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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy?
31.07.2014 Obradowała
KM NSZZ Solidarność Enea.
We Wrześni na kolejnym w tym roku posiedzeniu spotkali się
członkowie Komisji Międzyzakładowej (KM) NSZZ Solidarność
Enea. Przed rozpoczęciem obrad członkowie KM uczestniczyli
we Mszy Świętej w intencji zmarłego 1.08.2011 r. Pawła
Balcerowskiego , oraz udali się na Cmentarz Komunalny
by wspólnie pomodlić się i zapalić znicze na grobie Pawła.

Wspólna modlitwa przy grobie ŚP. Pawła Balcerowskiego
Po uroczystościach związanych z 3 rocznicą śmierci Pawła,
członkowie Komisji przystąpili do realizacji wcześniej przyjętego programu zebrania.
Tematyka poruszana podczas obrad KM:
1.Protokół z 1.07.2014 r. Zebrani wysłuchali i przyjęli protokół
z ostatniego zebrania KM
2. Sprawozdanie z działalności . Członkowie Prezydium zdali
relację z najważniejszych wydarzeń jakie miały miejsce w Grupie Enea oraz w Kraju od ostatniego posiedzenia KM.
3.Wybory Społecznej Inspekcji Pracy( SIP). Obecna kadencja
SIP dobiega końca. We wrześniu przeprowadzone zostaną wybory na nową kadencję. Treść Regulaminu Wyborów SIP została
już uzgodniona. Trzeba jeszcze uzgodnić strukturę SIP w GK
Enea oraz harmonogram wyborów. Członkowie KM wytypowali
osoby do opracowania i uzgodnienia w/w dokumentów.
4.Pielgrzymka do Częstochowy. Przewodniczący Duszpasterstwa NAZARET przedstawił program 29 Pielgrzymki Energetyków do Częstochowy oraz omówił przygotowania do uczestnictwa w niej Pracowników GK Enea.
5.Grupowe ubezpieczenia. W listopadzie 2014 kończy się okres
na jaki zostało zawarte ubezpieczenie typu P dla Pracowników
GK Enea. Pracodawca rozpoczął przygotowania do przetargu na
grupowe ubezpieczenie na kolejne trzy lata. KM wytypowała
swojego przedstawiciela do komisji przetargowej.

Część pracowników, którzy przeszli do EC nie mieści się w tabeli płac zasadniczych. Prezydium wystąpi do Zarządu EC o wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz podejmie działania mające na
celu przywrócenie stanu zgodnego z prawem.
7. Akcja protestacyjna. Dotychczasowe protesty (okupacja siedziby Enea S.A., referendum strajkowe, dwugodzinny strajk) nie
spowodowały zmiany postępowania strony zarządów. Nie uznanie sporu zbiorowego uniemożliwia prowadzenie rokowań. Istnieje ryzyko powstawania dzikich strajków. Odpowiedzialność
za taką sytuację ponoszą pracodawcy. Rozważano ewentualne
dalsze protesty. Nasze postępowanie będzie
uzależnione od postawy zarządów oraz
innych organizacji związkowych.
8. Porozumienie ze Zdroiska z 28.05.2008.
Pracodawcy nie zamierzają wypłacić kwoty
14,5 mln. zł dla pracowników nie posiadających praw do akcji. Dodatkowo utrudniają dochodzenie swoich praw przed Sądami.
( mimo kilkukrotnych wezwań do udostępnienia list pracowników zatrudnionych po
komercjalizacji, do dziś nie dostaliśmy tych
list).Podjęliśmy działania prawne celem
zmiany tej sytuacji.
9.Sytuacja w spółkach GK Enea. Członkowie Prezydium oraz przedstawiciele spółek przedstawili sytuację
w tych podmiotach.
5.08.2014 Świadczenie pieniężne dla pracowników nie posiadających praw do akcji-pismo do Zarządu Enea S.A. .
Porozumienie ze Zdroiska z 28.05.2008.przewiduje wypłatę
kwoty 14,5 mln. zł dla pracowników nie posiadających praw do
akcji. (zatrudnili się po komercjalizacji-wrzesień 1993 r)
Regulamin podziału środków zgodnie z w/w porozumieniem ma
sporządzić strona związkowa. Nie da się tego jednak zrobić bez
listy pracowników zatrudnionych po komercjalizacji. Nasze kilkakrotne pisma w sprawie udostępnienia tych list nie odniosły
spodziewanego efektu. Dlatego KM NSZZ Solidarność Enea
wystosowała Ostateczne Wezwanie do przygotowania i przedstawienia związkom zawodowym listy osób, które zgodnie z
porozumieniem ze Zdroiska mogą być uprawnione do uzyskania
jednorazowego świadczenia pieniężnego wynikającego z treści
w/w porozumienia. Lista Pracowników powinna być przedstawiona w rozbiciu na grupy stażowe, tak, by można było określić
przypadającą poszczególnym uprawnionym indywidualnej część
ustalonej kwoty. Nie wywiązywanie się z zawartego porozumienia przez Enea S.A uniemożliwia dochodzenia swoich praw w
postępowaniach Sądowych. Dotychczasowe postępowanie pracodawcy uniemożliwia wywiązanie się przez stronę związkową z
zapisów porozumienia dotyczących przygotowania sposobu rozdziału 14,5 mln. zł.
Pełna treść Ostatecznego Wezwania dostępna w siedzibach
związku.

