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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy? 
30.01.2014 Obradowała Rada  

SKE NSZZ Solidarność.  
W Katowicach odbyło się posiedzenie Rady Sekcji Krajowej 
Energetyki NSZZ „Solidarność”. W obradach SKE oprócz 
członków Rady SKE uczestniczyli  zaproszeni goście, Przewod-
niczący Komisji Krajowej Piotr Duda oraz Przewodniczący Se-
kretariatu Górnictwa i Energetyki  Kazimierz Grajcarek.  

Od lewej: K. Grajcarek, P. Duda, R. Rutkowski 
 Rada SKE przyjęła Protokół nr 21/2013 z dnia 24-25.10.2013 r, 
a następnie  oddała  głos zaproszonym gościom. Kazimierz 
Grajcarek na wstępnie poruszył temat szykanowania działaczy 
związkowych przez pracodawców, łamania przepisów BHP w 
tym reakcje związku. Komisja Krajowa powołała zespół do ba-
dania tych spraw i kierowanie ich do Międzynarodowej Organi-
zacji Pracy. Przewodniczący przedstawił temat do przemyślenia 
- angażowanie się Związku, Sekretariatu w akcje wyborczą do 
Senatu RP. Kazimierz Grajcarek zwrócił uwagę na akcje kon-
taktów z członkami związku w firmach i poza nimi. Przewodni-
czący podziękował działaczom związku za włożoną prace w 
działalność w kadencji nawet kosztem spraw prywatnych. 
 Członkowie Rady SKE wskazali sytuacje, które są przykładem 
łamania praw związkowych, toczących się spraw sądowych,  
niewłaściwej pracy Państwowej Inspekcji Pracy. 

 Członkowie Rady Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ Solidarność  
Przewodniczący Komisji Krajowej Piotr Duda w ramach dysku-
sji pracy w związku poruszył temat  kadencyjności, ochrony 
związkowej, oddelegowań do pracy związkowej w zakładach 
pracy oraz zawiązane z tym problemy. Przewodniczący wyraził 
pogląd, że powinna nastąpić zmiana w statucie Związku, aby 
praca w związku była sprawna i decyzje zapadały bez względnej 
zwłoki. Prace w tym temacie trwają bez angażowania w nie 
działaczy związkowych. Piotr Duda wyraził wole kandydowania 
do władz związkowych „ jeśli będzie taka wola członków 
związku”. Rok 2014 ma być rokiem walki o sprawiedliwość 

społeczną w 25 rocznice „Sejmu Kontraktowego”. Przewodni-
czący omówił tematy: ustawy emerytalnej, umów śmieciowych,  
rozliczenia czasu pracy. Związek prowadzi i będzie prowadził 
politykę medialną i kontaktów ze społeczeństwem na swoich 
zasadach i z wybranymi przez siebie mediami. Sprawa szeroko 
rozumianej polityki - Piotr Duda wyraził sprzeciw angażowania 
się w politykę partyjną – „są inne sposoby” nie widzi funkcjono-
wania w Sejmie - „my nie idziemy po władzę” Zwi ązek „nie 
sprzeda się za kilka krzeseł w Sejmie” - możemy współpraco-
wać z poszczególnymi posłami działającymi zgodnie z postula-
tami związku. Angażujmy się na szczeblach lokalnych bliżej 
pracodawców. Powstaje i będzie modyfikowana strona związko-
wa z pełną informacją o działaniach organizacji i osób na rzecz 
społeczeństwa. Komisja Trójstronna – „nie ma powrotu do Ko-
misji w takiej formule” Związek przedstawił projekt nowej for-
muły współpracy Rządowi i pracodawcą. Miedzy innymi propo-
nuje się zmianę reprezentatywności w zakładach, branżach itd. - 
trwają rozmowy na szczeblu central. Mijająca kadencja została 
dobrze wykorzystana w działaniach. Związek robi badania róż-
nego typy – np.  wynika że wzrasta poparcia dla  Solidarności w 
zakładach do tej pory „opanowanych przez pracodawcę” np. 
Lidl. W ramach wymiany zdań poruszono temat „młodych” 
bezrobotnych, temat outsourcingu, procedury prowadzenia spo-
rów zbiorowych, akcje referendalne i skutki.  
Piotr Duda i Kazimierz Grajcarek podziękowali  za zaproszenie 
i dyskusję, a następnie Rada SKE dalej kontynuowała obrady. 
Rada SKE podjęła stanowisko w sprawie restrukturyzacji w 
Grupie Energa. Rada omówiła wybory na kadencje 2014-2018. 
Poruszono temat łączenia Sekcji w SGiE- Rada SKE wyraziła 
zgodę, aby Prezydium procedowało w tej sprawie.  

31.01.2014 Dość łamania prawa 
-Spór zbiorowy w Operatorze? 

Wszystkie związki zawodowe działające w Enea Operator stra-
ciły już nadzieję na zawarcie porozumienia w sprawie przeno-
szenia Pracowników do Enea Centrum, dlatego skierowały  żą-
danie wycofania zgody Zarządu na przenoszenie Pracowników 
Operatora do Enea Centrum  zawartej w „POROZUMIENIU 
RAMOWYM  PRACODAWCÓW GRUPY ENEA. Planowane 
przenoszenie Pracowników i działalności przez nich wykonywa-
nych  stanowi złamanie  Porozumienia z Sierakowa z dnia 
29.06.2007 r : § 4 pkt 3. 
„Strony ustalają, że Regulamin Organizacyjny ENEA Operator 
Sp. z o.o. w celach i założeniach nie będzie odbiegał od Regula-
minu Organizacyjnego ENEA S.A. W szczególności ENEA S.A. 
oraz spółka ENEA Operator Sp. z o.o. zobowiązują się do reali-
zacji takiej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa ENEA 
Operator Sp. z o.o., w którym prowadzenie działalności gospo-
darczej, oparte będzie na terytorialnym podziale obszaru dzia-
łania ENEA S.A. a w szczególności zachowane zostaną w 
obecnym kształcie Oddziały Dystrybucji”. 
 Nie zrealizowanie naszego żądania w terminie do dnia 
7.02.2014 spowoduje wszczęcie sporu zbiorowego związanego 
ze złamaniem Porozumienia z Sierakowa. Po tym terminie ocze-
kiwaliśmy podjęcia rokowań zgodnie z Ustawą o rozwiązywa-
niu sporów zbiorowych.  

