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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy?
1.08.2020 76 rocznica wybuchu
Powstania Warszawskiego

3.08.2020 Dwóch pracowników Gorzowskiego
Rynku Hurtowego zakażonych koronawirusem.

31 lipca 2020 r. u pracownika GRH, który miał kontakt z wystawcami z
ryneczku przy ul. Jerzego w Gorzowie Wlkp. (sprzedawał im bilety, tak
dowiedzieliśmy się od sprzedawców) stwierdzono koronawirusa.
3 sierpnia okazało się, że kolejny pracownik Gorzowskiego Rynku
Hurtowego jest zakażony COVID-19.
„Mężczyzna miał zarazić się od pracownika GRH, u którego wcześniej
potwierdzono zakażenie koronawirusem. Na tę chwilę kwarantanną
1 sierpnia 1944 roku, o godzinie 17.00 milion mieszkańców okupowa- objęto 26 osób. Są to osoby z najbliższego otoczenia zakażonych i ich
nej Warszawy oraz 50 tysięcy żołnierzy podziemia znalazło się w
współpracownicy. Obecnie trwa ustalanie ich kontaktów, możliwe, że
ogniu najdłuższej i najbardziej krwawej bitwy partyzanckiej podczas kwarantannie poddana będzie większa liczba osób. Więcej szczegółowych
II wojny światowej. Bitwa ta stała się jednym z najważniejszych wyda- informacji w tym momencie nie jestem w stanie udzielić, sytuacja jest
rzeń w dwudziestowiecznej historii Polski. Z perspektywy lat coraz
dynamiczna” - mówi Katarzyna Wojciechowska z Lubuskiego Urzędu
lepiej widzimy ponadczasowy wymiar Powstania, coraz głębiej rozumieWojewódzkiego.
my wpływ, jaki wywarło ono na dalsze losy naszej Ojczyzny. Powstanie „Wszystkie osoby, które miały kontakt z zakażonym pracownikiem GRH
Warszawskie było największym niepodległościowym zrywem Armii
miały pobrane wymazy i przeprowadzone testy. To właśnie one wskazały
Krajowej i największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez kolejnego zakażonego COVID-19. Najpewniej osób objętych kwarantanhitlerowców Europie. Rozpoczęte 1 sierpnia 1944 roku, na rozkaz Koną będzie więcej. Czy wystawcy z popularnego w Gorzowie ryneczku
mendanta Głównego AK gen. Tadeusza Komorowskiego „Bora”, miało również? - Ustalamy dokładnie z kim zakażeni mieli kontakt. Powtórzę:
w założeniach trwać kilka dni. Powstanie zakończyło się kapitulacją po sytuacja jest dynamiczna. Na tę chwilę mogę powiedzieć tylko tyle, że
63 dniach walk. Poległo lub zostało zamordowanych przez Niemców 18 kwarantanną objętych zostało 26 osób” - podkreśla K. Wojciechowska z
tys. powstańców i ok. 180 tys. cywilów. O zaciętości walk świadczy fakt, LUW.
że Warszawa walczyła o 24 dni dłużej niż armie francuska, belgijska, 3 sierpnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 575 nowych i poholenderska i brytyjska w kampanii 1940 roku.
twierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem z województw: śląskiego (146), -wielkopolskiego (98), -mazowieckiego (82), małopolskiego (78), -podkarpackiego (42), -pomorskiego (20), -łódzkiego
(20), -dolnośląskiego (17), -zachodniopomorskiego (15), -lubelskiego
(13), -lubuskiego (13), -podlaskiego (10), -kujawsko-pomorskiego (9), świętokrzyskiego (8), -opolskiego (3), -warmińsko-mazurskiego (1).
Skąd pochodzą osoby zakażone w woj. lubuskim?
Jak poinformował Lubuski Urząd Wojewódzki 13 nowych osób zakażonych koronawirusem w województwie lubuskim pochodzi z powiatów:-słubickiego (3) -międzyrzeckiego (1), -gorzowskiego (1), zielonogórskiego (1), -nowosolskiego (4), -oraz z Gorzowa (1 -Zielonej
Góry (2).
Łącznie, na terenie województwa, mamy 432 zakażonych (w tym 214
ozdrowieńców i 10 zgonów):
-30 osób z powiatu żagańskiego, -27 osób powiat miedzyrzecki, -11 osób
z powiatu strzelecko-drezdeneckiego, -10 osób z powiatu gorzowskiego, 28 osoby z powiatu nowosolskiego, -73 osób z powiatu świebodzińskiego,
-77 osób z powiatu wschowskiego, -20 osób z powiatu żarskiego, -15 osób
z miasta Gorzowa Wielkopolskiego, -19 osób z powiatu zielonogórskiego,
-49 osób z miasta Zielonej Góry, -8 osób z powiatu sulęcińskiego, -21
osób z powiatu słubickiego, -29 osób z powiatu krośnieńskiego, -8 osób z
Siły zaangażowane przeciwko Powstaniu znacznie przewyższały liczebność słynnego Afrikakorps marszałka Rommla. Niemcy stracili 10 tysięcy województwa wielkopolskiego, -2 osoby z województwa mazowieckiego,
-2 osoby z województwa małopolskiego, -2 osoby z województwa warzabitych, 7 tysięcy zaginionych i 9 tysięcy rannych. Po kapitulacji pozostałych mieszkańców Warszawy (ok. 500 tys.) wypędzono z miasta, które mińsko-mazurskiego, -1 osoba spoza Polski.
po powstaniu zostało niemal całkowicie zniszczone.
4.08.2020 Obradował ZR Gorzów
Powstanie z punktu widzenia celów politycznych było wielką manifestacją prawa Polski do suwerenności.
NSZZ Solidarność.
Opanowanie stolicy przez żołnierzy
AK przed nadejściem Armii CzerwoW siedzibie
nej i wystąpienie w roli gospodarza
związku w
przez władze Polskiego Państwa PodGorzowie
ziemnego w imieniu rządu polskiego
Wlkp. na
na uchodźstwie widziano jako atut w
drugim w
walce o niezależność wobec Związku
okresie panSowieckiego. Liczono również na to, iż
demii posieujawnienie się w stolicy władz cywilnych
dzeniu spozwiązanych z Delegaturą Rządu na Kraj
tkali się członbędzie szczególnie istotne z punktu wikowie Zarządzenia powołania przez komunistów
du Regionu
Polskiego Komitetu Wyzwolenia NaroGorzów NSZZ Solidarność (ZRG). Termin zebrania nie był przypadkodowego, jako „tymczasowej władzy wy- wy i wynikał z 33 rocznicy śmierci Pierwszego Przewodniczącego ZRG
konawczej dla kierowania walką wyzwo- Edwarda Borowskiego.
leńczą narodu, zdobycia niepodległości i
odbudowy państwowości polskiej”.
(Ciąg dalszy na stronie 3)
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Po przyjęciu programu zebrania przystąpiono do jego realizacji. Ważniejsze tematy poruszane podczas zebrania:
1.Obchody 40 rocznicy powstania związku. Pandemia mocno okroiła
planowane imprezy. Niestety koronawirus dalej jest groźny, zagrożona jest
organizacja Biegu Solidarności (12 września 2020). W planach dalej jest
Msza Polowa oraz Okolicznościowa Konferencja w Zielonej Górze.
2.Wybory prezydenckie. Podsumowano wyniki wyborów Prezydenta RP
w Kraju i Regionie.
3.Sytuacja w zakładach pracy Regionu. Poszczególni członkowie ZRG
zdali relację z sytuacji panującej w ich zakładach pracy.
4.Bon wypoczynkowy. Omówiono ofertę przygotowaną dla członków
NSZZ Solidarność oraz ośrodki w, których można zrealizować bon.
5.Aktualizacja liczby Komisji Zakładowych. Nowa organizacja powstała
w Międzyrzeczu (odbyły się tam wybory), a w Skwierzynie jedną wyrejestrowano.

