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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy? 
26.07.2013 CUW wprowadzane tylnymi 

drzwiami? Stanowisko KM NSZZ „S” Enea. 
Deklaracje nowych władz Enea S.A. o woli współpracy dla 
dobra Firmy i Pracowników oraz zmiany polityki konfrontacyj-
nej poprzedniego zarządu kłócą się z faktami jakie ostatnio  
mają miejsce w grupie Enea.  
Enea News z 7.07.2013 r. poinformował  o powołaniu nowego 
Zarządu Enea Centrum. Przy okazji tej informacji przemycono 
bardzo niepokojący tekst: 
”Głównym zadaniem nowo wybranego Zarządu ENEA Cen-
trum SA będzie przeprowadzenie analizy dotyczącej możliwości 
utworzenia Centrum Usług Wspólnych. Powyższa analiza doty-
czyć będzie finansów i księgowości, IT, zasobów ludzkich, logi-
styki i obsługi klienta we wszystkich spółkach Grupy Kapitało-
wej ENEA”. 
Inne działania w tym również spotkanie z nowym Zarządem 
Enea Centrum  18.07.2013 ,na którym dowiedzieliśmy się ,że 
planuje się zmianę struktury organizacyjnej celem dostosowa-
nia jej do wymogów CUW jasno wskazują ,że deklaracje o 
wstrzymaniu wszelkich restrukturyzacji do momentu opraco-
wania nowej strategii nie polegają na prawdzie.  
Takie działania nie mogą pozostać bez naszej reakcji. Dlatego 
dzisiaj wysłaliśmy pismo do Zarządu Enea S.A. dotyczące za-
istniałej sytuacji , która budzi wielki niepokój pracowników. 
Poprosiliśmy o wyjaśnienie, dlaczego Zarząd ENEA S.A. bez 
przyjęcia nowej, skonsultowanej z organizacjami związkowymi 
strategii zaczyna reorganizację, która docelowo obejmie niemal 
całą Grupę Kapitałową, a przez to dotknie niemal każdego pra-
cownika zatrudnionego w jej strukturach.  
W piśmie podkreślili śmy kolejny raz  ,że liczmy na konstruk-
tywny  dialog polegający na „słuchaniu i słyszeniu” argumen-
tów każdej ze stron oraz na wyborze  najlepszych rozwiązań  
uwzględniających  w równej mierze rozwój naszej firmy  z 
dbałością o identyfikację się z nią zatrudnionych  pracowni-
ków. Pełna treść pisma dostępna na naszej stronie: 

-Menu-Aktualności 

30.07.2013 W Enea S.A.  
nie tylko o motywacji. 

Zgodnie z ustaleniami z 11.07.2013 r. w Poznaniu doszło do 
kolejnego spotkania stron dialogu w Enea S.A. poświęconego 
ocenie nowego systemu motywacyjnego. 

Rozmowy w Enea S.A. 
Dyrektor Ł. Pawłowski przedstawił analizy poświęcone syste-
mowi premiowania Pracowników Obszaru Handlu. Strona 
związkowa zasugerowała szkolenie dla Pracowników Handlu 
uwypuklające błędy przy zawieraniu umów i kontraktów. 
Dyrektor J.Tomczyk podsumowała dokonaną ocenę pracowni-
ków za okres od marca do czerwca 2013 r. Szczegółowo omó-
wiono kryteria oceny oraz poinformowano stronę społeczną o 
odwołaniach jakie wpłynęły do pracodawcy oraz sposobie ich 
załatwienia. Poinformowała też o sposobie załatwienia sprawy 
związanej z kosztami sądowymi pracowników. W najbliższym 
czasie planowane jest szkolenie dla pracowników związane z 
nowym systemem premiowania. 

Strony podpisały stosowne uzgodnienia dotyczące nagrody na 
Dzień Energetyka oraz wysokości płacy zasadniczej oraz go-
dzinowej stawki w pierwszym półroczy 2013 w Enea S.A. po-
trzebnej do wyliczania dodatków wynikających z ZUZP. 
Strona związkowa zgłosiła problem z rozliczaniem delegacji 
związanych z wyjazdami do Enea S.A. Po rozpoznaniu proble-
mu na następnym spotkaniu zostanie zaproponowany sposób 
załatwienia tej sprawy. 

1.08.2013- 69 rocznica wybuchu  
Powstania Warszawskiego 

1 sierpnia 1944 roku, o godzinie 17, milion mieszkańców oku-
powanej Warszawy oraz 50 tysięcy żołnierzy podziemia znala-
zło się w ogniu najdłuższej i najbardziej krwawej bitwy party-
zanckiej podczas II wojny światowej. Bitwa ta stała się jednym 
z najważniejszych wydarzeń w dwudziestowiecznej historii 
Polski. Z perspektywy lat coraz lepiej widzimy ponadczasowy 
wymiar Powstania, coraz głębiej rozumiemy wpływ, jaki wy-
warło ono na dalsze losy naszej Ojczyzny. Powstanie War-
szawskie było największym niepodległościowym zrywem Ar-
mii Krajowej i największą akcją zbrojną podziemia w okupo-
wanej przez hitlerowców Europie. Rozpoczęte 1 sierpnia 1944 
roku, na rozkaz Komendanta Głównego AK gen. Tadeusza 
Komorowskiego „Bora”, miało w założeniach trwać kilka dni. 
Powstanie zakończyło się kapitulacją po 63 dniach walk. Pole-
gło lub zostało zamordowanych przez Niemców 18 tys. po-
wstańców i ok. 180 tys. cywilów. O zaciętości walk świadczy 
fakt, że Warszawa walczyła o 24 dni dłużej niż armie francu-
ska, belgijska, holenderska i brytyjska w kampanii 1940 roku. 
Siły zaangażowane przeciwko Powstaniu znacznie przewyższa-
ły liczebność słynnego Afrikakorps marszałka Rommla. Niem-
cy stracili 10 tysięcy zabitych, 7 tysięcy zaginionych i 9 tysięcy 
rannych. 

1.08.2013 Obradowała  
KM NSZZ Solidarność Enea. 

We Wrześni spotkali się członkowie Komisji Międzyzakłado-
wej NSZZ Solidarność Enea. Wybór miejsca spotkania nie był 
przypadkowy. 1 sierpnia mija druga rocznica śmierci pocho-
dzącego z Wrześni Członka K M NSZZ Solidarność Enea-
Pawła Balcerowskiego. Przed  rozpoczęciem obrad członkowie 
KM   uczestniczyli w Mszy Świętej w intencji zmarłego , oraz  udali się na 
Cmentarz Komunalny  by  wspólnie  pomodlić się i zapalić znicze na grobie 
Pawła.  Po tych uroczystościach członkowie Komisji zaczęli obrady 
oraz  przystąpili do realizacji wcześniej przyjętego programu zebrania. 