31.01.2014 Kolejne pisma ws CUW do Zarządu 
Enea S.A. i Operatora  

Brak odpowiedzi Zarządu Operatora na pismo w sprawie CUW  
z 18.12.2014 zmusił przedstawicieli Komisji Międzyzakładowej 
NSZZ Solidarność Enea do skierowania kolejnych  pism. Tym 
razem następnym  pismem  przypomnieliśmy się  Operatorowi 
oraz skierowaliśmy pismo  do „mamusi” czyli do Enea S.A. W 
pismach kolejny już raz podkreślili śmy ,że projekt CUW  reali-
zowany w ramach strategii  Grupy  Enea łamie niezależność 
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Operatora zawartą w Prawie Energetycznym i innych przepi-
sach. Podkreślili śmy ,że takie działanie może skutkować bardzo 
niekorzystnymi decyzjami Operatora łącznie z odebraniem jej 
koncesji na dystrybucję energii elektrycznej. 
Zaplanowane działania w zakresie wyprowadzania niektórych 
obszarów działalności Spółki ENEA Operator do Centrum 
Usług Wspólnych są całkowicie niezgodne z obowiązującym 
prawem. Wobec powyższego  wyraziliśmy swój zdecydowany 
sprzeciw wobec działań zmierzających do wyprowadzenia nie-
których obszarów działalności Spółki ENEA Operator do Cen-
trum Usług Wspólnych, a wobec napiętej sytuacji społecznej i 
zagrożeń spowodowanych Państwa działami, które mogą skut-
kować całkowitym i bezprawnym uzależnieniem OSD od jed-
nego sprzedawcy, co w naszej opinii może nosić znamiona 
działalności na szkodę Spółki. Zażądaliśmy niezwłocznego za-
przestania powyższych działań, ustosunkowania do powyższych 
zarzutów oraz zajęcia stanowiska, przez właściciela Spółki 
ENEA Operator. Dalej oczekujemy na odpowiedź na złożone 
zarzuty w formie oficjalnego stanowiska od Zarządu Operatora.  
Treść pisma do Enea S.A.  wiadomości otrzymali: 
-Rada Nadzorcza ENEA Operator,-Rada Nadzorcza ENEA SA,
-Ministerstwo Skarbu Państwa,-Ministerstwo Gospodarki. 

 31.01.2014 Kolejny  wspólny protest 
 przeciwko CUW w GK Enea. 

Organizacje Związkowe działające w Grupie Kapitałowej 

ENEA kolejnym już pismem  do Pracodawców  Grupy poinfor-
mowały ,że nie wyrażają zgody na tworzenie Centrum Usług 
Wspólnych w GK ENEA. Podkreślono ,że projekt CUW jest  
zagrożeniem dla utrzymania miejsc pracy, zagrożeniem dla 
nabytych praw pracowniczych, zagrożeniem dla funkcjonowa-
nia wspólnot pracowniczych i ekonomicznych oczekiwań wła-
ścicielskich. 
Powyższy pogląd jest tym bardziej uzasadniony jeżeli Praco-
dawcy odmawiają zawarcia porozumienia o warunkach przej-
ścia pracowników do nowego pracodawcy, które byłoby źró-
dłem prawa pracy.  

4.02.2014 Obradowała KM NSZZ Solidarność 
Enea- spory zbiorowe w Operatorze i Enea S.A. 

W Baranowie spotkali się członkowie Komisji Międzyzakłado-
wej NSZZ Solidarność Enea. Obradach KM uczestniczyli także 
przedstawiciele Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność z Enea 
Wytwarzanie.  

Członkowie Komisji Mi ędzyzakładowej podczas obrad. 
Tematyka obrad KM: 

1. Wybory do władz spółki Energobud. Komisja udzieliła po-
parcia dwóm kandydatom do Rady Nadzorczej ( Renata Kru-
ber i Izabela Pertkiewicz) i jednej osobie do Zarządu Energo-
budu (Sławomir Bielecki)-więcej o wyborach na str. 9. 

Przy mikrofonie Sławomir Bielecki 
2.Wybory na nową kadencję. KM ustaliła ,że Zjazd Delegatów 
Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea odbę-
dzie się 24-25.03.2014 r w Baranowie. 
3.Struktura związku. Po połączeniu spółek w Enea Wytwarza-
niu powstała konieczność zmiany dotychczasowej struktury 
związku. Uzgodniono i podpisano treść porozumienia pomiędzy 
strukturami NSZZ Solidarność w Grupie Enea. 
4.Plan działalności socjalnej na 2014 r. Prace nad uzgodnieniem 
planu dobiegają końca. Przewodniczący zespołu socjalnego 
M.Kępiszak przedstawił aktualny projekt planu działalności 
socjalnej. KM udzieliła pełnomocnictw do negocjowania osta-
tecznej wersji dokumentu. 
5.CUW. Zrelacjonowano wydarzenia jakie zaistniały w związku 
z tworzeniem Centrum Usług Wspólnych i przenoszeniem pra-
cowników do Enea Centrum. Brak porozumienia w sprawie 
przenoszenia pracowników zmusił stronę związkową do zgło-
szenia żądania w Operatorze. Od 7.02.2014 r w Operatorze po-
wstanie spór zbiorowy. Przedstawiciele Wytwarzania zdali rela-
cję ze spotkania dotyczącego CUW jakie odbyło się w Kozieni-
cach 30.01.2014 r. Dyskutowano nad możliwymi scenariuszami 
protestów ,do strajku włącznie. Akcja protestacyjno-strajkowa 
będzie koordynowana w Operatorze i Wytwarzaniu 
6.Sprawy płacowe. Pracodawcy w grupie (oprócz Energobudu) 
nie kwapią się do uzgodnień związanych z ustaleniem polityki  
płacowej , oraz ustaleniem tabeli płac zasadniczych w 2014 r. 
Prezydium wystosuje pisma do pracodawców Grupy celem roz-
poczęcia negocjacji płacowych. 
7.Porozuminie ze Zdroiska. Świadczenie pieniężne dla pracow-
ników nie posiadających praw do akcji Enea wynikające z poro-
zumienia ze Zdroiska z 2008 r. jest nierealizowane. Próba polu-
bownego załatwienia sprawy zawarta w naszych wcześniej-
szych  pismach  nie została przyjęta przez Zarząd Enea S.A. 
Odpowiedź Zarządu  z dnia 21.10.2013 nie ustosunkowała się 
do naszych propozycji i w związku z tym nie pozostało nam nic 
innego jak złożyć żądanie 
8.Szkolenia Kierowców. W Operatorze kieruje się kierowców 
na szkolenia , którego efektem jest między innymi   koniecz-
ność wymiany prawa jazdy. Zmusza się pracowników do pono-
szenia kosztów związanych z wymianą prawa jazdy. W tej spra-
wie wystosowaliśmy pismo celem pokrycia tych kosztów przez 
Operatora 
9.Pionizacja służb prawnych i kontrolingu. Od 1.02.2014 r. 
wprowadzono nową strukturę , która naszym zdaniem kłóci się 
z niezależnością Operatora. Upoważniono Prezydium do podję-
cia działań zmierzających do przywrócenia stanu zgodnego z 
prawem. 
10.Sanatorium Energetyk. Przedstawiono problemy pracowni-
cze występujące w Sanatorium w Inowrocławiu. 

