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 Bieszczady 

 

 
 

Ciągle pada...tak kiedyś śpiewały Czerwone 
Gitary i tak właśnie było gdy udaliśmy się na już 
XXIV Rajd Górski w Bieszczady. Blisko 100 
osobową grupą zamieszkaliśmy w hotelu PTTK 
w Ustrzykach Górnych. Pogoda nie dopisała, ale 
jednak wypadało ruszyć w mimo wszystko 
urokliwy nieco dziki teren Bieszczad. Nie 
zabrakło śmiałków, którzy codziennie wyruszali 
na tzw. trudniejszy szlak jak np na Połoninę 
Caryńską czy Tarnicę. Mniej odporni na 
niesprzyjającą pogodę w tym czasie pokonywali 
łatwiejsze trasy jak na Wieżę widokową na  

 

Jeleniowatym, Muczne - zagroda 
żubrów,  urokliwą cerkiew w Bystrem czy 
Muzeum Przyrodnicze Parku Bieszczadzkiego.  

W ostatnim dniu naszego pobytu wybraliśmy się 
wszyscy na zaporę wodną w Solinie.  Pomimo 
tego, że byliśmy tu już 8 lat temu, znów było co 
zwiedzać. Urokliwy przejazd gondolą nad 
jeziorem ze stacji Plesza na Górę Jawor, na 
której znajduje się wieża widokowa. To z niej 
zobaczyliśmy trasę, którą pokonaliśmy gondolą, 
a także zaporę oraz zapierający dech w piersiach 
bieszczadzki krajobraz wraz z Jeziorem 
Solińskim.  

 

 



 

 

2

Pomimo wyczerpujących codziennych spacerów 
mieliśmy jeszcze silę i ochotę by wieczorami 
bawić się przy muzyce lokalnych artystów. 

Rajd zakończył się uroczystą kolacją i zabawą 
taneczną. 

Do zobaczenia za rok w Zakopanem. 

 

 
Wybory do Rady Pracowników 

 
6-7 października br. odbyły się wybory do 
Rady Pracowników. Zgłosiło się 11 
kandydatów. 

Liczba osób uprawnionych: 1670 
Liczba osób, które wzięły udział w wyborach: 
1003 
Frekwencja wyniosła: 60,06%, a więc wybory 
są ważne; 
Na członków Rady Pracowników wybrani 
zostali (w kolejności liczby uzyskanych głosów):  
 

• Piekarska Iwona 
• Kobus Robert 
• Liniewski Łukasz 
• Szymański Dariusz 
• Drabkowska-Gerstenstein Sławomira 
• Macieja Przemysław 
• Kujawa Dawid. 

 
Miło nam zakomunikować, że aż 4 osoby weszły 
do Rady ze związku „Solidarność”. Nowym 
Członkom Rady Pracowników ANWILU 
gratulujemy i życzymy powodzenia. 

Wyższa płaca minimalna. 
To efekt skutecznych negocjacji 

Solidarności! 
 
 
Płaca minimalna wzrośnie szybciej, niż 
pierwotnie proponował rząd. To efekt 
negocjacji prowadzonych przez Solidarność. 
Od stycznia będzie to 3490 brutto oraz 3600 
brutto od lipca przyszłego roku. 
  
– Premier Morawiecki po rozmowie z Piotrem 
Dudą i po dyskusji ze związkiem zawodowym 
„Solidarność” zdecydował się na mocniejsze 
podniesienie płacy minimalnej. 
  
Dzisiejsza decyzja rządu oznacza, że zamiast 
planowanego wcześniej wzrostu od stycznia 
3383 zł i od lipca 3450 zł płaca minimalna 
wyniesie odpowiednio 3490 zł i 3600 zł. 
  
– To mniej, niż postulowała Solidarność, ale 
znacząco więcej, niż pierwotnie proponował 
rząd. Cieszę się, że nasze argumenty przekonały 
pana premiera i udało się wypracować dobry 
kompromis i zachować proporcję minimalnej 
płacy w relacji do przeciętnego wynagrodzenia 
na poziomie 50 proc. – powiedział po 
konferencji Piotr Duda, szef Solidarności. 

 
 

Zabawa Andrzejkowa 
 

Komisja Zakładowa serdecznie zaprasza na 
organizowaną zabawę Andrzejkową w dniu 
18.11.2022r. w godz. 18.00-2.00 w Restauracji 
„Tawerna” w Brześciu Kuj.  
Odpłatność: 
dla członka związku - 250zł od pary. 
dla obcych – 380zł od pary. 
Zapisy u przewodniczącego. 
  

