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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy? 
19.04.2011 Posiedzenie ZR Gorzów  

NSZZ Solidarność. 
19 kwietnia 2011  odbyło się  kolejne w tym roku 
posiedzenie Zarządu Regionu Gorzowskiego NSZZ 
„Solidarność”, podczas którego m.in.: 
- przedstawiono informacje z prac Prezydium ZR 
omówiono sytuację w zakładach pracy (m.in. w No-
wym Szpitalu w Kostrzynie nad Odrą, SP Szpitalu 
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrze-
czu, Zakładach Drzewnych w Dobiegniewie, Enea 
SA, Christianapol Łowyń, PGE EC Gorzów ,) 

Członkowie ZR Gorzów + zaproszeni goście 
- wybrano skład Lubuskiego Sztabu Protestacyjnego 
w osobach: Jarosław Porwich, Waldemar Rusakie-
wicz, Krzysztof Gonerski  i Marek Tymanowski, 
który wspólnie z przedstawicielami Regionu Zielo-
nogórskiego koordynował będzie przygotowania 
związane z ogólnopolską akcją protestacyjną NSZZ 
„Solidarność” ogłoszoną przez Komisję Krajową 
Związku pod hasłem „Polityka wasza, bieda na-
sza” (pierwszym elementem akcji będzie organizacja 
demonstracji, które odbędą 25 maja br. we wszyst-
kich miastach wojewódzkich Polski) 
- stosownymi uchwałami przyjęto sprawozdanie z 
budżetu ZRG za 2010 rok, projekt budżetu na 2011 
rok oraz upoważniono Prezydium ZRG do coroczne-
go zatwierdzania sprawozdania finansowego (w tym 
bilansu, rachunku zysków i strat i informacji dodat-
kowej) 
- podjęto decyzje będące konsekwencją uchwały 
ZRG zobowiązującej organizacje związkowe do do-
starczenia do ZR „Informacji finansowych dotyczą-
cych składek członkowskich” 
- ustalono termin kolejnego posiedzenia ZRG na 17 
maja br.   

20.04.2011 Obradowała KP NSZZ  
Solidarność Enea Gorzów Wlkp. 

W Rejonie Dystrybucji Choszczno na wyjazdowym 
posiedzeniu spotkali się członkowie Komisji Podza-

kładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.  

Członkowie KP NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. 
 

Po przyjęciu protokołu z ostatniego zebrania oraz 
wysłuchaniu sprawozdania z działalności złożonego 
przez K.Gonerskiego przystąpiono do realizacji 
przyjętego wcześniej programu zebrania. Tematyka 
poruszana na zebraniu: 
1.Przyjęcia członków.Członkowie KP jednogłośnie 
przyjęli w szeregi naszej organizacji kolejnego 
członka.  
2.Prywatyzacja. Podziękowano wszystkim ,którzy 
przyczynili się do tego ,że nie doszło do sprzedaży 
Enei dla EDF. 
3.Sprawy płacowe. Omówiono aktualny etap roko-
wań w sporze płacowym w Operatorze. Czekamy na 
mediacje z udziałem Mediatora z listy MPiPS. 
4.Pozew przeciwko Enea S.A. 12.04.2011 mec. P. 
Cierkoński  w Sadzie Rejonowym w Gorzowie 
Wlkp. w imieniu 201 pracowników Oddziału Dys-
trybucji Gorzów Wlkp. złożył pozew przeciwko 
Enea S.A. Członkowie KP zapoznali się z treścią 
pozwu. 
5.Restrukturyzacja Operatora. Przedstawiono stano-
wisko  Prez. KM NSZZ Solidarność Enea negatyw-
nie opiniujące propozycje spionowania komórek do-
tychczas podległych pod Dyrektorów Oddziałów. 
6.Ogólnopolska akcja protestacyjna. K. Gonerski 
przedstawił ustalenia jakie zapadły na szczeblu Ko-
misji Krajowej oraz Zarządzie Regionu Gorzów 
NSZZ Soliodarność. Podjęto przygotowania do 
uczestnictwa w manifestacji i pikiecie pod UW w 
Gorzowie Wlkp. 
7.Spływ Drawa 2011. Kolejny już raz będziemy or-
ganizatorami spływu kajakowego na Drawie. Ustalo-
no termin tegorocznego spływu w dniach-8- 10 lipca 
2011r. –szczegóły na naszej stronie internetowej. 
8. Na zakończenie zebrania członkowie KP złożyli 
sobie życzenia z okazji zbliżających się Świąt  
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Wielkanocnych. 

