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„Człowiek, a związkowiec tym bardziej ma
prawo upominać się o swoje prawa i nie wolno z tego prawa rezygnować.
Brak upominania się o swoje prawa, pociąga za sobą
współodpowiedzialność za zło, które się dzieje.” JP II

SIERPNIOWE ROCZNICE
XXXI Pielgrzymka do Częstochowy

Obradowała Komisja Krajowa

GP Polski w Gorzowie Wlkp.

Pogrzeb po 70 latach
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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy?
1.08.2016 śmiertelny wypadek
na terenie RD Mogilno

Członkowie Komisji Międzyzakładowej podczas obrad.

29 lipca 2016r około godz. 15:35 dyżurny Powiatowego Stanowiska
Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w
Mogilnie otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie porażonym prądem elektrycznym przy ulicy Tadeusza Kościuszki w Gębicach (gm. Mogilno).
Do działań dyżurny skierował Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze w
Mogilnie. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano osobę poszkodowaną – pracownik zakładu energetycznego porażonego prądem elektrycznym podczas wykonywania prac. Miejsce akcji zabezpieczono.
Po potwierdzeniu od Dyspozytora Zakładu Energetycznego wyłączenia napięcia z dwóch obwodów przystąpiono do ewakuacji osoby
poszkodowanej. W międzyczasie na miejsce przybyło Pogotowie Ratunkowe. Po ewakuacji poszkodowanego ze strefy niebezpiecznej
przekazano go zespołowi PRM, który niezwłocznie rozpoczął resuscytację krążeniowo-oddechową. Po ponad 50 minutach resuscytacji krążeniowo oddechowej lekarz stwierdził zgon 34 latka.
Na miejsce zdarzenia przybyli: Policja, Pogotowie Ratunkowe, Prokurator, Technik Policyjny, Pogotowie Energetyczne, Zakład Medycyny
Sądowej. Działania wraz z czynnościami prokuratorskimi trwały 4,5h.
Info Intranet Enea:
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że podczas wykonywania obowiązków służbowych odszedł nasz dobry Kolega, pracownik Rejonu Dystrybucji Mogilno, PE Trzemeszno Ś.P. Łukasz Borowicz żył 33 lata
wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Najbliższym Zmarłego
składają Zarząd, Dyrekcja i Pracownicy ENEA Operator
Msza Święta pogrzebowa została odprawiona 5 sierpnia 2016r. w
Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Trzemesznie, po Mszy odbyła
ceremonia pogrzebowa na cmentarzu parafialnym. W uroczystościach pogrzebowych licznie uczestniczyli koleżanki i
koledzy z pracy i
związku do którego
Ś.P. Łukasz należał. Były również
poczty sztandarowe
NSZZ Solidarność,
wśród których nie
mogło zabraknąć
naszego.

1.08.2016 Obradowała
KM NSZZ Solidarność Enea.
We Wrześni na kolejnym w tym roku posiedzeniu spotkali się członkowie Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea (KM).
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.

Tematy poruszane podczas roboczej części zebrania KM:
1. Przyjęto protokół z ostatniego zebrania KM (Poznań 10.05.2016 )
2.Sprawozdanie z działalności prezydium : -Strategia GK Enea,
Projekt umowy społecznej, Porozumienie Zdroisk, zmiany w zarządach GK Enea.
3.Program zdrowotny. Przedstawiono założenia programu ubezpieczeń dla wszystkich pracowników GK Enea.
4.Protokół dodatkowy do ZUZP Enea Pomiary. Po zapoznaniu się z
zaproponowanymi zmianami KM przyjęła uchwałę warunkową w
tym temacie.
5.Minuta ciszy. O godz.17.00 (godzina W) członkowie KM minutą
ciszy uczcili Pamięć Powstańców.
6.Interpretacja nr 15 ZUZP dotycząca taryfy pracowniczej. Stosowną uchwałą upoważniono prezydium KM do podpisania interpretacji nr 15.
7.Porozumienie w/s polityki personalnej w GK Enea. Komisja negatywnie zaopiniowała przedstawiony projekt.
8. Porozumienie z Sierakowa - projektowana zmiana granic PE
Nowy Tomyśl i PE Międzychód narusza postanowienia Porozumienia
z 29.06.2007 § 4 pkt 3.:
„Strony ustalają, że Regulamin Organizacyjny ENEA Operator Sp. z
o.o. w celach i założeniach nie będzie odbiegał od Regulaminu Organizacyjnego ENEA S.A. W szczególności ENEA S.A. oraz spółka
ENEA Operator Sp. z o.o. zobowiązują się do realizacji takiej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa ENEA Operator Sp. z o.o., w którym prowadzenie działalności gospodarczej, oparte będzie na terytorialnym podziale obszaru działania ENEA S.A. a w szczególności zachowane zostaną w obecnym kształcie Oddziały Dystrybucji”.
W celu realizacji planów Operatora zaproponowaliśmy aneks nr 1 do
w/w porozumienia. Niestety do dziś takiego aneksu z nami nie
podpisano. Czekamy na decyzję w tym temacie nowego zarządu
Enea Operatora. Każda próba wprowadzenia na siłę tych zmian bez
stosownego aneksu spotka się z naszą ostrą reakcją. Prezydium
zobowiązano do realizacji uchwały z 16.03.2016 r. dotyczącej tego
tematu.

1.08.2016 72 rocznica wybuchu
Powstania Warszawskiego

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 największą akcją zbrojną podziemia w
(Ciąg dalszy na stronie 3)
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okupowanej 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. 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 roku. Siły zaangażowane przeciwko Powstaniu
znacznie przewyższały liczebność słynnego Afrikakorps marszałka
Rommla. Niemcy stracili 10 tysięcy zabitych, 7 tysięcy zaginionych i
9 tysięcy rannych.

