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Turniej „S” w piłce siatkowej 

 

  Kandydaci NSZZ Solidarność najlepsi w    

      I turze wyborów do RN ENEA S.A. 
Wyniki wg ilości uzyskanych głosów przez kandydatów : 

1-Tadeusz Dachowski-   1459  tj.  52.07 % waŜnych gło-

sów-kandydat NSZZ Solidarność. 

2-Paweł Balcerowski-    1367   tj. 48,79 % waŜnych gło-

sów- kandydat NSZZ Solidarność. 

3-Mieczysław Pluciński-1359   tj. 48,50 % waŜnych gło-

sów- kandydat NSZZ Solidarność. 
4-Krzysztof  Statucki    -1139   tj. 40,65 % waŜnych głosów. 

5-Andrzej Łopuszko     -1004   tj. 35,83 % waŜnych głosów. 

6-Anna Bezaniuk          -965     tj. 34,44 % waŜnych głosów. 

Wymaganą liczbę głosów 50 % +1 uzyskał T. Dachowski. 

P. Balcerowski,  M. Pluciński, K. Statucki, A Łopuszko przeszli 

do II tury wyborów ,która odbędzie się  5 maja 2009. 

 

Tadeusz Dachowski   Paweł Balcerowski    Mieczysław Pluciński 

 

 Wybrany do Rady     Kandydat NSZZ”S”  Kandydat NSZZ”S” 

  Kandydat NSZZ       w II turze wyborów   w II turze wyborów 

      Solidarność              numer 1 na liście        numer 3 na liście 

W II turze teŜ wybieramy nieparzystych 
 

    

NUMER NUMER NUMER NUMER 

83/Maj83/Maj83/Maj83/Maj    

2009          2009          2009          2009           



7.04.2009 Posiedzenie KP NSZZ Solidarność Enea 
Gorzów Wlkp. W siedzibie Centrali Oddziału Go-
rzów Wlkp. obradowała Komisja Podzakładowa 
NSZZ Solidarność z Gorzowa Wlkp.  

Członkowie KP NSZZ Solidarność Gorzów Wlkp. 

 

Po przyjęciu protokołu z ostatniego  wyjazdowego 
posiedzenia  członkowie KP wysłuchali sprawozda-
nia z działalności złoŜonego przez przewodniczące-
go ,a następnie przeszli do realizacji przyjętego 
wcześniej programu zebrania : 
-przyjęcia członków-przyjęto kolejne dwie osoby w 
szeregi naszej organizacji, 
-XXIV pielgrzymka Energetyków do Częstochowy- 
przyjęto program pielgrzymki-dostępny na naszej 
stronie internetowej- menu-organizowane przez nas 
imprezy, 
-plan działalności socjalnej na 2009 r.-przyjęto pro-
wizorium, 
-wybory do Rady Nadzorczej Enea S.A.- zapoznano 
się z Regulaminem wyborczym oraz omówiono  ter-
minarz wyborczy, 
-udzielono trzech zapomóg losowych członkom Na-
szej Organizacji, 
-Walny Zjazd Delegatów KP Gorzów Wlkp.- upo-
waŜniono prezydium do podjęcia działań w celu or-
ganizacji Zjazdu pod koniec maja. 
Podczas przerwy członkowie KP zgodnie z Polską 
tradycją złoŜyli sobie Ŝyczenia Wielkanocne oraz 
stuknęli się jajeczkiem. 

Kalendarium czyli :Co?, Gdzie ?, Kiedy? 
3.04.2009 Świąteczne Spotkanie Koła Rencistów i 
Emerytów. 
Członkowie KRiE NSZZ Solidarność spotkali się w 
świetlicy centrali Oddziału na tradycyjnym jajeczku. 
Była wspaniała okazja do złoŜenia sobie Ŝyczeń, zo-
baczenia starych znajomych oraz do wspomnień. 
Spotkanie upłynęło w miłej i sympatycznej atmosfe-
rze i juŜ moŜna było poczuć atmosferę Świąt Wiel-
kiej Nocy. 

Spotkanie Koła Rencistów i Emerytów NSZZ „S” 
 
3.04.2009 pogrzeb Rufina Przybylskiego. 
Na cmentarzu Komunalnym przy ulicy świrowej 
odbył się pogrzeb członka naszej organizacji Rufina 
Przybylskiego. W ostatniej drodze kolegi Rufina 
uczestniczyła rodzina, znajomi,  koleŜanki i koledzy 
z pracy oraz delegacja Naszej Organizacji 
3.04.2009-Nowy Emeryt Jerzy Wolski. 

