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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy? 
26.08.2011 W Enea S.A. o przyszłości 
ośrodków wypoczynkowych w Enea . 

Zarząd ENEA S.A. zaprosił stronę związkowa do 
Poznania ,żeby przedstawić swoje pomysły w zakre-
sie przyszłości majątku socjalnego. 

Członkowie zespołu ds. majątku socjalnego 
 Powołany do tego tematu  zespół przedstawił pro-
jekt sprzedaży wszystkich ośrodków wypoczynko-
wych będących w posiadaniu Enea S.A. Uzasadnie-
niem do takich decyzji były wytyczne jakie wynikają  
ze strategii  oraz bardzo duże koszty utrzymania tych 
ośrodków nie pokrywane przez odpłatności za pobyt 
w tych ośrodkach. Strona związkowa nie zgadza się 
z takimi działaniami. Koszty można obniżyć poprzez 
lepszy marketing naszych ośrodków oraz ich dokapi-
talizowanie. Pieniądze na dokapitalizowanie można 
między innymi uzyskać poprzez sprzedaż części 
ośrodków. Zostawienie 3 lub 4 ośrodków , prze-
kształcenie ich w całoroczne  ośrodki Szkoleniowo-
Wypoczynkowe na pewno obniży ich koszty działa-
nia. Propozycja związkowa zostanie przedstawiona 
Zarządowi Enea S.A. i decyzje co do przyszłości 
majątku socjalnego zapadną w późniejszym termi-
nie. 

27.08. 2011  XIX edycja Turnieju o  
Puchar Solidarności  

W Zdoisku odbyła się już XIX edycja turnieju pił-
karskiego o Puchar Solidarności ENEA Gorzów.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uczestnicy turnieju piłkarskiego. 

Turniej był jednym z elementów festynu rodzinnego 
w ramach obchodów dnia Energetyka w Oddziale 
Dystrybucji Gorzów Wlkp. W turnieju uczestniczyły 
cztery zespoły: RD Dębno, RD Sulęcin oraz dwie 
drużyny z Centrali Oddziału Gorzów. Zawodnicy 
uczestniczący w turnieju bawili się znakomicie , wy-
niki spotkań były rzeczą drugorzędną ,z kronikar-
skiego obowiązku podajemy jednak wyniki spotkań i 
ostateczną klasyfikację: 
Wyniki turnieju: RD Dębno:RD Sulęcin 5:0;Centrala 
I: Centrala II  1:1;RD Dębno: Centrala I  2:4; RD 
Sulęcin: Centrala II 3:4; Centrala II: RD Dębno 1:3; 
RD Sulęcin: Centrala I 2:4 
Ostateczna klasyfikacja turnieju: Centrala I, 

RD Dębno, Centrala II, RD Sulęcin 

Zwycięzcy Turnieju „S”–Drużyna Centrali I 
W imieniu Komisji Podzakładowej NSZZ Solidar-
ność ENEA Gorzów Puchary, dyplomy oraz upo-
minki wręczali W. Szydełko oraz I.Krajnik. 
W przyszłym roku będziemy obchodzili XX edycję 
naszego turnieju mamy nadzieję ,że za rok  więcej 
drużyn wystartuje w jubileuszowym turnieju. 

Więcej zdjęć z turnieju  na naszej stronie 
-Menu-Galeria zdjęć-Sport i rekreacja 