Otwarte spotkanie z załogą RD Choszczno 
9.Otwarte spotkanie z załogą RD Choszczno. Tema-
tyka spotkania pokrywała się z tematyką poruszaną 
podczas zebrania KP. Wiele pytań dotyczyło przyję-
tego Planu działalności socjalnej na 2011r. 
Oczywiście podczas spotkania nie zabrakło życzeń z 
okazji Świąt Wielkanocnych. 
 

26.04.2011 Żądanie wycofania się z próby 
likwidacji RD Ko ścian. 

W Poznaniu spotkali się przedstawiciele dwóch naj-
większych organizacji związkowych działających w 
Enea. Głównym tematem spotkania było ustalenie 
działań jakie zostaną podjęte przez związki  w celu 
nie dopuszczenia do likwidacji Rejonu Dystrybucji 
Kościan. Zarząd Operatora podjął próbę likwidacji 
RD Kościan poprzez połączenie z RD Leszno .Jest 
to kolejny przykład łamania zawartych porozumień.  
Wcześniejsze pisma w tym temacie Komisji Podza-
kładowej NSZZ Solidarność Poznań oraz Prezydium  
Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea 
nie spowodowały zatrzymania procesów likwidacji 
RD Kościan, w związku z tym zgłoszono żądanie 
uchylenia uchwały Zarządu Operatora dotyczącej 
likwidacji RD Kościan oraz przestąpienia do roz-
mów w trybie przewidzianym prawem pracy. Usta-
lono ,że 29 kwietnia 2011 przed siedzibą Operatora 
Odbędzie się pikieta protestacyjna przeciwko łama-
niu  przez Zarząd Operatora zawartych porozumień.  

 
Członko-
wie Pre-
zydium 
KM 
NSZZ 
Solidar-
ność 
Enea 
 

27.04.2011 Zatrzymano zabójców   
Marka Gajka  

Zachodniopomorscy policjanci zatrzymali 5 męż-
czyzn podejrzanych o zabójstwo pracownika Pogo-
towia  Energetycznego w Barlniku- Marka Gajka. 
Intensywne czynności śledcze doprowadziły do ze-
brania materiału dowodowego uzasadniającego 
przedstawienie sprawcom zarzutów przez Prokuratu-
rę Rejonową w Myśliborzu. 
Już wstępnie wykonane czynności na miejscu zda-
rzenia wskazywały, że prawdopodobnie ofiara za-
skoczyła włamywaczy na gorącym uczynku popeł-
nienia przestępstwa kradzieży elementów wyposaże-
nia trafostacji, a następnie została przez nich pobita. 
W wyniku odniesionych obrażeń Marek Gajek  
zmarł. Skrupulatnie zbierane informacje dzień po 
dniu naprowadzały na trop wiodący do sprawców 
spoza powiatu myśliborskiego. Policjanci zatrzymali  
5 mężczyzn w wieku 22, 19, 18,17 i 15 lat. Wszyscy 
są mieszkańcami powiatu goleniowskiego. Usłyszeli 
zarzuty współudziału w zabójstwie Marka Gajka  
===================================== 

  Podziękowanie 
 

"Nie umiera ten - 
kto trwa w pamięci 

żywych" 
 

    Dziękuj ę wszystkim, którzy 
uczestniczyli, w ostatniej drodze tragicznie zmar-

łego mojego męża śp.  
Marka Gajka. 

Szczególne słowa podziękowania kierujemy do: 
- Zarządu i  Dyrekcji  ENEA Operatora,  
- Przewodniczących i delegacji Związku  

Zawodowego "Solidarność", 
- Orkiestry dętej i pocztów sztandarowych, 
- przyjaciół, koleżanek  i kolegów  z pracy, 

Za okazaną pomoc, życzliwość, kwiaty ,wieńce i 
serce . 

Serdeczne podziękowania składa 
Krystyna Gajek z dziećmi. 

===================================== 

27.04.2011 Pikieta pracowników Grupy 
Kapitałowej TAURON 

W Katowicach odbyła się pikieta pracowników spó-
łek zależnych Grupy Kapitałowej TAURON Polska 

(Ciąg dalszy ze strony 2) 
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Energia S.A. przed siedzibą Zarządu TAURON Pol-
ska Energia S.A. W  proteście uczestniczyło około 
3,000 pracowników wszystkich spółek grupy, którzy 
swoją obecnością wyrazili swój jednoznaczny sprze-
ciw oraz niezadowolenie z podejmowanych tak 
przez Zarząd TAURON Polska Energia S.A., jak też 
zarządy spółek zależnych działań konsolidacyjnych 
zachodzących w grupie kapitałowej, w tym w szcze-
gólności restrukturyzacji oraz pozbawiania pracow-
ników ich uprawnień, jak też braku podwyżek wyna-
grodzeń w 2011 roku.  