(Ciąg dalszy ze strony 2) 
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11.   IT serwis. Decyzją biznesową władz Enea likwiduje się 
spółkę IT Serwis w Zielonej Górze. Prezydium wystąpi z pi-
smem do Zarządu Enea S.A. celem zaproponowania pracowni-
kom tracących pracę w IT Serwis  zatrudnienie w Grupie Enea. 
12.   PDO. Z dezaprobatą przyjęto kolejny  Program Dobrowol-
nych Odejść forsowany w Grupie Enea. Bardzo dobre wyniki 
finansowa grupy inwestowane są w likwidację miejsc pracy. 
Przedstawiono treść pisma w tej sprawie do Ministra Pracy i 
Polityki społecznej.  

5 i 14. 02.2014 Rozmowy o regulaminie  
premiowania w Enea S.A. 

5 lutego w  Baranowie spotkały się strony dialogu społecznego 
w Enea S.A. Głównym i jedynym tematem jaki był rozpatrywa-
ny podczas tego spotkania był projekt Regulaminu premiowa-
nia Pracowników Enea S.A. Dyrektor Pionu Sprzedaży  Łukasz 
Pawłowski  przedstawił prezentację Regulaminu premiowania 
wraz z załącznikami. Uwagi jakie były zgłaszane na spotkaniu 
oraz inne jakie pojawiły się  po konsultacjach z zainteresowa-
nymi pracownikami zostały przedstawione stronie pracodawcy. 

 Rozmowy o premiowaniu w Enea S.A. 
14 lutego w siedzibie Enea S.A. w Poznaniu kontynuowano 
rozmowy na temat regulaminu premiowania. Większość  uwag 
zgłoszonych przez stronę związkową zostało uwzględnionych . 
Ostateczna wersja regulaminu będzie podlegała jeszcze za-
twierdzeniu przez władze związkowe oraz  Enea S.A.  

6.02.2014 Zmarł Julian Kłobus 
Z przykrością informujemy ,że 6.02.2014r. 
w wieku 58 lat zmarł nasz Kolega Julian 
Kłobus .   
Julian Był Długoletnim Pracownikiem Re-
jonu Dystrybucji Gorzów Wlkp. W energe-
tyce zatrudnił się 1980 r. ,ostatnio Pracował 
na stanowisku Elektromontera Sieciowego.  
Msza Święta w intencji Zmarłego Juliana 
odbyła się 10.02.2014 r.w Gorzowie Wlkp. 

w Parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gorzowie 
Wlkp. przy ul. Chodkiewicza .  

Pogrzeb Juliana odbyły się   na Cmentarzu Komunalnym w 
Gorzowie Wlkp. na ulicy Żwirowej. W uroczystościach po-
grzebowych uczestniczyła Rodzina, Kadra Kierownicza, byli i  

obecni współpracownicy z Rejonu Dystrybucji Gorzów Wlkp. , 
koledzy ze Spółek zależnych oraz przedstawiciele związku do 
którego Julian  należał z Pocztem Sztandarowym na czele. 

Po raz kolejny cisną się na usta słowa ks. Jana Twardowskiego: 
„Spieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą 

zostaną po nich buty i telefon głuchy 
tylko to co nieważne jak krowa się wlecze 

najważniejsze tak prędkie ze nagle się staje 
potem cisza normalna więc całkiem nieznośna 

jak uroczystość urodzona najprościej z rozpaczy 
kiedy myślimy o kimś zostając bez niego.” 

 
10.02.2014 Spór zbiorowy w Operatorze-nowy 

Zarząd stare metody. 
31.01.2014 r. wszystkie związki zawodowe działające w Enea 
Operator skierowały  żądanie wycofania zgody Zarządu na 
przenoszenie Pracowników Operatora do Enea Cen-
trum  zawartej w „POROZUMIENIU RAMO-
WYM  PRACODAWCÓW GRUPY ENEA. Planowane prze-
noszenie Pracowników i działalności przez nich wykonywa-
nych  stanowi złamanie  Porozumienia z Sierakowa z dnia 
29.06.2007 r : § 4 pkt 3. Niezrealizowanie  naszego żądania w 
terminie do dnia 7.02.2014 powodowało wszczęcie sporu zbio-
rowego. Po tym terminie oczekiwaliśmy podjęcia rokowań 
zgodnie z Ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. 
Niestety nowy Zarząd Enea Operatora ma chyba starych 
doradców. Wzorem swoich poprzedników chowa głowę w 
piasek i zamiast podjąć rokowania w zaistniałym sporze 
próbuje interpretować prawo na swoją korzyść i  nie uzna-
wać sporu zbiorowego.   
Takie wnioski można wyciągnąć po ,lekturze odpowiedzi na 
nasze żądania z 31.01.2014 r. jaką otrzymaliśmy od Operatora. 
7.02.2014r.( treść na naszej stronie Menu –Aktualności). 
Poprzedni Zarząd Operatora pod przewodnictwem Prez. 
Różyckiego przyjął za metodę działania , nieuznawanie spo-
rów zbiorowych, co w konsekwencji doprowadziło do straj-
ku w Operatorze 18.06.2012. Niestety nowy Zarząd Opera-
tora nie wyciąga wniosków z kadencji poprzedników i pró-
buje iść tą samą ścieżką, czyli do strajku. Postępowanie pra-
codawcy bardzo dziwne w świetle opinii prawnych i pouczenia 
jakie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej skierowało do 
Prezesa A. Różyckiego  15.06.2012 r. Z opinii tej jednoznacz-
nie wynika, że „ W obecnie obowiązującym ustawodawstwie 
dotyczącym rozwiązania sporów zbiorowych nie występuje 
podmiot uprawniony do oceny zgodności zgłoszonych przez 
związki zawodowe żądań z art.1 cytowanej ustawy. Oznacza 
to ,że do powstania sporu zbiorowego wystarczy wystąpienie 
do pracodawcy z żądaniami w sprawach wskazanych w art.1 
ustawy.” 
Z cytowanej wyżej opinii wynika również ,że możliwy jest 
spór zbiorowy dotyczący realizacji lub przestrzegania wcze-
śnie zawartych  porozumień. 
Wszystkie organizacje związkowe działające w  Operatorze w 
odpowiedzi na Pismo Zarządu Operatora z 7.02.2014 skierowa-
ły wezwanie do rokowań w zaistniały sporze zbiorowym , oraz 
zaleciły powiadomić  o powstałym sporze właściwego okręgo-
wego inspektora pracy. Swoje argumenty strona związkowa 
poparła opinią prawną w zakresie ważności zapisów Porozu-
mienia z Sierakowa oraz opinią Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej w sprawie nieuznawania sporów zbiorowych. We-
zwanie do rokowań do wiadomości otrzymali: -Zarząd Enea 
S.A.,-Rada Nadzorcza Enea S.A.,-Rada Nadzorcza Enea Ope-
rator Sp. z o.o.,-Krajowe Centrale Związkowe. ( treść w/w do-
kumentów dostępna na naszej stronie Menu-Aktualności). 

