrodnia katyńska (w Polsce określenie równo-
znaczne ze słowem Katyń i las katyński) – wymor-
dowanie na mocy decyzji Biura Politycznego KC 
WKP z 5 marca 1940 r. przez funkcjonariuszy 
NKWD na wiosnę tego roku przetrzymywanych w 
obozach na terytorium ZSRR nie mniej niż 21 768 
obywateli polskich – jeńców wojennych osadzonych 
w specjalnych obozach jenieckich NKWD w Koziel-
sku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz osób cywil-
nych, aresztowanych i osadzonych w więzieniach na 
terenie okupowanym przez ZSRR Kresów Wschod-
nich Rzeczypospolitej Polskiej. W skład tej grupy 
wchodzili zarówno oficerowie Wojska Polskiego – 
w tym pochodzący z rezerwy, jak i oficerowie i 
podoficerowie Policji Państwowej i KOP 
(zgrupowani w obozie w Ostaszkowie). W liczbie 
ofiar zawiera się wymordowanie ponad 7 tys. osób 
aresztowanych po 17 września 1939 r. przez NKWD 
i przetrzymywanych w więzieniach na terenie oku-
powanych przez ZSRR Kresów Wschodnich Rze-
czypospolitej Polskiej, niemających statusu jeńca, 
zamordowanych na podstawie tej samej decyzji Biu-
ra Politycznego KC WKP. Polacy w  kwietniu i ma-
ju 1940 r. zostali  zamordowani a następnie  pogrze-
bani w zbiorowych mogiłach – w Katyniu pod Smo-
leńskiem,  Miednoje koło Tweru, Piatichatkach na 
przedmieściu Charkowa i w przypadku 7 tysięcy 
ofiar w innych nieznanych miejscach. Zbrodnia była 

przeprowadzona w ścisłej tajemnicy, ale już w 1943 
r. ujawniono zbiorowe groby w Katyniu (na Smo-
leńszczyźnie – terytorium ZSRR okupowanym w 
latach 1941-1943 przez III Rzeszę), co dało początek 
wyżej wymienionemu terminowi. 
Zbrodnia, ze względu na jej ideologiczne umotywo-
wanie względami klasowymi, a faktycznie narodo-
wymi oraz masowość, jest według oceny prawnej 
Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Naro-
dowi Polskiemu – pionu śledczego Instytutu Pamięci 
Narodowej uznawana za ludobójstwo (zbrodnię 
przeciwko ludzkości), w sprawie której jest od 30 
listopada 2004 prowadzone śledztwo. Polska ocena 
prawna zbrodni jest odrzucana przez Rosję. Jest to 
prawdopodobnie powodowane obawami, że takie 
uznanie umożliwiłoby żądanie odszkodowań dla ro-
dzin ofiar, a sprawcy zbrodni nie mogliby być chro-
nieni przedawnieniem. 
 

12.04.2011 Spotkanie z załogą 
 PE Strzelce Kraj. 

Przewodniczący Komisji Podzakładowej NSZZ Soli-
darność z Gorzowa Wlkp.- Krzysztof Gonerski sko-
rzystał z zaproszenia i spotkał się z załogą Posterun-
ku Energetycznego Strzelce Krajeńskie. 

Załoga PE Strzelce Krajeńskie 
 Zagrożenia wynikające z procesów prywatyzacji i 
restrukturyzacji prowadzonych w Enea to najważ-
niejsze tematy poruszane podczas spotkania. Akcje 
pracownicze ,pozwy do sądów przeciwko Enea, 
świadczenia pieniężne dla pracowników nie posiada-
jących praw do akcji to następne tematy poruszane 
na zebraniu. Wiele emocji wzbudziła tematyka pła-
cowa i postępowanie Zarządu Operatora w tym te-
macie. Wnioski ze spotkania -łamanie zawartych 
porozumień i brak woli podzielenia się bardzo do-
brymi wynikami wypracowywanymi przez załogę 
Operatora musi się spotkać z ostrą reakcją.  Załoga 
PE Strzelce wyraziła jednoznaczną deklarację 
uczestnictwa we wszystkich formach protestu do 

(Ciąg dalszy ze strony 4) 
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strajku włącznie w celu zagwarantowania przestrze-
gania prawa i zmiany postępowania Zarządów w 
Enea. Ta deklaracja już wielokrotnie  potwierdziła 
się w praktyce , wiemy dokładnie ,że na załogę PE 
Strzelce zawsze możemy liczyć. Oby takich Poste-
runków było jak najwi ęcej. 