 
(Ciąg dalszy na stronie 3) 
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Członkowie KM  podczas obrad 
 
Tematyka obrad KM NSZZ Solidarność Enea: 
1.Protokół  z 15.05.2013 . Zebrani po  przeczytaniu protokołu z ostatniego 
posiedzenia KM  oraz naniesieniu drobnych poprawek  przyjęli jego treść. 
2. Sprawozdanie z działalności . Członkowie Prezydium   zdali relację z naj-
ważniejszych wydarzeń jakie miały miejsce w Grupie Enea oraz w Kraju od 
ostatniego posiedzenia   KM. 
3. Propozycje tematyki rozmów na spotkania z  Zarządem Enea S.A.: Usta-
lenie zasad i mechanizmów uzgadniania corocznych przyro-
stów wynagrodzeń w Grupie Kapitałowej. Podjęcie próby roz-
wiązania problemu rekompensat za długoletni staż pracy w GK 
ENEA. Propozycja przyjęcia jednolitych zasad pożegnania pra-
cowników odchodzących na emeryturę. Ustalenie zasad współ-
pracy przy tworzeniu lub aktualizacji strategii dla GK ENEA 
oraz strategii obszarowych. Problem przeciwdziałania skutkom 
starzejącej się załogi w spółkach GK ENEA – kształcenie no-
wych kadr. Sprecyzowanie działań zmierzających do zmiany 
niekorzystnego sposobu identyfikowania się pracowników z 
GK ENEA. 
4.Oznaczenia Zasłużony dla Grupy Kapitałowej Enea. W tym 
roku mija 10 lat od powstania Grupy ENEA z tej okazji NSZZ 
Solidarność wystąpiła z inicjatywą by z tej okazji uhonorować 
wszystkich pracowników, którzy pomimo niewątpliwych za-
sług polegających chociażby na długoletniej nienagannej i 
ofiarnej pracy dla energetyki nie zostali dotychczas docenieni. 
Stąd NSZZ Solidarność wystąpiła w tym roku do Zarządu 
ENEA SA z listą takich pracowników, wnioskując o przyzna-
nie ich odznaczenia zasłużony dla Grupy ENEA. 
5.Postanowienie Sądu w sprawie zażalenia na decyzje prokura-
tury.  Sąd  w Poznaniu w całej rozciągłości potwierdził nasze 
wątpliwości, co do rzetelności i zasadności działań i decyzji 
prokuratury w sprawie naruszenia przez poprzedni Zarząd 
ENEA Operator prawa poprzez utrudnianie działań w sporach 
zbiorowych w ENEA Operator. Czekamy zatem na dalsze dzia-
łania prokuratury, których efektem winno być, naszym zda-
niem, wszczęcie postepowania przeciw byłemu Zarządowi.  
6.ZUZP w ENEA Centrum S.A.  W ENEA Centrum obowiązu-
je ZUZP identyczny jak w ENEA S.A., ponieważ ENEA Cen-
trum jest następczynią prawną BUT SA. Protokółem 
dodatkowym nr 32 do ZUZP zostały uchylone 
wszystkie protokoły dodatkowe regulujące odmien-
nie niż w ENEA SA zagadnienia wynikające z za-
łącznika nr 11 do ZUZP i jednocześnie przyjęte 
wszystkie rozwiązania takie jak w ENEA SA. Wąt-
pliwości ma pracodawca, czy nie należałoby za-
wrzeć kolejnego protokołu dodatkowego dla ENEA 
Centrum, w którym potwierdzono by każdy z za-
łączników do ZUZP że jest taki sam jak w ENEA 
SA. Nasze zdanie jest odmienne, uważamy że spra-
wę załatwia jednoznacznie protokół dodatkowy nr 
32 do ZUZP. 
7.Zmiany do Regulaminów Organizacyjnych w 
Enea S.A. oraz Enea Centrum. Propozycje zmian do 

RO ENEA S.A. zostały  zaakceptowane  z uwagą, że w pierw-
szej kolejności należy bezwzględnie obsadzać powstające nowe 
stanowiska z rekrutacji wewnętrznej, a dopiero gdy taka nie 
przyniesie rezultatów należy stosować rekrutację zewnętrzną. 
Nowy regulamin Enea Centrum  zaprezentowany przez praco-
dawców na ostatnim spotkaniu nie został jeszcze skierowany 
do nas. Czekamy na oficjalne przesłanie dokumentów. Nie zga-
dzamy się z tworzeniem nowych stanowisk kierowniczych bez 
załogi. W tej sprawie wystosowaliśmy pismo do Zarządu 
ENEA SA 
8.Centrum Usług Wspólnych. Członkowie KM z dezaprobatą 
przyjęli informację o próbach utworzenia CUW na bazie Enea 
Centrum. Stanowisko w tej sprawie wysłaliśmy  do Zarządu 
Enea S.A. 26 lipca 2013 r. Czekamy na odpowiedź. 
9.Systemy  motywacyjne w Grupie Enea. Członkowie KM za-
poznali się z funkcjonującymi  w formie testowej systemami  
motywacyjnymi w Enea S.A. i Energobudzie. Na razie trudno 
jednoznacznie  je ocenić .Członkowie zespołu do spraw utwo-
rzenia funduszu motywacyjnego w Operatorze zdali relację 
postępu prac nad stworzeniem tego systemu w Operatorze. 
10.Próba zwolnienia działacza związkowego. Zostaliśmy po-
proszeni przez ENEA SA o wyrażenie zgody na wypowiedze-
nie umowy o pracę chronionemu działaczowi związkowemu z 
ENEA SA. Ustaliliśmy negatywną odpowiedź na ten wniosek.  
11 Pogotowie strajkowe. Mając nadzieję na deklarowany przez 
nowe Zarządy Enea S.A. i Operator konstruktywny dialog w 
geście dobrej woli  KM pojęła uchwałę o zawieszeniu Pogoto-
wia Strajkowego ogłoszonego 15.05.2013. Treść uchwały w 
załączniku. 
12. Punkty kasowe. Ponownie podjęto próbę likwidacji punk-
tów kasowych. Prezydium zostało zobligowane do zredagowa-
nia pisma w tej sprawie. 
13.Ogólnopolska akcja protestacyjna. Omówiono możliwe sce-
nariusze organizowanych przez Komisję Krajową NSZZ Soli-
darność ogólnopolskich protestów jakie mają się odbywać we 
wrześniu, oraz nasz udział w nich. 
14.Majątek oświetleniowy. Docierają do nas informacje o in-
tensyfikacji prac nad przekazaniem majątku oświetleniowego 
do spółki ENEOS. Należy zabezpieczyć uprawnienia pracowni-
ków zajmujących się oświetleniem. 
W trakcie obrad o godz. 17.00 ( godzina W –rozpoczęcie Po-
wstania Warszawskiego w 1944r.)  zebrani minutą ciszy uczcili 
pamięć Bohaterów Powstania. 