(Ciąg dalszy ze strony 3) 
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12.02.2014 Energa 
Pisma do Prezydenta i od MSP. 

1.Polityka likwidacji dobrych miejsc pracy w energetyce zmusi-
ła pracowników Energa do napisania dramatycznego listu do 
Prezydenta Rzeczpospolitej Bronisława Komorowskiego. Z listu 
dowiadujemy się, że: w imię dostosowywania do potrzeb rynku 
i oczekiwań klientów likwiduje si ę Biura Obsługi Klienta , 
pracownikom proponuje się kolejne Pakiety Dobrowolnych 
Odejść ,a dla tych którzy nie chcą korzystać z PDO propo-
nuje się nowe miejsca pracy odległe nawet 300 km. od miej-
sca zamieszkania.  
2.Związki zawodowe Energa 2.02.2014 roku otrzymały odpo-
wiedź Ministerstwa Skarbu Państwa na swoje wystąpienie w 
sprawie sytuacji w Energa. MSP podkreślił ,że nie ma bezpo-
średniego wpływu na działalność prowadzoną przez niezależny 
podmiot jakim jest Energa. Uwarunkowania i funkcjonowanie 
na krajowym rynku energetycznym wymusza prowadzenie dzia-
łań mających na celu poprawę efektywności. W interesie pra-
cowników Energa wdrożyła trzy programy osłonowe , które 
umożliwiły pracownikom rozwiązanie umowy o pracę za poro-
zumieniem (odszkodowaniem) .Od września 2013 do listopada 
2013 r. ze spółek Energa odeszło lub złożyło deklarację odej-
ścia 500 osób. MSP podkreślił ,że oprócz dobrowolnych odejść 
przeprowadzono tylko jedną akcję zwolnień grupowych. Pro-
wadzone zmiany w Energa są zgodne z oczekiwaniami akcjo-
nariuszy w tym i Skarbu Państwa i przyczynią się do poprawy 
konkurencyjności spółek grupy.  

13.02.2014 Zmarł Zbigniew Romaszewski 
W wieku 74 lat zmarł Zbigniew Roma-
szewski, polski polityk, działacz opozycji 
w okresie PRL, zasłużony członek 
"Solidarności", wieloletni senator. 
Legenda opozycji w czasach PRL. Od 1980 
w „Solidarności”, szef Komisji Interwencji 
i Praworządności MKZ, następnie Regionu 
Mazowsze; wiosną 1981 reprezentant stro-
ny związkowej w rozmowach z rządem ws. 
rehabilitacji osób represjonowanych po 

Czerwcu ’76 w Radomiu; w VI 1981 delegat na I WZD Regionu 
Mazowsze, członek Prezydium ZR, delegat KK.W stanie wojen-
nym w ukryciu, następnie aresztowany i skazany. Od 1988 czło-
nek KKW i KO przy przewodniczącym „Solidarności” Lechu 
Wałęsie, w 1991 w Prezydium Komitetu. W 1989 podczas ob-
rad Okrągłego Stołu ekspert w podzespole ds. reformy prawa i 
sądów. 

Od 4 lipca 1989 do 7 listopada 2011 nieprzerwanie zasiadał w 
Senacie RP, był wybierany kolejno z ramienia jako kandydat 
bezpartyjny z Komitetu Obywatelskiego (1989), jako kandydat 

niezależny (1991), z NSZZ „Solidarność” (1993), Ruchu Odbu-
dowy Polski (1997), Bloku Senat 2001 (2001) oraz w 2005 i w 
2007 z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Od 2011 roku czło-
nek Trybunału Stanu. 
W 1987 wraz z żoną otrzymał Nagrodę Praw Człowieka Funda-
cji Aurora przy Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii. W 2008 
został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Za Zasługi 
dla Litwy, a w 2008 otrzymał portugalski Krzyż Wielki Orderu 
Zasługi. W 2011 odznaczony Orderem Orła Białego. Ponadto 
wyróżniany odznaczeniami prywatnymi (m.in. Krzyżem Soli-
darności Walczącej). 

Delegacja NSZZ Solidarność  
Msza żałobna odbyła się 21.01.2014 r  w warszawskiej Bazylice 
Archikatedralnej św. Jana.  
Zbigniew Romaszewski został pochowany w Alei Zasłużonych 
na Wojskowych Powązkach. Pogrzeb miał charakter państwo-
wy. Wzięli w nim udział prezydent Bronisław Komorowski, 
politycy, posłowie i senatorowie. W uroczystościach uczestni-
czyła również delegacja NSZZ Solidarność , której przewodni-
czył Piotr Duda. 

15.02.2014 „Nasi” na igrzyskach  
w Soczi.  

Igrzyska  Olimpijskie w Soczi miały akcent 
„Solidarnościowy”: 
Zbigniew Bródka, członek NSZZ "Solidarność" 
został złotym medalistą igrzysk olimpijskich w 
Soczi! Z. Bródka  w Soczi w łyżwiarstwie szybkim 
w wyścigu na 1500 m 
wygrywając z Holen-
drem Koenem Verwei-
jem zaledwie o 0,003 s, 
zdobył złoty medal 

olimpijski. 
Panie Zbigniewie! 
Proszę przyjąć w imieniu całej Soli-
darności  najserdeczniejsze gratula-
cje. Jesteśmy dumni, że Pan jest jednym z nas, członkiem 
"Solidarności". 
Z wielkim podziwem obserwuję Pana karierę. Wielokrotnie 
stawał Pan na podium Pucharu Świata, w ubiegłym roku zdo-
był Pan to trofeum jako pierwszy Polak w historii. Dzisiaj po-
konał Pan najlepszych reprezentantów światowego łyżwiar-
stwa. Pana twarda walka do samego końca dodatkowo zrobiła 
na wszystkich ogromne wrażenie. Przynosi Pan chlubę nie 
tylko Polsce, ale również "Solidarności". Życzę Panu wielu kolej-
nych sukcesów i trzymam kciuki za drużynowy medal.  
Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ "Solidarność" 
Pierwszy złoty medal na igrzyskach w Soczi zdobył Kamil 
Stoch na średniej skoczni. Justyna Kowalczyk zdobyła drugi 
złoty medal w biegu na 10 km. stylem klasycznym. K. Stoch 
zdobył drugi złoty medal olimpijski na igrzyskach na normalnej 
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skoczni ! Polska wzbogaciła się jeszcze o brąz panczenistów w 
łyżwiarstwie szybkim mężczyzn w biegu pościgowym  
(Zbigniew Bródka, Konrad Niedźwiedzki i Jan Szymański ) i 
srebro kobiet w tej samej dyscyplinie. (Katarzyna Bachleda-
Curuś, Luiza Złotkowska i Katarzyna Woźniak (zastąpiła Nata-
lię Czerwonkę). W sumie na igrzyskach Soczi zdobyliśmy 6 
medali. 