12.04.2011 Pozew przeciwko Enea S.A. 
złożony  

w Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wlkp. 
Mecenas Paweł  Cierkoński  w imieniu 201 osób z 
terenu działania Oddziału Dystrybucji Gorzów 
Wlkp. złożył  pozew przeciwko Enea S.A. do Sądu 
Rejonowego w Gorzowie Wlkp. Sprawa dotyczy 
zapłaty odszkodowania za nie zaliczenie stażu pracy 
w Enea Operator Sp. z o.o. do stażu akcyjnego 
uprawniającego do określonej liczby akcji Enea S.A. 
Z osób ,które zdecydowały się pójść na drogę sado-
wą 140 domaga się odszkodowania za 205 utraco-
nych akcji ,a 61 za 200 akcji. Odszkodowanie ma 
być zapłacone wraz odsetkami od 11 marca 2011 tj. 
od dnia złożenia  wezwania przedsądowego. 
Już na wstępie zaczęły się schody ,Sąd Rejonowy w 
Gorzowie Wlkp. twierdzi  ,że jest to sprawa którą 
powinien się zajmować się Sąd Okręgowy.  Dlatego 
sprawy w sądach trwają tak długo.  
Treść pozwu liczy 17 stron i jest dostępna  w siedzi-
bach związku. 

13.04.2011Świąteczne spotkanie członków 
Koła E i R NSZZ Solidarność. 

W świetlicy Centrali Oddziału Dystrybucji w Gorzo-
wie Wlkp. spotkali się członkowie Koła Emerytów i 
Rencistów działającego przy Komisji Podzakładowej 
NSZZ Solidarność w Gorzowie Wlkp.  

Członkowie Koła Rencistów i Emerytów. 
Okazją do spotkania były zbliżające się Święta Wiel-
kiej Nocy. Były ,życzenia ,jajeczka, pyszne ciasto  i 
miła świąteczna atmosfera. Członkowie Koła żywo 
interesowali się tym co dzieje się w ich byłym Za-

kładzie. Szczególne zainteresowanie wzbudzają ak-
cje pracownicze i ta tematyka zdominowała dyskusję 
podczas spotkania. Na zakończenie   wszyscy 
uczestnicy zebrania odebrali życzenia oraz upomi-
nek przygotowany przez związek. 

 

Rekolekcje Wielkopostne  

     Słowa Jana Pawła II 

„Ojcowie wasi na szczycie Giewontu ustawi-
li krzyż. Ten krzyż tam stoi i trwa. Jest nie-
mym, ale wymownym świadkiem naszych 
czasów. Rzec można, że ten jubileuszowy 
krzyż patrzy w [stronę] Zakopanego i Krako-
wa, i dalej: w kierunku Warszawy i Gdań-
ska. Ogarnia całą naszą ziemię od Tatr po 
Bałtyk. (...) nie wstydźcie się tego krzyża. 
Starajcie się na co dzień podejmować krzyż i 
odpowiadać na miłość Chrystusa. Brońcie 
krzyża, nie pozwólcie, aby Imię Boże było 
obrażane w waszych sercach, w życiu ro-
dzinnym czy społecznym. Dziękujmy Bożej 
Opatrzności za to, że krzyż powrócił do 
szkół, urzędów publicznych i szpitali. Niech 
on tam pozostanie! Niech przypomina o na-
szej chrześcijańskiej godności i narodowej 
tożsamości, o tym, kim jesteśmy i dokąd 
zmierzamy, i gdzie są nasze korzenie. Niech 
przypomina nam o miłości Boga do  
człowieka, która w krzyżu znalazła swój naj-
głębszy wyraz”. 

(Ciąg dalszy ze strony 5) 
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„Nową jedność Europy winniśmy  budować 
na tych duchowych wartościach, które ją 
kiedyś ukształtowały”. 