31.08.2011 PDO w Enea Operator? 
Pracodawca w Enea Operator zaprosił stronę związkową do 
Baranowa by rozmawiać o Pakiecie Dobrowolnych Odejść 
(PDO). Przedstawiciele NSZZ Solidarność wyrazili swoje 
oburzenie faktem ,że w święto Solidarności (rocznica podpisa-
nia porozumień z 31.08.1980) pracodawca zaprasza stronę 
związkową by rozmawiać o likwidacji miejsc pracy. Niezro-
zumienie budzi fakt ,że mimo rekordowo dobrych wyników 
w 2010 i jeszcze lepszych w 2011 pracodawca chce inwesto-
wać w zwalnianie pracowników. Rok Projektów wymaga od 
wszystkich wytężonej pracy aby sprostać bardzo ambitnym 
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planom inwestycyjnym w 2011 i nie mniej ambitnym w 
2012. Kto będzie je wykonywał skoro okazuje się ,że pomimo 
stałego od kilku lat zmniejszania zatrudnienia poprzez natural-
ne odejścia i brak nowych przyjęć chce się nakłaniać ludzi do 
odejścia z pracy i pozostawienia tych problemów tym co po-
zostaną. Mamy już koniec sierpnia a Oddziały Dystrybucji nie 
maja jeszcze budżetów na 2011 r. Załatwmy najpierw ten 
temat z  którego będzie widać na co mogą liczyć Ci co pozo-
staną w firmie , a następnie możemy rozmawiać na temat 
PDO. W odpowiedzi usłyszeliśmy ,że jak sama nazwa PDO 
wskazuje jest dobrowolne odejście i nikt nikogo nie będzie 
zmuszał do skorzystania z tej oferty , kwestia budżetów dla 
komórek organizacyjnych będzie tematem odrębnych roz-
mów. Strona pracodawcy chciała przedstawić Regulamin 
PDO sporządzony na podstawie wcześniej wysłanych zało-
żeń. Strona związkowa nie podjęła rozmów w tym temacie i 
podkreśliła ,że priorytetowo traktuje sprawę budżetów i po jej 
załatwieniu może podjąć rozmowy na temat PDO. Może to 
się odbyć na jednym spotkaniu . Strona społeczna wyraziła 
gotowość do takich rozmów począwszy od 6 .09.2011r.  

31.08.2011 XXXI rocznica powstania 
NSZZ Solidarność. 

 W  Gorzowie Wlkp.  uroczyście obchodzono 31 
rocznicę powstania NSZZ Solidarność czyli  Dzień 
Solidarności i Wolności. 

Uczestnicy debaty panelowej 
 Obchody rozpoczęła wystawa w Wojewódzkiej i    
Miejskiej Bibliotece  Publicznej w Gorzowie Wlkp. 
pt. „Karnawał Solidarności w Gorzowie 1980 – 
1981”.Debata panelowa liderów podziemia solidar-
nościowego z udziałem Senatora Jana Rulewskiego 
oraz pokaz filmu „Beats of Freedom - Zew wolno-
ści"  to następne punkty uroczystych obchodów.  

Uczestnicy obchodów pod gorzowską katedrą 

Msza święta Za Ojczyznę w Gorzowskiej Katedrze 
oraz złożenie kwiatów pod „białym krzyżem" zakoń-
czyły obchody 31 rocznicy powstania NSZZ Solidar-
ność. 

1.09.2011 WZD NSZZ Solidarność  
Enea Gorzów Wlkp. 

Delegaci z terenu działania Oddziału Dystrybucji 
Gorzów Wlkp. spotkali się by jak co roku podsumo-
wać działalność Komisji Podzakładowej NSZZ Soli-
darność Enea Gorzów Wlkp.  

Prezydium Zjazdu+ zaproszeni Goście 
W zjeździe uczestniczyli zaproszeni goście w oso-
bach:-Przew. Sekretariatu Górnictwa i Energetyki 
NSZZ Solidarność Kazimierza Grajcareka, Przew. 
Sekcji Krajowej Energetyki –Romana Rutkowske-
goi, Przew. Gorzowskiego Zarządu Regionu-
Jarosława Porwicha, Przew. Komisji Międzyzakła-
dowej Enea-Piotra Adamskiego , Przew. Komisji 
Podzakładowych z Bydgoszczy Zielonej Góry i 
Szczecina- Józefa Szrajbera, Roberta Jusisa, Dariu-
sza Cabana. Delegaci po wysłuchaniu sprawozdania 
z działalności złożonego przez Przew. KP Gorzów 
oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej udzielili ab-
solutorium za działalność w pierwszym roku kaden-
cji 2010-14.Wystąpienia zaproszonych gości to na-
stępny punkt Walnego Zebrania Delegatów. Wakatu-
jące miejsce w KP delegaci postanowili obsadzić na 
następnym WZD. Dyskutowano na następujące te-
maty- łamanie prawa pracy,- dzika restrukturyzacja, 
-prywatyzacja,-przyszłość majątku socjalnego, sytu-
acja w spółkach grupy kapitałowej, pakiet dobrowol-
nych odejść w Operatorze.  
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Podjęto uchwałę dyscyplinującą naszych przedstawi-
cieli zasiadających w różnego rodzaju zespołach i 
komisjach do bacznego przyglądania się czy efekty 
pracy tych gremiów nie zaskutkują  utratą miejsc 
pracy.  Delegaci jednoznacznie dali sygnał gotowo-
ści do obrony miejsc pracy a co za tym idzie goto-
wość do udziału we wszystkich akcjach protestacyj-
nych do strajku włącznie na terenie działania Enea 
oraz w Kraju. Pierwszym przykładem tej gotowości 
będzie liczny udział w manifestacji 17 września 
2011 we Wrocławiu. 