Koło Rencistów i Emerytów 
NSZZ Solidarność przyjęło w 
swoje szeregi kolegę Jerzego 
Wolskiego z Wydziału Auto-
matyki Zabezpieczeń i Tele-
mechaniki z Centrali Oddziału 
Gorzów Wlkp. W poŜegnaniu 
kolegi Jurka uczestniczyli 
przedstawiciele Dyrekcji Od-
działu , 
Kierownictwo Wydziału oraz 
koleŜanki i koledzy z pracy i 
związku. Spotkanie było 

wspaniałą okazją do wspomnień i upłynęło w miłej i 
sympatycznej atmosferze. Koledze Jurkowi Ŝyczymy 
wszystkiego najlepszego na nowej drodze Ŝycia oraz 
zachęcamy do działalności w Kole Rencistów i Eme-
rytów. 

Tradycyjne jajeczko członków KP NSZZ Solidarność Gorzów  
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Ok. godz.14.00 członkowie Komisji spotkali się z 
załogą Centrali Oddziału. W spotkaniu uczestniczył 
Prezes Zarządu  Enea Operator sp. z o.o.-Artur Ró-
Ŝycki oraz przedstawiciele Dyrekcji  Oddziału Go-
rzów z Henrykiem Szałkiem na czele. 

Od lewej H.Szałek , A.RóŜycki 
 

Tematyka spotkania dotyczyła głównie spraw zwią-
zanych z: 
- polityką zatrudnieniowo- płacową na 2009 rok, 
-działalnością socjalną-wysokością odpisu na Zakła-
dowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 
-taryfą dystrybucyjną dla Enea Operator, 
-prywatyzacja Enea S.A. i akcjami pracowniczymi, 
-planowaną restrukturyzacją Operatora, 
-trudną sytuacją siostrzanej Spółki Energotrans , 
Zebranie potwierdziło konieczność bezpośredniego 
kontaktu z pracownikami. 

Spotkanie z załoga Oddział Dystrybucji Gorzów  

 

13.04.2009-Posiedzenie MK NSZZ Solidarność 
Enea .W Gorzowie  obradowała  Międzyzakładowa 
Komisja NSZZ Solidarność Enea. Po przyjęciu pro-
gramu zebrania ,członkowie MK wysłuchali krótkie-
go sprawozdania złoŜonego przez Przewodniczącego 
MK- Piotra Adamskiego. Następnie przystąpiono do 
realizacji przyjętego programu: 

1.Wybory do Rady Nadzorczej Enea S.A.- zapozna-
no się z terminarzem wyborczym , desygnowano 
kandydatów MK do RN i upowaŜniono Prezydium 
do podjęcia próby uzgodnienia listy kandydatów z 
drugim reprezentatywnym związkiem. 
2.Pozew przeciwko Ministrowi Skarbu Państwa w 
sprawie nie wydania uprawnionym osobom akcji 
pracowniczych w procesie prywatyzacji Enea S.A.- 
wysłuchano opinii prawnika P.Cierkońskiego  i po-
stanowiono złoŜyć stosowny pozew. Koszty z tym 
związane poniosą  solidarnie Komisje Podzakłado-
we. 
3.Spory zbiorowe w Enea S.A. i Enea Opera-
tor .Członkowie Prezydium zdali relacje z toczących 
się rokowań. Po krótkiej dyskusji ustalono dalszą 
taktykę prowadzenia sporów. 

Członkowie Międzyzakładowej Komisji NSZZ ”S” Enea 

 

 

18.04.2009-Miedzynarodowy Turniej o Puchar Soli-
darności w piłce siatkowej. 
 

Mecz RD Międzychód -Eon-Edis 

 

Zgodnie z wieloletnią tradycją nadejście wiosny pra-

 

(Ciąg dalszy na stronie 4) 
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cownicy Naszego Oddziału , goście z za Odry oraz 
przedstawiciele Duszpasterstwa  Energetyków –
„Nazaret” przywitali  na sportowo. Na tegoroczną  
VIII edycję Turnieju o Puchar Komisji Podzakłado-
wej   NSZZ Solidarność Enea Oddział Gorzów Wl-
kp. w Sulęcinie zjawiło się dziewięć dru-
Ŝyn .Wprowadzona w zeszłym roku zasada ,Ŝe w 
druŜynie musi  występować  co najmniej jedna 
przedstawicielka płci pięknej przyjęła się równieŜ i 
w tym roku.  Zawody przebiegały w sportowej at-
mosferze a o zwycięstwie w poszczególnych poje-
dynkach często decydował tay-brek .  