2.08.2013 Nowy emeryt  
Stanisław Wojdyła. 

W dniu 02.08.2013r. pożegnaliśmy odchodzą-
cego na zasłużoną emeryturę pana Stanisława 
Wojdyłę. Stanisław przepracował zawodowo 
46 lat w tym 29 lat na stanowisku maszynisty 
w elektrowni Gucisz i Międzylesie.  

(Ciąg dalszy ze strony 2) 
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Uroczystość pożegnania odbyła się w Oberży Templum w 
Chwarszczanach. Udział w niej wzięli prawie wszyscy pracow-
nicy Elektrowni Wodnych Sp. z o.o. Oddział Gorzów Wlkp.
(brakowało tylko tych którzy w tym czasie musieli pracować na 
dyżurach w swoich elektrowniach).  Dyrektor Oddziału Pan 
Czesław Szablewski odczytał życiorys Pana Stanisława, na-
stępnie wręczono prezent od współpracowników oraz dyplom i 
piękny album o Papieżu Janie Pawle II od Związku Zawodowe-
go NSZZ Solidarność, którego Kol. Stanisław  był długoletnim 
członkiem.  Na zakończenie części oficjalnej były życzenia. 
Potem odbyła się uroczysta kolacja pożegnalna podczas której 
było tradycyjne „sto lat” oraz  wspomnienia, a było co wspomi-
nać bo jak wyżej zaznaczyliśmy Kol. Stanisław przepracował 
w sumie 46 lat. Kariera zawodowa Stanisława się zakończyła 
jednak członkostwo w NSZZ Solidarność nie ustało. Zaprasza-
my do działalności w Kole Emerytów i Rencistów. 

5.08.2013 Wspólne posiedzenie  
KP Gorzów Wlkp. i Szczecin. 

W Szczecinie na wspólnym posiedzeniu spotkali się członko-
wie Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów 
Wlkp. oraz gospodarzy czyli Komisji Podzakładowej NSZZ 
Solidarność Enea Szczecin. W zebraniu uczestniczyli również 
członkowie Rady Nadzorczej Enea S.A. Tadeusz Mikłosz oraz 
Sławomir Brzeziński. 

Uczestnicy wspólnego posiedzenia w Szczecinie. 
 Tematyka obrad; 
1.Sprawozdanie z działalności. Członkowie Prezydium zdali 
relację z wydarzeń jakie miały miejsce od Zjazdu Delegatów. 
2.Spory zbiorowe. Spór płacowy- aktualnie bada go Państwowa 
Inspekcja Pracy w Poznaniu.(niezgodne z prawem wydatkowa-
nie kwoty ok 8 mln. zł. z rezerwy budżetowej z 2012 r). Spór 
restrukturyzacyjny- harmonogram wdrażania strategii Operato-
ra przyjętej przez poprzedni zarząd został wstrzymany. Czeka-
my na nową strategię. Zgodnie z Decyzją Komisji Międzyza-
kładowej NSZZ Solidarność Enea z dnia 1.08.2013 zawiesili-
śmy Pogotowie Strajkowe w Operatorze. 
3.Restrukturyzacja w grupie  Enea. Członkowie Prezydium 
zapoznali członków KP z niepokojącymi informacjami jakie 
między wierszami pojawiającymi się w publikatorach Enea 
dotyczącymi planów utworzenia Centrum Usług Wspól-
nych .KM wystosowała pismo w tej sprawie do Zarządu Enea 
S.A. ,czekamy na odpowiedź. 
4.Sytuacja w spółkach grupy. Brak ładu korporacyjnego dopro-
wadza do patologicznych sytuacji ,że np. przetarg na naprawę 
samochodów Operatora wygrywa firma nie mająca ani ludzi 
ani warsztatów. Kierowanie się w przetargach tylko ceną zabie-
ra pracę Spółkom z grupy Enea. Koledzy z Elektrowni Wod-
nych po raz kolejny wnieśli temat kontaktowania się Władz 
Związkowych w Elektrowniach z Komisjami Wydziałowymi. 
5.Ogólnopolska Akcja Protestacyjna. Od 11.09.2013 zacznie 
się akcja protestacyjna organizowana przez Komisję Krajową 
NSZZ Solidarność oraz inne Krajowe Centrale Związkowe. 
Dyskutowaliśmy na temat możliwych scenariuszy protestów 

oraz naszego w nich udziału. 
6.Pielgrzymka do Częstochowy. Komisja stosowną uchwała 
podjęła decyzję o ufundowaniu Daru Ołtarza ,który zostanie 
przekazany przez naszych przedstawicieli  podczas XXVIII 
Pielgrzymki Energetyków na Jasnej Górze. 
7.Brak odpowiedzi na pisma kierowane do Zarządu Enea Ope-
ratora. 26 czerwca 2013 Najwyższa Władza Naszej Organizacji 
wystosowała stanowiska ws. nowego Systemu Ewidencji Pracy 
oraz projektu Strategii Operatora z XI 2012 r. Do dnia dzisiej-
szego nie dostaliśmy na nie odpowiedzi. Stosownym pismem 
powtórnie zwróciliśmy się o udzielenie odpowiedzi na nasze 
pisma kierowane do Zarządu Operatora. 
8.Turniej Piłkarski. W ramach obchodów Dnia Energetyka 31 
sierpnia 2013 r. o godz. 11.00.odbędzie się już XXI edycja Tur-
nieju Solidarności w Piłce nożnej. Stosowny komunikat zosta-
nie przesłany do Komisji  Wydziałowych, umieszczony na ta-
blicach oraz stronie internetowej , w zakładce organizowane 
przez nas imprezy. Zgłoszenia Drużyn 4 osobowych przyjmuje 
Kol. Mariusz Kępiszak  tel. 95 7217504. 

9.08.2013 „Przejrzyste warunki pracy  
po obu stronach Odry” 

We Frankfurcie nad Odrą odbyła się końcowa konferencja pod-
sumowująca projekt „Przejrzyste warunki pracy po obu stro-
nach Odry”.  