3.08.2016 Próg stabilizacyjny przy ELKO,
nowy przebieg linii Kozienice - Ołtarzew

Enea buduje tymczasowy próg stabilizujący przy Elektrowni
Kozienice.
Enea Wytwarzanie uzyskała wszystkie wymagane prawem pozwolenia i rozpoczęła budowę przy Elektrowni Kozienice tymczasowego
progu stabilizującego poziom wody na Wiśle.
Jak wyjaśnia spółka pozwoli to na zabezpieczenie pracy elektrowni
oraz utrzymanie jej zaangażowania w stabilizowanie systemu elektroenergetycznego kraju w okresach szczytowego zużycia energii.
Jak podkreśla Enea tymczasowy próg stabilizujący poziom wody przy
Elektrowni Kozienice jest niezbędny ze względu na panującą od
kilku lat suszę hydrologiczną, co sprawia, że poziomy wody w
rzekach są od dłuższego czasu rekordowo niskie.
Spółka zaznacza, powołując się na opinie specjalistów, że jeszcze tego
lata, niski poziom wody oraz jej wysoka temperatura mogą sparaliżować prace najważniejszych polskich elektrowni. Część z nich
pracuje w tzw. otwartym obiegu wody chłodzącej, czyli wymaga zasilania wodą z pobliskiej rzeki lub zbiornika wodnego. Należąca do
Enei Wytwarzanie Elektrownia Kozienice do sprawnego działania
potrzebuje wody z Wisły.
- Latem zeszłego roku wszyscy doświadczyliśmy tego, że upał może
ograniczyć możliwości produkcji energii w naszym kraju. W Kozienicach robimy wszystko, żeby zminimalizować ryzyka z tym związane i
zapewnić ciągłe dostawy energii do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w wymaganej wielkości. Wybudowanie tymczasowego
progu stabilizującego poziom wody w Wiśle przy Elektrowni Kozieni-

ce jest niezbędne do tego, by mieszkańcy całego kraju, mogli spać
spokojnie, wiedząc, że podejmujemy wszelkie działania, by energia
elektryczna docierała do ich domów, miejsc pracy czy szpitali - Wacław Bilnicki, prezes Enei Wytwarzanie.
Jednocześnie spółka podkreśla, ze dokłada starań, by inwestycja powstała latem tego roku, kiedy wysoka temperatura równocześnie
zwiększa pobór i ogranicza produkcję energii. Enea zaznacza również,
że tymczasowy próg stabilizujący poziom wody na Wiśle nie spowoduje uciążliwości, które mogłyby wpłynąć na jakość środowiska. Spółka przyznaje jednak, iż zbudowanie tymczasowego progu stabilizującego poziom wody na Wiśle będzie miało wpływ na żeglowność tego
odcinka rzeki, ale dodaje jednocześnie, że zaproponowała organizatorom wszystkich imprez turystycznych daleko idącą pomoc.
Nowy przebieg linii Kozienice - Ołtarzew
Stowarzyszenie "Chcemy Wiedzieć" oprotestowało wariant trasy
biegnący przez Mszczonów i Baranów argumentując że gminy i
mieszkańcy nie mieli dość czasu na konsultacje i ocenę tej inwestycji.
- Nie możemy sobie pozwolić na eskalowanie konfliktów. To czas na
wbijanie łopaty - powiedział Eryk Kłossowski, prezes PSE.
PSE zamierzają teraz wrócić do wariantu obejmującego m.in. Żabią
Wolę i Jaktorów gdzie argumenty protestujących są słabsze, ze względu na możliwość odwołania się przez spółkę do wojewódzkiego dokumentu planistycznego. Zmiana przebiegu linii nie zmieni budżetu
inwestycji zaplanowanego na 469 mln zł.
PSE rozważają także skorzystanie z zapisów specustawy, która weszła
w życie w 2015 r., ułatwiającej prowadzenie inwestycji o znaczeniu
strategicznym. Jednak harmonogram prac i tak będzie napięty ze
względu na jej powiązanie z budowanym przez Eneę blokiem węglowym w Kozienicach .
Linia Kozienice - Ołtarzew ma być gotowa w 2019 r.
Źródło: CIRE

8.08.2016 Przy
inwestycji w
Kozienicach
są przesunięcia.
Przy projekcie budowy
nowego bloku energetycznego w należącej
do Enei elektrowni
Kozienice są przesunięcia w harmonogramach wewnętrznych,
ale nie wiadomo jeszcze, jak wpłynie to na końcowy termin oddania bloku do eksploatacji - poinformowała PAP Enea.
"Realizacja tak zaawansowanego technologicznie i złożonego projektu wymaga ścisłej współpracy zamawiającego i konsorcjum wykonawczego w zakresie uzgodnień i właściwego monitorowania postępu
prac. W tej chwili występują przesunięcia niektórych elementów w
ramach wewnętrznych harmonogramów realizacji poszczególnych
etapów. Zobowiązaliśmy konsorcjum wykonawcze do przedstawienia
informacji o ewentualnym wpływie częściowych przesunięć w harmonogramach wewnętrznych na termin realizacji kontraktu"- poinformował PAP Sławomir Krenczyk, rzecznik prasowy Enei.
"Obecnie w zakresie istotnych terminów, w tym końcowego, obowiązują nas zapisy kontraktu, podpisanego z konsorcjum wykonawczym
21 września 2012 roku"- dodał.
Poinformował, że stan zaawansowania budowy nowego bloku wynosi ponad 83 proc.
Według podpisanej w 2012 roku umowy z konsorcjum Hitachi Europe
i Polimex-Mostostal blok w Kozienicach na parametry nadkrytyczne
opalany węglem kamiennym o mocy elektrycznej 1.075 MWe brutto
miał zostać oddany do eksploatacji w lipcu 2017 roku.
Dwa miesiące temu Polimex-Mostostal poinformował o zidentyfikowaniu szeregu ryzyk technicznych związanych z budową bloku w
Kozienicach. Spółka szacowała wtedy, że wzrost całkowitych kosztów związanych z tymi ryzykami wynosi około 130 mln zł.
Rzecznik Enei poinformował, że na budowie trwają prace związane z
zakończeniem montażu instalacji technologicznych. Niedawno nastą(Ciąg dalszy na stronie 4)
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14.08.2014 DZIEŃ ENERGETYKA

piło pierwsze zasilenie z transformatora rezerwowo-rozruchowego w
rozdzielni Polskich Sieci Elektroenergetycznych - podano napięcie
110 kV.
"Podanie napięcia otworzyło drogę do rozruchu testowego poszczególnych instalacji technologicznych nowego bloku. Rozruch pierwszych instalacji nastąpi jeszcze w tym roku. Ponadto do końca grudnia zakończone zostaną montaż i rozruch instalacji Stacji Przygotowania Wody, Systemu Sprężonego Powietrza oraz wywrotnicy wagonowej. Gotowe są już młyny węglowe nowego bloku i trwa końcowy
montaż zwałowarko-ładowarek"- powiedział Sławomir Krenczyk.
"Parkiet" i "Rzeczpospolita" podały, powołując się na źródło zbliżone
do projektu, że budowa bloku może być opóźniona o sześć miesięcy, a
w miarę zbliżania się do końca inwestycja może zaliczyć nawet 15
miesięcy opóźnienia.
Źródło CIRE