Pikieta Pracowników Taurona 
Pikieta została zorganizowana przez wszystkie cen-
trale związkowe działające w Grupie Kapitałowej 
TAURON Polska Energia S.A. i była jednoznacz-
nym votum nieufności  wobec działań podejmowa-
nych przez władze TAURON Polska Energia S.A., 
jak również wobec zarządów poszczególnych spółek 
grupy kapitałowej, których piękne deklaracje przy-
gotowane na użytek mediów oraz akcjonariuszy mi-
jają się znacząco z praktyką dnia codziennego.  
Prezydium Rady Społecznej złożyło   petycję do  
Zarządu TAURON Polska Energia S.A., w której 
wskazano na najważniejsze kwestie bolące pracow-
ników poszczególnych spółek grupy kapitałowej 
TAURON Polska Energia S.A.  Determinacja pra-
cowników pozwoliła na uzyskanie od Prezesa Zarzą-
du TAURON Polska Energia S.A. deklaracji zmiany 
dotychczasowej postawy prezentowanej przez wła-
dze grupy kapitałowej w zakresie prowadzenia pozo-
rowanego dialogu społecznego w grupie.  W razie 
braku dotrzymania słowa przez Zarząd TAURON 
Polska Energia S.A. oraz Zarządy poszczególnych 
spółek zależnych, jak też braku realizacji zgłasza-
nych żądań podjęte zostaną dalsze skuteczne działa-
nia. 
 

 

29.04.2011 Pikieta przed siedzibą  
Enea Operator. 

W Poznaniu przed siedzibą Enea Operatora protesto-
wali związkowcy z NSZZ Solidarność oraz ZZ Pra-
cowników Grupy Kapitałowej Enea.  

Pikieta przed siedzibą Operatora w Poznaniu 
Powodem protestu było łamanie zawartych porozu-
mień oraz próba likwidacji Rejonu Dystrybucji Ko-
ścian. Mimo wcześniejszej informacji o pikiecie 
wszyscy członkowie  Zarządu Operatora opuścili 
siedzibę Spółki żeby uniknąć  spotkania z przedsta-
wicielami załogi .Tym samym Zarząd po raz kolejny  
pokazał swój stosunek do załogi. Delegacji związ-
kowców nie chciano wpuścić do budynku Enea Ope-
ratora. Protestujący udzielili wsparcia delegacji i w 
dużo szerszym gronie udano się do pomieszczeń Za-
rządu Operatora.  

Złożenie petycji w siedzibie Zarządu Operatora 
Tam też w sekretariacie złożono stosowną  pety-
cję .W petycji ostrzeżono ,że jeżeli Zarząd  nie wy-
cofa się z działań niezgodnych z prawem zostanie 
ogłoszony strajk. 

(Ciąg dalszy ze strony 3) 
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1.05.2011 Beatyfikacja Jana Pawła II- 
Pielgrzymka Energetyków 

Watykan uroczystości beatyfikacyjne  na placu Św. Piotra 
Kilka tysięcy pielgrzymów z "Solidarności" uczest-
niczyło w uroczystościach beatyfikacyjnych Jana 
Pawła II. Autokarami i pociągami  docierali związ-
kowcy do Rzymu, aby oddać cześć błogosławione-
mu  Janowi Pawłowi II. Z Warszawy wyruszył spe-
cjalny pociąg "Popiełuszko", zorganizowany przez 
Sekcję Krajową Kolejarzy NSZZ Solidarność. Jecha-
liśmy do Rzymu, aby podziękować za pontyfikat Ja-
na Pawła II, bez którego związek by nie powstał i 
nie przetrwał .  W uroczystościach na Placu św. Pio-
tra wzięło udział prezydium Komisji Krajowej 
NSZZ "Solidarność" z przewodniczącym Piotrem 
Dudą na czele – „Jak każdy Polak mam bardzo oso-
bisty stosunek do Karola Wojtyły. Gdy został papie-
żem, miałem szesnaście lat. Jego mądrość i dobroć 
towarzyszyły mi przez całe dorosłe życie. Mój ro-
dzinny Śląsk, górnicy, w słowa Jana Pawła II wsłu-
chiwali się zawsze ze szczególnym skupieniem. Nie 
wyobrażam sobie, żeby nas tu niebyło”. 