Uczestnicy spotkania we Frankfurcie 
W konferencji uczestniczyli związkowcy z Niemiec i Polski 
oraz przedstawiciele Ministerstwa Pracy z Niemiec  oraz Pań-
stwowej Inspekcji Pracy z Polski. Podczas tego spotkania wiele 
czasu poświęcono „umowom śmieciowym” oraz omówiono 
metody   dotyczące promowania uczciwych pracodawców. 
Powstał pomysł stworzenia konkursu i odznaczenia-DOBRA 
PRACA. Pomysł wymaga jeszcze nadania mu ram prawnych. 
Podsumowano 15 letni okres współpracy przygranicznej. 
Wszyscy uczestnicy konferencji  podkreślali ważność tematów 
poruszanych podczas spotkań oraz sugerowali  konieczność 
kontynuowania współpracy oraz wyrazili nadzieję ,że projekt 
„Przejrzyste warunki pracy po obu stronach Odry”  będzie na-
dal kontynuowany. 

13-18.08.2013 Pielgrzymka  
do Częstochowy. 

Jak co roku pracownicy Oddziału  Dystrybucji Gorzów Wlkp. 
wzięli udział w Pielgrzymce Energetyków do Częstochowy. 
Przed wyruszeniem w drogę Nasz Duszpasterz Jarosław  
Zagozda udzielił nam błogosławieństwa w autobusie.  

(Ciąg dalszy ze strony 3) 
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Zgodnie z wieloletnią tradycją nasze pielgrzymowanie rozpo-
częliśmy od części turystycznej podczas której poznawaliśmy 
urokliwe zakątki naszego pięknego Kraju. I tak na Podlasiu 
odwiedziliśmy miejscowość Zuzela miejsce urodzenia Prymasa 
Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego, zwiedziliśmy muzeum lat 
dziecięcych prymasa i neogotycki kościół. 
 Poznaliśmy  PERŁY PODLASIA czyli:  Białowieski Park 
Narodowy, rezerwat żubrów i muzeum przyrodniczo-leśne w 
Białowieży, mieliśmy też okazję odbyć podróż kolejką wąsko-
torową z Hajnówki do Topiła. W  Białegostoku zwiedziliśmy 
pałac Branickich , wotywny  kościoła Chrystusa Króla i św. 
Rocha wzniesiony w podzięce za wygraną wojnę z bolszewi-
kami oraz Katedrę św. Mikołaja. 

Uczestnicy Pielgrzymki przed pałacem  w Białymstoku 
Na szlaku TRZECH KULTUR  w Hajnówce zwiedziliśmy cer-
kiew św. Trójcy,  byliśmy też na Górze  Grabarka 
(Prawosławna Jasną Górę),-wzgórze pokutników z lasem krzy-
ży oraz  zrekonstruowaną  XVIII-wieczną  cerkiew  Przemie-
nienia Pańskiego. W  Siemiatyczach zwiedziliśmy  kościół i 
klasztor pomisjonarski, synagogę żydowską, cerkiew Aposto-
łów św. Piotra i Pawła. Uczestniczyliśmy w uroczystościach 
związanych z 50 rocznicą koronacji  Matki Boskiej Leśniań-
skiej znajdującej się  XVII-wiecznym  sanktuarium wzniesio-
nym i zarządzanym przez ojców paulinów w Leśnej  Podla-
skiej.  
WARSZAWA PATRIOTYCZNA STOLICA- poznawanie 
Warszawy: muzeum Powstania Warszawskiego, Sejm, Kra-
kowskie Przedmieście, pałac prezydencki, katedra św. Jana, 
Stare Miasto, Stadion Narodowy  oraz cmentarz na Powązkach  
upewniły nas w przekonaniu  ,że żeby należycie poznać naszą 
Stolicę trzeba tu jeszcze wrócić. 

Dzięki uprzejmości Pos. E. Rafalskiej byliśmy też w Sejmie 
W drodze do Częstochowy zwiedziliśmy muzeum kinemato-
grafii znajdujące się w Pałacu Rodziny Scheiblerów w Łodzi.  
Główny cel naszego wyjazdu czyli uczestnictwo w XXVIII 

Pielgrzymce Energetyków rozpoczęliśmy od przywitania się z 
Czarną Madonną  ,udziału we Mszy Świętej oraz  Energetycz-
nej Drodze Krzyżowej prowadzonej na szczecie Jasnej Góry. 
Apel Jasnogórski oraz czuwanie nocne przy obrazie Matki Bo-
skiej zakończył pierwszy dzień uroczystości związanych z te-
goroczną Pielgrzymką , która odbywała się pod hasłem „ BYĆ 
SOLĄ ZIEMI”.  

 Pielgrzymi z OD Gorzów przed wyjściem pod Archikatedrę. 
Ostatni dzień naszej Pielgrzymki  rozpoczęliśmy o 
godz.6.00  od Mszy Świętej  w Kaplicy Matki Bożej  
w intencji  zachowania miejsc pracy w Grupie Enea 
oraz w innych Grupach Energetycznych. Intencja 
została złożona przez Komisję Podzakładową NSZZ 
Solidarność Enea Gorzów Wlkp.  Następnie udali-
śmy się pod  Archikatedrę Częstochowską, gdzie 
zostaliśmy przywitani przez księdza prałata Jarosła-
wa Srokę Krajowego Duszpasterza Energetyków 
oraz bp Tadeusza Lityńskiego (byłego Duszpasterza 
Gorzowskich Energetyków ) .Energetycy oraz ich 

rodziny  przeszli alejami Najświętszej Marii Panny na Jasną 
Górę,  gdzie odbyła się uroczysta Suma, którą celebrował  bp 
Tadeusz Lityński.  W homilii bp Lity ński przywołał słowa bł. 
Jana Pawła II – „Jeden drugiego brzemio-
na noście. To zwięzłe zdanie apostoła jest 
inspiracją dla międzyludzkiej i społecznej 
solidarności. Solidarność tzn. jeden i drugi, 
a skoro brzemię to brzemię niesione razem, 
we wspólnocie. I piękne są te wszystkie 
gesty solidarności i pamięci o przeżywają-
cych trudności, o zagrożonych, o emery-
tach, i oni tego tak bardzo potrzebują. Tak, 
jak stoicie dzisiaj jeden obok drugiego na 
tym jasnogórskim wzgórzu skąpanym w słońcu, tak stawajcie 
też jeden przy drugim w codziennym trudzie pracy. Niech w 
waszych zakładach zwycięża solidarność a nie tzw. wyścig 
szczurów, który kojarzy się tak bardzo z tymi nowymi czasami. 