33 rocznica śmierci E. Borowskiego

Strzebielinku (obecnie pow. wejherowski w woj. pomorskim), a później w
Zakładzie Karnym w Wawrowie koło Gorzowa i w Ostrowie Wlkp. W tym
czasie brał udział w licznych protestach, m.in. w 14-dniowej głodówce,
której uczestnicy domagali się poszanowania praw więźniów politycznych.
Wielokrotnie szantażowany i bezskutecznie zmuszany przez Służbę Bezpieczeństwa do podpisania tzw. "deklaracji lojalności". Z internowania
został zwolniony 16 czerwca 1982 roku. Pod koniec roku był jednym z
inicjatorów powołania Diecezjalnego Komitetu Pomocy. Brał też udział w
organizowaniu i działalności Duszpasterstwa Świata Pracy. Nadal działał
w zdelegalizowanych strukturach NSZZ "Solidarność". Był członkiem
podziemnej Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ "S" Region
Gorzów Wlkp., a także współpracownikiem podziemnego pisma
„Feniks”. W lipcu 1983 roku przeszedł na rentę inwalidzką. Na początku
1984 roku za działalność opozycyjną w stanie wojennym został ponownie aresztowany. Ze względu na przebyte dwa zawały i zły stan zdrowia
(przebywał w areszcie śledczym i szpitalu więziennym), o jego uwolnienie
bezskutecznie występowali jego adwokaci, a u ówczesnych władz PRL
interweniowali przedstawiciele Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i Ich Rodzinom. Ostatecznie został zwolniony z więzienia na mocy amnestii ogłoszonej w sierpniu 1984 roku.
W czerwcu 1986 roku wystosował apel do członków naszego Związku
wydrukowany w setnym numerze podziemnego pisma "Feniks". W tym
samym roku był kilkakrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany, ponownie aresztowany i zwolniony, a także ukarany grzywną. W latach19811987 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Gorzowie
Wlkp. w ramach SOR krypt. Skryty/SOR krypt. Faryzeusze.

Po zakończeniu obrad członkowie ZRG udali się na Cmentarz Komunalny w Gorzowie by wspólnie z Naszym Kapelanem ks. Andrzejem
Szkudlarkiem i działaczami NSZZ Solidarność pomodlić się na grobie
Edwarda Borowskiego w 33 rocznicę jego śmierci. Będąc na Cmentarzu
odwiedziliśmy również grób Naszego Wieloletniego Kapelana
ks. Witolda Andrzejewskiego. Krótka modlitwa w intencji SZEFA
zakończyła zebranie członków ZRG.

Zmarł 4 sierpnia 1987 roku w następstwie kolejnego zawału serca.
(miał wtedy 48 lat). Pochowany został na cmentarzu komunalnym w Gorzowie. Jego pogrzeb z udziałem kilku tysięcy ludzi stał się manifestacją poparcia dla NSZZ "Solidarność".

Edward Borowski -legendarny przywódca gorzowskiej "Solidarności",
jeden z założycieli NSZZ Solidarność w Gorzowie Wlkp. i jego
pierwszy przewodniczący.
Ur. 11 marca 1939 roku – Starogard
Gdański. Zm. 4 sierpnia 1987 roku –
Gorzów Wlkp. Absolwent Liceum dla
Pracujących w Gorzowie Wlkp.
(1958). Pracował w NBP (1954-1958),
Zakładzie Włókien Chemicznych Stilon (1958-1962) i w Elektrowni Gorzów (1963-1980, później Elektrociepłownia Gorzów). W 1980 r. jako przewodniczący Solidarności przy gorzowskiej Elektrociepłowni uczestniczył w tworzeniu struktur NSZZ
Solidarność w Gorzowie Wlkp. (13 września 1980 r.). 25 kwietnia 1981
roku otwierał obrady I Walnego Zebrania Delegatów (WZD) NSZZ
Solidarność naszego regionu. I WZD obradowało w dniach 25-26 kwietnia 1981 roku. Edward Borowski został wybrany w skład Zarządu Regionu, a następnie na Przewodniczącego Zarządu Regionalnego NSZZ Solidarność. Podczas kolejnej tury WZD (w sierpniu 1981 r.) wybrano Go
również w skład 12-to osobowej grupy delegatów Regionu Gorzowskiego
na I Krajowy Zjazd Delegatów (KZD) NSZZ „Solidarność". W 1981
podczas KZD roku został wybrany członkiem Komisji Krajowej
związku. W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku, wraz z wprowadzeniem stanu wojennego, został aresztowany i internowany. Pierwotnie w

W sierpniu 1990 roku na terenie Elektrociepłowni Gorzów odsłonięto
poświęconą mu pamiątkową tablicę, a od 1992 roku jego imię nosi
jedna z ulic w Gorzowie, przy której mieści się siedziba Zarządu Regionu Gorzów NSZZ "Solidarność".

5.08.2020 Grupa Enea ufundowała nowy sprzęt do
badań w kierunku koronawirusa.

Specjalistyczny sprzęt laboratoryjny do badań w kierunku koronawirusa ufundowany przez Grupę Enea trafił do Wojewódzkiej Stacji
(Ciąg dalszy na stronie 4)
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znajdziemy w prezentacji, która jak ustaliliśmy, delikatnie mówiąc, nie
przypadła do gustu wszystkim spółkom energetycznym?
Jeśli chodzi o strukturę rynku na lata 2020-2021 zaplanowano PGE 2.0,
czyli połączenie PGE z Tauronem i Eneą, restrukturyzację i dekoncentrację. W tym czasie miałaby też powstać Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE, o której jako pierwszy pisał Robert
Tomaszewski w Polityce Insight) z siedzibą w Łodzi, do której przenoszone byłyby aktywa węglowe – koniec ich eksploatacji zgodnie z założeniami rynku mocy nastąpiłby w 2040 r. Efektem tych działań według autorów
prezentacji (nie udało nam się ostatecznie ustalić, czyj to plan) takie działania dadzą niższe koszty realizacji Polityki Energetycznej Polski do 2040
roku (dokument wciąż nie jest zatwierdzony), a saldo wykonywanych
transakcji nie obciąży Skarbu Państwa.
Częściowo założenia zostały zrealizowane, bo Energa trafiła już do Orlenu.
Całą resztę ma pod skrzydła wziąć PGE z pewnymi wyłączeniami. Po
pierwsze, energetyka będąca dziś w Tauronie miałaby trafić do PGNiG
Termiki (rozmowy o przejęciu Taurona Ciepło przez PGNiG trwają już
jakiś czas). Po drugie, do PGNiG trafiłaby też sprzedaż detaliczna z
dzisiejszej PGE. Po trzecie do NABE trafiłaby nie tylko energetyka
węglowa trzech spółek, ale i należące obecnie do PGE kopalnie węgla
brunatnego (te kamiennego są opisane sprzecznie, wiadomo natomiast, że
lubelska Bogdanka wchodząca w skład Enei wydobywczą samodzielność ma utrzymać).
W docelowym modelu PGE 3.0. (w wersji finalnej ma działać od 2026
roku) skupiałaby więc energetykę odnawialną z trzech spółek, energetykę cieplną dzisiejszych dwóch spółek, dystrybucję trzech firm i
sprzedaż detaliczną dwóch. To w efekcie przełożyłoby się na 77 procent
udziału w rynku dystrybucji (teraz PGE ma tu 26 procent), 39 procent w
rynku detalicznym (obecnie PGE to 32 procent), 24 procent w rynku odnawialnych źródeł energii (OZE) i 10 procent rynku wytwarzania od 2026
roku.
Jak miałby według prezentacji wyglądać harmonogram działań konsolidacyjnych? Potrzebne byłoby przygotowanie splitu akcji PGE, a w spółkach i resorcie aktywów państwowych działania przygotowawcze dotyczące połączenia (w tym wyceny) a także utworzenie NABE i – uwaga! –
rozpoczęcie procesu notyfikacyjnego. Przygotowania miałyby się zakończyć z końcem bieżącego roku, split akcji PGE to drugi lub trzeci
kwartał 2021 r., utworzenie NABE to druga połowa przyszłego roku.
Potem jest mowa o „realizacji synergii” i działaniu PGE 3.0 od 2026 roku.
Czytamy, że ma to być „silny podmiot skupiony na energetyce przyszłości
i konkurencji międzynarodowej z szerokimi możliwościami preferencyjnego finansowania działalności gospodarczej z Zielonego Ładu”.
W wariancie numer dwa w dokumencie założono z kolei, że transakcja
NABE – PGE byłaby bezgotówkowa, niezbędne byłoby uzyskanie zgody
Rady Ministrów na transakcję. NABE nabyłaby wybrane aktywa PGE
GiEK jednocześnie wykupując część obligacji GiEK płacąc akcjami
Taurona (30,06 procent) i Enei (32,99 procent). PGE dokonałaby we6.08.2020 Plan reorganizacji energetyki
zwania na 33 procent akcji Enei i 66 procent akcji Taurona – to
jest na papierze.
wszystko miałoby się zakończyć do połowy przyszłego roku. Ministerstwo aktywów państwowych na mocy specustawy utworzyłoby NABE
wnosząc akcje Skarbu Państwa spółek energetycznych i biorąc na siebie
proces notyfikacji. Oczywiście wszystkie działania w ramach PGE 2.0
będą wymagały zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Po
zakończeniu procesu notyfikacji, wydzieleniu, podpisaniu umów, zakończeniu wezwań etc. PGE 2.0. byłaby gotowa na przełomie 2022 i 2023
roku. PGE 3.0 tak samo jak w wariancie pierwszym – w 2026 roku.
Ważną rolę odegrałby tu w regulacjach EDM (Early Decomissioning
Mechanism), czyli mechanizm do którego kierowane są jednostki wytwórcze będące własnością jednoosobowej spółki Skarbu Państwa, która sukcesywnie nabywa aktywa – elektrownie węglowe i kopalnie węgla brunatnego – od NABE. EDM funkcjonuje na zasadach określonych w ustawie
regulującej zasady przyznawania pomocy publicznej, ale jego warunki
należy uzgodnić z Komisją Europejską (chodzi o dyrektoriat konkurencji i
dyrektoriat energetyczny). Celem jest zapewnienie zasobów w okresie
transformacji. W prezentacji założono, że w ramach dotacji bezpośrednich
i zwolnień podatkowych w okresie 2024-2045 chodzi o budżet rzędu 32
mld zł. W latach 2024-2040 chodzi o wsparcie 14,82 GW elektrowni węglowych, a w latach 2028-2048 kopalń węgla brunatnego. Wsparcie to
obejmuje również rekultywację terenów obecnych odkrywek kopalń Bełchatów i Turów. Pieniądze miałyby pochodzić z Just Transition Fund
"Siedem stron – tyle liczy prezentacja omawiająca zakładane zmiany w
(Fundusz Sprawiedliwej Transformacji), handlu emisjami CO2 i ewentualenergetyce, w tym połączenie PGE, Taurona i Enei oraz koniec eksploatnie taryfy operatora systemu przesyłowego. W ramach EDM moce zakłaacji źródeł węglowych w 2040 roku. Ta, w przeciwieństwie do planu dla
dane do wyłączenia z eksploatacji to 2,8 GW do końca 2025 roku, 4,5 GW
górnictwa, z którego wycofał się resort aktywów państwowych, jest na
do końca 2029 roku, 6,7 GW do końca 2034 roku oraz 3,66 GW do końca
papierze" – pisze Karolina Baca-Pogorzelska, współpracowniczka
2040 roku.
BiznesAlert.pl.
Będzie kontrpropozycja?
PGE 3.0 i inne plany
Patrząc na daty w dokumencie (pojawia się jeszcze ubiegły rok) nietrudno Przed przejęciem przez NABE wszystkie aktywa będą pod kontrolą
odnieść wrażenie, że ma on wiele cech wspólnych z planami, które autorka PGE. Warto również dodać, że maksymalny wolumen EDM na lata 2025tych słów opisywała już w… lutym 2018 roku w Dzienniku Gazecie Praw- 2040 to 15 GW i nie mieściłaby się w nim elektrownia Ostrołęka C o
mocy 1000 MW (zrezygnowano z inwestycji w takiej formie) oraz nowe
nej, a wiele założeń jest zbieżnych z postulatami poprzedniego szefa Pol(Ciąg dalszy na stronie 5)
skiej Grupy Energetycznej Henryka Baranowskiego. Ale po kolei – co
(Ciąg dalszy ze strony 3)

Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach. Dzięki urządzeniu aż dwukrotnie zwiększone zostaną możliwości diagnostyczne laboratorium. To dobra
informacja dla całego regionu świętokrzyskiego - sprzęt pomoże w szybszym diagnozowaniu osób potencjalnie zakażonych. Pieniądze na ten cel
przekazała Enea Elektrownia Połaniec, spółka z Grupy Enea.
Grupa Enea, jako spółka Skarbu Państwa, aktywnie włączyła się w przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii powodowanej przez koronawirusa SARS-CoV-2. W organizowaniu pomocy dla placówek medycznych walczących z chorobą COVID-19 uczestniczy także Enea Elektrownia Połaniec. Jedną z wielu inicjatyw pomagających medykom było przekazanie Polskiemu Towarzystwu Higienicznemu, poprzez Fundację
Enea, kwoty blisko 270 tys. zł na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego do badań w kierunku koronawirusa. Profesjonalny i nowoczesny sprzęt trafił do kieleckiego sanepidu - stacja pipetująca wraz z
komputerem i oprogramowaniem sterującym zwiększy dostępność
testów na koronawirusa i pozwoli na szybszą i sprawniejszą walkę z
epidemią.
Zwiększenie liczby testów to skuteczniejsza wykrywalność zakażeń, a co
za tym idzie zmniejszenie rozprzestrzeniania wirusa.
„ W poczuciu odpowiedzialności i troski o zdrowie, w czasie epidemii
koronawirusa wspomagamy lokalne systemy ochrony zdrowia. Stąd również nasza pomoc dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Kielcach. Sprzęt, który przekazaliśmy, pomoże w szybszym diagnozowaniu potencjalnie zakażonych osób, co w obecnej sytuacji jest niezwykle
ważne” - powiedział Bogusław Rybacki, prezes Enei Elektrowni
Połaniec.
Grupa Enea w sytuacji zagrożenia epidemicznego natychmiast odpowiedziała na pojawiające się potrzeby ze strony placówek medycznych walczących z koronawirusem. Włączyła się w działania rządu koordynowane
przez Ministerstwo Aktywów Państwowych. Do tej pory, za pośrednictwem Fundacji Enea przekazano ponad 4,1 mln zł. Pieniądze trafiły do
kilkudziesięciu placówek z terenu działalności Grupy. Pomoc finansowa i rzeczowa spółek Grupy Enea wciąż jest przekazywana do różnych
podmiotów i instytucji lokalnie zaangażowanych w zwalczanie epidemii.
Dzięki tak szerokiemu wsparciu zakupiono m.in. specjalistyczny sprzęt
medyczny, w tym respiratory, a także potrzebne środki higieny i
ochrony osobistej. Swój udział we wspieraniu służb medycznych i sanitarnych w województwie lubelskim ma również będąca częścią Grupy Enea
LW Bogdanka, która przekazała 740 tys. zł. W obliczu nadzwyczajnej
sytuacji, która dotyczy naszego kraju, Grupa Enea aktywnie wspiera podmioty zaangażowane w walkę z koronawirusem. Pomoc płynie również
od pracowników Grupy, którzy ofiarnie przekazali wpłaty na wsparcie placówek medycznych w ramach zbiórki Fundacji Enea oraz włączają się w pomoc seniorom w codziennych zakupach.
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bloki węglowe klasy 1000 MW.
Z naszych informacji wynika, że może pojawić się kontrpropozycja do
założeń tej układanki energetycznej, która nie wszystkim w takim
kształcie przypadła do gustu.

7.08.2020 Koronawirus -od 8 sierpnia powrót
obostrzeń w 19 powiatach

6 sierpnia w Polsce padł rekord. Wykryto najwięcej nowych przypadków koronawirusa - aż 726. Zmarło natomiast 18 chorych na COVID 19. Ministerstwo Zdrowia zdecydowało o powrocie niektórych obostrzeń.
Ministerstwo zdrowia poinformowało, że już od 8 sierpnia w Polsce będą
dotyczyć nowe obostrzenia związane z pandemią koronawirusa. Dotyczą one łącznie 19 powiatów.
"Zidentyfikowaliśmy 19 powiatów, w których wzrosły liczby zakażonych
osób. W związku z tym wprowadzamy w tych powiatach dwa rodzaje obostrzeń" - powiedział minister Łukasz Szumowski.
W powiatach i miastach na prawie powiatu oznaczonych na czerwono będą
obowiązywać większe obostrzenia. Chodzi o powiat: ostrzeszowski, nowosądecki, Nowy Sącz, wieluński, pszczyński, Ruda Śląska, rybnicki,
Rybnik i wodzisławski. Łagodniejsze rygory wprowadzone zostaną w
powiatach oznaczonych na żółto: wieruszowski, Jastrzębie-Zdrój, jarosławski, Żory, kępiński, przemyski, cieszyński, pińczowski, oświęcimski, Przemyśl. Lista powiatów będzie aktualizowana na bieżąco, 2 razy w
tygodniu.W "czerwonych" powiatach pojawi się sporo zakazów. Między
innymi nie będzie można organizować kongresów i targów, ani wydarzeń kulturalnych. Imprezy sportowe mają się odbywać bez publiczności, a na przyjęciach (wesela, pogrzeby, komunie itd.) nie może być
więcej niż 50 osób. W środkach komunikacji zbiorowej zajęte może
być tylko 50 proc. miejsc. Zamknięte zostały też wesołe miasteczka,
parki rozrywki, kina, siłownie i sale fitness, sanatoria.
W "żółtych" powiatach obostrzenia są łagodniejsze - np. w wydarzeniach
sportowych czy kulturalnych może brać udział tyle osób, ile wynosi 25
proc. miejsc.