11.08.2016 Nowy członek zarządu Enei Serwis
10 sierpnia Nadzwyczajne Zgromadzenie Enei Serwis powołało
Sławomira Szczota na stanowisko wiceprezesa ds. rozwoju Enei
Serwis.
Sławomir Szczot jest absolwentem Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu. Zdobył wykształcenie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,
administracji oraz elektroenergetyki. Ma wieloletnie doświadczenie biznesowe oraz administracyjne – prowadził własną działalność gospodarczą, pracował m.in. w RUCH SA i Telekomunikacji Polskiej.
Sławomir Szczot dołączył do obecnego zarządu Enei Serwis, który tworzą: Sławomir Bielecki (prezes zarządu), Andrzej Wicik
(wiceprezes ds. technicznych), Agnieszka Żyro (wiceprezes ds.
pracowniczych).

12.08.2016 Zawieszenie członków
zarządu Enei Wytwarzanie
Rada Nadzorcza Enei Wytwarzanie zawiesiła Wacława Bilnickiego
w czynnościach prezesa zarządu oraz Elżbietę Piwoński w czynnościach członka zarządu tej spółki. Równocześnie Rada delegowała ze
swojego grona Dawida Klimczaka do czasowego wykonywania
czynności prezesa zarządu Enei Wytwarzanie.

Jakie są przyczyny decyzji rady nadzorczej Enei ?
- Decyzja rady ma związek z trwającym wewnętrznym postępowaniem wyjaśniającym w zakresie ujawnionych publicznie faktów informuje Sławomir Krenczyk, rzecznik prasowy Enei.
Być może chodzi o wyjaśnienia dotyczące faktur kancelarii prawnej
Kaczmarkiewicz, Neuman i Partnerzy dla Enei Wytwarzanie.
Portal superbiz.pl opublikował kopię faktur na których jako wystawca widnieje Kaczmarkiewicz, Neuman i Partnerzy Spółka
Adwokacka, a
jako odbiorca
Enea Wytwarzanie. Jedna z
tych faktur
opiewa na
około
403,3 tys. zł
brutto, a druga na około
116, 3 tys.
brutto.
Źródło : wnp.pl

75 rocznica śmierci
naszego patrona
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.

15.08.2015 Kolejna rocznica CUDU NAD WISŁĄ

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.
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.
(Ciąg dalszy na stronie 5)
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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 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 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.

Enea podawała, że elementem integracji będzie również przesunięcie miejsca wydawania zgód korporacyjnych z rady nadzorczej do
komitetów Grupy Enea.
Enea ma prawie 66 proc. akcji Bogdanki.

18.08.2016 J. Popowskinowy Dyrektor Oddziału
Dystrybucji Poznań
Zarząd Enei Operator powierzył Jarosławowi
Popowskiemu stanowisko Dyrektora Oddziału Dystrybucji Poznań.
Jarosław Popowski w 1992 roku uzyskał
dyplom na Politechnice Poznańskiej na kierunku Elektroenergetyka. Ukończył również w
1999 roku studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu w zakresie Zarządzania, a w 2004 roku studia podyplomowe w
zakresie Rynku Energii Elektrycznej, Ciepła, Gazu oraz innych Usług
Sektora Publiczno-Prywatnego na Politechnice Śląskiej. Z branżą
energetyczną, związany jest od 2 listopada 1992 roku, rozpoczynając
pracę jako Inżynier ds. Informatyki. W strukturach naszej firmy pełnił
m.in. funkcje: Kierownika Biura Prezydialnego, Kierownika Biura
Zarządu, Dyrektora Pionu Strategii Rozwoju, Dyrektora Departamentu
Strategii Rozwoju, Dyrektora Departamentu Infrastruktury Sieciowej,
Doradcy Dyrektora Oddziału Dystrybucji Poznań. Od 1 sierpnia 2010
roku pracował na stanowisku Dyrektora Rejonu Dystrybucji Opalenica
i Rejonu Dystrybucji Szamotuły.
Jarosław Popowski objął stanowisko od 22 sierpnia 2016 roku.

18-21.08.2016 XXXI Pielgrzymka
Energetyków do Częstochowy.

Wygrana wojna z bolszewikami była pierwszym tak wielkim
zwycięstwem oręża polskiego od czasu bitwy pod Wiedniem.

17.08.2016r. Zmiana statutu LW Bogdanka.
NWZ Bogdanki
podjęło uchwałę o
zmianach w statucie, przystąpieniu do
grupy Enea i przyjęciu Kodeksu Grupy
Enea - podała Bogdanka w komunikacie.
Za przyjęciem
uchwały było
22.579.106 głosów,
a 2.995.403 głosy
były przeciw.
Do protokołu podczas obrad walnego zgłoszono przez trzech akcjonariuszy trzy sprzeciwy do tej uchwały.
W nowym statucie Bogdanki jest zapis, że celem spółki jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na realizację misji i strategii
grupy Enea determinujących interes grupy. Realizacja tej misji i
strategii "nie może naruszać uzasadnionych interesów akcjonariuszy mniejszościowych spółki zgodnie z zasadą jednakowego traktowania akcjonariuszy w tych samych okolicznościach w rozumieniu art. 20 k.s.h. i z uwzględnieniem dobrych praktyk spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie".
Kodeks Grupy Enea jest aktem wewnątrzorganizacyjnym regulującym
stosunki wewnętrzne w grupie.
Enea zapowiadała wcześniej, że druga faza integracji Bogdanki z grupą Enea będzie polegała na dostosowaniu statutu spółki w najbardziej
możliwym stopniu do standardu grupy Enea, przyjęciu Kodeksu Grupy Enea oraz przystąpieniu Bogdanki do grupy Enea. Dzięki temu
Bogdanka ma zostać objęta wspólnym dla całej grupy ładem korporacyjnym.