                     2012 r Puchar Solidarności w Zakopanem  
I-Kamil Stoch, II Maciej Kot, III-Jan Ziobro 

 
18.02.2014 Odpowiedź MSP  

na nasze pismo w sprawie PDO. 
Pocztą dotarła do nas odpowiedź Ministerstwa Skarbu Państwa 
na pismo z dnia 16.01.2014 r kierowane do Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej w sprawie  kolejnego Programu Dobro-
wolnych Odejść w Grupie Enea.  
W naszym  piśmie zwróciliśmy  uwagę na to ,że bardzo do-
bre wyniki osiągane przez Grupę Enea inwestowane są w 
likwidacj ę miejsc pracy czyli PDO. MPiPS  poprosiliśmy o 
interwencję w tej sprawie i przerwanie tego obłędu. Treść 
pisma dostali też do wiadomości: -Premier RP, -Minister Skar-
bu Państwa, - Związki Zawodowe Enea, -Krajowe Centrale 
Związkowe, -Lubuskie media, -Parlamentarzyści Lubuscy, -
Radni Miasta Gorzów Wlkp.    
Pierwszy i na razie jedyny odzew dostaliśmy ze strony MSP. 
Z odpowiedzi  Podsekretarza Stanu w MSP  Zdzisława Gawlika 
dowiedzieliśmy się między innymi ,że działania Zarządu ukie-
runkowane są na rozwój Spółki ,wzrost jej wartości, zaspoko-
jenie potrzeb i oczekiwań klientów, rozwój i modernizację 
infrastruktury sieciowej, wzrost zadowolenia klientów i 
podnoszenie świadczonych usług  oraz maksymalizację zy-
sku. Do realizacji tych celów niezbędna jest restrukturyzacja 
zatrudnienia realizowana w sposób najbardziej przyjazny 
pracownikom. (PDO). Z. Gawlik  wyraził podziękowanie za 
zgłoszony głos w dyskusji pozwalający na uwzględnienie ewen-
tualnych, potencjalnych ryzyk i zagrożeń dla właściwego zabez-
pieczenia podstawowych interesów Skarbu Państwa. 
Z treści pisma jasno wynika ,że ochrona miejsc pracy nie 
jest w interesie MSP. Ochrona miejsc pracy leży w kompe-
tencjach MPiPS, a to ministerstwo do dzisiaj nie udzieliło 
nam odpowiedzi na w/w pismo. 

18.02.2014 Obradował  
ZR Gorzów Wlkp. NSZZ Solidarność. 

W siedzibie związku w Gorzowie Wlkp. spotkali się członko-
wie Zarządu Regionu Gorzów Wlkp. NSZZ Solidarność.  
Tematyka obrad  ZR : 
1.Przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu Regionu 
(14.01.2014). 
2.Wybory na nową kadencję. Członkowie Prezydium ZR zdali 

relację z wyborów jakie już odbyły się w naszym regionie. 
3 J. Porwich  zapoznał zebranych z wynikami wyborów w DGB 
Berlin-Brandenburgia oraz planami wspólnych manifestacji w 
ramach współpracy przygranicznej. 

Członkowie ZR Gorzów Wlkp. NSZZ Solidarność. 
4.Relacja z obrad  Komisji Krajowej , która obradowała 28-
29.01.2014 r. w Szczecinie. 
5.Referendum w sprawie sprzedaży polskiej ziemi. Formularze  
do zbierania podpisów w tej sprawie otrzymali członkowie Za-
rządu Regionu.(podpisy można składać w siedzibach związku.) 
6.Konkurs Instytutu Pamięci Narodowej –„Kustosz Pamięci 
Narodowej”  stosowną uchwałą wytypowano do wyróżnienia 
tym tytułem Dariusza Rymara Dyrektora Archiwum Państwo-
wego w Gorzowie Wlkp. 
7.25 rocznica częściowo wolnych wyborów z 4.06.1989 r. Rzą-
dząca koalicja chce zawłaszczyć i upolitycznić tą rocznicę. 
Uczestnictwo oraz organizacja obchodów rocznicowych pozwo-
li nam zapobiec próbom zakłamywania historii. 
8.Protesty w sprawie zwolnienia z pracy związkowców z sieci 
LIDL. Członkowie Solidarności w naszym regionie czynnie 
włączą się w protesty przeciwko  łamaniu prawa i dyskrymino-
waniu za działalność związkową.  
9.Sytuacja w zakładach pracy regionu. Sytuację w Gorzowskim 
Oddziale Enei przedstawił K.Gonerski. 
10.Ustalono termin następnego zebrania -25.03.2014. 

19.02.2014 Wybory Władz Organizacji  
Podzakładowej NSZZ Solidarność  

Enea Gorzów Wlkp. 
W świetlicy Centrali Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. spo-
tkali się Delegaci Organizacji Podzakładowej NSZZ Solidar-
ność Enea Gorzów Wlkp. by dokonać wyboru władz związku 
na kadencję 2014-2018.  
W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście:- Członek Zarządu 
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Enea Operator wybierany przez Załogę Jakub Kamyk oraz Prze-
wodniczący Zarządu Regionu Gorzów NSZZ Solidarność Jaro-
sław Porwich. Przestrzegania ordynacji wyborczej pilnował 
Członek Regionalnej Komisji Wyborczej Sławomir  
Steltman.  

Przy mikrofonie Jakub Kamyk 
Po przyjęciu programu zebrania i wybraniu osób funkcyjnych 
zebrania, Delegaci wysłuchali obszernego sprawozdania za 
działalność w kadencji 2010-2014 złożonego przez Krzysztofa 
Gonerskiego. Następnie wysłuchano sprawozdania finansowego 
złożonego przez Mariusza Kępiszaka ,oraz protokołu z kontroli 
Komisji Rewizyjnej  przedstawionego przez Adama Garczyń-
skiego. Na wniosek Komisji Rewizyjnej Delegaci udzielili abso-
lutorium za działalność w kadencji 2010-2014 ustępującej Ko-
misji Podzakładowej. Następnie przystąpiono  do wyboru władz  
Organizacji Podzakładowej na nową kadencję. 