13.08.2020 Pandemia-dodatkowe obostrzenia
w Operatorze.

Sztab kryzysowy Enei Operator podjął decyzję o wprowadzeniu dodatkowych obostrzeń w celu skutecznego realizowania zadań prewencyjnych
związanych z ogłoszonym stanem epidemii. Nowe zasady obowiązują od
poniedziałku 17 sierpnia br. Sztab zobowiązuje wszystkich kierujących
jednostkami organizacyjnymi Spółki do przekazania podległym pracownikom poniższych wytycznych.

14.08.2020 Msza św. z okazji Dnia Energetyka.

7.08.2020 Powołanie nowych członków zarządu Enei

Rada nadzorcza Enei podjęła uchwały w przedmiocie powołania na
wspólną kadencję dwóch członków zarządu.
Zarząd Enei poinformował, że 7 sierpnia 2020 rada nadzorcza spółki podjęła uchwały w przedmiocie powołania na wspólną kadencję rozpoczętą z
dniem odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2019 r.: - Tomasza Szczegielniaka na stanowisko członka zarządu ds. korporacyjnych, - z dniem 17 sierpnia br. Tomasza
Siwaka na stanowisko członka zarządu ds. handlowych.
Uchwały weszły w życie z dniem podjęcia.
Tomasz Szczegielniak -Poprzednio, od końcówki
listopada ub.r. do połowy czerwca br. był wiceministrem aktywów państwowych. Odejście z resortu
uzasadniał przyczynami osobistymi.
Tomasz Siwak. We wrześniu
2019 r. został prezesem spółki
Enea Wytwarzanie ds. strategii rozwoju, a w lipcu br. prezesem nowo utworzonej spółki Enea Nowa Energia. Wcześniej pracował m.in. jako dyrektor warszawskiego oddziału Agencji Mienia Wojskowego (w
latach 2007–2009), dyrektor departamentu logistyki i
administracji Banku Gospodarstwa Krajowego (w
latach 2009–2010), prezes Portu Lotniczego Radom (w latach 2010–2015)
oraz wiceprezes BGK Nieruchomości (w latach 2015–2017).

Trwa pandemia i ograniczenia swobód obywatelskich spowodowały, że
tegoroczna Msza Święta z okazji Dnia Energetyka miała odmienny charakter od ubiegłych. Gorzowscy energetycy i ich rodziny od 25 lat pielgrzymują po gorzowskich kościołach. Ta jubileuszowa Msza Święta
miała być odprawiona przez Ks Biskupa Adama Dyczkowskiego w Gorzowskiej Katedrze. Jednak nie skończone prace remontowe w katedrze i
zagrożenia spowodowane pandemią, nie pozwoliły na realizację nie tylko
tych planów. W tej trudnej sytuacji pomógł gorzowskim energetykom ich
kapelan ks Proboszcz Jarosław Zagozda, który zaprosił energetyków do
Kościoła Parafialnego pw Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Baczynie. W dniu Patrona Energetyków, Świętego Maksymiliana Maria Kolbe o godzinie 1800 odprawił Mszę Świętą w intencji gorzowskich energetyków i ich rodzin. Tym samym podtrzymana została ciągłość pielgrzymowania i gorzowscy energetycy z rodzinami nie zostali pozbawieni
corocznej modlitwy eucharystycznej.
We Mszy Świętej uczestniczyli przedstawiciele dyrekcji Oddziału Dystrybucji w Gorzowie Wlkp., zarządów ZZ „Solidarność” Oddziału Dystrybucji w Gorzowie Wlkp. i EC Gorzów, Prezes Oddziału Gorzowskiego SEP z małżonką. Pięknym akcentem była obecność pocztu
sztandarowego ZZ „Solidarność” EC Gorzów.
(Ciąg dalszy na stronie 6)
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Po Mszy Świętej energetycy udali się do pobliskiej restauracji „Sikorka”
w Baczynie. Współorganizatorem i sponsorem tego spotkania był Oddział
Gorzowski SEP. Zgodnie z tradycją spotkanie przebiegało w serdecznej i
życzliwej atmosferze.

14.08.2020 Rocznica śmierci
Naszego Patrona Św. M. M. Kolbe
-Dzień Energetyka

Dzień Energetyka ściśle związany jest z
postacią Ś.M.M. Kolbe. Nie wszyscy
energetycy o tym wiedzą. Dlatego
przybliżamy postać naszego Patrona.
Krótki życiorys Patrona Energetyków.
Kolbe Maksymilian Maria, właściwie Rajmund Kolbe, święty (1894-1941), franciszkanin.
Młody Maksymilian był bardzo zdolny, interesowały go różne dziedziny naukowe. Świetnie
liczył , często pomagał rodzicom w prowadzeniu
sklepu, gdzie nabywał pierwsze szlify jako przedsiębiorca. Hobbystycznie
lubił zgłębiać wiedzę z zakresu fizyki. W wieku 21 lat złożył w urzędzie
patentowym projekt „Eteroplanu”-maszyny pozwalającej na loty w
kosmos. Wehikuł miał być napędzany dzięki zjawisku odrzutu.
1907 wstąpił do seminarium franciszkańskiego we Lwowie. 1918 otrzymał święcenia kapłańskie. W tymże roku założył główne dzieło swego
życia - Rycerstwo Niepokalanej, stowarzyszenie ludzi świeckich zajmujących się apostolstwem pod znakiem Maryi. W 1919 wrócił do kraju, szerząc Rycerstwo Niepokalanej. W 1927 utworzył w Teresinie pod Warszawą nowy ośrodek oraz inicjując Małe Seminarium Misyjne, któremu nadał nazwę Niepokalanów.
W 1930 wyjechał do Japonii tworząc tam japoński Niepokalanów. W
1936 powrócił do Polski. We wrześniu 1939 aresztowany przez Niemców.
Zwolniony w grudniu 1939. Ponownie aresztowany w 1941. Przebywał na
Pawiaku, następnie przewieziony do Oświęcimia, gdzie dobrowolnie wybrał śmierć głodową za współwięźnia, Franciszka Gajowniczka (ojca
wielodzietnej rodziny, który przeżył obóz oświęcimski), jednego z 10
skazanych na śmierć. Po
2 tygodniach męczarni, 14 sierpnia
1941 dobity przez Niemców zastrzykiem trucizny (fenolu).

O. Kolbe był jednym z pierwszych budowniczych 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. Podczas pobytu w Japonii zwracał szczególną
uwagę na nadajniki radiowe dużej
mocy. Zdobytą wiedzę wykorzystał do założenia rozgłośni katolickiej, która swym zasięgiem
pokrywała większość Polski z
okresu międzywojennego. Po
Radiu Watykańskim była to druga na świecie stacja .
Święty Maksymilian miał niesamowitą wyobraźnię, która pozwalała mu
realizować niemożliwe rzeczy. Potrafił inspirować i dodawać otuchy w
trudnych chwilach. Był niezłomny i nigdy się nie poddawał. Swoim działaniem niejednokrotnie pokazał, że w życiu nic nas nie ogranicza, a
wiara potrafi góry przenosić.

15.08.2020 Kolejna rocznica CUDU NAD WISŁĄ

Za swój czyn został beatyfikowany
17 października 1971 r. przez papieża Pawła VI. Kanonizacji dokonał Jan Paweł II -10 października
1982 r.