Już po raz XXX I Energetycy z całego kraju pielgrzymowali do Częstochowy przed oblicze Najświętrzej Marii Panny. W pielgrzymce nie
mogło zabraknąć przedstawicieli z Oddziału Dystrybucji Gorzów
Wlkp. Nasze pielgrzymowanie rozpoczęliśmy od Górnego Śląska.
Piekary Śląskie -Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości
Społecznej - zwane Sanktuarium Matki Boskiej Piekarskiej (zdjęcie
powyżej) , Tychy: Tyskie Browary Książęce-czyli coś dla ducha i dla
ciała tak można podsumować pierwszy dzień pielgrzymowania.
Katowice: muzeum kopalni Wujek (w której 16 grudnia 1981 r.
zginęło 9 górników protestujących przeciwko wprowadzeniu stanu
wojennego )- złożenie kwiatów pod pamiątkowym krzyżem.

(Ciąg dalszy na stronie 6)
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Ruda Śląska - Kochłowice: XVIII-wieczne Sanktuarium Matki
Bożej z Lourdes . Gliwice: radiostacja, wykorzystana w 1939 r.
przez Niemców do tzw. prowokacji gliwickiej. Pszów: XVIIIwieczne Sanktuarium Matki Bożej Uśmiechniętej-to atrakcje drugiego dnia pielgrzymowania.
W drodze do głównego celu naszego pielgrzymowania odwiedziliśmy jeszcze Tarnowskie Góry z Zabytkową Kopalnią Srebra oraz
Sztolnię Czarnego Pstrąga. Wieczorem dotarliśmy do Częstochowy.
Wzięliśmy udział w Energetycznej Drodze Krzyżowej oraz nocnym
czuwaniu przed Obliczem NMP.

Ok. 8 tysięcy osób, mimo deszczowej pogody, zgromadziło się na
centralnej Mszy św. Eucharystii na Szczycie jasnogórskim przewodniczył bp Tadeusz Lityński z diec. zielonogórsko-gorzowskiej.
Mszę św. koncelebrowali księża duszpasterze branży energetycznej,
wśród nich nowy krajowy duszpasterz Energetyków, Elektryków i
Elektroników ks. kan. Sławomir Zyga, a także poprzedni duszpasterz
naszego środowiska ks. prał. Jarosław Sroka.

„Drodzy pielgrzymi, wasza obecność tutaj na Jasnej Górze, wasz udział w
pielgrzymowaniu jest dowodem na waszą odpowiedź wiary, wyrażonej modlitwą i świadectwem .Nasze pielgrzymowanie wskazuje na ważny owoc chrztu w
naszym życiu, czyli na prymat życia duchowego. Przy całym zabieganiu o
dom, wypełniając wszystkie obowiązki zawodowe – a jest ich sporo, przechoGłówne uroczystości związane z XXXI Pielgrzymką Energetyków dząc nieraz kolejne etapy szkolenia, kursów, konferencji zawodowych, naukoodbyły się 21.08.2016 r.
wych, nie możemy zapomnieć, że jesteśmy dzięki łasce chrztu świętego dziećZbiórka pod Archikatedrą przywitanie z Naszym byłym Duszpaste- mi Boga. Dlatego bracie i siostro, znajdź tu, na Jasnej Górze tę chwilę osobirzem bp Tadeuszem Lityńskim, (zdjęcie poniżej) przemarsz Alejami stej modlitwy, modlitwy wdzięczności czy też modlitwy zawierzenia i błagania.
Bardzo dziękuje za to wczorajsze wieczorne i nocne czuwanie, za Drogę Krzyżową i Apel. Niech mi wolno będzie w tym miejscu podziękować za te wszystkie modlitwy w wielu ośrodkach energetycznych w Polsce dzięki duszpasterstwu Nazaret, dzięki inicjatywom związkowym, dzięki życzliwości kierownictw
naszych firm, naszych zakładów”. – mówił w homilii bp T.Lityński

Najświętszej Maryi Panny na Jasną górę.
Doroczne spotkanie przebiegało pod hasłem: „Gdzie chrzest, tam
nadzieja”. Obok energetyków, elektryków i elektroników przybyli
także ciepłownicy, prezesi i dyrektorzy, przedstawiciele zarządów i
spółek, związkowcy, oraz poczty sztandarowe, wśród których nie
mogło zabraknąć Naszego.

XXXI Pielgrzymka przeszła do historii , pozostały wspomnienia ,zdjęcia oraz oczekiwanie na kolejną XXXII Pielgrzymkę
Energetyków do Częstochowy.

Więcej zdjęć na naszej stronie (Ciąg dalszy na stronie 7)
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22.08.2016 Porozumienie Zdroiskbrak ugody w
Sądzie w Poznaniu.
W Poznaniu w Sądzie Rejonowym Poznań- Grunwald i Jeżyce odbyła się rozprawa wynikająca z
zawezwania do próby ugody złożonej przez 95
Pracowników z terenu Działania Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp., którzy nie nabyli praw do
akcji Enea, i domagają się wypłaty świadczenia
pieniężnego wynikającego z Porozumienia zbiorowego zawartego w Zdroisku w dniu 28 maja 2008 r.
Sędzia Anna Mikołajczak krótko podsumowała pisma procesowe
jakie wpłynęły do Sądu i poprosiła strony pozwu o poinformowanie
czy możliwe jest zawarcie ugody. Niestety Radca Prawny Jakub
Zwierżdżyński w imieniu Enea S.A. złożył oświadczenie o braku
możliwości ugody. Tym samym ugoda nie została zawarta.
Teraz każda z 95 osób może złożyć pozew sądowy przeciwko Enea
S.A. (zawezwanie do próby ugody przedłużyło o kolejne trzy lata
przedawnienie się tej sprawy, dla tych osób).

Szczota. Po wprowadzeniu z powodu ważnych spraw Prezes zarządu
opuścił spotkanie, kontynuację powierzył pani Prezes ds. pracowniczych Agnieszce Żyro . W czasie spotkania omawiane były poszczególne punkty regulaminu oraz załączniki do układu zbiorowego .
Wszystkie uwagi były notowane , możliwe do wprowadzenia zapisane, a kwestie sporne rozstrzygane w czasie trwania obrad lub pozostawione do weryfikacji lub sprawdzenia i ponownego rozpatrzenia na
następnym spotkaniu.