Więcej zdjęć z WZD na naszej stronie-Menu- 
Galeria zdjęć-Zebrania  Naszej Komisji 

7.09.2011 PDO w  Enea Operatorze bez 
stosownych uzgodnień. 

Zarząd ENEA Operator Sp. z o.o. poinformował  o 
wprowadzeniu   w 2011r. w Spółce Programu Do-
browolnych Odejść. Pomimo deklaracji strony 
związkowej ,że od 6 września 2011 strona związko-
wa gotowa jest do rozmów nad budżetami komórek 
organizacyjnych  i PDO strona pracodawcy jedno-
stronnie wprowadza program w życie z dniem 
7 .09.2011.PDO skierowany jest do osób mających 
od 3 do 5 lat do ustawowych emerytur oraz mają-
cych gwarancje zatrudnienia do 2018 r.. Osoby speł-
niające kryteria składają wniosek do 30 .09.2011. 
Pracodawca podejmuje decyzję w sprawie możliwo-
ści skorzystania z PDO przez określoną osobę do 
31 .10.2011. Osoby , które uzyskały pozytywna we-
ryfikacje pracodawcy rozwiązują umowę o pracę z 
dniem 30.11.2011 r. Zarząd Operatora przyjął do 
realizacji Regulamin PDO w którym znajdują się 
zapisy mówiące  między innymi o tym ,że : Złożone 
wnioski nie są wiążące dla pracodawcy .To on po-
dejmuje ostateczna decyzję.  
Treść regulaminu oraz szczegóły dotyczące oferty 
przygotowanej przez pracodawcę  są do uzyskania w 
siedzibach związku w Centrali Oddziału Dystrybucji 
Gorzów oraz Rejonach Dystrybucji. 

13.09.2011 Obradowała Rada  
SKE NSZZ  Solidarność 

W Mikorzynie koło Konina spotkali się członkowie  
Rady Sekcji Krajowej Energetyki  NSZZ „S” 

Członkowie Rady SKE NSZZ Solidarność 

Tematy poruszane w trakcie spotkania: 
- Manifestacja we Wrocławiu 17 września  2011 ro-
ku- omówiono sprawy organizacyjne oraz zaapelo-
wano o liczny udział w tej manifestacji. 
- Pielgrzymki do Częstochowy- podsumowano 
XXVI Pielgrzymkę Energetyków do Częstochowy 
oraz omówiono program   Pielgrzymki NSZZ Soli-
darność na  Jasną Górę-17.09.2011 
-Sytuacja w grupach energetycznych- przedstawiono 
sytuację  w poszczególnych grupach energetycznych 
z uwzględnieniem aktualnych lub planowanych pro-
cesów restrukturyzacyjnych oraz pakietów dobro-
wolnych odejść; 
- Wstępnie ustalono termin następnego posiedzenia 
Rady SKE-12.10.2011 r. 

15.09.2011 Pierwsze czytanie ustawy o  
płacy minimalnej. 

W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie obywatel-
skiego projektu ustawy o płacy minimalnej, przygo-
towanej przez NSZZ "Solidarność". W imieniu Ko-
mitetu Inicjatywy Obywatelskiej projekt przedsta-
wiał przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Soli-
darność, Piotr Duda. Wystąpieniu przewodniczącego 
i posłów przysłuchiwało się kilkudziesięciu związ-
kowców. Jestem tu dziś w imieniu blisko 350 tysięcy 
Polaków, którzy swoim podpisem poparli projekt 
ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagro-
dzeniu za pracę – powiedział w Sejmie Piotr Duda, 
przewodniczący NSZZ "S".   