1.08.2014-70 rocznica wybuchu
Powstania Warszawskiego

Członkowie KM podczas obrad we Wrześni

6.Centrum Usług Wspólnych (CUW). Regulamin Pracy –wersja
podpisana przez stronę związkową nie została jeszcze podpisana
przez pracodawcę w Enea Centrum (EC). Brak służb BHP w EC.

1 sierpnia 1944 roku, o godzinie 17.00 milion mieszkańców okupowanej Warszawy
oraz 50 tysięcy żołnierzy podziemia znalazło się w ogniu najdłuższej i najbardziej
krwawej bitwy partyzanckiej 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 wywarło ono na
dalsze losy naszej Ojczyzny. Powstanie Warszawskie było
największym niepodległościowym zrywem Armii Krajowej i
(Ciąg dalszy na stronie 3)
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największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez
hitlerowców Europie. Rozpoczęte 1 sierpnia 1944 roku, na
rozkaz Komendanta Głównego AK gen. Tadeusza Komorowskiego „Bora”, miało w założeniach trwać kilka dni.

że w projekcie budżetu, brak jest dodatkowych środków na indywidualne przeszeregowania związane ze zmianą stanowiska i
zwiększeniem zakresu obowiązków. Wiele dyskusji wywołała
także sprawa t/z funduszu scentralizowanego w którym znajdują
się miedzy innymi środki na: -nadgodziny, wynagrodzenie za
wykrycie nielegalnego poboru energii, premię zadaniową. Fundusz ten nie jest ujęty w budżetach, a na jego wydatkowanie strona społeczna nie ma żadnego wpływu. Ostatecznie strona związkowa widząc upór pracodawcy, podpisała budżet, uznając, że jest
on i tak lepszy od prowizorium budżetowego. Kierujący komórkami organizacyjnymi będą posiadali niewielkie środki na indywidualne przeszeregowania.

Powstanie zakończyło się kapitulacją po 63 dniach walk. Poległo lub zostało zamordowanych przez Niemców 18 tys. powstańców i ok. 180 tys. cywilów. O zaciętości walk świadczy
fakt, że Warszawa walczyła o 24 dni dłużej niż armie francuska, belgijska, holenderska i brytyjska w kampanii 1940 roStrona pracodawcy podczas rozmów w Operatorze
ku. Siły zaangażowane przeciwko Powstaniu znacznie przeDrugim tematem poruszanym podczas spotkania była sprawa
wyższały liczebność słynnego Afrikakorps marszałka Romskierowań do Sanatorium Energetyk. Nie wszystkie komórki
mla. Niemcy stracili 10 tysięcy zabitych, 7 tysięcy zaginioorganizacyjne w Operatorze wykorzystały swoje limity do sananych i 9 tysięcy rannych.
torium, i w związku z tym powstała rezerwa w postaci 49 skierowań. Podpisano stosowne uzgodnienie rozdysponywujące powstałą rezerwę. Głównym kryterium podziału, było zainteresowanie profilaktyką w poszczególnych Oddziałach Dystrybucji.
( OD Bydgoszcz-24, OD Gorzów Wlkp.-2, OD Zielona Góra3,OD Szczecin-19, OD Poznań- 1).

8.08.2014 Obradowała
KP Gorzów Wlkp. NSZZ Solidarność
Obchody rocznicowe w Gorzowie Wlkp.

W Centrali Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. spotkali się
członkowie Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea
Gorzów Wlkp. Po przyjęciu programu zebrania przystąpiono do
jego realizacji.

Kilkaset osób zgromadziła uroczystość na Cmentarzu Komunalnym w Gorzowie Wielkopolskim, podczas której oddano hołd
tym, którzy 1 sierpnia 1944 roku w stolicy stanęli do walki zbrojnej przeciwko hitlerowcom. Organizatorem rocznicowych obchodów był Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej.
Wśród uczestników znaleźli się m.in. przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, 3 radnych Rady Miasta Gorzowa i
pluton żołnierzy Wojska Polskiego.
Byli oczywiście - jak co roku - kombatanci, kibice Stilonu
(odpalili kilkadziesiąt rac i wznosili okrzyki „cześć i chwała Bohaterom”) oraz przedstawiciele NSZZ „Solidarność” z przewodniczącym Jarosławem Porwichem i wiceprzewodniczącym
Waldemarem Rusakiewiczem (złożyli okolicznościowy wieniec). Nie zabrakło również pocztów sztandarowych (w tym Zarządu Regionu). Podczas uroczystości wygłoszono przemówieCzłonkowie Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.
nia, odczytano apel poległych oraz oddano salwę honorową.
Tematy poruszane podczas zebrania KP:
1.Protokół z 27 maja 2014. Zebrani wysłuchali i przyjęli protokół
7.08.2014 W Operatorze o
z ostatniego zebrania Komisji.
budżetach i skierowaniach do sanatorium. 2.Przyjęcia członków. W szeregi naszej organizacji stosowną
Już po raz trzeci strony dialogu społecznego w Operatorze spouchwałą przyjęto kolejne 2 osoby.
tkały się w Poznaniu celem uzgodnienia budżetów dla komórek
3.Sprawozdanie z działalności. Członkowie Prezydium KP zdali
organizacyjnych na 2014 r. Strona pracodawcy przedstawiła korelację z wydarzeń jakie miały miejsce od ostatniego zebrania
lejną wersję budżetów, pomniejszoną o wynagrodzenia PracowKomisji.
ników Operatora, których przeniesiono do Enea Centrum w ramach projektu CUW. Strona społeczna kolejny raz podkreśliła,
(Ciąg dalszy na stronie 4)
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Obrady KP NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.