Ten wyścig zawsze związany jest z egoizmem, który 
trzeba zwalczać. Nie pozwólcie na ten niszczący ego-
izm, wy bądźcie ludźmi solidarności, bądźcie jeden 
obok drugiego. Czekają nas nowe wyzwania, zmaga-
nia, i będziemy nieraz w sytuacji konieczności opowie-
dzenia się za Bogiem lub przeciw, za krzyżem lub 
przeciw krzyżowi, za Kościołem lub przeciw Kościoło-
wi, z biskupem lub przeciw biskupowi. To się już doko-
nuje w przestrzeni publicznej. Jesteśmy świadkami 
wielkich prowokacji”. Jednocześnie wskazał, że w 
wierze „wrażliwej na ludzką krzywdę i niesprawiedli-
wość” prowadzi nas Maryja. „Dlatego prośmy dzisiaj 
Maryję o wiarę, bo człowiekowi wiary łatwiej się żyje, 
łatwiej się cierpi i łatwiej umiera. Człowiekowi wiary 

łatwiej jest dostrzec niebo i życie wieczne. Dlatego bracie i 
siostro, bądź człowiekiem wiary w domu i miejscu pracy. Bądź 
człowiekiem wiary pracując i odpoczywając”  
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Wspólne zdjęcie z „Naszym Biskupem” 
W uroczystościach na Jasnej Górze uczestniczyło około czte-
rech tysięcy pielgrzymów ( w tym 45 z OD Gorzów Wlkp. i 46 
z EC Gorzów Wlkp.) , których reprezentowały poczty sztanda-
rowe (ponad 30), wśród których nie mogło zabraknąć Naszego. 
Po uroczystościach na Jasnej Górze  zjedzeniu posiłku i wy-
kwaterowaniu z hotelu udaliśmy się w drogę powrotną do Go-
rzowa Wlkp. gdzie  dotarliśmy ok. godz. 22. Kolejna z wielu 
względów wyjątkowa Pielgrzymka przeszła do historii , pozo-
stały wspomnienia ,zdjęcia oraz oczekiwanie na kolejną piel-
grzymkę w przyszłym roku. 

Pamiątkowe zdjęcie na Szczycie Jasnogórskim. 
Więcej zdjęć oraz filmiki wideo dostępne na naszej stronie-
Menu-Aktualności. 

14.08.2011-72 rocznica męczeńskiej śmier-
ci Patrona Energetyków  św. M. M. Kolbe 
14.08.1941 w Oświęcimiu został  dobity zastrzykiem fenolu 
Maksymilian Maria Kolbe. Ojciec Kolbe  został beatyfikowany 
17 października 1971 r. przez papieża Pawła VI, a kanonizowa-

ny przez papieża Jana Pawła II 10 października 1982 r. 
O.  Kolbe był jednym z pierwszym założy-
cieli elektrowni w Polsce. Skonstruował 
agregat prądotwórczy, który choć nieużywa-
ny, wciąż sprawny przechowywany jest w 
Niepokalanowie. O. Kolbe pasjonował się 
radiem, interesował badaniami nad przeka-
zywaniem za pomocą fal radiowych obrazu. 
Dzień śmierci św. M. M.Kolbe  
 jest Świętem Energetyków. 

15.08.2012 Rocznica  
Bitwy Warszawskiej-1920 

15 sierpnia 1920 roku Woj-
sko Polskie ruszyło do ude-
rzenia na Armię Czerwoną, 
już wtedy najpotężniejszą, 
najliczniejszą i najbardziej 
nieludzką armię świata. Jej 
dywizje pewne były już 
pokonania Polaków, zdoby-
cia Warszawy oraz dalszego 
marszu na Berlin, Paryż i 
inne stolice Europy, według 
strategicznych planów pod-
boju i dyrektyw rządu Rosji 
Sowieckiej.  
Bitwa Warszawska 1920 
roku, zwana też Cudem nad 

Wisłą, ocaliła nie tylko niedawno odzyskaną polską niepodle-
głość. Była to jedna z trzech najważniejszych bitew XX wieku 
w dziejach świata, a zarazem jedna z decydującej w całej histo-
rii ludzkości. Wojsko Polskie na czele ze zwycięskim wodzem 
marszałkiem Józefem Piłsudskim zatrzymało i zwyciężyło mi-
lionową nawałę Armii Czerwonej i uratowało nie tylko Polskę, 
ale całą Europę przed niewolą oraz wprowadzeniem zbrodni-
czego sowieckiego totalitaryzmu i systemu komunistycznego 
na bagnetach żołnierzy z czerwoną gwiazdą. Było to nawiąza-
nie do najwspanialszych tradycji Rzeczypospolitej, kiedy to w 
krajach Zachodu powszechnie nazywano Polskę "przedmurzem 
chrześcijaństwa" albo "przedmurzem Europy", co było wów-
czas równoznaczne.  
W sierpniowych dniach 1920 r. na stolicę zwrócone są oczy 
wszystkich: jeśli Warszawa zostanie zajęta przez hordy 
wschodnich barbarzyńców, będzie to koniec niepodległego 
państwa. "Po trupie Polski" płomień światowej rewolucji ogar-
nie całą Europę, niszcząc jej chrześcijański fundament i zasady 
życia społecznego. Dlatego tak dramatycznie zabrzmiało pyta-
nie postawione przed Bitwą Warszawską przez Naczelnego 
Wodza Józefa Piłsudskiego: "Co wybieramy, niewolę czy zwy-
cięstwo?". Odpowiedź mogła być tylko jedna: "Zwycięstwo do 
ostatniej kropli krwi".  
I zwycięstwo przyszło. Uproszone 
przez gorącą modlitwę zanoszoną 
wspólnie przez władze i społeczeń-
stwo. Okupione wielkim wysiłkiem 
i poświęceniem całego Narodu. Do 
szeregów obrońców Ojczyzny po-
spieszyły nawet dzieci - jak 11-letni 
harcerz Tadeusz Jeziorkowski z 
Płocka, odznaczony za męstwo 
Krzyżem Walecznych. Symboliczną 
ofiarą, która rozpaliła nadzieję na 
zwycięstwo, była śmierć ks. Ignacego Skorupki pod Ossowem 
14 sierpnia. Na następny dzień bolszewicy zaplanowali zdoby-
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cie Warszawy i przejęcie władzy przez komitet rewolucyjny... 
Ale nie zajęli już ani piędzi polskiej ziemi. W uroczystość 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny żołnierze polscy 
przełamują front pod Radzyminem i przechodzą do ataku. Na 
północy, pod Nasielskiem, armia gen. Władysława Sikorskiego 
gromi nieprzyjaciela. 16 sierpnia rusza uderzenie znad Wie-
prza. "Niezwyciężona" Armia Czerwona ucieka w panice.  
Wygrana wojna z bolszewikami była pierwszym tak wielkim 
zwycięstwem oręża polskiego od czasu bitwy pod Wiedniem. 
Tryumf ten odnieśliśmy samodzielnie. Bez pomocy obojętnej 
Europy, sympatyzującej z ideologią komunistyczną, a nawet - 
jak Niemcy - otwarcie współdziałającej z bolszewikami prze-
ciwko Polsce. Tym większa jest nasza duma z Cudu nad Wisłą 
i wdzięczność obrońcom Ojczyzny. 