Przewodniczący Komisji Krajowej w Sejmie 
W swoim wystąpieniu przewodniczący przypomniał 
posłom niechlubne statystyki Głównego Urzędu Sta-
tystycznego, z których wynika że odsetek pracowni-
ków żyjących w rodzinach, w których poziom wy-
datków był niższy od minimum egzystencji wyniósł 
w 2010 roku aż 12 proc. – Nie ma nic gorszego, bar-
dziej poniżającego pracownika, niż niemożność 
utrzymania siebie i rodziny pomimo ciężkiej, uczci-
wej, trwającej cały miesiąc pracy! – mówił przewod-
niczący "S". Zdaniem Dudy oburzające są stwierdze-
nia pracodawców, którzy najmniej zarabiających 
pracowników wysyłają do pomocy społecznej.  
W tej sytuacji, jak powiedział przewodniczący "S" 
celowe a nawet niezbędne jest ustawowe określenie 
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mechanizmu, który pozwoli na większą dynamikę 
wzrostu minimalnego wynagrodzenia. - Ustawa, któ-
rą dziś mam zaszczyt Państwu przybliżać, takie me-
chanizmy zawiera, nie ograniczając swobody nego-
cjowania minimalnego wynagrodzenia w Trójstron-
nej Komisji ds. Społeczno – Gospodarczych, oraz 
zawierania korzystniejszych rozwiązań w układach 
zbiorowych pracy – zapewniał Duda.  
Jak wyliczyli eksperci "S", ustawa nie obciąży bu-
dżetu państwa. Nie ma również, wbrew wielu rozpo-
wszechnianym opiniom wpływu wysokości mini-
malnego wynagrodzenia na wzrost bezrobocia. Takie 
badania w 2007 r. na zlecenie Sejmu prze-
prowadziła prof. Zofia Jacukowicz. – Nie istniej al-
ternatywa: niskie płace, albo bezrobocie. Nie stwier-
dzono zależności pomiędzy wysokością minimalne-
go wynagrodzenia ani wysokością płacy przeciętnej 
a sytuacją na rynku pracy. Brak jest korelacji pomię-
dzy odsetkiem zatrudnionych a odsetkiem pobierają-
cych za minimalne wynagrodzenie – mówił Piotr 
Duda.  
Przewodniczący odniósł się również do terminu, na 
jaki przypadło pierwsze czytanie obywatelskiego 
projektu. – Mają Państwo znakomitą okazję, by speł-
nić wasze obietnice wyborcze, by zrealizować jesz-
cze przed wyborami wasze hasła wyborcze – dodał 
szef "S".  
Na koniec przewodniczący zacytował słowa premie-
ra Donalda Tuska, który powiedział kiedyś, iż rzą-
dzenie to nie jest sztuka zadawania bólu ludziom. 
"To czynienie życia ludzi lepszym, łatwiejszym" – 
stwierdził przewodniczący Piotr Duda kończąc swo-
je wystąpienie.  

Wystąpienie Przewodniczącego Piotra Dudy  
dostępne na naszej stronie –Menu-Pliki Video 

16.09.2011 WZD Gorzowskiego  
Zarządu Regionu NSZZ Solidarność. 

16 września 2011 roku odbyła się I Sesja VIII Wal-
nego Zebrania Delegatów NSZZ ”Solidarność” Re-
gionu Gorzowskiego.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poczty sztandarowe pod EC Gorzów  
Miejscem obrad była sala PGE EC Gorzów S.A. 

przy ul. Energetyków 6 w Gorzowie Wielkopolskim. 
Wcześniej, o godzinie 10:30 odbyło się spotkanie 
przy pomniku Gorzowskiej Solidarności w 30. rocz-
nicę Jego odsłonięcia i W czasie obrad Sesji, zebra-
nym delegatom,  sprawozdanie z działalności Zarzą-
du Regionu Gorzowskiego przedstawił przewodni-
czący Jarosław Porwich. Delegaci dokonali wyboru 
delegata na Krajowy Zjazd Delegatów w osobie 
Marka Tymanowskiego oraz przyjęli  uchwały w 
sprawie Domów Pomocy Społecznej, opieszałości 
działań Prokuratury Rejonowej w Słubicach, wybo-
rów parlamentarnych oraz łamania prawa w Szpitalu 
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrze-
czu . 