4.Społeczna Inspekcja Pracy (SIP). We wrześniu odbędą się
wybory SIP w Operatorze. Przedstawiono proponowaną strukturę SIP w GK Enea. Uchwała w/s kandydata KP Gorzów Wlkp.
na Zakładowego SIP zostanie podjęta po wyborze SIP w Rejonach Dystrybucji.
5. Grupowe ubezpieczenia. W listopadzie 2014 kończy się okres
na jaki zostało zawarte ubezpieczenie typu P dla Pracowników
GK Enea. Pracodawca rozpoczął przygotowania do przetargu na
grupowe ubezpieczenie na kolejne trzy lata. O tym temacie będziemy jeszcze rozmawiać po zakończeniu procedury przetargowej.
6. Tabela płac zasadniczych w Enea Centrum ( EC). Część pracowników, którzy przeszli do EC nie mieści się w tabeli płac
zasadniczych( płaca minimalna). Prezydium Komisji Międzyzakładowej (KM) NSZZ Solidarność Enea podjęło już działania
mające na celu przywrócenie stanu zgodnego z prawem.
7.Budżety Oddziałów Dystrybucji w Operatorze. Przew. KP zdał
relację z trzech spotkań w Operatorze dotyczących ustalenia
budżetów komórek organizacyjnych. Zakończyły się one przejęciem propozycji pracodawcy. Członkowie KP zapoznali się z
uzgodnionym budżetem dla OD Gorzów Wlkp.
8.Składki związkowe. Powstanie CUW spowodowało zamieszanie związane z potrącaniem i przelewaniem składek związkowych. Komisja zapoznała się z ustaleniami jakie w tym temacie
zapadły na Prezydium KM.
9.Wybory samorządowe. Zarząd Regionu Gorzów Wlkp. NSZZ
Solidarność tworzy listy wyborcze do samorządów. Osoby chętne do działalności w samorządach mogą się zgłaszać do siedzib
związku.
10.Sytauacja w spółkach GK Enea. Przedstawiciele Energobudu
oraz BHU zapoznali członków KP z sytuacją w tych spółkach.
W Energobudzie od sierpnia chcę się zabrać kierowcom dodatek za prowadzenie, oraz nie stosuje się zasad związanych z pracą w godzinach nadliczbowych. Dodatkowo występują problemy
w zaopatrzeniu w środki czystości. Temat przekazano Prezydium KM.
11.Zapomogi. Trzem członkom naszej organizacji, którzy znaleźli się w ciężkiej sytuacji życiowej udzielono zapomóg losowych.
12.Turniej Solidarności w piłce nożnej. 30.08.2014 odbędzie się
XXII edycja naszego turnieju. Drużyny można zgłaszać do Sekretarza KP.( szersza informacja w tym temacie na naszej stronie: Menu-Organizowane przez nas imprezy.)
13. Sytuacja w związku. Członkowie KP z niepokojem obserwują jak łamanie prawa przez pracodawców w Enea, nie spotyka
się z należytą reakcją Komisji Międzyzakładowej, która ma koordynować działania mające na celu zmuszenie Zarządów do
respektowania zawartych wcześniej porozumień. Na następne
posiedzenie KP ma zostać zaproszone Prezydium KM.

14.08.2014 DZIEŃ
ENERGETYKA
14.08.1941 w Oświęcimiu
został dobity zastrzykiem
fenolu Maksymilian Maria
Kolbe. Ojciec Kolbe poszedł
na śmierć za Franciszka
Gajowniczka. Za swój czyn
został beatyfikowany 17 października 1971 r. przez papieża Pawła VI. Kanonizacji dokonał
Jan Paweł II -10 października 1982 r. O. Kolbe był jednym z
pierwszym założycieli elektrowni w Polsce. Skonstruował agregat prądotwórczy, który choć nieużywany, wciąż jest sprawny i
przechowywany w Sanktuarium św. Maksymiliana w Niepokalanowie. O. Kolbe pasjonował się radiem, interesował badaniami
nad przekazywaniem za pomocą fal radiowych obrazu.
Dzień śmierci św. M. M.Kolbe jest Świętem Energetyków.