 

Elektroniczna legitymacja 
członkowska 

Już ponad 300 tysięcy elektronicznych 
legitymacji NSZZ „Solidarność” zostało 
wydrukowanych i wydanych przez Komisję 
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Krajową. Od 4 lat posiadacze elektronicznej 
legitymacji mogą skorzystać z rabatów na 
stacjach LOTOS, a od lipca 2019 roku także z 10 
proc. zniżki na ubezpieczenia w PZU, w ramach 
programu „Klub PZU Pomoc dla NSZZ 
Solidarność”. Dodatkową ofertę dla członków 
Klubu PZU Pomoc NSZZ „Solidarność” 
przygotował także Bank Pekao S.A. 
 

O zasadach uzyskania zniżek więcej informacji 
na stronie Komisji Krajowej NSZZ „S”.  
 

Jednak, aby z nich skorzystać należy w pierwszej 
kolejności wyrobić legitymację elektroniczną, w 
tym celu trzeba zwrócić się do macierzystej 
organizacji związkowej. 

 
Uwaga:  
Komisja Zakładowa prowadziła akcje w celu 
nabycia legitymacji „LOTOS BIZNES” (zniżki 
na paliwa). Karty miały być wydawane w 
siedzibie związku od m-ca październik + bon 
100zł dla każdego członka związku (tzw. 
inflacyjne). Na razie wstrzymano tą akcję, 
ponieważ LOTOS zawiesił akcją promocyjną na 
paliwa.  
Bon w kwocie 100zł został przeniesiony na m-c 
grudzień razem paczką świąteczną. W 
najbliższych dniach będzie przeprowadzona 
ankieta wśród członków związku, co chcą na 
święta: paczka ze słodyczami, czy gadżet. 
To co każdy sobie wybierze z tych dwóch 
rzeczy, taki otrzyma prezent na święta od KZ. 
  

17 listopada w Warszawie 
Solidarność organizuje 

manifestację! 
 

Po dwóch turach rozmów z rządem 
Solidarność zdecydowała o zorganizowaniu 
17 listopada protestu w Warszawie. W ocenie 
Związku propozycje rządu nie gwarantują 
skutecznej realizacji jego postulatów. – Nie 
szykujemy protestu przeciwko rządowi, ale 
na rzecz realizacji naszych postulatów – 
powiedział podczas dyskusji szef Solidarności 
Piotr Duda. 

  „Propozycje rządu nie gwarantują skutecznej 
realizacji postulatów Związku w zakresie 
przeciwdziałania wzrostowi cen energii, 
przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu 
polskiego społeczeństwa, groźbie upadłości firm 
energochłonnych oraz nie wychodzą naprzeciw 
oczekiwaniom znaczących podwyżek dla 
pracowników zatrudnionych w szeroko pojętej 
sferze finansów publicznych” – głosi uchwała 
dzisiejszej Komisji Krajowej. 

 Uchwała przywołuje dwie tury rozmów z 
rządem, które odbyły się 22 września br. podczas 
posiedzenia w Zakopanem, jak i rozmów z 
premierem Mateuszem Morawieckim 5 
października w Warszawie. 
  
„W tej sytuacji Komisja Krajowa podejmuje 
decyzję o zorganizowaniu 17 listopada br. w 
Warszawie  manifestacji ulicznej” – czytamy w 
uchwale. 
  
Solidarność żąda realizacji trzech podstawo-
wych postulatów: 
  
– Systemowego powstrzymania wzrostu cen 
energii uzyskiwanej ze wszystkich rodzajów 
surowców i nośników; 
  
– Zapewnienia godziwego (systemowego) 
wzrostu wynagrodzeń pracowników w szeroko 
rozumianej sferze finansów publicznych; 
  
– Przyjęcia ustawy dotyczącej tzw. emerytur 
stażowych. 
  
Decyzja o proteście nie zamyka drogi do 
porozumienia. NSZZ  „Solidarność” jak zawsze 
jest otwarta na rzeczowy dialog, jednak bez 
zmiany stanowiska rządu wobec kluczowych 
postulatów porozumienie nie będzie możliwe. 

 
 

 
Redaguje zespół. 

Wydaje: Komisja Zakładowa 
NSZZ Solidarność w ANWILU S.A. 

w ANWILU S.A. tel. 65-65 