14 sierpnia - dzień śmierci świętego Maksymiliana jest Jego świętem, a
od 1991 r. jest też Świętem Energetyków. Od 1993 r. dla Energetyków
jest też dniem wolnym od pracy (wywalczone to zostało przez związki
zawodowe i zapisane w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym
Pracy).

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.
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
(Ciąg dalszy na stronie 7)
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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.

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

19.08.202r. Wyjątkowe posiedzenie Komisji
Krajowej NSZZ „Solidarność”

W trakcie posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ Solidarność doszło do podpisania listu intencyjnego dotyczącego współpracy między przewodniczącym Piotrem Dudą a dyrektorem Muzeum Żołnierzy Wyklętych i
Więźniów Politycznych PRL Jackiem Pawłowiczem.
„ Gdy dyrektor Jacek Pawłowicz zaproponował spotkanie w Muzeum
Żołnierzy Wyklętych i Więźniów PRL nie miałem wątpliwości, że to wielka symbolika, że na 40-lecie powstania NSZZ Solidarność jesteśmy tutaj,
gdzie było zatrzymanych wielu więźniów politycznych, ze śp. Anną Walentynowicz, ze śp. Kornelem Morawieckim na czele. To także miejsce mordu
Żołnierzy Wyklętych, co dla członków Solidarności czyni je bardzo ważnym miejscem w historii. Podczas pogrzebu „Inki” i „Zagończyka”, w
swoim wystąpieniu na cmentarzu, mówiłem, że to także dzięki zrywowi w
1980 r., dzięki Solidarności, chociaż nie jest to zapisane w postulatach
sierpniowych i wrześniowych, możemy dzisiaj upamiętniać te miejsca.
Miejsca mordu ludzi, którzy chcieli żyć w wolnym, demokratycznym kraju. Dlatego ten dzisiejszy dzień to symbolika o której nam się nie śniło”
mówił Piotr Duda.
W dalszej części posiedzenia przedstawiono informację z prac Prezydium KK, zespołów KK oraz z prac Rady Dialogu Społecznego. Omówiono program obchodów czterdziestej rocznicy powstania NSZZ
„Solidarność” i przyjęto stanowisko w sprawie rocznicy ( poniżej).
Stanowisko KK na 40-lecie powstania "Solidarności"
Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego
„Solidarność” w 40. rocznicę powstania Związku składa wyrazy szacunku i wdzięczności wszystkim, którzy niesieni wezwaniem Św. Jana
Pawła II latem 1980 roku podjęli wspólny wysiłek w walce o godność i
podmiotowość ludzi pracy. „Solidarność” rodziła się w całej Polsce i
tworzyły ją tysiące ludzi. Każdy strajk, każde porozumienie, każde
poświęcenie miało znaczenie i przyczyniło się do tego wielkiego pokojowego sukcesu. Swoje dążenia – w tym to najważniejsze o prawie do niezależnego od władzy i pracodawców związku zawodowego – strajkujący
pracownicy sformułowali w postaci postulatów, które jako swoje dziedzictwo i zobowiązanie, NSZZ „Solidarność” nadal realizuje. Jednym z materialnych świadectw tego dziedzictwa są tablice z 21. postulatami gdańskimi, które po latach tułaczki powinny wreszcie wrócić tam gdzie ich
miejsce – do historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej. Przywołując
rocznicę robotniczego zrywu, który w konsekwencji przyniósł Polsce niepodległość przypominamy, że była i jest jedna „Solidarność”. Nasz Związek powstał 40. lat temu i nieprzerwanie funkcjonuje realizując to, o co
wtedy walczyli polscy pracownicy. Jest depozytariuszem i kontynuatorem
sierpniowego dziedzictwa, z którego dzisiaj szczególnie ważne jest przesłanie dialogu i porozumiewania się, jako drogi do rozwiązywania trudnych
społecznych problemów i napięć.

Sierpniowe posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność odbyło się w
Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL na ulicy
Rakowieckiej w Warszawie.
Zebranie rozpoczęło się od uroczystego złożenia kwiatów pod Ścianą
Straceń, gdzie komunistyczni oprawcy mordowali Żołnierzy
W 40. rocznicę powstania NSZZ „Solidarność” wyrażamy solidarność
Wyklętych i pod tablicą poświęconą Annie Walentynowicz.
ze społeczeństwem Białorusi, walczącym dzisiaj o swoją podmiotowość.
Życzymy wytrwałości i deklarujemy wsparcie.

21.08.2020 Nowy rekord wykrytych
zachorowań na COVID 19

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 903 nowych
przypadkach zakażeń koronawirusem - to najwięcej od początku pandemii. Resort podaje też
informacje o 13 kolejnych zgonach.
Najwięcej nowych zakażeń jest na Śląsku - 168. W
Małopolsce odnotowano ich 156, a na Mazowszu 146. W Pomorskiem jest 89 kolejnych zakażonych,
w Wielkopolsce 77, a w Łódzkiem - 49. Na Podkarpaciu potwierdzono
46 nowych przypadków, w województwie kujawsko-pomorskim - 31, a
w dolnośląskim - 30. Warmia i Mazury mają kolejnych 30 zakażonych,
Opolszczyzna - 25, a Ziemia Świętokrzyska - 22. Na Lubelszczyźnie jest
21 nowych przypadków, na Podlasiu i na Pomorzu Zachodnim po
(Ciąg dalszy na stronie 8)

str. 8 Pod Napięciem 218 / 8 / 2020
Poczet Sztandarowy i godnie Nas reprezentowała. 9 Naszym Przedstasześć, a w województwie lubuskim - jeden.
wicielem był Tomek z Centrali Oddziału w Gorzowie, który wspólnie z
Zmarło 13 osób zakażonych koronawirusem: w Krakowie 89-latek i 83 Pielgrzymami ze Szczecina trasę na Jasną Górę pokonał na rowerze !!!
-latek, w Grobli 92-latka, w Łańcucie 85-latek, w Siedlcach 88-latek, w Gratulujemy.
Warszawie 88-latka, w Gorzowie Wielkopolskim 78-latek, w Gliwicach
64-latek, w Tychach 70-latek i 78-latka, w Poznaniu 89-latek i 66latka, a w Gdańsku 70-latka. Większość osób miała choroby współistniejące - podaje Ministerstwo Zdrowia.
Ponadto Ministerstwo Zdrowia przekazało, że 8 tysięcy 902 osoby są objęte nadzorem epidemiologicznym, a 103 tysiące 351 przebywa w kwarantannie.
Od początku epidemii w Polsce potwierdzono 60 tysięcy 281 przypadków
zakażeń koronawirusem, z czego zmarło tysiąc 938 osób, a wyzdrowiało 41 tysięcy 29 osób
Aktualna lista powiatów objętych dodatkowymi obostrzeniami
(żółtymi i czerwonymi).
(Ciąg dalszy ze strony 7)

W drodze na Jasną Górę zwiedziliśmy XIII wieczny
Pocysterski Zespół Klasztorny w Gościkowie Paradyżu. Obecnie mieści się tam siedziba ZielonogórskoGorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego.
Decyzją biskupa Tadeusza Lityńskiego od sierpnia
2020 r. w zespole klasztornym mieści się również
Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni Powołań
Kapłańskich .
Od 21.08.2020 r.w strefach żółtej i czerwonej, gdzie obowiązują większe
ograniczenia w związku z koronawirusem, znajduje się 19 powiatów.
Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska potwierdzał wczoraj na konferencji, że wkrótce do kategorii żółtej trafić mogą duże miasta. - Kraków
jest bardzo blisko, aby wejść do kategorii żółtej. Jeżeli ilość nowych
zakażeń będzie w takiej dynamice, jak jest w tej chwili, myślę, że w następnym tygodniu Kraków będzie niestety w kategorii żółtej - mówił wiceminister. Zastrzegł, że dotyczy to nie tylko Krakowa. - Widzimy, że także
z dużych miast Katowice i Koszalin przy takiej dynamice nowych zakażeń mogą za tydzień znaleźć się w kategorii żółtej - zauważył Waldemar
Kraska.

22-23.08.2020 XXXV Pielgrzymka Energetyków
do Częstochowy.
Po dotarciu do Częstochowy i zakwaterowaniu w Domu Pielgrzyma prowadzonego przez Siostry Brygidki rozpoczęliśmy nasz udział w Jubileuszowej Pielgrzymce. Nie było jak co roku Drogi Krzyżowej i Mszy Św.
prowadzonej ze Szczytu Jasnogórskiego. Sobotni program Pielgrzymki
przewidywał udział w Apelu Jasnogórskim, czuwaniu przed Cudownym Obrazem oraz udział w Mszy Świętej podczas, której poświęcono
nowy sztandar Krajowego Stowarzyszenia Energetyków NAZARET.