17.09.2011  Euromanifestacja   
we Wrocławiu. 

Czoło Euromianifestacji we Wrocławiu. 
Przez kilka godzin ulicami stolicy Dolnego Śląska 
maszerowało kilkadziesiąt tysięcy związkowców z 
całej Europy, w proteście przeciwko prowadzonej 
przez kraje UE polityce gospodarczej. - Nie możemy 
pozwolić, aby walka z kryzysem była pretekstem do 
walki z pracownikiem i człowiekiem. Nie możemy 
dopuścić, aby ci krwiopijcy patrzyli do cudzej kie-
szeni. Kieszeni pracownika i najuboższego – powie-
dział do zgromadzonych na rynku demonstrantów, 
Piotr Duda przewodniczący NSZZ „S”.  

SGiE NSZZ Solidarność na manifestacji we Wrocławiu 
Przewodniczący krytycznie odniósł się do zakończo-
nego wcześniej spotkania ministrów finansów kra-
jów UE.  - Spotkaliśmy się we Wrocławiu, aby za-
protestować i pokazać ministrom finansów a tak 
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właściwie krwiopijcom którzy doprowadzili do tego 
kryzysu a teraz chcą nim zarządzać i mówić nam co 
jest dla nas lepsze. Mieliśmy taką nadzieję że wrę-
czymy tym paniom i panom naszą petycję ale  ucie-
kli ukradkiem jak szczury – mówił Duda. Jak stwier-
dził to jest niedopuszczalne. - Władza ma się nie bać 
obywateli, władza ma słuchać obywateli i wyciągać 
wnioski – dodał.  

Przedstawiciele KP Enea Gorzów Wlkp. we Wrocławiu. 
Do związkowców przemówiła również Bernedette 
Segol, sekretarz generalna Europejskiej Konfederacji 
Związków Zawodowych, która specjalnie z okazji 
manifestacji we Wrocławiu nauczyła się swojego 
wystąpienia po polsku. Szefowa EKZZ podziękowa-
ła uczestnikom za liczne przybycie. - Jesteśmy tutaj 
aby nas usłyszeli ministrowie finansów. Mówimy 
„nie” polityce cięć budżetowych, mówimy tak poli-
tyce wzrostu zatrudnienia, mówimy „tak” europej-
skiej solidarności – powiedziała Segol. Jej zdaniem 
Europa potrzebuje związków zawodowych i dialogu 
społecznego a nie ataków na prawa pracownicze i 
ograniczania praw socjalnych. 

 Sekcja Krajowa Energetyki we Wrocławiu 
Protest był duży, barwny i dobrze zorganizowany. 
Manifestanci bezpiecznie przemaszerowali ze Sta-
dionu Olimpijskiego na wrocławski rynek. Koloro-

wy pochód prowadziła orkiestra. Do Wrocławia 
przyjechali związkowcy z blisko 30 organizacji 
związkowych zrzeszonych w Europejskiej Konfede-
racji Związków Zawodowych. m.in. z Hiszpanii, 
Norwegii, Węgier, Litwy, Niemiec, Portugalii, 
Czech. Liczne stawili się również członkowie NSZZ 
„S”. wśród , ,których nie mogło zabraknąć  reprezen-
tacji KP NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.  
Więcej zdjęć z manifestacji na naszej stronie-Menu-

Galeria zdjęć-Pikiety strajki manifestacje 
21.09.2011 Rozprawa przeciwko 
ENEA S.A. w Sądzie Okręgowym 

w Gorzowie Wlkp. 
W Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wlkp. 
odbyła się rozprawa Pracownicy przeciwko 
Enea S.A.  Sprawa dotyczy zapłaty od-
szkodowania za nie zaliczenie stażu pracy 
w Enea Operator Sp. z o.o. do stażu akcyj-
nego uprawniającego do określonej liczby 
akcji Enea S.A. Na rozprawę wstawił się 
pełnomocnik prawny - Mecenas Paweł 
Cierkoński i 18 pracowników pozywają-