Finał- RD Międzychód -RD Sulęcin 

Wyniki turnieju: 
1-Rejon Dystrybucji Sulęcin 
2-Rejon Dystrybucji Międzychód 
3-Eon-Edis (Niemcy) 
4-Posterunek Energetyczny Strzelce Krajeńskie 
5-Rejon Dystrybucji Dębno 
5-Centrala Oddziału 2 
7-Centrala Oddziału 1 
7-Rejon Dystrybucji Gorzów Wlkp. 
9-Wspólnota Duszpasterska Nazaret 
Sędziowie zawodów wybrali najlepszych zawodni-
ków turnieju: 
- wśród  kobiet-Mariola Pałka z RD Międzychód, 
-wśród męŜczyzn-Bartłomiej Mokot z RD Sulęcin. 

Wspólne zdjęcie uczestników turnieju 

 Po zawodach wszyscy uczestnicy turnieju udali się 
do pobliskiego gospodarstwa agroturystycznego 
„Pelikan” gdzie przy potrawach z grilla moŜna było 
uzupełnić stracone kalorie .Niektórzy  juŜ umawiali 
się za rok na następną edycję IX edycję Naszego 
Turnieju. Organizatorom –Komisji Wydziałowej 
NSZZ Solidarność RD Sulęcin i jej Przew. Krzysz-
tofowi Andrzejewskiemu serdeczne podziękowania 
za jak zwykle wzorową organizację. 
Fotorelacja z turnieju na 
www.solidarnosc.gorzow.enea.pl- menu -galeria 
zdjęć-sport i rekreacja 
20.04.2004-O płacach z Zarządem Enea Operatora. 
W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego 
w Enea S.A. Przedstawiciele NSZZ Solidarność 
stwierdzili ,Ŝe dzisiejsze spotkanie traktują jako ko-
lejną turę rokowań w prowadzonym sporze zbioro-
wym wynikającym ze zgłoszonego Ŝądania z dnia 5 
marca 2009 i domagają się zgłoszenia tego faktu w 
Państwowej Inspekcji Pracy w Poznaniu. 
W odpowiedzi Zarząd Operatora stwierdził, Ŝe nie 
jest w sporze zbiorowym. 
Oceniając postawę Zarządu Operatora przedstawi-
ciele Solidarności stwierdzili ,Ŝe Zarząd prowadzi 
negocjacje w złej wierze. Dowodem na to jest to ,Ŝe 
w prowadzonych od 4 lutego negocjacjach płaco-
wych Zarząd nie przedstawił Ŝadnej propozycji pod-
wyŜszenia wynagrodzeń ,mimo ,Ŝe wynika to z za-
wartych porozumień. Spowolnienie gospodar-
cze ,które ma być powodem złamania zawartych po-
rozumiem nie było przeszkoda w przyjęciu od 1 
stycznia 2009 podwyŜek w wysokości 6,8 % dla 
członków Zarządu.  W związku z brakiem postępów 
w prowadzonych rokowaniach przedstawiciele Soli-
darności zaŜądali   spisania protokołu rozbieŜności a 
na następne rokowania zgodnie z ustawą o rozwiązy-
waniu sporów zbiorowych naleŜy zaprosić mediato-
ra. Zarząd przedstawił  analizę z przeprowadzonych 
w 2008 rekrutacji wewnętrznych i zewnętrznych i 
niektóre z nich ocenił bardzo negatywnie. Lekar-
stwem mają być zmiany w procedurach rekrutacyj-
nych ZL -1, które Zarząd zaproponuje w ciągu naj-
bliŜszego miesiąca. 

(Ciąg dalszy ze strony 3) 

Zarząd Enea Operator   Sp. z o.o. 



24.04.2009-Nowi emeryci : Zdzisław Krawczyk i 
Adam Głuch 

              Adam Głuch                          Zdzisław Krawczyk 

Do  szczęśliwców ,którzy doczekali emerytury w 
Enei dołączyli koledzy Zdzisław Krawczyk i Adam 
Głuch z Rejonu Dystrybucji Gorzów Wlkp. W uro-
czystym poŜegnaniu uczestniczyli przedstawiciele: 
dyrekcji i kierownictwa RD Gorzów Wlkp., oraz ko-
leŜanki i koledzy z pracy i  związku. Spotkanie upły-
nęło w miłej i sympatycznej atmosferze. Były Ŝycze-
nia ,prezenty, kawa oraz pyszne ciasto. Kolegom 
Zdzisławowi i Adamowi w związku z przejściem na 
zasłuŜona emeryturę  składamy Ŝyczenia wszystkie-
go najlepszego na nowej drodze Ŝycia jaką na pewno 
jest emerytura. Zachęcamy do odwiedzin  i do dzia-
łalności w coraz większym oraz coraz pręŜniej dzia-
łającym kole Rencistów i Emerytów, które działa 
przy naszej organizacji. 