życzy Redakcja „POD NAPIĘCIEM”

15.08.2014 Kolejna rocznica Bitwy
Warszawskiej.

15.08.2014- 94 rocznica
15 sierpnia 1920 roku Wojsko Polskie ruszyło do uderzenia
na Armię Czerwoną, już wtedy najpotężniejszą, najliczniejszą i najbardziej nieludzką armię świata. Jej dywizje pewne
były już pokonania Polaków, zdobycia Warszawy oraz dalszego marszu na Berlin, Paryż i inne stolice Europy, według
strategicznych planów podboju i dyrektyw rządu Rosji Sowieckiej.
Bitwa Warszawska 1920 roku, zwana też Cudem nad Wisłą,
ocaliła nie tylko niedawno odzyskaną polską niepodległość.
(Ciąg dalszy na stronie 5)
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Była to jedna z trzech najważniejszych bitew XX wieku w
dziejach świata, a zarazem jedna z decydującej w całej historii ludzkości. Wojsko Polskie na czele ze zwycięskim wodzem
marszałkiem Józefem Piłsudskim zatrzymało i zwyciężyło
milionową nawałę Armii Czerwonej i uratowało nie tylko
Polskę, ale całą Europę przed niewolą oraz wprowadzeniem
zbrodniczego sowieckiego totalitaryzmu i systemu komunistycznego na bagnetach żołnierzy z czerwoną gwiazdą. Było
to nawiązanie do najwspanialszych tradycji Rzeczypospolitej,
kiedy to w krajach Zachodu powszechnie nazywano Polskę
"przedmurzem chrześcijaństwa" albo "przedmurzem Europy", co było wówczas 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
ogarnie całą Europę, niszcząc jej chrześcijański fundament i
zasady życia społecznego. Dlatego tak dramatycznie zabrzmiało pytanie postawione przed Bitwą Warszawską przez
Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego: "Co wybieramy,
niewolę czy zwycięstwo?". Odpowiedź mogła być tylko jedna: "Zwycięstwo do ostatniej kropli krwi".
I zwycięstwo przyszło. Uproszone przez gorącą modlitwę zanoszoną wspólnie przez władze i społeczeństwo. Okupione
wielkim wysiłkiem i poświęceniem całego Narodu. Do szeregów obrońców Ojczyzny pospieszyły nawet dzieci - jak 11letni 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 zdobycie 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 Wieprza. "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
przeciwko Polsce. Tym większa jest nasza duma z Cudu nad
Wisłą i wdzięczność obrońcom Ojczyzny.

13-17.08.2014 XXIX Pielgrzymka
Energetyków do Częstochowy.

Początek Pielgrzymki i w Świebodzinie

Sierpień jest w Polsce miesiącem pielgrzymkowym, dlatego Pracownicy Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. wraz z rodzinami,
od wielu już lat pielgrzymują do Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Nie inaczej było też w tym roku. Swoje
pielgrzymowanie zaczynaliśmy od błogosławieństwa Naszego
Duszpasterza Jarosława Zagozdy, oraz wizyty w Świebodzinie
pod Figura Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.(33metrowa
największa na świecie figura Chrystusa). Nasze pielgrzymowanie
wykorzystujemy do poznawanie pięknych zakątków, nie tylko
naszego kraju. W tym roku miejscem wypadowym do poznawania uroków Dolnego Śląska była Szczytna koło Kłodzka –
Ośrodek Wypoczynkowy „Pod Skałką”. Podczas tegorocznej
Pielgrzymki mieliśmy okazję poznać:-Lubiąż: Opactwo Cystersów (jeden z największych zabytków tej klasy w Europie, będący
jednocześnie największym opactwem cysterskim na świecie,
nazywany arcydziełem śląskiego baroku).
-Kłodzko: Twierdza Kłodzk (imponująca pruska forteca z jej
pomostu widokowego roztacza się wspaniały widok na miasto i
okolice , twierdza znana między innymi z 23 odcinka Czterech
Pancernych). Podziwialiśmy też przepiękną Starówkę.-Kletno –
Jaskinia Niedźwiedzia (poza Tatrami największa i najpiękniejsza
w Polsce, ok. 3 km korytarzy, złoża kości zwierząt jaskiniowych
m.in. Niedźwiedzia, wielkie bogactwo fantastycznych form naciekowych). -Międzygórze: wodospad Wilczki (największy i
najwyższy wodospad w Masywie Śnieżnika, a także drugi co do
wielkości w Polskiej części Sudetów), Sanktuarium Matki Boskiej Śnieżnej na Górze Iglicznej (845 m n.p.m.) - Cudowna
figurka Matki Boskiej Śnieżnej ( jedno z najbardziej znanych
miejsc pielgrzymkowych na Dolnym Śląsku). -Złoty Stok: Kopalnia Złota (sztolnia Gertruda z tajemniczym Chodnikiem
Śmierci, Sztolnia Czarnej z jedynym w Polsce podziemnym wodospadem, Muzeum Minerałów, Mennica). Po Czeskiej stronie
zwiedziliśmy: -Broumov: Broumovskě Stěny – Hvězda
(malownicze grupy skalne m.in. Skalny Teatr tworzące niezwykłe skalne miasto).Stylowe drewniane schronisko, barokowa
(Ciąg dalszy na stronie 6)
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Kaplica Matki Bożej Śnieżnej (wykonana z piaskowca, w rzucie
poziomym ma kształt pięcioramiennej gwiazdy). Rynek, kolumna maryjna z 1706 roku, bogato dekorowane empirowe domy z
XIX w., cmentarny kościółek NMP (najstarszy drewniany kościółek Czech, zbudowany w XIV w. ) , barokowy kompleks
klasztorny św. Wacława. Browar Opat - jeden z najstarszych
klasztornych browarów w Czechach (mieliśmy też okazję zdegustować piwo pochodzące z tego browaru). W Sztytnej wspólnie
świętowaliśmy też nasze branżowe święto-Dzień Energetyka.