23.08.2013 Powrót niewolnictwa w Polsce? 
Po podpisaniu przez Prezydenta Komorowskiego 23 sierpnia 
weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy. Najwięcej kontro-
wersji wzbudza w niej wydłużenie okresu rozliczeniowego do 
12 miesięcy. 
- To robienie z pracownika niewolnika, pracownika na rozkaz - 
uważa przewodniczący KK Piotr Duda i podkreśla, że poza 
konsekwencjami finansowymi takie rozwiązania spowodują 
dezorganizację życia prywatnego i rodzinnego pracowników, 
którzy nie będą mogli zaplanować np. kiedy odebrać dzieci z 
przedszkola. 
Szkodliwa nowelizacja Kodeksu pracy, którą przyjęto bez obie-
canych wcześniej rozmów ze stroną związkową, była jedną z 
głównych przyczyn zawieszenia udziału w Trójstronnej Komi-
sji przez reprezentatywne centrale związkowe. Przewodniczący 
KK Piotr Duda zapowiedział, że w sprawie nowych przepisów 
NSZZ "Solidarność" złoży wniosek do Trybunału Konstytucyj-
nego. 
Anty pracownicza  nowelizacja Kodeksu Pracy jest jednym 
z głównych powodów protestów jakie rozpoczną się  11 
września 2013 r. 

25.08.2013 Msza za Gorzowskich  
Energetyków. 

W Parafii pw. Najświętszego Zbawiciela  mieszczącej się przy 
ul. Niemcewicza w Gorzowie Wlkp. odbyła się Msza Święta w 
intencji Pracowników Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. 
Inicjatorem modlitewnego spotkania była Wspólnota Duszpa-
sterstwa Energetyków „NAZARET” działająca przy OD Go-
rzów Wlkp.  Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył bp Adam 
Dyczkowski a pomagali Mu  proboszcz tutejszej parafii An-
drzej Tomys  oraz Duszpasterz Gorzowskich Energetyków 
Jarosław Zagozda. W liturgii  licznie uczestniczyli energetycy z 

Gorzowa Wlkp. oraz z Rejonów Dystrybucji oraz przedstawi-
ciele Organizacji Związkowych wraz z Pocztami Sztandarowy-
mi.  

Msza Święta za Energetyków Gorzowskich. 
Tradycja spotkań w Gorzowskich Parafiach ma już długoletnią 
tradycję ,już od 18 lat pielgrzymujemy po gorzowskich para-
fiach. Pod koniec Liturgii odbyła się miła uroczystość Prze-
wodniczący wspólnoty „Nazaret”-Czesław Szablewski złożył 
stosowne podziękowania oraz wręczył pamiątkowy ryngraf  
Michałowi Saganowskiemu wieloletniemu Przewodniczącemu 
Wspólnoty , który zapoczątkował tradycję spotkań modlitew-
nych. Proboszcz A. Tomys złożył serdeczne podziękowania za 
Dary Ołtarza , które zostaną spożytkowane na kontynuowanie 
budowy nowego kościoła dla tutejszej parafii.  

Nasz Poczet, w tle budowany kościół na ul. Niemcewicza. 
================================================= 

Mój Komentarz: 
O co tutaj chodzi. Czy wszyscy w 
tym Kraju zwariowali? 
Atakują związki zawodowe, a sami żyją niczym pączki w 
maśle za nasze pieniądze… 
Skoro ich tak boli działalność związkowa, to powiem 
wprost- mnie osobiście wq..ia i to mocno pasożytnictwo 
partyjnych darmozjadów…. 
Dlatego jak sprawiedliwie, to sprawiedliwie do końca. 

Związki działają za swoje, a tych kilkanaście partii partyjek  za swoje… 
Koniec finansowania partii politycznych przez podatników!!!!!!! 
Niech się utrzymują ze składek członkowskich i z nich opłacają swoich partyj-
nych działaczy. 
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Jeżeli chodzi o kampanię wyborczą- są media publiczne- można ustawowo 
zapewnić partiom  w czasie kampanii wyborczej równy dostęp do bezpłatnego 
czasu antenowego. 
Jednocześnie należy ustawowo zabronić: 
- Lobbingu. Bo lobbing to  nic innego jak zalegalizowana korupcja... 
- Zakaz prywatnych darowizn na rzecz partii politycznych…- to jest również 
przecież ukryta korupcja.  
- Zakaz akcji plakatowej i ulotkowej. Unikniemy zaśmiecania ulic naszych 
miast i miasteczek bo i tak często za sprzątanie powyborczego bałaganu płacą 
podatnicy... 
A i będzie to ekologiczne  rozwiązanie- ocaleje ileś tam tysięcy drzew... 
- swoje siedziby i biura poselskie partie mają utrzymywać sami... 
Oczywiście, że rozlegnie się  kociokwik partyjnych darmozjadów i ich sługu-
sów- dziennikarzyn z mediów wszelkich maści że to zamach na demokrację.  
Bo im się ryje odcina od darmowego koryta. 
Ale zaoszczędzone w ten sposób pieniądze można przeznaczyć na pomoc dla 
biednych, niedożywionych dzieci.. Na ich edukację… 
To tylko jedna z licznych korzyści takiego rozwiązania.. 
Nie dziwmy się, że partyjniacy mieli i mają mentalność Kalego …. 
A kto to przepraszam akceptuje? Krasnoludki lub kosmici? 
Oj obawiam się, że gdy zniknie cudowne, beztroskie i dostatnie życie za pie-
niądze podatników, zabawa się skończy. 
A mnie tam nie interere, że liderzy partyjni będą musieli poszukać pracy- bo 
w życiu za bardzo osiągnięć zawodowych nie mają, a i w tym wieku o zatrud-
nienie będzie trudno.. 
Bo który pracodawca przyjmie do pracy ludzi, którzy tak naprawdę nic nie 
potrafią oprócz okradania innych i nawyku do dostatniego życia na koszt 
podatników.. 
W dodatku trzeba będzie zapierdzielać do 67 lat a może i dłużej- czego im z 
całego serca życzę J 
Czy nikogo z Was nie zastanawiają te same mordy w polityce? 
Czy nikogo nie zastanawia, że bardzo nielicznymi wyjątkami ale potwierdza-
jącymi regułę są w polityce ludzie prawdomówni i uczciwi.. 
Dlaczego tak łatwo wierzymy w bajki opowiadane w trakcie kampanii 
wyborczych, a potem nie potrafimy tych, którzy kłamią wykopać raz na 
zawsze z życia publicznego……? 
Fajnie się żyje za friko, prawda partyjni mafiozi- w dodatku za swoje 
decyzje nie ponosząc żadnej ale to żadnej odpowiedzialności..? 
Pamiętajmy, że za decyzje jaśnie panujących gangsterów politycz-
nych, darmozjadów płacimy wszyscy.  
Zadłużają nas bez umiaru, wpieprzyli nas do kosztownego eurokoł-
chozu - miał być raj, a zafundowali nam  RWPG- bis...i demoludy 
razem wzięte.. 
Bo nie tylko doją nas z pieniędzy ale również narzucają nam jedynie 
słuszny światopogląd lewackich szumowin.... 
Demokracja? Tak ale to oni ustalają, co ten termin oznacza.... 
Tak było z emeryturami(1,5mln podpisów wylądowało w koszu), tak 
jest z podatkami( bezkarne przyzwolenie na takie prawo, aby zachod-
nie koncerny unikały podatków- to są miliardy złotych!), szkolnic-
twem i w wielu innych dziedzinach naszego życia... 
Dążą do stworzenia urodzonego w ich chorych łbach, zarażonych 
żądzą dożywotniego nieróbstwa, marzeniach o pożytecznych idiotach- 
wykształconego(ale tylko w zakresie wiedzy niezbędnej do pracy- 
broń Boże potrafiącego logicznie i samodzielnie myśleć) społeczeń-
stwa ich niewolników. 
Po to te wszystkie reformy oświaty, po to walka z rodziną, jako warto-
ścią samą w sobie… 
Radzę wszystkim dokładnie się zastanowić, czy tak nie jest… 
Bo od mydlenia oczu przez TVN i podobne stacje lub lewacką prasę 
mądrości, od oglądania brazylijskich czy też innych telenowel, na 
pewno rozumu nie przybywa… 
A mądrości płynące z ekranów TV wręcz udowadniają, że oni już 
wiedzą, że mają do czynienie z idiotami……. 
Uwłaczają wręcz intelektualnemu poziomowi potrafiącego, o zgrozo 
jeszcze myśleć samodzielnie, wykształconego i oczytanego człowie-
ka… 
Jeżeli Ty się nie bierzesz się za politykę, nie się potrafisz się zorgani-
zować lub przyłączyć się do już zorganizowanych, to jednego można 
być pewnym- politycy w poczuciu całkowitej bezkarności biorą się za 
Twój tyłek, ogałacają Ciebie w postaci podatków z ciężko zarobio-
nych pieniędzy, w dodatku te pieniądze marnotrawiąc w skandaliczny 
sposób, prawda drogi Czytelniku? 
Więc nie siedź w kapciach przed szklanym lub innym TV ogłupia-
czem, tylko jeżeli Ciebie okradają, a to robi nasza i nie tylko władza- 
zacznij się czynnie bronić… 
Nie pozwól sobie na traktowanie Ciebie jako pożytecznego idiotę… 
Bo czy wiedząc, że ktoś jest nierobem i złodziejem, to dasz mu klucze 
od swojego mieszkania? 