cych Enea. Stronę pracodawcy reprezentowała Kan-
celaria Sołtysiński/Kawecki. Pani Sędzia wysłuchała 
stanowiska stron  oraz zadawała pytania pracowni-
kom , którzy stawili się na rozprawę. Pani Sędzia nie 
wpuściła na salę obrad dziennikarzy z TVP 3 oraz 
nie pozwoliła na robienie zdjęć. Sąd wyznaczył na-
stępny termin rozprawy na 14.11.2011 .Podczas tej 
rozprawy zostaną wysłuchani świadkowie  zgłoszeni 
przez strony postępowania sądowego. Pozew prze-
ciwko Enea S.A. został złożony 12.04.2011  przez  
P. Cierkońskiego w imieniu 201 osób z terenu dzia-
łania OD Gorzów Wlkp. Pracownicy domagają się 
odszkodowania za utracone akcje  z czego 140 za 
205 akcji a 61 za 200 akcji.  Odszkodowanie ma być 
zapłacone wraz odsetkami od 24 lutego  2011 tj. od 
dnia złożenia wezwania przedsądowego. 

22.09.2011 Posiedzenie MK  
NSZZ Solidarność Enea. 

 W Poznaniu obradowała Komisja Międzyzakładowa 
NSZZ Solidarność ENEA. 

Prezydium Międzyzakładowej Komisji Enea. 
Członkowie Komisji wysłuchali sprawozdania z prac 
Prezydium KM NSZZ S od ostatniego spotkania. 
Tematyka poruszana w trakcie obrad: Pionizacja; 

(Ciąg dalszy ze strony 5) 
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Członkowie Komisji Międzyzakładowej Enea. 
Sprawa majątku socjalnego; Regulamin pracy- praca 
w soboty; Grupowe ubezpieczenie na życie i 
ubezpieczenie zdrowotne dla pracowników gru-
py kapitałowej; Spór zbiorowy. Wybory uzupeł-
niające do Rady Nadzorczej ENEA S.A. oraz 
Społecznego Inspektora Pracy w miejsce tra-
gicznie zmarłego naszego kolegi ŚP. Pawła Bal-
cerowskiego; Regulaminy pracy i wynagradza-
nia dla ELKO Trading sp. z o.o.; Regulamin pra-
cy dla BUT S.A. Pakiet Dobrowolnych Odejść 
w ENEA Operator sp. z o.o.; Europejska manife-
stacja związków zawodowych we Wrocławiu 17 
września 2011 r. 
 

28.09.2011 Rozmowy o płacach i PDO w 
Operatorze. 

W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego 
w Enea Operator. Tematyka poruszana podczas spo-
tkania:  
1.Budżety Oddziałów- Strona związkowa podtrzy-
mała wcześniejsze stanowisko –przed rozmowami 
na temat Pakietu Dobrowolnych Odejść należy 
uzgodnić budżety dla komórek organizacyjnych. W 
odpowiedzi strona pracodawcy przedsta-
wiła propozycję uzgodnienia w sprawie 
zasad zatrudnieniowo płacowych na 
2011 r. Do 7 października strona związ-
kowa zapozna się z tymi materiałami. 
2.PDO-Pracodawca przedstawił projekt  
protokołu dodatkowego do ZUZP doty-
czącego  zmian związanych z PDO ( ta-
ryfa pracownicza i świadczenia  socjal-
ne). Strona związkowa podkreśliła że nie 
ma prawnej możliwości dokonywania 
odpisów na ZFŚS dla osób , które nie są 
pracownikami i nie maja statusu emeryta 
bądź rencisty. Strona społeczna podejmie 
rozmowy dotyczące taryfy po zawarciu 
uzgodnienia dotyczącego budżetów. 
3.Pracodawca przedstawił projekt Regu-
laminu Funduszu Motywacyjnego. Stro-
na związkowa odniesie się do projektu do 5 .10.2011 
oraz zaproponowała aby w przypadku nie uzgodnie-
nia w/w regulaminu  wypłaty nagród i premii w 
2011 r. realizować na podstawie dotychczas obowią-

zujących zasad zawartych w ZUZP . 
4.Strony uzgodniły termin następnego spotkania na 
7.10.2011. 

24.09-2.10.2011 Wycieczka do Północnej 
Dalmacji. 

Naszą wycieczkę rozpoczęliśmy od udziału  Grand 
Prix Chorwacji na żużlu. Impreza odbyła się w miej-
scowości Gorican. Niestety mimo naszego głośnego 
dopingu żaden z Polaków nie wszedł do biegu fina-
łowego i tym samym nie stanął na podjum.  