24-25.08.2016 Obradowała
KK NSZZ Solidarność.

22.08.2016 Spotkanie z prezesem
EC -K. Kierzkowskim.

W Gdańsku na dwudniowym posiedzeniu spotkali się członkowie
Komisji Krajowej NSZZ Solidarność (KK)
Tematy poruszane podczas pierwszego dnia obrad:
1.Przejęto protokół z ostatniego posiedzenia KK (22-23.06.2016
Radom)
2.Obywatelski projekt ograniczenia handlu w niedzielę. Omówiono
akcję zbierania podpisów pod projektem ustawy. Ustalono harmonogram dalszych działań.
3.Informacje z prac Prezydium KK i zespołów KK.
4.Informacja z prac Rady Dialogu Społecznego i Rady Ochrony
Pracy. Dyskutowano na temat propozycji zmian do ustawy o związkach zawodowych.
5.Odwołania i sprawy statutowe. Rozpatrzono pisma jakie wpłynęły
Uczestnicy spotkania w Gorzowie Wlkp.
do KK, podjęto kilka decyzji wewnątrzzwiązkowych.
Strona społeczna z terenu Oddziału Dystrybucji (OD) Gorzów 6.Obchody 36 rocznicy powstania związku. Omówiono imprezy
Wlkp. spotkała się z prezesem Enea Centrum Krzysztofem Kierz- jakie będą organizowanie w Gdańsku.
kowskim. Cykl spotkań w poszczególnych OD zainicjował zarząd
spółki, w celu bezpośredniego omówienia najpierw z pracownikami,
a następnie ze stroną społeczną zagadnień związanych z funkcjonowaniem CUW, głównie w obszarze gorzowskim. Strony dyskutowały na następujące tematy : -problemów z funkcjonowaniem nowo
wprowadzonych systemów informatycznych , -obsada etatowa a
czas pracy w BOK-ów, -polityka kadrowa, -szkolenia pracowników ,- ujednolicenie umów o pracę .
Atmosfera i przebieg spotkania rodzi nadzieję , że dialog społeczny
w Sp. Enea Centrum przybiera właściwy charakter.

24.08.2016 Robocze rozmowy w Enea Serwis
W Poznaniu na zaproszenie pracodawcy w budynku OWiNN-u odbyOd złożenia kwiatów pod „Pomnikiem poległych Stoczniowców”
ło się spotkanie Strony Społecznej z zarządem Spółki Enea Serwis .
Tematem spotkania był projekt regulaminu spółki oraz dostosowa- (zdjęcie powyżej) rozpoczął się drugi dzień posiedzenia KK.
nie załączników do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy Enea Pozostałe tematy drugiego dnia obrad w historycznej Sali BHP :
1. Życzenia urodzinowe dla Mariana
Serwis .
Krzaklewskiego. Obecnemu na sali
byłemu przewodniczącemu KK złożono życzenia urodzinowe. (zdjęcie obok)
2.Otwarcie fotograficznej wystawy
plenerowej Wojtka Milewskiego
„Moja Solidarność”. Wystawa dokumentuje całe 36 lat istnienia Związku i
została zorganizowana z okazji 60lecia pracy twórczej oraz z okazji
ukończenia przez Wojtka 80 lat. „Wojtek zawsze jest z nami i dokumentuje na bieżąco naszą działalność” – mówił otwierając wystawę
Krzysztof Dośla, szef Regionu Gdańskiego NSZZ „S”. Wręczył również grafikę „80+” z życzeniami kolejnych 60 lat pracy twórczej na
rzecz Solidarności. „Właściwie przyzwyczailiśmy się, że Wojtek zawsze z aparatem krąży między nami” – powiedział z kolei Piotr Duda,
Robocze spotkanie w Enea Serwis
przewodniczący KK.
Spotkanie rozpoczął Prezes S. Bielecki który przywitał przybyłych i
(Ciąg dalszy na stronie 8)
przedstawił nowego członka zarządu Prezesa ds. rozwoju Sławomira
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Spółka podała, że w analizowanym okresie najwyższa EBITDA, 571
mln zł (wzrost o 5,0 %), zrealizowana została w obszarze dystrybucji. Najwyższy przyrost EBITDA - o 42 mln zł - miał miejsce w
obszarze wytwarzania (wzrost o 14,7 % do 331,5 mln zł). Niesprzyjająca sytuacja na rynku energii elektrycznej wpłynęła na wynik obszaru obrotu, który w I półroczu wygenerował EBITDA w wysokości 51 mln zł (spadek o 37,6 % ). Obszar wydobycie w okresie
styczeń - czerwiec 2016 r. wypracował 283 mln zł EBITDA.
Przychody grupy Enea wyniosły w I półroczu 5,6 mld zł wobec 4,6
mld zł przed rokiem.

27.09.2016 GP Polski w Gorzowie Wlkp.

Otwarcie fotograficznej wystawy Wojtka Milewskiego „Moja Solidarność”.

3.Diorama Sierpniowa- członkowie KK zapoznali się z nową wystawą w Sali BHP. (zdjęcie poniżej)

Zwycięstwem Jasona Doyle'a zakończył się rozegrany na torze w
Gorzowie turniej o Grand Prix Polski. Oprócz Australijczyka na
podium stanęli Tai Woffinden i Chris Holder. Czwarty był Bartosz
Zmarzlik.

4. Prezentacja Tygodnika Solidarność. Wydawca Tygodnika
Solidarność spółka „Tysol” zaprezentowała nową odsłonę Tygodnika.
Redaktor naczelny Krzysztof Świątek zaprezentował nową szatę graficzną oraz nowe logo Tygodnika. Pierwszy numer nowego pisma
wyjdzie w październiku 2016 r. ( zdjęcie poniżej)

5.Rozwój związku. Powołano 10 osobowy zespół, który zajmie się
tym tematem.
6.Informacja na temat restrukturyzacji Zakładów Gazowniczych
Polskiej Spółki Gazownictwa.
7.Informacja na temat prac sekretariatów branżowych i regionów zakończyła obrady KK.