W tajnych wyborach  na Przewodniczącego 
ponownie wybrano: Krzysztofa 
Gonerskiego.   Po ukonstytuowaniu się 
Komisji Podzakładowej skład Prezydium 
uzupełnili:  
Z-ca Przewodniczącego-Dariusz Gaik, 
Sekretarz-Skarbnik-Mariusz K ępiszak,  
Członek Prezydium –Tomasz Król. 
Komisję Podzakładową uzupełnili:-  

Przemysław Kononiuk, Damian Derewońko, Jarosław Ja-
nas, Emilia Rupenthal, Robert Czaiński, Piotr Bogusławski, 
Grażyna Zych, Arleta Kopeć-Belowska, Małgorzata Brałko, 
Rafał Błaszczuk, Waldemar Szemitko, Jolanta Garus, 
Krzysztof Ruszczak, Andrzej Miszczyk, Zbigniew Mińczuk, 
Dariusz Łochiński, Karolina Knypi ńska-Knoppe, Andrzej 
Pietrzak, Krzysztof Ziętek, Ewa Leszkiewicz, Jarosław  
Soniewski. 

Komisja Rewizyjna zbiera głosy Delegatów. 
Wybrano Komisję Rewizyjną: 
-Małgorzata Lewy, Anna Molka, Konrad Kania. 
Na Delegatów na Zebranie Organizacji Międzyzakładowej 
NSZZ Solidarność Enea wybrano : 
-Krzysztof Gonerski, Dariusz Gaik, Mariusz Kępiszak, To-
masz Król, Przemysław Kononiuk, Jarosław Janas, Robert 
Czaiński, Piotr Bogusławski, Damian Derewońko, Rafał 
Błaszczuk, Waldemar Nowakiewicz. Andrzej Miszczyk. 

Na Zjazd Delegatów Zarządu Regionu Gorzów Wlkp. NSZZ 
Solidarność wybrano : 
-Krzysztof Gonerski, Dariusz Gaik, Mariusz Kępiszak,  
Tomasz Król, Piotr Bogusławski, Andrzej Miszczyk, Prze-
mysław Kononiuk, Małgorzata Brałko, Arleta Kopeć-
Belowska, Mieczysław Garus. 
Na Zjazd Delegatów Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ  
Solidarność wybrano : 
Krzysztof Gonerski, Mariusz Kępiszak. 
Więcej zdjęć z wyborów-Nasza strona-Menu Aktualności 

21.02.2014 W Enea S.A.  
płacach , motywacji i… 

Rozmowy w Enea S.A. 
W Poznaniu  w siedzibie Operatora spotkały się strony dialogu 
społecznego w Enea S.A. Niestety na spotkanie nie przybył ża-
den z członków Zarządu Enea S.A.  
Tematy poruszane podczas spotkania: 
1.Rozmowy płacowe. Przedstawiciele pracodawcy przedstawili 
analizy funduszu płac oraz zaproponowali żeby w 2014 r. nie 
podnosić  płac zasadniczych i utrzymać tabele wynagrodzeń 
płac zasadniczych  z 2013 r. Zaproponowano  też wysokość 
nagrody na Dzień Energetyka 1510 zł (25 % średniej płacy  z 
2013-zapisy ZUZP). 
 W odpowiedzi na propozycje pracodawcy strona społeczna 
zawnioskowała podniesienie płac zasadniczych średnio o 400 zł. 
,oraz podniesienie tabeli płac zasadniczych o 5 %.Padło też py-
tanie kiedy Pracownikom Enea S.A. zostanie wypłacona premia 
roczna? Premia zostanie wypłacona 28 lutego 2014 r., a propo-
zycja związkowa odnośnie płac zostanie przedstawiona Zarzą-
dowi Enea S.A. 
2.Regulamin premiowania. Strony uzgodniły treść Regulaminu 
Premiowania w Enea S.A. Zasady wynagrodzeń dla grupy ZPC 
podlegają jeszcze uzgodnieniom. Uwagi można zgłaszać do 
26.02.2014 r. 
3. Plany urlopów , okres rozliczeniowy. Przedstawiciele praco-
dawcy zaproponowali rezygnacje z tworzenia planów urlopo-
wych , oraz wydłużenie okresu rozliczeniowego z jednego do 
trzech miesięcy. Strona związkowa nie zgodziła się z propozy-
cją pracodawcy. 
4.Uzgodniono termin następnych rozmów płacowych-
27.02.2014 r. Strona społeczna zawnioskowała żeby w tych roz-
mowach uczestniczyli członkowie Zarządu Enea S.A. 

21.02.2014 W Operatorze o płacach ,  
działalności socjalnej , CUW i…… 

Zarząd Operatora zaprosił stronę społeczną do Poznania. Na 
spotkanie zjawił się cały Zarząd Operatora. Tematy poruszane 
podczas spotkania: 
1.Rozmowy płacowe. Zarząd Operatora  przedstawił analizy 
funduszu płac oraz obecną i planowaną sytuację finansową Ope-
ratora. Zaproponowano żeby w 2014 r. nie podnosić  płac zasad-
niczych i utrzymać tabele wynagrodzeń  z 2013 r.  
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Zaproponowano wysokość nagrody na Dzień Energetyka 1510 
zł. W odpowiedzi na złożoną propozycję strona społeczna za-
wnioskowała podniesienie płac zasadniczych średnio o 400 zł. 
,oraz podniesienie tabeli płac zasadniczych o 5 %.  

Strona pracodawcy w Enea Operator. 
Po krótkiej przerwie Zarząd przedstawił propozycję utworzenie 
funduszu motywacyjnego. Fundusz miałby zostać stworzony z 
racjonalizacji nadgodzin, posiadanych rezerw finansowych oraz 
premii zadaniowej z grupy ZPC. Zarząd Operatora nie widzi 
możliwości podniesienia płac zasadniczych w 2014 r. 
2.Działalność socjalna w 2014 r. Strony uzgodniły Plan wspólnej 
działalności socjalnej w 2014 r. Nowością w planie jest możli-
wość skorzystania z dofinansowania do pobytu dzieci w żłob-
kach i przedszkolach.( propozycja złożona przez NSZZ Soli-
darność). 
3. Porozumienie z Sierakowa. Przenoszenie pracowników do 
Enea Centrum w ramach projektu CUW, oraz przedstawione 
plany restrukturyzacji Operatora ewidentnie łamią Porozumie-
nie zbiorowe z Sierakowa z 29.06.2007 r. Strona społeczna 
wezwała Zarząd do respektowania jego zapisów , bądź renego-
cjacji tegoż porozumienia.  
4. W ramach szukania oszczędności strona społeczna zgłosiła 
temat związany w wydawaniem biuletynu „W KONTAKCIE ”.  
Zaniechanie jego wydawania bądź znaczne ograniczenie nakła-
du. Stosy biuletynów zalegają w różnych miejscach Operatora. 
5.Uzgodniono ,że strony dialogu w Operatorze spotkają się 
ponownie 3 marca 2014 r. 