24.09.2011 GP Chorwacji  na żużlu -Gorican 
Po noclegu w przygranicznym Węgierskim hotelu 
udaliśmy się do Chorwacji w stronę Jezior Plitwic-
kich znajdujących się w Parku Narodowym .Jeziora 
krasowe o krystalicznej wodzie oraz przejażdżka 
statkiem po jednym z nich na trwale zapisały się w 
naszej pamięci. Po tych atrakcjach udaliśmy się do 
miejscowości Lokva Rogoznica do hotelu 
„SAGITTA” miejsca naszego odpoczynku po tru-
dach zwiedzania Dalmacji.  

25.09.2011 Chorwacja  Jeziora Plitwickie 
Po jednym dniu odpoczynku udaliśmy się do Du-
brownika miasta wpisanego na listę Światowego 

(Ciąg dalszy ze strony 6) 
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Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNE-
SCO. Stare Miasto, Fontanna Onofria, Pałac Rekto-
rów, Barokowa Katedra Wniebowzięcia NMP to tyl-
ko niektóre atrakcje tego dnia .Kolejny dzień prze-
znaczyliśmy na aktywny wypoczynek na plaży hote-
lowej oraz udział w imprezach przygotowanych 
przez animatorki dbające o to by żaden z gości hote-
lowych nie nudził się.  

29.09.2011 Bośnia i Hercegowina -Medjugorie 
Następny dzień przeznaczyliśmy na ucztę duchową –
udaliśmy się do Medjugorie. Mieliśmy  tam okazję 
zobaczyć  miejsce objawień Matki Boskiej i wspól-
nie z innymi rodakami wzięliśmy udział w Mszy 
Świętej odprawionej w języku Polskim. Następnie 
udaliśmy się do Mostaru gdzie w Muzeum Hercego-
winy mogliśmy zobaczyć okropieństwa wojny do-
mowej  jaka odbyła się tutaj w latach 90-tych. Mo-
gliśmy też podziwiać odbudowany po działaniach 
wojennych najcenniejszy zabytek Mostaru –Stary 
Most Kamienny.  

29.09.2011 Bośnia i Hercegowina-Mostar 
Kolejny dzień zwiedzania przeznaczyliśmy na zwie-
dzanie Splitu  (Pałac Dioklecjana ,Stare Miasto, Ra-

tusz Miejski ) oraz Trogiru (Brama Portowa, Pałac 
Stafileo, Katedra  Św. Wawrzyńca) Drugą część dnia 
przeznaczyliśmy na plażowanie i kąpiel w Morzu 
Adriatyckim.  

30.09.2011 Chorwacja-Split 
W następnym  dniu po   wykwaterowaniu z Hotelu 
Sagitta  udaliśmy się do Sibenika  gdzie mieliśmy 
okazję podziwiać miedzy innymi Katedrę Św. Jaku-
ba oraz Pałac Książęcy. 

1.10.2011 Chorwacja- Sibenik 
 Narodowy Park Krka to następny etap naszego 
zwiedzania Dalmacji. Słynne wodospady Krka z 
krystalicznie czysta wodą w których można  

(Ciąg dalszy ze strony 7) 
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skorzystać z orzeźwiających kąpieli  będą nam się 
kojarzyły z tym Parkiem Narodowym. Po tych atrak-
cjach udaliśmy się do Rijeki do  hotelu „Biały Ka-
myk” gdzie spędziliśmy ostatnią noc przed powro-
tem do Polski. Ostatni dzień przeznaczyliśmy na 
zwiedzenie jednej z najpiękniejszych jaskiń na świe-
cie-„Postojnskej Jamy”. 20 km podziemnych koryta-
rzy określanych jako cud natury stanowił ostatni etap 
naszej wycieczki , którą zakończyliśmy 3.10.2011 o 
godz. 7.00 w Gorzowie Wlkp. 

Więcej zdjęć z wycieczki do Chorwacji na naszej  
stronie –Menu-Galeria zdjęć:-Speedway, 

-Pielgrzymki zagraniczne,-Wycieczki zagraniczne 
 

3.10.2011 Wybory do RN Enea S.A. 
 i SIP w Enea S.A. 

1.Pracownicy Enea S.A. 
wybierali swojego przed-
stawiciela do Rady Nad-
zorczej Enea S.A. 
Do RN Enea S.A. został 
wybrany popierany 
przez NSZZ  
Solidarność  
Sławomir  
Brzeziński. 