26.08.2016 Dobre
wyniki GK Enea
za 6 m-cy.
Wyniki Enei za I półrocze 2016 r.
były zgodne z przedstawionymi
wcześniej szacunkami spółki.
Zysk netto wzrósł do 471,2 mln
zł z 418,3 mln zł, a zysk netto
przypadający akcjonariuszom
jednostki dominującej wyniósł 442,8 mln zł.
Zysk operacyjny wyniósł w I półroczu 610,6 mln zł wobec 524,2 mln
zł rok wcześniej.
EBITDA grupy wyniosła w tym czasie 1.207 mln zł, co oznacza
wzrost o 34,9 % w stosunku do 2015 r.

Grand Prix Polski w Gorzowie zakończyło się organizacyjnym sukcesem. Zawody z trybun oglądał komplet kibiców, którzy nie mogli
narzekać na brak emocji i nagłych zwrotów akcji. Wiele powodów do
radości dał im Bartosz Zmarzlik, który był wspierany głośnym dopingiem fanów, ale w finale musiał uznać wyższość rywali.
Z dobrej strony w Gorzowie pokazał się Nicki Pedersen. Właśnie trzykrotny mistrz świata zwyciężył w fazie zasadniczej, ale w półfinale nie
miał szans na walkę o awans do najważniejszego wyścigu zawodów.
Dojechał do mety czwarty i musiał zadowolić się piątym miejscem w
całym turnieju. Jednak to był sygnał, że Duńczyk powoli wraca do
dawnej formy. Zawiedli zawodnicy Stali Gorzów, którzy nie wykorzystali znajomości toru. Żadnego wyścigu nie wygrali Niels Kristian
Iversen oraz Matej Zagar.

(Ciąg dalszy na stronie 9)
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Tai Woffiden,

mym miejscu, gdzie po egzekucji z 28 sierpnia 1946 r. oboje zostali
skrycie pochowani. Hołd bohaterom II wojny światowej i tzw. II
konspiracji oddało państwo polskie z prezydentem RP Andrzejem
Dudą na czele. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się w sobotę od
wystawienia trumien ze szczątkami Danuty Siedzikówny i Feliksa
Selmanowicza w Kaplicy Królewskiej w Gdańsku. W niedzielę o
godz. 13 rozpoczęła się w Bazylice Mariackiej msza św. pod przewodnictwem metropolity gdańskiego abp. Sławoja Leszka Głódzia
z udziałem najwyższych władz.

Jason Doyle,

Chris Holder

Wyniki GP Polski w Gorzowie Wlkp.:
1. Jason Doyle (Australia) - 16 (3,2,3,1,2,2,3) - 1. miejsce w finale
2. Tai Woffinden (Wielka Brytania) - 15 (3,1,1,3,2,3,2) - 2. miejsce w
finale
3. Chris Holder (Australia) - 15 (1,3,2,3,3,2,1) - 3. miejsce w finale
4. Bartosz Zmarzlik (Polska) - 14 (3,3,2,w,3,3,0) - 4. miejsce w
finale
5. Nicki Pedersen (Dania) - 12 (2,3,3,3,1,0)
6. Greg Hancock (USA) - 11 (3,1,1,2,3,1)
7. Fredrik Lindgren (Szwecja) - 11 (2,2,2,2,2,1)
8. Piotr Pawlicki (Polska) - 10 (1,3,3,3,w,0)
9. Krzysztof Kasprzak (Polska) - 7 (0,2,3,2,w)
10. Maciej Janowski (Polska) - 6 (0,1,1,1,3)
11. Niels Kristian Iversen (Dania) - 5 (0,1,2,1,1)
12. Antonio Lindbaeck (Szwecja) - 4 (2,2,0,0,0)
13. Chris Harris (Wielka Brytania) - 4 (2,0,0,1,1)
14. Matej Zagar (Słowenia) - 4 (1,0,1,w,2)
15. Peter Kildemand (Dania) - 3 (1,0,0,2,t)
16. Daniel Kaczmarek (Polska) - 1 (1)
17. Andreas Jonsson (Szwecja) - 0 (0,0,0,0,0)
18. Paweł Przedpełski (Polska) – NS
KLASYFIKACJA GENERALNA PO SIEDMIU TURNIEJACH
GP:
1. Greg Hancock 94, 2. Jason Doyle 87, 3. Tai Woffinden 86, 4. Chris
Holder 77, 5. Bartosz Zmarzlik 75, 6. Maciej Janowski 70, 7. Antonio Lindback 64, 8. Piotr Pawlicki 60, 9. Nicki Pedersen 55, 10. Fredrik Lindgren 53, 11. Peter Kildemand 50, 12. Matej Zagar 46, 13.
Niels Kristian Iversen 46, 14. Andreas Jonsson 39, 15. Chris Harris 27

„To nie tylko pogrzeb, ale także polityczna manifestacja zadośćuczynienia państwa wobec bohaterów. Państwo polskie po 27 latach odzyskuje godność” - mówił prezydent RP Andrzej Duda, nawiązując
do problemów III RP, która w pierwszych latach istnienia nie potrafiła
zająć się w należyty sposób z bagażem powojennej historii. Przykładem są poszukiwania ofiar reżimu komunistycznego. Rozpoczęły się
one dopiero na początku minionej dekady i doprowadziły do dat spektakularnych odkryć, jak odnalezienie mogił mjr Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” czy też Danuty Siedzikówny „Inki” i Feliksa
Selmanowicza „Zagończyka”. W swoim wystąpieniu podczas mszy
św. żałobnej prezydent zwrócił uwagę na zachowanie sprawców
zbrodni. „ To niezwykle okrutne tak się obejść. Ale oni to umieli.
Dzisiaj za wszelką cenę walczą, żeby nie były wymieniane nazwiska
tych, którzy zamordowali żołnierzy niezłomnych. Chluba bohaterów
spływa na kolejne pokolenia, ale piętno zdrady też jest bardzo trwałe”.