„Nie zatwardzajmy serc, gdy słyszymy krzyk 
biednych. Starajmy się usłyszeć to wołanie.  
Starajmy się tak postępować i tak żyć,  
by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło 
dachu nad głową i chleba na stole, by nikt 
nie czuł się samotny, pozostawiony bez opie-
ki. Dążenie do zysku za wszelką cenę  
i brak troski o dobro wspólne doprowadziły 
do skoncentrowania ogromnych bogactw w 
nielicznych rękach, podczas gdy reszta ludz-
kości cierpi nędzę i zaniedbanie”. 
 

Zanim stąd odejdę, proszę was...  
- abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, 
i nie zniechęcili, - abyście nie podcinali sa-

mi tych korzeni, z których wyrastamy.  
Proszę was:  

- abyście mieli ufność nawet wbrew każdej 
swojej słabości, abyście szukali zawsze du-

chowej mocy u Tego, u którego tyle pokoleń 
ojców naszych i matek ją znajdowało,  
- abyście od Niego nigdy nie odstąpili,  

- abyście nigdy nie utracili tej wolności du-
cha, do której On wyzwala człowieka,           

-abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, 
która jest największa , która się wyraziła 

przez Krzyż, a bez której życie ludzkie  
nie ma ani korzenia, ani sensu”.  
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- 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 
O ty nie mówią media 

Jak żyło  się w Polsce w latach 2005-2007: 
1) W kraju produkt krajowy brutto w  przyrastał rocznie o 
ponad 6%, produkcja przemysłowa o ponad 10%, inwe-
stycje o 20%, produkcja budowlana o ponad 60%.  

2)W okresie 2005-2007 powstało 1,2 mln miejsc pracy w 
kraju i spadło bezrobocie z ponad 3 mln osób  do 1 mln 
100 tys. 4) Inflacja wnosiła: 2005 -0,7% , 2006-1,4 %. 

5) Zmniejszono deficyt finansów publicznych z około 4 
% PKB do w 2006 do około 3 %. PKB w 2007.  

6) Cena benzyny spadła z ok. 4,30 zł do 3,70 zł. 
7)Zlikwidowano podatek od spadków i darowizn.  

8)Zmniejszono podatek dochodowy od osób fizycznych. 

9)Obniżono o ponad połowę składkę rentową, dzięki cze-
mu wzrosły pensje pracownicze.  

10)Podniesiono płacę minimalną z 849 zł do 936 zł.  

11) W ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spój-
ności uzyskano 67,3 mld euro na lata 2007 - 2013. ( za 
które obecnie są budowane m.in. drogi ). 

12) Wprowadzono w ramach polityki prorodzinnej nie-
znane w Polsce a powszechne w Europie Zachodniej od-
pisy od podatku na każde dziecko. 

13)Wydłużono urlopy macierzyńskie, wprowadzono tzw. 
becikowe, czyli zapomogę z tytułu urodzenia dziecka.  

14) Zainicjowano politykę bezpieczeństwa energetyczne-
go przez poszukiwanie niezależnych źródeł energii w kra-
ju i zagranicą. Sprzeciwiono się budowie gazociągu pół-
nocnego z Niemiec do Rosji, zainicjowano budowę gazo-
portu w Świnoujściu. 
15) Wprowadzono mechanizmy konkurencji w telefonii 
komórkowej, spadły o połowę ceny dostępu do Internetu i 
ceny usług telefonicznych. Stworzono  Urząd Komunika-
cji Elektronicznej przeciw monopolom. 

16) Powołano Centralne Biuro Antykorupcyjne, które 
zajęło się skutecznym ściganiem korupcji . 

17) Wprowadzono sądy 24-godzinne, powołano Krajową 
Szkołę Sędziów i Prokuratorów. W latach 2005-2007  
przestępczość kryminalna spadła o 18 proc. 

18) Odpolityczniono administrację rządową, wprowadza-
jąc ustawę o służbie cywilnej i państwowym zasobie ka-
drowym. 