Wstępne wyniki: 
Oddano 310 ważnych głosów. Uprawnionych do 
głosowania było 390 osób. Sławomir Brzeziński – 
ok. 57 proc. (ok. 177 głosów) Leszek Marcinkowski 
– ok. 34 proc. (ok. 107 głosów) Przemysław Dobruc-
ki – ok. 8 proc. (ok. 26 głosów) 
2.Pracownicy Enea S.A. wybierali też Zakładowe-
go Społecznego Inspektora Pracy. 
Najwięcej głosów zdobył Sławomir Brzeziński. W 
głosowaniu wzięły udział 294 osoby. 
Zwycięzca uzyskał mniej niż 50 proc. oddanych 
ważnych głosów. Oznacza to, że ostateczne 
rozstrzygnięcie przyniesie druga tura, wstępnie pla-
nowana na 10 października. 
Zgodnie z regulaminem, ponownie wezmą w niej 
udział wszyscy kandydaci. W drugiej 
turze zwycięży kandydat, który uzyska najwięcej 
głosów. Przekroczenie pułapu 50 proc. 
ważnych głosów nie będzie już wymagane. 
Wstępne wyniki są następujące: Sławomir Brzeziń-
ski – 131 głosów, Anna Kordecka 
– 84 głosy, Bartosz Kosior – 71 głosów. 

Wybory  

              www.solidarnosc.gorzow.enea.pl 
- 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 
 

(Ciąg dalszy ze strony 8) 

Wkrótce kolejne wybory  
Platformiarze i Pisory 
Prą do przodu głośno krzycząc 
Wszyscy na zwycięstwo liczą 
 
SLD z programem w dłoni 
Pierwszą dwójkę chce dogonić 
Za nimi PSL człapie 
Na przystawkę się załapie 
 
Palikot stoi w rozkroku 
Korwin pokrzykuje z boku 
Lepper przewraca się w grobie 
Jak nasz kraj poradzi sobie 
 
Polska w coraz większych długach 
Po Grecji może być druga 
Oby nie zabrakło chleba 
Gdy nie będzie już co sprzedać 
 
Rząd zbyt mocno nas zadłużył 
Nic dobrego to nie wróży 
Zaczną podwyżkami dusić 
Naród spłacać ich dług musi 
 
Na krótko przed wyborami 
Nikt nie straszy podatkami 
Potem przyjdą trudne czasy 
PO nam zaciśnie pasy 
 
Autor: Krystyna Pietrzak 
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Humor z Internetu 

Archiwum Czesława M. 

VIII 1974 ćwiczenia OC w ZE Gorzów  

Okiem Jujki 

Propaganda PRL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Złote myśli : 

 
 

Liczby Miesiąca 
-414 mln. zł. zysku netto wypracowała grupa 
Enea za pierwsze półrocze 2011 r. wzrost o 13,4 
% w stosunku do analogicznego roku ubiegłego 
( 365 mln. zł.)  
-9 mld. Euro trafia rocznie do rodzin w kraju od 
członków rodzin pracujących za granicami Pol-
ski. To one decydują o popycie wewnętrznym i 
decydują o sytuacji w kraju oraz krajowym ryn-
ku towarów i usług.  
-11,6% wyniosła stopa bezrobocia rejestrowa-
nego w sierpniu 2011.W analogicznym okresie 
roku ubiegłego wynosiła ona 11,5 %. 
-1500 zł -. będzie wynosić minimalne wynagro-
dzenie za pracę w 2012 r zdecydował  rząd PO i 
PSL. Obecnie wynagrodzenie minimalne wynosi 
1386 zł. 
-1700 zł. mogło by wynosić wynagrodzenie mi-
nimalne  w 2012 r. gdyby przyjęto propozycję 
NSZZ Solidarność aby płaca minimalna wynosi-
ła 50 % przeciętnego wynagrodzenia. 

„Tylko naród wolny duchowo i miłuj ący 
prawdę może trwać i tworzyć dla  

przyszłości”. 
Ks. Jerzy Popiełuszko. 
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