Dyrektor RD Gorzów Wlkp.-Czapliński i  Emeryci 

24.04.2009 –I tura wyborów do RN ENEA S.A. 
Pracownicy Enea S.A. oraz urlopowani do pracy w 
Enea Operator wybierali Radę Nadzorczą w Enea  
Wyniki I tury wyborów : 
Liczba uprawnionych-3938 
Liczba głosujących -2907 tj. 73,82% uprawnionych 

Liczba głosów waŜnych-2802 
Wyniki wg ilości uzyskanych głosów przez kandy-
datów : 
1-Tadeusz Dachowski-   1459  tj.  52.07 % waŜnych 
głosów-kandydat NSZZ Solidarność. 
2-Paweł Balcerowski-    1367   tj. 48,79 % waŜnych 
głosów- kandydat NSZZ Solidarność. 
3-Mieczysław Pluciński-1359   tj. 48,50 % waŜnych 
głosów- kandydat NSZZ Solidarność. 
4-Krzysztof  Statucki    -1139   tj. 40,65 % waŜnych 
głosów. 
5-Andrzej Łopuszko-1004 tj. 35,83 % waŜnych  
głosów. 
6-Anna Bezaniuk-965  tj. 34,44 % waŜnych głosów. 
 
Wymaganą liczbę głosów 50 % +1 uzyskał 

T. Dachowski-został członkiem RN Enea 

S.A. 

P. Balcerowski, M.Pluciński (kandydaci 

NSZZ Solidarność) plus K. Statucki A. Ło-
puszko wystartują w II turze wyborów ,która 
odbędzie się  5 maja 2009. 

 

 Wybory w Centrali Oddziału Dystrybucji  Gorzów Wlkp. 
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Propaganda PRL 

Francja. Pracownicy energetyki walcząc o  

podwyŜki wstrzymują dostawy prądu  

i gazu 
Domagający się podwyŜek pracownicy francuskich firm ener-
getycznych energetycznych przeprowadzili w ostatnich dniach 
akcje "dzikiego" odcinania dostaw energii elektrycznej i gazu 
kilkuset tysięcy gospodarstw w regionie paryskim - pisze w 
środę "Le Parisien".Jak wyjaśnia gazeta, pracownicy EDF i 
GDF - od trzech tygodni Ŝądają podwyŜszenia płacy o 5 proc. i 
dodatkowych premii w wysokości 1500 euro. Negocjacje mię-
dzy związkowcami branŜy energetycznej a pracodawcami nie 
postępują, więc związki zawodowe posuwają się do radykal-
nych form protestu.We wtorek i środę tysiące mieszkańców 
podparyskich departamentów Seine-Saint-Denis, Yvelines, 
Val-d'Oise i Val-de-Marne zostało nagle pozbawionych dostaw 
energii elektrycznej i gazu. Przerwy w dostawach przewaŜnie 
trwały kilka godzin. 
Poza tym około 350 tysiącom swoich klientów protestujący 
pracownicy EDF przestawili rano liczniki energii elektrycznej 
na wyŜsze niŜ zwykle taryfy. Dyrekcja EDF potępiła te "akty 
sabotaŜu" i ogłosiła ściganie ich sprawców na drodze sądo-
wej.Podobne niezapowiedziane odcinanie od dostaw energii 
przeprowadzano teŜ we wtorek w duŜych sieciach handlowych, 
m.in. Carrefour. Związkowcy zapowiadają, Ŝe będą kontynu-
ować akcje, jeśli negocjacje płacowe nie przyniosą rezulta-
tów.Francuskie media zauwaŜają, Ŝe w ostatnich tygodniach 
metody walki o prawa pracownicze bardzo się zradykalizowa-
ły. Coraz częściej dochodzi we Francji do "porwań" menedŜe-
rów przez zdesperowany personel, który chce wymusić w ten 
sposób ustępstwa.We wtorek robotnicy fabryki opon Continen-
tal zdewastowali siedzibę władz lokalnych w Compiegne 
(Pikardia) po tym, jak sąd potwierdził decyzję o likwidacji 
ich zakładu pracy w pobliskim Clairoix. 
 

Źródło –www.cire.pl– 22.04.2009 
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XXIV Pielgrzymka Energetyków do  

Częstochowy 19-23.08.2009 
Kórnik – Gniezno – Toruń – Pelplin – 

Malbork – Elbląg - Niepokalanów-
Częstochowa – 5 dniCena pielgrzymki   

649 zł ( 41-45 osób) 689 zł (36-40 osób)                
745 zł (30-35 osób) Osoby uprawnione mogą 
liczyć na dofinansowanie z Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych  
Szczegóły na 
www.solidarność.gorzow.enea.pl 
Menu:-Organizowane przez nas imprezy 
Zapisy : Mariusz Kępiszak tel  0 95 7217 504 
 

Archiwum Czesława M. 

Lata 90-te Od lewej J.Staniewski, H.Szałek W.Mazurek, 

A.Rębacz, S.Jagiełło 

 

 

Okiem Jujki 