28.08.2016 Na pochówek czekali 70 lat.
Pogrzeb „Inki” i „Zagończyka”

Słowa Andrzeja Dudy były przerywane burzą oklasków, podobnie jak
wcześniejsza homilia abp. Sławoja Leszka Głódzia. Metropolita
gdański oprócz przypomnienia walorów osobistych i bohaterskiej
postawy „Inki” i „Zagończyka” w obliczu śmierci zwrócił też uwagę
na znaczenie patriotyzmu. „Patriotyzm nie jest monetą przetargową.
Patriotyzm nosi się w sercu. I patriotyzm niejedno ma imię. Inaczej
brzmi w ustach polityka, dyplomaty, biznesmena, robotnika, hutnika,
stoczniowca, oficera, żołnierza, szarego obywatela. Ale treść jest
zawsze ta sama” - mówił arcybiskup. Przy okazji podziękował
wszystkim, którzy przyczynili się do odnalezienia Danuty Siedzikówny i Feliksa Selmanowicza, zwłaszcza ekipie IPN z profesorem
Krzysztofem Szwagrzykiem, wolontariuszom oraz genetyków.
Dzięki nim odnalezione w 2014 roku na Cmentarzu Garnizonowym
szczątki udało się zidentyfikować i przekazać rodzinie oraz ojczyźnie,
aby mogła ona złożyć „pożegnalny pocałunek” i godnie je pochować.
Na godny pochówek Danuta Siedzikówna „Inka” i Feliks SelmanoAbp Sławoj Leszek Głódź wręczył wyznaczonym gościom specjalne
wicz „Zagończyk” czekali 70 lat. W niedzielę na miejsce wiecznego
pierścienie z wybitym na nich przesłaniem "Tak trzeba".
spoczynku na Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku odprowadziły ich tysiące ludzi. Trumny złożono niemal dokładnie w tym sa(Ciąg dalszy na stronie 10)
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Pierścienie otrzymali m.in. prezydent Andrzej Duda i Beata Szydło.
Brawami i okrzykami „Cześć i chwała bohaterom” przyjęto postanowienia prezydenta Andrzeja Dudy o pośmiertnym odznaczeniu
Feliksa Selmanowicza Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia
Polski i awansowaniu szeregowej Danuty Siedzikówny do stopnia
podporucznika. Jednocześnie minister obrony narodowej awansował
ppor. Feliksa Selmanowicza do stopnia podpułkownika. „Polska o
was nie zapomni, żołnierze niezłomni. Państwo, żeby mogło być silne, musi mieć swoich bohaterów” - powiedział Andrzej Duda. Po
uroczystości w bazylice Mariackiej tysiące ludzi oprowadziły „Inkę”
i „Zagończyka” na miejsce wiecznego spoczynku na Cmentarzu
Garnizonowym. Okryte biało-czerwonymi flagami trumny przewieziono na lawetach armatnich w asyście wojska.

związkowej złożone na spotkaniu w dniu 24.08.2016 i ostatecznie
uzgodniono nowy Regulamin Pracy w ES. Uzgodniono również
treść załączników do ZUZP dotyczących: -wykazu stanowisk na
których występuje praca zmianowa (zał.nr 22), -wykazu stanowisk na
których praca odbywa się również w nocy (zał.nr 23),-zasad i norm
przydziału odzieży ochronnej i roboczej (zał.nr 25), -zasad zaopatrywania w środki czystości (zał.nr 26),-zasad wydawania posiłków profilaktycznych i napoi (zał.nr 27), -wykazu stanowisk pracy w warunkach uciążliwych (zał.nr 30). Po długiej dyskusji udało się również
uzgodnić cześć III ZUZP dotyczącą zasad zaszeregowania i taryfikator
kwalifikacyjny.
Po zakończeniu prac zespołu płacowego możliwy będzie powrót do
rozmów dotyczących ewentualnych zmian uzgodnionych dokumentów.

30.08.2016 Uzgodnienia w Enea Pomiary

W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w Enea Pomiary
(EP). Głównym celem spotkania było uzgodnienie
zasad budowy tabeli wynagrodzeń w EP. Prezes
Aleksander Wilski przedstawił nowego członka
zarządu EP Mirosława Jamrożego ( po lewej).
Następnie poinformował, że uwzględniono uwagi
KM NSZZ Solidarność do zasad budowy tabeli
Na cmentarzu głos zabrali m.in. premier Beata Szydło, minister
płac. Po tych zmianach uzgodniono treść w/w
obrony narodowej Antoni Macierewicz, przewodniczący NSZZ
dokumentu oraz treść protokołu dodatkowego
„Solidarność” Piotr Duda oraz przedstawiciele rodzin Danuty
nr 34 do ZUZP. Treść załącznika nr 9 do ZUZP
Siedzikówny i Feliksa Selmanowicza. „Inko i Zagończyku, jesteśmy (zasady wynagradzania inkasentów i elektromonterów) będzie przedwaszymi dłużnikami, bo dzięki wam żyjemy dziś w wolnej Polsce „
miotem dalszych uzgodnień- na ten moment obowiązują stare zapisy.
powiedziała premier Beata Szydło.
Uzgodniono wysokość posiłków regeneracyjnych na sezon 2016-2017
Trumny ze szczątkami Inki i Zagończyka spoczęły w skromnych
- 12.20 zł. Strona społeczna korzystając z okazji spytała się o projekt
żołnierskich mogiłach, które aż do tej pory były grobami symboWATO.W odpowiedzi usłyszeliśmy, że jest to „melodia przyszłości” i
licznymi.
na ten moment nie ma o czym rozmawiać.

31.08.2016 Dzień Solidarności i Wolności.

30.08.2016 Uzgodnienia w Enea Serwis.

Uczestnicy spotkania w Enea Serwis

W Poznaniu kontynuowano rozmowy dotyczące Regulaminu Pracy i
załączników do Zakładowego Układu Zbiorowego (ZUZP). Pracy w
Enea Serwis (ES). Zarząd zaakceptował propozycje zapisów strony

Dzień Solidarności i Wolności – polskie święto państwowe, obchodzone co roku 31 sierpnia w rocznicę porozumień sierpniowych, ustanowione w celu upamiętnienia historycznego zrywu Polaków do wolności i niepodległości z 1980 roku, który zapoczątkował proces upadku komunizmu i wyzwolenia narodów Europy Środkowej i Wschodniej. . Punktem kulminacyjnym Sierpnia 1980 było podpisanie
porozumień kolejno - w Szczecinie (30 sierpnia), w Gdańsku (31
sierpnia) i w Jastrzębiu-Zdroju (3 września). Za symboliczną datę
święta przyjmuje się dzień 31 sierpnia - podpisanie porozumienia
w Gdańsku.
Dzień 31 sierpnia został ustanowiony świętem państwowym przez
(Ciąg dalszy na stronie 11)
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Solidarności Witolda Andrzejewskiego.