Tegoroczna Pielgrzymka mimo, że jubileuszowa ze względu na pandemię koronawirusa miała inny charakter od wcześniejszych i pod każdym względem była wyjątkowa i na pewno na długo pozostanie w
naszej pamięci.
W tym roku delegacje uczestniczące w XXXV Pielgrzymce Energetyków
i Elektryków na Jasną Górę były wsparte wirtualną obecnością tych co
łączyli się duchowo w modlitwie i uczestniczyli w niej zdalnie za pośrednictwem Internetu.
Obostrzenia związane z COVIT 19 spowodowały skrócenie programu
pielgrzymowania oraz drastyczne ograniczenie liczby pielgrzymów. Z
tych powodów w tegorocznej Pielgrzymce uczestniczyła tylko Nasza 8
osobowa delegacja, która na uroczystości w Częstochowie wystawiła
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Na zakończenie Paweł Szczeszek, prezes Enea S.A. odczytał Akt Zawie„Nie możemy, bo jesteśmy odpowiedzialni, jesteśmy tutaj dzisiaj przez naszych
rzenia Energetyków Polskich Matce Bożej.
przedstawicieli, aby przede wszystkim w tym trudnym czasie epidemii, który doświadcza nas wszystkich, dziękować Ci za opiekę nad całym tym elektrycznym i
energetycznym sektorem naszej Ojczyzny. Ufamy, że również dzięki Twojemu
wstawiennictwu, możemy funkcjonować w duchu służby przecież dla wszystkich,
bo dzisiejsza cywilizacja jest tak skonstruowana, że bez tej energii nie wyobrażamy
sobie funkcjonowania naszych rodzinnych domów, bez tej energii i jej przesyłu nie
wyobrażamy sobie funkcjonowania różnych instytucji społecznych, tych którzy
przybliżają rodzinę czy dają ciepło rodzinne tym, którzy nie mają - domów dziecka,
domów opieki społecznej. Ale przede wszystkim nie wyobrażamy sobie w tym czasie
bez tej służby funkcjonowania szpitali, gdzie ta energia jest potrzebna dla wszystkich chorych, nie tylko tych zarażonych koronawirusem, ale dla wszystkich, bo
porusza respiratory, bo wprawia w ruch elektronikę wszystkich różnych urządzeń,
które podtrzymują ludzkie życie w najtrudniejszym momencie choroby na oddziałach intensywnej opieki czy na wszystkich innych. Chcemy zawierzyć Ci tą naszą
służbę, w tym szczególnym czasie, dziękować za to, że opiekujesz się nami i pozwalasz nam w zdrowiu pracować i służyć innym, właśnie w ten sposób w tych szczególnych czasach. Na pewno ci, którzy nie mogli przybyć, łączą się z nami dzięki
elektronice, dzięki energetyce, poprzez transmisje przez różne media, i łączą serca
z Tobą, święta Boża Rodzicielko, polecając się przez wstawiennictwo św. Maksymiliana, który był Twoim gorliwym czcicielem, a jest patronem energetyków” - mó-

wił ks. Sławomir Zyga.
W niedzielę nie było tradycyjnego przemarszu Alejami Najświętszej
Maryi Panny na Jasną Górę, oraz Mszy prowadzonej ze Szczytu. Odbyła się Msza Święta w kaplicy Matki Bożej. Liturgii przewodniczył biskup Henryk Ciereszko z Białegostoku w koncelebrze z ks. Sławomirem
Zygą krajowym duszpasterzem Energetyków. Ze względów sanitarnych
nie było tradycyjnej procesji z darami. Wśród wielu sztandarów obecnych na Mszy obecny był również i Nasz. Pielgrzymi przybyli z dziękczynieniem za całą branżę energetyczną i z zawierzeniem na wzór swego
patrona św. Maksymiliana Kolbe. Wśród intencji był też prośba o bezpieczną pracę, pokonanie pandemii oraz modlitwa za naród na

Jubileuszowa i wyjątkowa XXXV Pielgrzymka Energetyków przeszła
do historii, mamy nadzieję, że poradzimy sobie z koronawirusem i
przyszłoroczna Pielgrzymka odbędzie się już w tradycyjnej formie.
Więcej zdjęć z tej i wcześniejszych Pielgrzymek dostępnych jest na
naszej stronie internetowej –Menu-Aktualności

24.08.2020 Kontynuacja negocjacji płacowych w
Operatorze.

W Enea Operator zgodnie z porozumieniem płacowym z 12 marca
2020 r. kontynuowano negocjacje płacowe, których celem jest uzgodnienie polityki płacowej do końca 2020 r. Spotkanie odbyło się w trybie
„Przybywacie, aby złożyć swój znojny trud ciężkiej i uczciwej pracy, codziennego
zmagania o życiowy byt własnych rodzin, ale też aby powiedzieć o swych troskach, mieszanym (stacjonarnym i wideokonferencyjnym). Inicjatorem spotkania był NSZZ Solidarność Enea.
problemach waszego środowiska, zapytać o przyszłość, szukać świateł nadziei,
Rozpoczynając spotkanie prezes Andrzej Kojro przywitał wszystkich i
odwagi i mocy do przyjęcia nowych wezwań i zadań, które czas i życie przynosi.
Przybywacie wreszcie, aby zanieść gorącą modlitwę przed Tron Boży, uciekając się przypomniał zapisy porozumienia płacowego z 20 marca 2020 r. Kolejdo wstawiennictwa Matki Częstochowskiej. Modlitwę za waszą społeczność enerny raz przedstawiono nam też czarne scenariusze związane z pandemią ,
getyków elektryków, elektroników, za wszystkich członków waszej branży zawodo- które miały ograniczyć nasze oczekiwania. Strona społeczna mówiąc
wej, podejmujących uczciwy, pełen poświęcenia, trud pracy i służby Ojczyźnie,
delikatnie pozwoliła sobie nie zgodzić się z tą opinią. Następnie prezes
narodowi, swoim rodzinom, wszystkim, którzy z waszej pracy korzystają i żyją.
Józef Aleszczyk krótko przedstawiając dane ekonomiczne.
Przybywacie, aby prosić, by praca wasza i służba była doceniona, szanowana, by
przynosiła dobre owoce, sprawiedliwie dzielone, by satysfakcjonowała, przyczynia- Strona społeczna przedstawiła swoją propozycję podwyższenia płac
ła się do powszechnego dobrobytu i godnego życia. Tegoroczną pielgrzymkę prze- zasadniczych o 150 zł od sierpnia 2020 r. Po tym fakcie pracodawca
żywamy pod hasłem ‘Wielka Tajemnica Wiary’, odnoszoną do Eucharystii. Zatem ogłosił przerwę. Po przerwie zarząd nie złożył swojej propozycji podwywasza społeczność włącza się wiernie w aktualne doświadczenie życia wiary Kożek tylko poprosił o przerwę w negocjacjach do 16 września 2020 r.
ścioła w Polsce i podejmuje wyzwania, które przed nim stają” – podkreślał w
Czas ten potrzebny jest zarządowi do analizy sytuacji Spółki po trzech
homilii bp Henryk Ciereszko.
kwartałach aby rzetelnie mogli zaproponować kwotę wzrostu płac. Na
ten moment nie mówią tak ale też nie mówią nie złożonej przez związki
propozycji. Zarząd jest pro społeczny i jeśli tylko będzie taka możliwość to padnie adekwatna propozycja do możliwości Spółki.
Postanowiono kontynuować te rozmowy 16 września 2020 r., z tym, że
będzie wyrównanie za sierpień 2020 r. nie mniejsze niż 50 zł.
Drugim tematem poruszonym przez stronę pracodawcy były umowy o
zakazie konkurencji. Zalecenia korporacyjne powróciły do tematu szeroko omawianego i przeprowadzonego w 2018 r. W całym Operatorze 98
% Pracowników podpisało w/w umowy. Najwięcej osób, które nie
podpisały umów pracuje w Oddziale Dystrybucji Gorzów Wlkp. Temat został szeroko omówiony przez prawnika. Nowy wzór umowy o zakazie konkurencji podpisują nowoprzyjęci Pracownicy. Jest sugestia
żeby wszyscy pozostali też podpisali nowy wzór o zakazie konkurencji
(podobno zawiera mniej działalności konkurencyjnych).
Białorusi.
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Przedstawiciele NSZZ Solidarność stwierdzili, że albo pracodawca będzie płacił za tego rodzaju umowy, albo w tym momencie mówimy
stop tego rodzaju umowom. W najlepszym razie, może to być ograniczone do kadry zarządczej N-1.
W sprawach różnych NSZZ Solidarność powrócił do tematu standaryzacji i etatyzacji. Na spotkaniu 20 lutego 2020 r. po przedstawieniu założeń
tego dokumentu strona społeczna zgłosiła wiele uwag i do tej pory nikt
się do nich nie odniósł. Temat miał być dalej procedowany i dokument
miał podlegać modyfikacjom. Niestety o tym temacie chyba zapomniano, a założenia nieodtwarzania niektórych stanowisk podobno funkcjonują. Należy porównać zakresy działalności poszczególnych komórek i
wystandaryzować je. Poinformowano nas ,że to zostało zrobione i poproszono nas o przesyłanie sygnałów w których komórkach organizacyjnych w Operatorze występują różnice w zakresach wykonywanych
prac. Podaliśmy przykład z Oddziału Dystrybucji Szczecin-Wydział
Utrzymania Sieci poza planowanymi standardowymi zabiegami eksploatacyjnymi(po likwidacji i przejęciu pracowników z Warsztatów
Transformatorowych i Rejonu Najwyższych Napięć) wykonuje dodatkowo: naprawy transformatorów WN/SN, remonty transformatorów
SN/nn, napraw i przeglądy aparatury WN w stacjach GPZ oraz drobne naprawy na liniach WN (wymiana izolatorów, naprawa mostków i
przewodów, wycinka zadrzewienia).Zasygnalizowaliśmy, że w czasie
pandemii w niektórych komórkach bardzo rozszerzono zakres działalności (np. fotowoltaika). Po krótkiej dyskusji postanowiono restartować
prace zespołów, które opracowały dokument związany ze standaryzacją i
etatyzacją i go uaktualnić.
Na zakończenie spotkania podsumowano sytuację pandemiczną w Spółce. Zwiększają się obostrzenia w Spółce wynikające z ze wzrostu
zachorowań na COVIT-19 w Polsce