Broumow-kompleks klasztorny św. Wacława.
W sobotę 16.08.2014 r. rozpoczęliśmy udział w XXIX Pielgrzymce Energetyków do Częstochowy. Po przywitaniu się z
Cudownym Obrazem w Kaplicy Matki Bożej, wzięliśmy udział
we wspólnej mszy świętej, Energetycznej Drodze Krzyżowej,
Apelu Jasnogórskim oraz nocnym czuwaniu przed Obrazem MB.
Centralna Msza św. dla energetyków, elektryków i elektroników
rozpoczęła się o godz. 11.00 w niedzielę, 17 sierpnia na jasnogórskim Szczycie. Eucharystii przewodniczył bp Jan Sobiło, biskup pomocniczy diecezji charkowsko-zaporoskiej na Ukrainie.
Oprawę muzyczną liturgii przygotował zespół „Res Musica” z
Gryfina. Wcześniej pielgrzymi przeszli na Jasną Górę w pochodzie spod Archikatedry Częstochowskiej.

Tradycyjnie na wspólną modlitwę przybyli czynni zawodowo
pracownicy, ich koledzy emeryci i renciści. Na jasnogórskie uroczystości przybyła również delegacja energetyków lwowskich .
Tegoroczna Pielgrzymka odbyła się pod hasłem: „Otwórzcie
drzwi Chrystusowi”.
„Przybyliście tu zatroskani o los polskiej energetyki i miejsca
pracy. Bogu, przez ręce Matki Najświętszej, pragniecie zawierzyć swoją przyszłość z wiarą i nadzieją, że w waszej pracy i w życiu osobistym będzie wam towarzyszyć Boże błogosławieństwo – powiedział witając wiernych o. Mieczysław
Polak -podprzeor Jasnej Góry - Niech Maryja będzie
wam Matką przez całe życie, byście mogli kiedyś, tak jak
wasz patron św. Maksymilian Maria Kolbe, cieszyć się
oglądaniem Jej chwały w Niebie”.
„Stajemy przed Tronem naszej Matki i Królowej, aby
wyprosić, wybłagać dar pokoju na świecie, aby wyprosić
dar pokoju na Ukrainie i wszędzie tam, gdzie cierpi człowiek, i to światło niech idzie z Jasnej Góry. Jasna Góra
jest pełna światła – podkreślił bp Jan Sobiło - Niech to
światło, które przechodzi przez serce każdego z was drodzy energetycy, elektrycy, elektronicy, niech dochodzi do
wielu serc. Polecam wszystkich bliskich waszych, przyjaciół, znajomych, proszę o dobre zdrowie, o pokój w
sercu”.
Bp Jan Sobiło poświęcił też krzyż dla Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Bydgoszcz a Akt Zawierzenia
Energetyków, Elektryków i Elektroników odczytał Członek
Zarządu Enea Operator-Jakub Kamyk.
W uroczystościach na Jasnej Górze uczestniczyło około
czterech tysięcy pielgrzymów z Polski i Ukrainy ( w tym 53
z OD Gorzów Wlkp.). Energetyków reprezentowały poczty
sztandarowe , wśród których nie mogło zabraknąć Naszego.
Kolejna Pielgrzymka przeszła do historii , pozostały wspomnienia ,zdjęcia oraz oczekiwanie na jubileuszową XXX Pielgrzymkę w 2015 r.
Więcej zdjęć z tej i wcześniejszych pielgrzymek
na naszej stronie: Menu –Aktualności

12,21.08.2014 Rokowania
płacowe w Eneosie.
12 sierpnia 2014
r. kontynuowano
rozmowy, na
temat
podwyższenia
płac zasadniczych w Eneosie. Rozmowy odbywały się w
trybie rokowań w sporze zbiorowym, w związku ze zgłoszonym przez NSZZ Solidarność żądaniem płacowym.
Podczas spotkań strona pracodawcy przedstawiała sytuację ekonomiczną spółki, podkreślając jednoczenie, że
Eneos jest w trakcie przemodelowania i spółki nie stać w
chwili obecnej na podwyżki płac zasadniczych. Strona
społeczna zredukowała swoje żądanie płacowe. Podczas
spotkania 21.08.2014 doszło do zbliżenia stanowisk stron
sporu zbiorowego, wstępnie uzgodniono ewentualną podwyżkę płac zasadniczych. Kwestią sporną pozostaje jeszcze kwota jednorazowej nagrody. Rokowania płacowe
będą kontynuowane 29.08.2014 r.
Więcej szczegółów do uzyskania w siedzibach związku.
(Ciąg dalszy na stronie 7)
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miały miejsce w najbliższym czasie:
-27-28.08.2014 w Gdańsku będzie obradowała Komisja Krajowa
NSZZ Solidarność.

24.08.2014 Msza Święta w intencji
Gorzowskich Energetyków

Członkowie Zarządu Regionu podczas obrad.