(Ciąg dalszy ze strony 6) 
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Z okazji tak pięknych i radosnych Świąt Z okazji tak pięknych i radosnych Świąt Z okazji tak pięknych i radosnych Świąt Z okazji tak pięknych i radosnych Świąt     
Zmartwychwstania Pana Jezusa pragniemy Zmartwychwstania Pana Jezusa pragniemy Zmartwychwstania Pana Jezusa pragniemy Zmartwychwstania Pana Jezusa pragniemy 
wszystkim pracownikom Naszej Firmy złożyć naj-wszystkim pracownikom Naszej Firmy złożyć naj-wszystkim pracownikom Naszej Firmy złożyć naj-wszystkim pracownikom Naszej Firmy złożyć naj-
serdeczniejsze życzenia. Radości, Zdrowia i Mocy serdeczniejsze życzenia. Radości, Zdrowia i Mocy serdeczniejsze życzenia. Radości, Zdrowia i Mocy serdeczniejsze życzenia. Radości, Zdrowia i Mocy 
Ducha. Pachnącej wędzonki i mokrego dyngusaDucha. Pachnącej wędzonki i mokrego dyngusaDucha. Pachnącej wędzonki i mokrego dyngusaDucha. Pachnącej wędzonki i mokrego dyngusa    
Niech Zmartwychwstały Chrystus da Wam moc do Niech Zmartwychwstały Chrystus da Wam moc do Niech Zmartwychwstały Chrystus da Wam moc do Niech Zmartwychwstały Chrystus da Wam moc do 
pokonywania codziennych trudności i wyzwań,pokonywania codziennych trudności i wyzwań,pokonywania codziennych trudności i wyzwań,pokonywania codziennych trudności i wyzwań,    
Niech błogosławi Wam w pracy, domu i rodzinie.Niech błogosławi Wam w pracy, domu i rodzinie.Niech błogosławi Wam w pracy, domu i rodzinie.Niech błogosławi Wam w pracy, domu i rodzinie.    
W imieniu KP NSZZ Solidarność Enea W imieniu KP NSZZ Solidarność Enea W imieniu KP NSZZ Solidarność Enea W imieniu KP NSZZ Solidarność Enea     
Gorzów Wlkp.  Składa Krzysztof GonerskiGorzów Wlkp.  Składa Krzysztof GonerskiGorzów Wlkp.  Składa Krzysztof GonerskiGorzów Wlkp.  Składa Krzysztof Gonerski    

Święta Zmartwychwstania Pańskiego, tak głęboko Święta Zmartwychwstania Pańskiego, tak głęboko Święta Zmartwychwstania Pańskiego, tak głęboko Święta Zmartwychwstania Pańskiego, tak głęboko 
osadzone w polskiej tradycji, skłaniają do zadumy osadzone w polskiej tradycji, skłaniają do zadumy osadzone w polskiej tradycji, skłaniają do zadumy osadzone w polskiej tradycji, skłaniają do zadumy 
nad odradzającym się życiem, budzą nadzieję, wza-nad odradzającym się życiem, budzą nadzieję, wza-nad odradzającym się życiem, budzą nadzieję, wza-nad odradzającym się życiem, budzą nadzieję, wza-
jemną życzliwość i miłość. Niech ich rodzinny cha-jemną życzliwość i miłość. Niech ich rodzinny cha-jemną życzliwość i miłość. Niech ich rodzinny cha-jemną życzliwość i miłość. Niech ich rodzinny cha-
rakter oraz świą-rakter oraz świą-rakter oraz świą-rakter oraz świą-
teczny i radosny teczny i radosny teczny i radosny teczny i radosny 
nastrój dominują nastrój dominują nastrój dominują nastrój dominują 
we wszystkich we wszystkich we wszystkich we wszystkich 
domach.domach.domach.domach.    
Mieczysław Mieczysław Mieczysław Mieczysław     
PlucińskiPlucińskiPlucińskiPluciński    

Znalezione w    Internecie 
Jeden z ministrów w rządzie Donka chce 
złożyć dymisję, gdyż jest niezadowolony. 
Donek wzywa go i pyta:- Czy nie widzisz 
tysięcy emigrantów wracających do 

 Polski?- Nie widzę - odpowiada minister.- Czy nie 
widzisz dobrze pracującej służby zdrowia?- Nie wi-
dzę.- Czy nie widzisz tysięcy kilometrów zbudowa-
nych autostrad?- Nie widzę.- To włącz sobie TVN. 

Archiwum Czesława M. 

Lata 90-te kontrola na GPZ-cie  
 

Okiem Jujki 
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