25.08.2020 Koronawirus
w LW Bogdanka
Chora jest jedna z pracownic. Kolejne przypadki dotyczą osób z
firm współpracujących z lubelską
kopalnią. Zarażona kobieta pracuje
w biurze spółki, a gdy okazało się,
że jest chora, poddano testom wszystkie osoby, które miały z nią kontakt.Wszystkie wyniki okazały się negatywne.
Dodatkowo wykryto – ale nie są powiązane z chorą kobietą – trzy przypadki koronawirusa wśród trzech osób zatrudnionych w firmie współpracujących z kopalnią.
Wszyscy mający z nimi styczność zostali odsunięci od pracy. Skontrolowano też zatrudnionych w Lubelskim Węglu „Bogdanka” i testy nie wykazały koronawirusa.
Górnicza spółka zapewnia, że sytuacja nie ma wpływu na pracę kopalni.
To nie pierwszy przypadek Covid-19 w Bogdance. W maju zachorowało sześciu górników (pracowników jednej z firm), którzy wrócili ze
Śląska.

25.08.2020 Piąty sezon Enei
Astorii Bydgoszcz z energią od Enei

Kolejny rok zawodnicy Klubu Koszykarskiego Astoria Bydgoszcz
mogą liczyć na zaangażowanie Enei jako sponsora tytularnego, wspierającego bydgoski sport. To piąty rok współpracy, dzięki której drużyny
klubu występują pod nazwą Enea Astoria Bydgoszcz. Zgodnie z tegorocznym hasłem #RazemPoSwoje, wspierani przez nas koszykarze rozpoczynają zmagania w nowym sezonie najwyższej klasy koszykarskich rozgrywek.
W pierwszym roku współpracy klub walczył o utrzymanie się w 1. lidze

koszykówki mężczyzn. W kolejnych latach umocnił swoją obecność w
elicie koszykarskich drużyn w Polsce, by następnie awansować do najwyższej klasy rozgrywkowej – Polskiej Ligi Koszykówki.
„ Pięć lat współpracy Enei i Klubu Koszykarskiego Astoria Bydgoszcz
minęło bardzo szybko. Od czasów gry w pierwszej lidze klub niezwykle się
rozwinął, a to nie mogłoby odbyć się bez wsparcia naszego długoletniego
sponsora tytularnego. Budowanie stabilnej i odpowiedzialnej marki jaką
jest Enea Astoria wymaga dużo czasu i zaangażowania ze strony zarządu,
działaczy, pracowników klubu i kibiców – powiedział Bartłomiej Dzedzej,
prezes Enei Astorii Bydgoszcz. Jako klub cieszymy się, że nasze zaangażowanie jest doceniane przez Eneę i dołożymy wszelkich starań, aby
zgodnie z naszym tegorocznym hasłem #RazemPoSwoje, razem przejść
na jeszcze wyższy poziom – zarówno organizacyjny jak i sportowy” –
Bartłomiej Dzedzej.
W czasie pandemii koronawirusa, gdy sezon 2019/2020 zakończył się
przedwcześnie, Enea Astoria Bydgoszcz mogła liczyć na swoich kibiców i
sponsorów.
„Wspieramy koszykarzy Enei Astorii Bydgoszcz w trudniejszych niż dotąd
okolicznościach, tym bardziej doceniając osiągnięcia zawodników i energię kibiców. Cieszymy się, że nasze wsparcie przyczynia się do sukcesów
Enei Astorii Bydgoszcz. Z radością czekamy na nowy sezon w Polskiej
Lidze Koszykówki i kolejne zwycięstwa drużyny”– powiedziała Anna
Lutek, dyrektor Departamentu Public Relations i Komunikacji w
Enei.
Oprócz wsparcia seniorów Enei Astorii Bydgoszcz, jesteśmy również
sponsorem tytularnym wszystkich grup młodzieżowych, razem tworzących
jedenaście zespołów.
„Każda inwestycja w bydgoski sport to dla mnie powód do radości. Miasto, jako największy sponsor bydgoskiej koszykówki, docenia fakt, że
Enea pomogła klubowi w osiągnięciu pozycji klubu stabilnego i efektywnie zarządzanego. Z uznaniem odnotowuję aktywność firmy, bo odpowiedzialność społeczna spółek skarbu państwa jest szczególna” – powiedział
Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy.