-31.08.2014 -34 rocznica powstania NSZZ Solidarność. Przedstawiono harmonogram obchodów rocznicy w Gorzowie Wlkp.
-9.09.2014 Pikieta przed siedzibą LIDLA w Janikowie k/
Tarnowa Podgórnego.( ciąg dalszy prowadzonej od początku
roku akcji protestacyjnej, w związku ze zwolnieniem PrzewodniKs. bp. A. Dyczkowski i ks. J. Zagozda
W Kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Baczynie czącej NSZZ Solidarność LIDL).
spotkali się Energetycy z terenu działania Oddziału Dystrybucji 3.Sytuacja w zakładach pracy Naszego Regionu. Przedstawiciele: PPHU Drewit, Enei, Szpitala w Kostrzynie, Sanepidu, SzpitaGorzów Wlkp., by wspólnie pomodlić się w intencji byłych i
la w Międzyrzeczu zdali relację z sytuacji panującej w ich zakłaobecnych Pracowników. Inicjatorem modlitewnego spotkania
dach.
Sytuacja ta najogólniej mówiąc jest zła albo bardzo zła.
była Wspólnota Duszpasterstwa Energetyków „NAZARET”
Ogranicza
się zatrudnienie, nie respektuje się wyroków sadodziałająca przy OD Gorzów Wlkp. Uroczystej Mszy Świętej
wych,
dyskryminuje
się działaczy i członków związku.
przewodniczył ks. bp Adam Dyczkowski a pomagał
4.
Wykreślenie
z
rejestru
organizacji. Stosowną uchwałą wykreMu proboszcz tutejszej parafii ks. Jarosław Zagozda. Wybór
ślono
dwie
organizacje
zakładowe,
które zaniechały działalności.
miejsca liturgii nie był przypadkowy, ks. J. Zagozda od dwóch
5.Szkolenia
związkowe.
W
najbliższym
czasie odbędą się szkolat pełni funkcję Duszpasterza Gorzowskich Energetyków i w
lenia
ogólnozwiązkowe,
oraz
dla
Społecznych
Inspektorów Prazwiązku z tym tradycja spotkań modlitewnych wyszła poza paracy.(szczegóły
na
stronie
internetowej
ZR
Gorzów
Wlkp.)
fie gorzowskie, w których już od 18 lat spotykamy się na wspól6.Podsumowanie
akcji
LATO
2014(
wypoczynku
zorganizowanej modlitwie, by w ten sposób wpisać się w obchody Dnia Enernego
przez
ZRG
w
Niechorzu
i
Karpaczu).
getyka. W liturgii uczestniczyli Energetycy z Gorzowa Wlkp. ,
7.Konkurs na najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy
Rejonów Dystrybucji , przedstawiciele Organizacji Związkow Regionie Gorzowskim. Do Prezydium można zgłaszać kandywych wraz z Pocztami Sztandarowymi oraz miejscowi Parafianie. Ks Proboszcz serdecznie podziękował za dary ołtarza, które datury do tego zaszczytnego tytułu.
8. Wybory samorządowe. Podjęto uchwałę upoważniająca Prezyprzyczyniły się do upiększenia Kościoła w Baczynie.
dium do utworzenia i zarejestrowania komitetu wyborczego o
nazwie Komitet Obywatelski Solidarność. Osoby chętne do kandydowania do władz samorządowych mogą się zgłaszać do Prezydium ZRG.
9. Sprawy różne:
-Zasłużeni dla NSZZ Solidarność. Komisja Krajowa pozytywnie
zaopiniowała wnioski złożone przez ZRG.
-Komisja Rewizyjna. Do dziś KR się nie ukonstytuowała. Prezydium spowoduje, że sprawa zostanie załatwiona we wrześniu.

Energetycy na Mszy Św. w Baczynie

26.08.2014 Zebranie ZR Gorzów Wlkp.
NSZZ Solidarność.
W siedzibie związku przy ul. Borowskiego w Gorzowie Wlkp.
spotkali się członkowie Gorzowskiego Zarządu Regionu NSZZ
Solidarność. Tematyka obrad:
1.Odczytano i przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia ZRG
(24.06.2014)
2.Prezydium zapoznało członków ZR z wydarzeniami jakie będą

(Ciąg dalszy na stronie 8)
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Mój komentarz
NIE WOLNOŚCI
BEZ SOLIDARNOŚCI
Co się stało z ludźmi Solidarności oraz
ideałami z Sierpnia 1980 r.? Jak to możliwe, że na uroczyste obchody częściowo
wolnych wyborów nie zaproszono przedstawicieli NSZZ Solidarność? Jak działa czwarta władza w
Polsce, czyli „wolne media”? Co jeszcze musi się wydarzyć,
żeby Polakom chciało się podjąć skuteczne działania celem
odsunięcia od władzy skorumpowanej ekipy? Na te i inne
pytania, które od dłuższego czasu mnie nurtują, postaram się
odpowiedzieć w moim komentarzu do obecnej sytuacji w
Naszym Kraju. Okazją do tych wynurzeń jest kolejna, 34
rocznica narodzin NSZZ Solidarność.
Jestem człowiekiem „Solidarności” i dlatego to, co się dzieje w
naszym kraju jest dla mnie tak ważne i tak mnie boli. Do NSZZ
Solidarność należę od 1980 r. W 1981r. w stanie wojennym brałem udział w strajku w ZM Ursus w Gorzowie Wlkp. W 1989 r.
włączyłem się w reaktywowanie struktur NSZZ Solidarność w
Naszym Regionie. 4.06.1989 r. czynnie uczestniczyłem w wyborach do Sejmu Kontraktowego- byłem członkiem Obwodowej
Komisji Wyborczej na „ Gorzowskim Manhattanie”. Cieszyłem
się jak dziecko z wygranej kandydatów Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Lechu Wałęsie.
Myślę, że jak większość uczestników tych wyborów, nie wiedziałem o „rozmowach” w Magdalence. Tamte wybory nazywano również wyborami do Sejmu Kontraktowego. Jak się później
okazało kontrakt zawarli komuniści z częścią opozycji w Magdalence.