Pozdrawiam i daje pod rozwagę moje przemyślenia. 
Wiesław Szydełko. 

—————————————————————————————— 

Dywidenda za 2012 r. 
-0.36 zł  za akcję wyniosła dywidenda z zysku Enea za 2012 r. 
Dniem prawa do dywidendy był  23 lipca 2013 r. Odbiór dywi-
dendy  możliwy jest od 12 sierpnia 2013 roku.  
Wypłata dywidendy: 
Ilość akcji razy 0,36 zł. minus podatek ,kwota wpłynęła na ra-
chunek inwestycyjny w biurze maklerskim po zamknięciu sesji 
WGPW 12.08.2013 r. tj.godz.17.00 
Z rachunku inwestycyjnego można dokonać wypłaty stawiając 
się osobiście w biurze maklerskim lub dać zlecenie telefonicz-
ne lub przez Internet przelania kwoty na inny rachunek . 
Niektóre biura maklerskie  pobierają opłaty za w/w czynność. 
============================================= 

(Ciąg dalszy ze strony 7) 
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WARSZAWA  

14 WRZEŚNIA 2013 



                WŁADZA DEPRAWUJE 
Dawni działacze Solidarności zapomnieli o ideałach jakie im 
przyświecały gdy walczyli o Wolną Polskę. Niestety potwier-
dzili starą prawdę ,że władza deprawuje. Dawni rewolucjoniści 
sprawują obecnie władzę i wydaje im się ,że wiedzą lepiej co 
jest dobre dla ludzi pracy. Zachowują się dokładnie tak samo 
jak przedstawiciele systemu z którym kiedyś wspólnie walczy-
liśmy.  
Były Prezydent Lech Wałąsa pałowałby działaczy Solidarności 
dlatego ,że protestują przeciwko podniesieniu wieku emerytal-
nego. Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz nie wpuszcza 
swoich byłych kolegów ze Związku do Senatu i głosuje za wy-
dłużaniem wieku emerytalnego oraz likwidacją 8 godzinnego 
dnia pracy. Dwa miliony podpisów pod referendum ws. wieku 
emerytalnego ląduje w śmietniku. Obecnie pracują nad zmianą 
Ustawy o związkach zawodowych mającą na celu likwidację 
ruchu związkowego w Polsce. Dowody  zdeprawowania można 
by jeszcze mnożyć. 
W kolejną rocznicę sierpnia 1980 r. obydwu panom oraz nam 
wszystkim poniżej przypominam postulaty z sierpnia 1980 r. 

Wiele z nich jest nadal aktualnych. 

21 postulatów z sierpnia 1980 r.  
                    (pisownia oryginalna) 
1. Akceptacja niezależnych od partii i pracodawców wol-
nych związków zawodowych wynikających z ratyfikowa-
nych przez PRL Konwencji nr 87 Międzynarodowej Orga-
nizacji Pracy, dotyczących wolności związków zawodowych. 
2. Zagwarantowanie prawa do strajku oraz bezpieczeństwa 
strajkuj ącym i osobom wspomagającym. 
3. Przestrzegać zagwarantowanej w Konstytucji PRL wol-
ności słowa, druku, publikacji, a tym samym nie represjo-
nować niezależnych wydawnictw oraz udostępnić środki 
masowego przekazu dla przedstawicieli wszystkich wyznań. 
4. Przywrócić do poprzednich praw: 
a) ludzi zwolnionych z pracy po strajkach w 1970 i 1976 r., 
studentów wydalonych z uczelni za przekonania, 
b) zwolnić wszystkich więźniów politycznych (w tym Edmun-
da Zadrożyńskiego, Jana Kozłowskiego, Marka Kozłowskie-
go), 
c) znieść represje za przekonania. 
5. Podać w środkach masowego przekazu informację o utwo-
rzeniu Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego oraz publi-
kować jego żądania. 
6. Podać realne działania mające na celu wyprowadzenie 
kraju z sytuacji kryzysowej poprzez: 
a) podanie do publicznej wiadomości pełnej informacji o 
sytuacji społeczno-gospodarczej, 
b) umożliwienie wszystkim środowiskom i warstwom spo-
łecznym uczestniczenie w dyskusji nad programem reform. 
7. Wypłacić wszystkim pracownikom biorącym udział w straj-
ku wynagrodzenie za okres strajku - jak za urlop wypoczynko-
wy, z funduszu CRZZ. 
8. Podnieść zasadnicze uposażenie każdego pracownika o 2000 
zł na miesiąc, jako rekompensatę dotychczasowego wzrostu 
cen. 
9. Zagwarantować automatyczny wzrost płac równolegle do 
wzrostu cen i spadku wartości pieniądza. 
10. Realizować pełne zaopatrzenie rynku wewnętrznego w ar-
tykuły żywnościowe, a eksportować tylko nadwyżki. 
11. Znieść ceny komercyjne oraz sprzedaż za dewizy w tzw. 
eksporcie wewnętrznym. 
12. Wprowadzić zasady doboru kadry kierowniczej na za-
sadach kwalifikacji, a nie przynależności partyjnej oraz 