21.02.2014 Protest przed Lidlami. 
Przed  sklepami sieci Lidl w całym kraju członkowie Solidarno-
ści organizowali pikiety i rozdawali klientom ulotki informujące 
m.in. o trudnych warunkach pracy i łamaniu praw pracowni-
czych i związkowych osób zatrudnionych w tej sieci dyskontów. 
Żądali też przywrócenia zwolnionych z pracy liderów zakłado-
wej "S" w Lidlu. 

Przy mikrofonie zwolniona z pracy Justyna Chrapowicz 
W pikiecie w Katowicach obok Piotra Dudy i Dominika Kolorza 
uczestniczyła też  zwolniona z pracy przewodnicząca Solidarno-
ści w Lidl Polska Justyna Chrapowicz. Tłumaczyła, że związek 
w Lidlu nie domaga się rzeczy niemożliwych, tylko elementar-
nego szacunku wobec pracowników i przestrzegania praw pra-
cowniczych. - Pracodawca dba tylko o swoje zyski, nie patrząc 
na to, że my, jako pracownicy, wypracowujemy im te zyski - 
mówiła przewodnicząca. 
Jednym z najważniejszych postulatów „S” z Lidla jest zmniej-

szenie obciążenia pracą oraz poprawa warunków pracy zatrud-
nionych sklepach i centrach dystrybucyjnych. - Kasjerka w Lidlu 
musi w ciągu godziny zeskanować 1800 produktów, taka jest 
norma efektywnościowa, z której kasjerki są rozliczane. Prawie 
połowa pracowników nie ma stałej umowy o pracę, znaczna 
część jest zatrudniona na niepełny etat. Obroty sieci rosną z roku 
na rok, a pracowników jest coraz mniej. W  niektórych sklepach 
zatrudnienie w ciągu kilku ostatnich lat zostało zmniejszone o 
jedną trzecią - wyliczał Alfred Bujara, przewodniczący handlo-
wej Solidarności. 
Konflikt w sieci Lidl trwa od wielu miesięcy. Pracownicy doma-
gają się poprawy warunków pracy oraz poszanowania praw pra-
cowniczych i związkowych. W grudniu 2013 roku kierownictwo 
Lidla dyscyplinarnie zwolniło przewodniczącą i wiceprzewodni-
czącego zakładowej organizacji Solidarności w tej sieci marke-
tów, zarzucając im m.in. organizację nielegalnych akcji protesta-
cyjnych. Stało się to bezpośrednim powodem ogłoszenia ogólno-
polskiej akcji. Komisja Krajowa NSZZ Solidarność zaapelowała 
do członków i sympatyków związku o powstrzymanie się od 
robienia zakupów w sklepach Lidla do końca lutego.  Liderzy 
związku zapowiedzieli, że jeśli prowadzona w lutym akcja prote-

stacyjna nie doprowdzi 
do zmiany postawy 
zarządu Lidl Polska, 
protest zostanie zao-
strzony.  
W Gorzowie Wlkp. 
również pikietowano 
przed 5 sklepami sieci 
Lidl. Solidarność Enea 
Gorzów Wlkp. obsta-
wiała Lidla na osiedlu 
Staszica ul. Matejki.  

(Ciąg dalszy ze strony 7) 

(Ciąg dalszy na stronie 9) 
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Nagroda Solidarności??? 
Rząd D. Tuska ustanowił Nagrodę Solidarności. Jej wartość to 1 
mln euro, czy niemal tyle, ile wynosi Nagroda Nobla (ok. 1,14 
mln euro).Po raz pierwszy zostanie przyznana 4 czerwca - w 25 
rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów parlamentar-
nych. Otrzyma ją osoba, która kierując się zasadami solidarności 
przyczyniła się do szerzenia demokracji. 
Pomysłodawca nagrody, minister spraw zagranicznych Rado-
sław Sikorski mówi, że ma ona służyć przypominaniu światu, że 
„to w Polsce się zaczęło jeszcze przed upadkiem muru berliń-
skiego, że w Polsce już 4 czerwca miały miejsce pierwsze w 
bloku komunistycznych od drugiej wojny światowej częściowo 
wolne wybory i że Polska jest krajem, który dobrze wykorzystał 
swoją wolność, zarówno w sensie instytucjonalnym, jak i gospo-
darczym”. 
Kandydatów do nagrody mają nominować m.in. Lech Wałę-
sa i Zbigniew Bujak, a decyzję o przyznaniu nagrody podej-
mie Rada Fundacji Solidarności Międzynarodowej. Przewodni-
czącą Rady jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, wiceminister 
spraw zagranicznych. W jej skład wchodzą m.in.: Andrzej 
Halicki (PO),Marek Borowski (polityk lewicy),Andrze j 
Grzyb (PSL), Jerzy Koźmiński (dyplomata), Henryka Krzy-
wonos(działaczka społeczna),  Adam Lipiński, poseł  Prawa i 
Sprawiedliwości, Marek Magierowski (dziennikarz: 
„Rzeczpospolita”, „Uważam Rze”), Jacek Protasiewicz
(PO),Jerzy Rejt (Kolegium Europy Wschodniej),ks. Kazi-
mierz Sowa (dyrektor Religia.tv), Michał Wojtczak (PO) 
iHenryk Wujec (doradca Prezydenta RP ds. społecznych). 
Kwota nagrody będzie podzielona na trzy części: 250 tys. euro 
otrzyma laureat, 700 tys. euro będzie przeznaczone na programy 
polskiej pomocy rozwojowej wskazane przez nagrodzoną osobę i 
50 tys. euro na podróż studyjną laureata po Polsce, „żeby 
zaznajomić go z naszą udaną walką o wolność”. 
Skąd w dobie ciągłego łatania dziury budżetowej przez sięganie 
coraz głębiej do kieszeni podatników rząd znajduje milion euro 
na Nagrodę Solidarności? R. Sikorski wyjaśnia, że w przeważa-
jącej części zostanie ona sfinansowana z funduszy pozabudżeto-
wych pozostałych po europejskich funduszach przedakcesyj-
nych. W 2013 r. rząd podjął decyzje o wydatkowaniu części tych 
funduszy na Nagrodę Solidarności. 
Piotr Duda, przewodniczący „S” w audycji „Polityka przy ka-
wie” zwrócił uwagę, iż inicjatywa ministra Sikorskiemu nie 
była konsultowana ze związkiem zawodowym, który ma pra-
wo do znaku graficznego i nazwy NSZZ Solidarność. Dodał 
także, iż najlepszą promocją „Solidarności” b ędzie zadbanie 
o naszych bohaterów z roku 1980. Milion euro powinien rząd 
przeznaczyć na pomoc dla tych wszystkich, którzy w stanie 
wojennym stracili zdrowie, a teraz są odsyłani do opieki spo-
łecznej. 
Również zdaniem opozycjonistów represjonowanych za swoją 
działalność w latach PRL jest to zła inicjatywa, bo „utrwala w 
pamięci społecznej nie historycznie wolne wybory, ale porozu-
mienia Okrągłego Stołu. Z perspektywy 25 lat widać wyraźnie, 
że przyniosły one także dla dużych grup społecznych negatywne 
skutki polityczne, społeczne i gospodarcze”. 
W oświadczeniu Stowarzyszenia „Godność” czytamy, że jest 
to próba wykorzystania tej rocznicy i ustanowionej nagro-
dy  do celów politycznych zawłaszczających  ideę Solidarno-
ści, której właścicielem jest zdecydowana większość społe-
czeństwa.  Zarówno prezydent, jak i rząd nie są jedynymi spad-
kobiercami idei Solidarności. Właścicielem historycznego znaku 
„Solidarność” jest NSZZ „Solidarność”. Jeżeli taka nagroda 