Obraz Błogosławionego Jana Pawła II  

Liczna 44 osobowa reprezentacja Enei uczestniczyła 
również w uroczystościach beatyfikacyjnych .  Nie-
stety ze względu na bardzo dużą liczbę pielgrzymów 
(1,5 mln.) naszym reprezentantom   nie udało się 
wejść na Plac Św. Piotra i  dlatego uczestniczyli w 
uroczystościach na ulicach Rzymu. Emocje oraz  
świadomość uczestniczenia w historycznym wyda-
rzeniu  wynagrodziły trudy pielgrzymowania. Wzru-
szające były spotkania z pielgrzymami z często bar-
dzo odległych krajów, którzy z radością i entuzja-
zmem witali flagi "Solidarności" .  
 
W dniach 29 kwietnia – 4 maja bieżącego roku grupa 
energetyków ENEA z terenu Poznania, Gorzowa, Opale-
nicy , Wałcza, Szczecina  uczestniczyła pielgrzymce auto-
karowej w Włoch gdzie kulminacyjnym punktem był 
udział w uroczystościach beatyfikacyjnych największego z 
rodu Polaków umiłowanego Ojca Świętego Jana Pawła 
II. W drodze do serca Rzymu nawiedziliśmy romantyczna 
Weronę . Niestety nie udało się nam spotkać Romea i Juli 
( przebywali poza domem J ) . Następnie udaliśmy się do 
Sienny. W drodze spotkało nas zaskakujące zdarzenie. Na 
jednym z parkingów zostaliśmy zablokowani podobnie jak 
kilka innych autokarów  i samochodów przez uszkodzone-
go TIR-a włoskiego. Mając w perspektywie dalsza drogę 
na nocleg w okolicach  Rzymu rozważaliśmy pominięcie 
Sienny. Po około 2 godzinach jednak udało się odbloko-
wać wyjazd. Udaliśmy się zatem na krótki spacer i zwie-
dzanie Sienny. Jakie było nasze wielkie zaskoczenie i na-
groda za trud oczekiwania na parkingu po ludzku nie da 
się wytłumaczyć. Wracając do autokaru spotkaliśmy się z 
procesją w której uczestniczyli barwnie ubrani przedsta-
wiciele mieszkańców. W tejże to procesji niesiono reli-
kwie Św. Katarzyny. Można tu zaryzykować stwierdzenie, 
że poprzez to nasze opóźnienie to Święta wyszła Nam na 
spotkanie.  

Procesja z relikwiami Św. Katarzyny 
Takich i podobnych zdarzeń było kilka. Następnego dnia 
po północy udaliśmy się każdy z pełnym bagażem próśb, 
podziękowań i oczekiwań do Rzymu na spotkanie z no-
wym błogosławionym. Niestety po ludzku nie udało się 
nam dotrzeć na Plac Św. Piotra ( ogromne rzesze wier-
nych z całego świata). Podjęliśmy zatem decyzje o uczest-

(Ciąg dalszy ze strony 4) 
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nictwie w uroczystościach na najbliższym placu przed 
telebimem. W zasięgu wzroku mieliśmy kopuły bazyliki 
Św. Piotra. Odczucia jakie towarzyszyły każdemu z Nas z 
pewnością pozostaną w naszych sercach na długie lata.  

Uroczystości beatyfikacyjne na ulicach Rzymu 
Czuliśmy jednak w ogromie bijących obok siebie sercach 
ludzi stojących obok pomimo barier językowych niesamo-
witą jedność  i braterstwo. Byliśmy jedną wielką rodziną 
Błogosławionego Jana Pawła II zaproszoną przez Niego 
do siebie. Byliśmy mile zaskoczeni gościnnością oraz tro-
ska o pielgrzymów przez mieszkańców wiecznego 
miasta. Każdy z pielgrzymów otrzymał pakiet z żyw-
nością oraz wodę mineralną .Służby porządkowe 
otaczały nas wszechobecną pomocą i troską. Euforia 
tłumu osiągnęła apogeum po wygłoszonej przez Pa-
pieża Benedykta XVI formule beatyfikacyjnej.  Po 
zakończeniu uroczystości udaliśmy się w dalszą dro-
gę odwiedzając malownicze Florencję i Wenecję. W 
dniu święta Konstytucji 3 – go Maja i patronki Pol-
ski NMP nawiedziliśmy sanktuarium Św. Antoniego 
gdzie podczas mszy świętej podobnie jak w Watyka-
nie polecaliśmy wszystkie intencje z którymi przyby-
liśmy. Szczególnie prosząc o pomyślność dla Na-
szych kolegów i koleżanek z ENEA , otwartość firmy 
na losy i byt pracowników oraz błogosławieństwo 
dla Ojczyzny. 
Chociaż trud pielgrzymi był ogromny to wszyscy jedno-
głośnie potwierdzają  : ,,Było warto „ oraz ,, Do zobacze-
nia na kanonizacji ”.  
        