Sejm RP w dniu 27 lipca 2005. Święto było obchodzone po raz
pierwszy w 25 rocznicę porozumień sierpniowych w dniu 31 sierpnia
2005. Święto Solidarności i Wolności nie jest dniem wolnym od pracy (mamy nadzieję, że to się niedługo zmieni).

Obchody święta w Gorzowie Wlkp.

W Liturgii uczestniczyli Posłowie RP :Jarosław Porwich i Jacek
Kurzępa , przedstawiciel Wojewody, Członkowie NSZZ Solidarność , Mieszkańcy Gorzowa oraz Poczty Sztandarowe, wśród których nie mogło zabraknąć naszego. Niestety nie było przedstawicieli
Prezydenta miasta oraz radnych miasta Gorzowa Wlkp. Czyżby ideały
Sierpnia 1980r. nie były im bliskie. Po mszy św. odbyło się tradycyjne spotkanie przy Białym Krzyżu (modlitwa, złożenie wiązanek
W 36. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych, na terenie
PGE Elektrociepłownia Gorzów przy Pomniku Solidarności odsło- kwiatów, zapalenie zniczy, odśpiewanie hymnu )
nięto tablicę pamiątkową Zbigniewa Szydłowskiego przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność EC Gorzów w latach
2002-2016 .

Przy mikrofonie Przew. ZR Gorzów NSZZ Solidarność W. Rusakiewicz
========================================================

XVIII BIEG SOLIDARNOŚCI-17.09.2016
Poświecenia pamiątkowej tablicy dokonali: Kapelan Gorzowskiej
Solidarności ks. kan. Andrzej Szkudlarek oraz Duszpasterz Gorzowskich Energetyków ks. Jarosław Zagozda. Uczestnicy uroczystości w EC mieli też okazję spotkać się i powspominać lata 80-te,
podyskutować o teraźniejszości oraz wysłuchać okolicznościowego
wystąpienia dotyczącego historii Gorzowskiej Solidarności przedstawionego przez dr. hab. Dariusza Rymara Dyrektora Archiwum
Państwowego w Gorzowie Wlkp.

Wszyscy uczestnicy Biegu otrzymają pakiety startowe (koszulka,
numer zawodnika) oraz okolicznościowe medale.
Zwycięzcy biegu otrzymają puchary.
Spośród 250 uczestników rozlosujemy, aż 100 cennych nagród,
m.in. telewizor, sprzęt sportowy, vouchery i wiele innych
ciekawych gadżetów!
Uroczystości rocznicowe kontynuowano wieczorem. O godzinie 18:00 Zgłoszenie wysłane na solidarnygorzow@gmail.com powinno
w gorzowskiej katedrze odbyła się uroczysta msza święta w intencji
zawierać:
NSZZ Solidarność, której przewodniczył Kapelan Gorzowskiej
- imię i nazwisko uczestnika
Solidarności, ks. kan. Andrzej Szkudlarek. W pięknym kazaniu
- rok urodzenia
nawiązał do ideałów sierpnia 1980 r. oraz porównał NSZZ Solidarność
- miejsce (miejscowość) zamieszkania
do drzewa, które wielokrotnie pozbawiane było korony oraz różne
- rozmiar koszulki (S,M,L,XL)
zawieruchy połamały mu gałęzie, ale dobre korzenie powodują
powstawanie nowych silniejszych gałęzi. Odtworzył też wystąpienie
Obowiązuje wpisowe w wys. 20 PLN na rachunek organizatora:
Przew. Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotra Dudy na poRegion Gorzów Wielkopolski NSZZ „Solidarność”
grzebie „Inki” i „Zagończyka” z 28.08.2016 r. Ks. A. Szkudlerek
ul. Borowskiego 31, 66-400 Gorzów Wlkp.,
nawiązał też do wielkiego jego poprzednika Kapelana Gorzowskiej
18 1020 1954 0000 7802 0005 8370
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HUMOR Z INTERNETU

GORZÓW MOJE MIASTO

Landsberg –Dworzec kolejowy

ZARZĄDY ENEA
Dwóch gliniarzy łączy się przez radio z wydziałem zabójstw:
– Przyślijcie ekipę...– Jaka sytuacja?
Zabójstwo, ofiara to mężczyzna, lat 38, matka uderzyła go nożem
kilkanaście razy za to, że wszedł na mokrą, dopiero co umytą podłogę.
– Aresztowaliście matkę?– Nie, podłoga jeszcze mokra
==================================================
Kowalscy wyjechali na wczasy.
Na miejscu Kowalska łapie się za głowę i krzyczy:
– Zapomniałam wyłączyć żelazko! Cały dom się spali!
-Nie spali się – odpowiada spokojnie mąż.
– Zapomniałem zakręcić kran.

ARCHIWUM CZESŁAWA M.

Zarząd Enea SA III 2013 -XII 2015 od lewej Paweł Orlof, Dalida Gepfert,
Krzysztof Zamasz, Grzegorz Kinelski

ZŁOTE MYŚLI

31.08.1982 Gorzów Wlkp.

OKIEM JUJKI
LICZBY MIESIĄCA
-9,77 zł. wartość akcji Enea 31.08.2016 r. godz.16,46
-471,2 mln. zł wyniósł zysk netto GK Enea za II kwartały 2016 r.
Zysk operacyjny wyniósł 610,6 mln zł wobec 524,2 mln zł
rok wcześniej.
-12 zł za godzinę, a po waloryzacji w 2017 r. - ok. 13 zł. tyle
wyniesie minimalna stawka godzinowa za pracę na umowęzlecenie i w ramach samozatrudnienia.
-2000 zł. wyniesie płaca minimalna w przyszłym roku ,
będzie o 150 zł wyższa, niż obecnie.
-3,6 % ma wynieść w przyszłym roku wzrost PKB.
-59,3 mld zł ma wynieść przyszłoroczna dziura budżetowa wynika
ze wstępnych założeń do ustawy budżetowej na 2017 rok.
To największy deficyt w historii.
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