Efekty tego kupczenia widoczne były przez ostatnie 25 lat. Zaczęło się od drugiej tury wyborów. Zmieniono ordynacje wyborczą i osiągnięto cel, czyli wybrano tych, których Naród skreślił w
wyborach 4.06.1989 r. Potem był wybór sowieckiego generała
W. Jaruzelskiego na Prezydenta Rzeczpospolitej. Brak lustracji
i dekomunizacji doprowadził do sytuacji, że dawni oprawcy
żyją w Polsce lepiej od ofiar poprzedniego systemu. To im się
żyje najlepiej w niepodległej Polsce. Gnębili Polaków, zabijali,
łamali ludziom życie, albo opływali w dostatki jako komunistyczni dygnitarze. W wolnej i niepodległej Polsce mieli zostać
rozliczeni. Ale nic takiego nie nastąpiło. Byli esbecy, którzy mają krew na rękach i PRL-owscy dygnitarze żyją sobie spokojnie
w dostatku i luksusie. To oni, a nie ci, którzy walczyli o wolność
i demokrację, mają wysokie emerytury i święty spokój. Przykłady: Gen. Czesław Kiszczak - 4,1 tys. zł emerytury, Adam
Pietruszka -zabójca ks. Jerzego Popiełuszki –3,9 tys. zł emerytury, Jerzy Urban- 4,7 tys. zł emerytury, prześladowca
„Solidarności” Gen. Józef Sasin - 8 tys. zł emerytury, Szef
bezpieki Gen. Władysław Ciastoń- 8 tys. zł emerytury. Wielu
internowanych i represjonowanych pobiera najniższą emeryturę -844,45 zł.

Jak to możliwe ,że w wolnej Polsce, mający krew na rękach
generał Jaruzelski, po śmierci żegnany jest na koszt Państwa
jak bohater narodowy i spoczywa w alei zasłużonych.
Ciekawe komu się zasłużył?

Czy o takiej niepodległej Polsce, w której najlepiej jest dawnym ubekom i komunistycznym dygnitarzom, marzyliśmy?
Niestety teraz niektórzy dawni działacze Solidarności zapomnieli o ideałach jakie im przyświecały, gdy walczyli o Wolną Polskę. Potwierdzili starą prawdę ,że władza deprawuje. Dawni rewolucjoniści, którzy obecnie sprawują władzę, wiedzą lepiej co
jest dobre dla ludzi pracy. Zachowują się dokładnie tak samo jak
przedstawiciele systemu, z którym kiedyś wspólnie walczyliśmy.
Były Prezydent Lech Wałęsa pałowałby działaczy Solidarności dlatego ,że protestują przeciwko podniesieniu wieku emerytalnego. Jak takie
słowa mogą paść z ust pierwszego
Przewodniczącego NSZZ Solidarność, laureata Pokojowej Nagrody
Nobla, człowieka który w klapie marynarki nosi Matkę Boską ?
(Ciąg dalszy na stronie 9)
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Kolejny przykład deprawacji
Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz- nie wpuszcza swoich byłych
kolegów ze Związku do Senatu i
głosuje za wydłużaniem wieku emerytalnego oraz likwidacją 8 godzinnego dnia pracy.
Obu panom przypomnę 14 postulat z sierpnia 1980 r. :” 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”. No chyba, że 21 postulatów
to ściema potrzeba tylko po to by obalić tamtą władzę i samemu
dostać się do koryta.
W Wolnym Kraju, inicjatywy obywatelskie: dwa miliony podpisów pod referendum w/s wieku emerytalnego, ponad milion podpisów w/s 6 latków do szkół, lądują w śmietniku.
Rządzący pracują nad zmianą Ustawy o związkach zawodowych, mającą na celu likwidację ruchu związkowego w Polsce. Między innymi dlatego protestowaliśmy we wrześniu 2013
w Warszawie w największej manifestacji po 1989 r.( ponad 200
tys. uczestników). Protestujemy nadal i dlatego obecna władza
nie uznała za stosowne zaprosić przedstawicieli NSZZ Solidarność na uroczyste obchody Dnia Wolności 4.06.2014 r.. Podczas
obchodów logo Solidarności zastąpiono logiem wolności pisanym „solidarycą”. Tym samym pokazano nam jak obecna władza traktuje niepokornych. Dla nas ideały Solidarności są ważniejsze od bywania na salonach władzy. Podsumowując obchody
święta 4 czerwca: mamy wolność, bez solidarności. Widać to na
każdym kroku, mamy elity, którym bardzo dobrze się żyje
(14688 w 2013 r. osób uzyskało dochód powyżej 1mnl.zł). Na
drugim biegunie mamy stale powiększającą się strefę ubóstwa ( w 2013 r. 2,8 mln. osób żyło w skrajnej nędzy, jest to o
230 tys. osób więcej niż w 2012 r.)