5.05.2011 Pogotowie Strajkowe w  
Enea Operator. 

Brak reakcji na zgłoszone 26.04.2011 żądanie 
wstrzymania likwidacji RD Kościan oraz na pikietę , 
która odbyła się przed siedzibą Operatora 
29.04.2011. spowodował zaostrzenie protestu . Z 
dniem 5 maja 2011 we wszystkich jednostkach orga-
nizacyjnych Enea Operator  ogłoszone zostało Pogo-
towie Strajkowe. Pogwałcenie przez Zarząd Opera-
tora zapisów realizujących zasadę partycypacji pra-
cowniczej zawartych w porozumieniach zmusza 
związki zawodowe do podjęcia zdecydowanych 
działań w obronie interesów pracowniczych. W 

przypadku dalszego uchylania się od respektowania 
zawartych porozumień następnym etapem akcji pro-
testacyjnej będzie  strajk.  
6.05.2011 Nowy emeryt 

Jan Podsiadło. 
Do  szczęśliwców , którzy 
doczekali  się emerytury w 
Enea dołączył kolega Jan 
Podsiadło z Rejonu Dystry-
bucji Gorzów Wlkp. W uro-
czystym pożegnaniu Kol. Ja-
na  uczestniczyli  przedstawi-
ciele Dyrekcji,  Kierownic-
twa oraz byli i obecni  współ-
pracownicy. W tak uroczystym dniu  nie mogło za-
braknąć przedstawicieli związku do którego Janek 
należy. Były  życzenia ,wspomnienia , kawa oraz 
pyszne ciasto. Jasiowi życzymy wszystkiego najlep-
szego na nowej drodze życia i zapraszamy do  czyn-
nej działalności w coraz większym Kole Rencistów i 
Emerytów działającym przy Naszej Organizacji oraz 
zapraszamy  do częstych odwiedzin. 

Uczestnicy pożegnania J. Podsiadło 

10.05.2011 Obradowała Rada SKE-
spotkanie z Przew. KK- P. Dudą 

W Łodzi spotkali się członkowie Rady Sekcji Krajo-
wej Energetyki NSZZ Solidarność. W spotkaniu 
uczestniczyli zaproszeni goście: Przew. Komisji 
Krajowej Piotr Duda ,Przew. Łódzkiego Zarządu 
Regionu –Waldemar Krenc, Przew. Sekretariatu 
Górnictwa i Energetyki –Kazimierz Grajcarek. W 
pierwszej części posiedzenia uczestniczyli również 
członkowie Komisji Międzyzakładowej PGE Obrót i 
PGE Dystrybucja w Łodzi.  Krótkie wystąpienia za-
proszonych gości rozpoczęły obrady. Trwa Pogoto-
wie Protestacyjne , planowane są pikiety i manifesta-
cje –P. Duda apelował o poparcie tych i innych form 
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protestu. Pytania zadawane zaproszonym gościom 
dotyczyły funkcjonowania związku ,obsługi prawnej 
Komisji Zakładowych, zbliżających się wyborów 
parlamentarnych, prowadzenia ogólnopolskiej akcji 
protestacyjno-strajkowej.  

Członkowie Rady SKE podczas obrad 

Po pytaniach do Przewodniczących i przyjęciu pro-
tokołu z ostatniego posiedzenia Rady SKE i  przystą-
piono do realizacji przyjętego programu zebrania. 
Przedstawiciele poszczególnych grup zdali relację z 
sytuacji panującej w ich firmach. W zdecydowanej 
większości grup prowadzone są spory zbiorowe 
związane z dziką  restrukturyzacją  oraz  brakiem 
podwyżek płac.  Pikiety pracowników które odbyły 
się Tauronie  oraz Enei wynikają z łamania prawa 
pracy oraz determinacji pracowników w obronie 
swoich praw.  Aktualnie trwa zbieranie upoważnień  
Komisji  będących członkami SKE do prowadzenia 
w  ich imieniu ogólnopolskiej akcji protestacyjno-
strajkowej przez Radę SKE NSZZ Solidarność. Po 
raz kolejny członkom Rady przypomniano o ko-
nieczności podania aktualnej liczby członków.  