znieść przywileje MO, SB i aparatu partyjnego poprzez: 
zrównanie zasiłków rodzinnych, zlikwidowanie specjalnych 
sprzedaży itp. 
13. Wprowadzić na mięso i jego przetwory kartki - bony żyw-
nościowe (do czasu opanowania sytuacji na rynku). 
14. Obniżyć wiek emerytalny dla kobiet do 55 lat, a dla 
mężczyzn do lat 60 lub przepracowanie w PRL 30 lat dla 
kobiet i 35 lat dla mężczyzn bez względu na wiek. 
15. Zrównać renty i emerytury starego portfela do poziomu 
aktualnie wypłacanych. 
16. Poprawić warunki pracy służby zdrowia, co zapewni 
pełną opiekę medyczną osobom pracującym. 
17. Zapewnić odpowiednią ilość miejsc w żłobkach i przed-
szkolach dla dzieci kobiet pracujących. 
18. Wprowadzić urlop macierzyński płatny przez okres 
trzech lat na wychowanie dziecka. 
19. Skrócić czas oczekiwania na mieszkania. 
20. Podnieść diety z 40 zł na 100 złotych i dodatek za rozłąkę. 
21. Wprowadzić wszystkie soboty wolne od pracy. Pracow-
nikom w ruchu ciągłym i systemie czterobrygadowym brak 
wolnych sobót zrekompensować zwiększonym wymiarem 
urlopu wypoczynkowego lub innymi płatnymi dniami wol-
nymi od pracy. 

Teraz to my sprawujemy władzę i wiemy co jest dla was najlepsze. 
================================================= 

Dziwna przypadłość Jaruzelskiego 
Wojciech Jaruzelski cierpi na zaskakująca przypadłość. Choruje 
nagle, gdy zbliża się rocznica stanu wojennego. Atak dolegliwości 
wywołują również rozprawy, w których trakcie sąd powinien zaj-
mować się zbrodniami popełnionym za jego rządów. W rocznicę 
urodzin cudownie ozdrowiał. Fotoreporter "Faktu" zr obił zdjęcie 
akurat jak wybiera się na urodzinową imprezę do hotelu Hyatt. 
 
Sąd wyłączył udział Jaruzelskiego z procesu o zbrodnie popełnione w 
stanie wojennym, bo biegli stwierdzili, że jest zbyt chory. Żona komu-
nistycznego generała jeszcze niedawno mówiła o śmiertelnej chorobie. 
Gdy w ubiegłym roku zbliżała się rocznica stanu wojennego Jaruzelski 
karetką został zabrany z domu.  
"Fakt" opublikował zdj ęcie, na którym widać Jaruzelskiego w 
dość dobrej formie. I miał dość siły, aby pojechać do hotelu Hyatt, 
gdzie dawni podopieczni i współpracownicy zorganizowali dla 
niego imprezę z okazji 90 urodzin. Widać, że idzie wyprostowany, 
wózek inwalidzki, ani pomoc funkcjonariusza BOR, nie są już 
potrzebne. Jeśli nastąpiła aż tak znaczna poprawia zdrowia, biegli 
sądowi koniecznie powinni Jaruzelskiego ponownie przebadać. I może 
wreszcie odpowie za zbrodnie stanu wojennego. 
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ARCHIWUM CZESŁAWA M.ARCHIWUM CZESŁAWA M.ARCHIWUM CZESŁAWA M.    

21.VIII.1994 IX Pielgrzymka Energetyków do Częstochowy.Od 21.VIII.1994 IX Pielgrzymka Energetyków do Częstochowy.Od 21.VIII.1994 IX Pielgrzymka Energetyków do Częstochowy.Od    
lewej: G.Zych, Cz.Szablewski, M.Jabłońska, B.Strzelecka, H.Szałek.lewej: G.Zych, Cz.Szablewski, M.Jabłońska, B.Strzelecka, H.Szałek.lewej: G.Zych, Cz.Szablewski, M.Jabłońska, B.Strzelecka, H.Szałek.   

OKIEM JUJKIOKIEM JUJKIOKIEM JUJKI    
   
   

GORZÓW WLKP.GORZÓW WLKP.GORZÓW WLKP. ---MOJE MIASTOMOJE MIASTOMOJE MIASTO       

Lata 60Lata 60Lata 60---te Obecnie Bulwar Nadwarciański te Obecnie Bulwar Nadwarciański te Obecnie Bulwar Nadwarciański    

KOMENTARZ KISIELAKOMENTARZ KISIELAKOMENTARZ KISIELA    

ZNALEZIONE W INTERNECIEZNALEZIONE W INTERNECIEZNALEZIONE W INTERNECIE    
   

ZŁOTE MY ŚLIZŁOTE MY ŚLIZŁOTE MY ŚLI    
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„Narody trac ąc pamięć, tracą życie” Tukidydes  

LICZBY MIESI ĄCALICZBY MIESI ĄCALICZBY MIESI ĄCA   
14,57 zł  wartość akcji Enea 26.08.2013  godz.14.38 
-4,1 %  zyskały  na wartości akcje Enea w ciągu 3 
    miesięcy. 
-62 tys. polskich pracowników nie otrzymało pensji na 
czas , w pierwszym półroczu 2013 r. To o ponad 30% 
więcej osób niż rok temu, zwiększyła się też kwota nie-
wypłaconych wynagrodzeń i innych świadczeń. W sumie 
to ponad 111 mln zł. 
 -3740 zł wyniosło średnie wynagrodzenie gospodarce 
narodowej w I kwartale 2013 roku. 