miałaby być ustanowiona, to w uzgodnieniu z organizacjami 
społecznymi i politycznymi wywodzącymi się z ruchu Soli-
darności. Powinna być wręczana wspólnie przez prezydenta i 
Przewodniczącego „Solidarności” w dniu 31 sierpnia w rocz-
nicę podpisania Porozumień Sierpniowych, by uczestnicy 
tamtych pamiętnych strajków i twórcy „Solidarno ści” nie 
czuli się wypychani z historii przez rządzących. 

Niemcy produkują więcej energii z węgla niż  
Polska ze wszystkich źródeł  

Niemcy są europejskim liderem w rozwoju odnawialnych źródeł 
energii - co jest prawdą dosyć powszechnie znaną. Znacznie 
mniej znanym faktem jest to, że w Niemczech od lat rośnie pro-
dukcja energii z węgla, w roku 2013 w Niemczech wyproduko-
wano z węgla prawie dwa razy więcej energii niż w Polsce ze 
wszystkich źródeł.  
Traktowanie Niemiec jako europejskiego lidera (i jednego z lide-
rów światowych) w dziedzinie odnawialnych źródeł energii 
(OZE) jest w pełni uzasadnione. W roku 2013 z różnych źródeł 
OZE wyprodukowano w Niemczech łącznie 23,4 proc. energii. 
W roku 2013 niemieckie OZE wytworzyły 147,1 TWh energii 
elektrycznej, czyli więcej niż z węgla kamiennego (124,0 TWh) i 
niewiele mniej, niż z węgla brunatnego (162,0 TWh). Niemiecka 
produkcja energii z OZE była też niewiele mniejsza niż łączna 
produkcja ze wszystkich źródeł w Polsce w 2013 r., która wynio-
sła 162,5 TWh. 

(Ciąg dalszy ze strony 8) 

Przegląd Prasy 
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UWAGA !!! 
Wnioski o skierowanie na profilaktykę  

sanatoryjną  należy składać do 31.03.2014 r. 
Zasady korzystania z Sanatorium Energetyk + 

harmonogram turnusów dostępne na  
naszej stronie: Menu –Dokumenty. 



HUMOR Z INTERNETUHUMOR Z INTERNETUHUMOR Z INTERNETU    

- Dlaczego Justynie Kowalczyk zrobili rentgen stopy dopiero w Soczi? 
- Bo w Polsce dostała termin na wrzesień 2015 r.   

ARCHIWUM CZESŁAWA MARCHIWUM CZESŁAWA MARCHIWUM CZESŁAWA M    

198319831983---Przeniesienie „Białego Krzyża” na ul. Żeromskiego.Przeniesienie „Białego Krzyża” na ul. Żeromskiego.Przeniesienie „Białego Krzyża” na ul. Żeromskiego.   

OKIEM JUJKIOKIEM JUJKIOKIEM JUJKI    

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

Tak kiedyś Paweł Zacharek przewoził pasażerów łodzią  przez WartęTak kiedyś Paweł Zacharek przewoził pasażerów łodzią  przez WartęTak kiedyś Paweł Zacharek przewoził pasażerów łodzią  przez Wartę   

ZNALEZIONE W INTERNECIEZNALEZIONE W INTERNECIEZNALEZIONE W INTERNECIE    

ZŁOTE MY ŚLIZŁOTE MY ŚLIZŁOTE MY ŚLI    

LICZBY MIESI ĄCALICZBY MIESI ĄCALICZBY MIESI ĄCA   
   

-15.00 zł  wartość akcji Enea 24.02.2014  godz.17.00 
-3,6 %  straciły  na wartości akcje Enea w ciągu 3 miesięcy. 
-44% Polaków jest nieaktywnych zawodowo. (emeryci ,  
          renciści, rodzice wychowujący dzieci, bezrobotni). 
-2079 osób wymeldowało się z Gorzowa Wlkp. od 2009 r.  
      121490-Liczba mieszkańców Gorzowa  Wlkp. w   
       2013r. ( w 2009 mieszkańców było 123569). 
-1517 dzieci  gorzowian urodziło się w 2013 r . ( 812 chłop   
   ców, 705 dziewczynek). W tym 200 dzieci urodziło się poza    
     Polską , najwięcej w Wielkiej Brytanii-65 i Niemczech 38. 
-1624 gorzowian zmarło w 2013 r. 
-630 par zawarło związek małżeński w Gorzowie Wlkp. w   
       2013 r. ( w tym 296 ślubów kościelnych). 
-272 pary rozwiodły się w Gorzowie Wlkp. w 2013 r. 
-1,956 mln. zł. wydała Kancelaria Prezydenta B. Komorow- 
    skiego na nagrody dla urzędników kancelarii w 2013 r..    
     Średnia wartość nagrody wyniosła 6115 zł. 
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„Głow ą muru nie przebijesz, ale jeśli zawiodły inne 
metody należy spróbować i tej. ”    J. Piłsudski 