Przewodniczący KK Piotr Duda z naszym biuletynem 

Członkowie Rady wezmą  udział we wszystkich for-
mach protestu organizowanych przez Komisję Kra-
jową NSZZ Solidarność i o to samo apelują do  
struktur  związku zrzeszonych w SKE. 

13-14.05.2011 Kolejne seminarium w      
ramach współpracy przygranicznej. 

„Polityka zatrudnienia i polityka społeczna w Unii Euro-
pejskiej . Praca a życie rodzinne” to tytuł kolejnego semi-
narium w ramach projektu „Forum interkulturowej kwali-
fikacji pracowników” Nowa formuła seminarium –praca 
w podgrupach a następnie prezentacja efektów pracy ze-
społów spowodowała większe zaangażowanie uczestni-
ków spotkania. Na zakończenie pierwszego dnia szkole-
nia  wszyscy uczestnicy  udali się na most graniczny we 
Frankfurcie i wspólnie zapoznali się z wystawą „Praca i 
życie rodzinne na tle migracji zarobkowej z krajów Euro-
py Środkowo-Wschodniej. Flex- in Security” 

Uczestnicy seminarium 

16.05.2011 Rokowania płacowe w  
Operatorze-brak porozumienia 

Spór zbiorowy w  Enea Operator  trwa. Kolejna tura ro-
kowań tym razem w obecności mediatora z listy MPiPS 
Jacka Męciny nie przyniosła oczekiwanego rezultatu w 
postaci zawarcia porozumienia płacowego. Zapropono-
wany wskaźnik  przyrostu funduszu w wysokości 2.4 % 
jest dla strony związkowej  nie do przyjęcia ponieważ nie 
gwarantuje dogonienia  aktualnej inflacji , która przekro-
czyła już 4%. Strona związkowa po raz kolejny zapropo-
nowała przeznaczenie na podwyżki płac zasadniczych 
środków pochodzących z wypłat jednorazowych wypła-
conych w 2010 i będących w funduszu wynagrodzeń na 
2011. Zarząd Operatora dalej upiera się by większość 
kwoty przeznaczonej na podwyżki rozdysponować w po-
staci jednorazowych wypłat motywacyjnych. Wysokości 
tz górki z 2010.  wymaga dodatkowych wyliczeń , które 
strona pracodawcy przedstawi do 23.05.2011. Strona 
związkowa zaproponowała nagrywanie rokowań  po-
cząwszy od następnego spotkania . Jedyne co udało się 
uzgodnić to termin następnych rokowań- o 27.05.2011. 
Termin ten strona związkowa uważa za ostateczny do 
zawarcia porozumienia.   

Z lewej strony mediator  MP i PS Jacek Męcina 
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Humor z Internetu 

Zagadka 
- Co zrobi PO, jeśli policja złapie premiera Donalda Tuska 

prowadzącego po pijaku? 
- Powoła komisję śledczą do wyjaśnienia problemów alko-

holowych wszystkich dotychczasowych premierów RP. 

Archiwum Czesława M. 

Lata 90-te szkolenie w ZE Gorzów 

Okiem Jujki 

Propaganda PRL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Złote myśli 

 
Liczby Miesiąca 

Zyski netto grup energetycznych za 2010 r.: 
 -639 mln. zł.- Enea , 625 mln. zł-Energa,  
1 mld. zł.- Tauron , 3,63 mld. zł.-PGE,  
-3633,54 zł. wyniosło przeciętne wynagro-
dzenie brutto w marcu 2011r. 
-1,48 mln. zł. zarobił w 2010 roku prezes 
Polskiej Grupy Energetycznej. 
-1,26 mln zł zarobił  w 2010 roku prezes 
Tauronu. W 2009 roku zarobił 250 tys. zł.-
ładny wzrost. 
-13.1% wyniosła w marcu 2011 stopa bez-
robocia w Polsce. Na koniec marca w urzę-
dach zarejestrowanych było 2,133 mln bezro-
botnych. 
-7,1% wyniosła w kwietniu 2011 stopa  
bezrobocia w Niemczech. 
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Wzajemnie przebaczyć winy, Koniec poło-
żyć rozterce, A z walki wyjdzie zwycięsko 
Walczące narodu serce.” -Jan Kasprowicz 
 