Czy o taką Polskę walczyli Polacy w 1980 r?
Niedawno kolejna afera wstrząsnęła Polakami. Po hazardowej,
Amber Gold, OFE, tym razem mamy do czynienia z aferą taśmową zwaną też podsłuchową. Oto tylko niektóre wypowiedzi polityków partii rządzącej:
„państwo polskie istnieje teoretycznie, praktycznie nie istnieje”. Polskie Inwestycje Rozwojowe- „ch…, dupa i kamieni
kupa. Tego nie ma”.
„W Polsce 2/3 banków jest we władaniu zagranicy. OK.
To nie jest tak, że ja z tego robię jakiś problem typu PISowskiego, wiesz, tam suwerenność- srenność” " ch... z Polską
wschodnią", z całym tym " syfem i folklorem".

Jako komentarz do tej sytuacji posłużę się cytatem z
Henryka Sienkiewicza:
„Gdzie miłość Ojczyzny gaśnie,
tam przychodzą czasy łotrów i szaleńców !”
W normalnym kraju takie wypowiedzi ministrów spowodowałyby upadek rządu. Ale „Polska to bardzo dziwna kraj” jak mówił
Zulu Gula. Obecna władza trzyma się mocno stołków. Czwarta
władz, media, które w Polsce praktycznie są pierwszą władzą,
bo skutecznie kształtują opinię publiczną bardzo łagodnie traktują obecną ekipę rządzącą. Kolejne afery bardzo szybko zamiatane są pod dywan. Może wynika to z faktu, że to właśnie media
głównego nurtu wybrały nam obecną ekipę, i ciężko przyznać się
im do błędu. Jak widać z mojego wywodu ideały i postulaty z
Sierpnia 1980 nadal są aktualne.
Na pytanie czy warto było walczyć o Wolną Polskę ?
Odpowiadam :WARTO BYŁO,
ale walka jeszcze się nie skończyła.
Metodami demokratycznymi
musimy dokończyć Rewolucję Solidarności.
Krzysztof Gonerski
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HUMOR Z INTERNETU

GORZÓW WLKP.
WLKP.--MOJE MIASTO

DZIEŃ Z ŻYCIA POLAKA:
Wstaje rano, włącza japońskie radyjko, zakłada amerykańskie spodnie, wietnamski podkoszulek i chińskie tenisówki,
po czym z holenderskiej lodówki wyciąga niemieckie piwo.
Siada przed koreańskim komputerem i w ... amerykańskim
banku zleca przelewy za internetowe zakupy w Anglii, po
czym wsiada do czeskiego samochodu i jedzie do francuskiego hipermarketu na zakupy. Po uzupełnieniu żarcia w hiszpańskie owoce, belgijski ser i greckie wino wraca do domu.
Gotuje obiad na rosyjskim gazie. Na koniec siada na włoskiej kanapie i... szuka pracy w "polskiej" gazecie - znowu
nie ma! Zastanawiasz się, dlaczego w Polsce nie ma pracy???

Bulwar Nadwarciański

ZNALEZIONE W INTERNECIE

ARCHIWUM CZESŁAWA M.
ZŁOTE MYŚLI
„Politycy mają skłonność myślenia o następnych
wyborach, a nie o następnym pokoleniu.”
Ronald Reagan

LICZBY MIESIĄCA
XX rocznica poświęcenia Naszego Sztandaru -21 sierpnia 1994
IX Pielgrzymka Energetyków do Częstochowy.

OKIEM JUJKI

-15,05 zł. wartość akcji Enea 28.08.2014 godz.17.00
-5,9 % straciły na wartości akcje Enea w ciągu 3 miesięcy.
- 416,1 mln zł wyniósł zysk netto grupy Enea w drugim
kwartale 2014 roku, wobec 158,4 mln zł rok wcześniej. Taki
zysk osiągnięto między innymi w wyniku „spadku kosztów
świadczeń pracowniczych (o 46 mln zł) niższego poziomu
rezerw pracowniczych.” podała spółka w raporcie.
-2564072 osób wybrało odprowadzenie składki emerytalnej do
OFE zamiast do ZUS. Oznacza to , że w OFE z dotychczasowych 16,6 mln Polaków został co szósty.
-844,45 zł. tyle wynosi najniższa emerytura od 1.03.2014
-844,45 zł. tyle wynosi renta z tytułu całkowitej niezdolności
do pracy od 1.03.2014 r.
-648,13 zł. tyle wynosi renta z tytuły częściowej niezdolności
do pracy od 1.03.2014 r.
-700 tys. zł. wyniosła strata CSR Słowianka w Gorzowie
Wlkp. w 2013 r.
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