26.08.2020 Szacunkowe
wyniki Enea za pierwsze
półrocze 2020 r.

Grupa Enea szacuje, że miała w
pierwszej połowie 2020 roku
1,822 mld zł EBITDA i 99 mln zł
straty netto przypadającej na
akcjonariuszy jednostki dominującej. Przychody ze sprzedaży
netto oraz inne dochody wyniosły w tym okresie 8,949 mld zł.
Wcześniej straty zgłosiły inne spółki z obszaru wydobywczoenergetycznego we władaniu głównie państwa - Tauron 316 mln zł,
Energa 767 mln zł, a PGE aż 5,06 mld zł (za ten sam okres rozliczeniowy). Według wyliczeń PAP Biznes, w samym drugim kwartale 2020 r.
Enea miała 909 mln zł EBITDA, 543,6 mln zł straty netto przypadającej na akcjonariuszy jednostki dominującej oraz 4.362 mln zł przychodów, w porównaniu do 867 mln zł EBITDA, 259,6 mln zł zysku netto
oraz 3.579,6 mln zł przychodów rok wcześniej.
Dla porównania, w pierwszym półroczu 2019 r. Enea miała 1,666 mld zł
EBITDA, 505,8 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom
jednostki dominującej oraz 7,589 mld zł przychodów ze sprzedaży.
Grupa podała, że wstępne wyniki uwzględniają wpływ odpisu aktualizującego wartość udziałów w spółce Enea Wytwarzanie oraz odpisu aktualizującego wartość aktywów wytwórczych spółki zależnej Enea
Wytwarzanie, a także wpływ odpisów związanych z udzieloną pożyczką, jak również ze zobowiązaniem Enei wobec Energi do zwrotu połowy pożyczek z odsetkami, udzielonych przez ten podmiot do spółki
Elektrownia Ostrołęka i utworzenia rezerwy na przyszłe zobowiązania
inwestycyjne wobec tej spółki.
"Powyższe zdarzenia miały wpływ na jednostkowe sprawozdanie finansowe Enea poprzez zmniejszenie zysku przed opodatkowaniem i zysku netto
okresu sprawozdawczego spółki o ok. 674 mln zł. Powyższe zdarzenia
miały wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy Kapitałowej Enea poprzez zmniejszenie zysku przed opodatkowaniem o ok. 879
mln zł i zysku netto okresu sprawozdawczego o ok. 779 mln zł" - napisano.Grupa podała, że EBITDA w Wydobyciu wyniosła w pierwszej połowie 2020 roku 214 mln zł (434 mln zł rok wcześniej), w Wytwarzaniu
872 mln zł (730 mln zł rok wcześniej), w Dystrybucji 681 mln zł (515
mln zł rok wcześniej), a w Obrocie 40 mln zł (35 mln zł rok wcześniej).
Według komunikatu, niższy wynik segmentu w obszarze Wydobycie
wynika głównie ze spadku przychodów ze sprzedaży węgla (mniejsza
sprzedaż ilościowa przy wyższej cenie) w związku z niekorzystną sytuacją
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nadpodaży surowca na rynku.
W obszarze Wytwarzanie - jak podano - pozytywnie na wynik segmentu
wpłynął wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej (wyższa
cena energii) oraz praw majątkowych, mimo negatywnego odchylenia
kosztów węgla z transportem i praw do emisji CO2.
Wzrost wyniku w obszarze Dystrybucja ma być efektem wyższej marży z działalności koncesjonowanej (na którą wpływ miała m.in. wyższa
stawka opłaty sieciowej stałej w zatwierdzonej taryfie na 2020 rok) oraz
wyższego wyniku na pozostałej działalności operacyjnej (głównie na
skutek: zmiany rezerw dotyczących majątku sieciowego).
W obszarze Obrót pozytywnie na wynik segmentu wpłynął wzrost średniej ceny sprzedaży energii oraz aktualizacja wyceny kontraktów
CO2. Jednocześnie wzrosły koszty zakupu energii (spowodowane głównie
wzrostem cen uprawnień do emisji CO2) oraz koszty obowiązków ekologicznych.
Grupa podała także szacunkowe dane operacyjne.
Produkcja węgla netto przez Eneę w pierwszym półroczu wyniosła 3,7
mln ton, a całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto wyniosło 10,4
TWh. Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym wyniosła 9,5
TWh, a sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom
detalicznym 10,5 TWh.
Na poziomie jednostkowym Enea odnotowała 3.051 mln zł przychodów
ze sprzedaży netto, stratę EBITDA na poziomie 64 mln zł i 374 mln zł
straty netto okresu sprawozdawczego.
Ostateczne wyniki Enei zostaną przedstawione 3 września 2020 roku.

6.Sprawy różne- wolne wnioski. Członkowie KM zgłosili następujące
tematy, które zostały szeroko omówione: -CIVID 19 w GK Enea, Wybory SIP, -sytuacja w Enea Centrum, -karty identyfikacyjne, karty
pracy , karty przekazania pojazdu, przejęcie Logistyki i Serwisu
(wszystkie tematy dotyczyły Enea Operatora,-praca zdalna,-40 lecie
NSZZ Solidarność.
7. Gerard Falgowski w imieniu Duszpasterstwa Energetyków „Nazaret’
podziękował za uczestnictwo w XXXV Pielgrzymce Energetyków do
Częstochowy i zaprosił na IV Pielgrzymkę Operatora ( w tym roku
odbędzie się 3 października 2020 r. w Markowicach).
8. Na zakończenie przyjęto uchwałę porządkową regulującą pracę
Sekretarza KM.

29.08.2020 Koszykarki
Enea AZS AJP Gorzów Mistrzyniami Polski U 17

27-28. 08.2020 Obradowała
KM NSZZ Solidarność Enea.
Wielkim sukcesem zakończył się turniej finałowy mistrzostw Polski U17
3x3. Koszykarki Enea AZS AJP Gorzów z kompletem zwycięstw sięgnęły po złoty medal! W składzie gorzowskiej drużynie wystąpiły Julita
Michniewicz, Marcelina Harasimowicz, Martyna Kurkowiak i Karolina Kamińska.
„Cieszymy się bardzo z wielkiego sukcesu, jakim jest pierwszy oficjalny
złoty medal w historii młodzieżowych mistrzostw Polski 3x3. Jechaliśmy
na turniej z myślą zagrania dobrych spotkań i to nam się udało. W turW Szczecinie na pierwszym w czasie pandemii zebraniu spotkali się
członkowie Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea (KM). nieju graliśmy z meczu na mecz coraz lepiej, a najlepsze nasze spotkania
zagraliśmy w ćwierćfinale z MUKS-em Poznań (16:6) i półfinale z LideW zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście członek zarządu Enea
Operatora Michał Cebula i członek Rady Nadzorczej Enea S.A. Mariusz rem Swarzędz (14:7). Finał był troszkę słabszy w naszym wykonaniu, ale
w nogach czuliśmy już pięć wcześniej rozegranych spotkań. Na trzy miPliszka. Zebranie odbywało się z zachowaniem wymogów sanitarnych
nuty przed końcem przełamaliśmy rywalki z Krakowa i nie oddaliśmy już
wymaganych w czasie pandemii koronawirusa.
zwycięstwa. Wielkie gratulacje dla dziewczyn, które wykonały fantastyczTematyka obrad KM:
1. Odczytano i przyjęto protokół z ostatniego zabrania KM.(15 styczeń ną robotę i zasłużenie wygrały te mistrzostwa. Kluczem była dobra i mądra defensywa, dzięki której w całym turnieju straciliśmy tylko 44 punkty
2020 r.)
2.Sprawozdanie z prac prezydium od ostatniego zebrania KM. Człon- (średnio 7,3 w meczu)” - powiedział trener Robert Pieczyrak.
kowie prezydium zdali obszerną relacje z najważniejszych wydarzeń, które
miały miejsce od stycznia 2020 r.( organizacja prac prezydium w czasie Wyniki turnieju finałowego:
pandemii, zmiany kadrowe w GK Enea, negocjacje płacowe, Wspólna Enea AZS AJP Gorzów - Basket 4EVER Ksawerów 14:10
Enea AZS AJP Gorzów - MKS MOS Betard Wrocław 13:8
Działalność Socjalna, omówiono uchwały przyjęte drogą elektroniczEnea AZS AJP Gorzów - MG13 PG 14:9
ną, odnowienie ubezpieczenia grupowego na życie, aktualizacja zapi1/4 finału Enea AZS AJP Gorzów - MUKS Poznań 16:6
sów ZUZP, restrukturyzacja branży)
3.Informacja z prac Krajowej Sekcji Energetyków NSZZ Solidarność 1/2 finału Enea AZS AJP Gorzów - Lider Swarzędz 14:7
FINAŁ Enea AZS AJP Gorzów - Wisła Can-Pack Kraków 7:4
(KSE). Członkowie władz KSE zapoznali zebranych z problemami z
ENEA GÓRĄ -GRATULUJEMY!!!
jakimi boryka się nasza branża, zapoznali zebranych z sytuacją w
poszczególnych Grupach Energetycznych, oraz postępem prac nad
PUZP i powołaniem związku pracodawców.
4.Wybory do Zarządu i Rady Nadzorczej Enea Serwis. Podsumowano
wyniki wyborów które odbyły się maju 2020 r.
5.Wystąpienia zaproszonych gości. Marcin Milewski dotychczasowy
Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy i członek KM podziękował za
współpracę -z racji awansu na stanowisko kierownicze złożył rezygnację z
pełnionych funkcji.

(Ciąg dalszy na stronie 12)
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Naszego.

31.08.2020 Święto Solidarności i Wolności
40 rocznica powstania NSZZ Solidarność,
38 rocznica największej manifestacji w
Gorzowie Wielkopolskim.

W Gorzowie Wlkp. uroczyście obchodzono 40 rocznicę narodzin NSZZ
Solidarność oraz 38 rocznicę protestu przeciwko stanowi wojennemu
jaki odbył się 31.08.1982 r.

Modlitwa , złożenie wieńców i kwiatów pod Pomnikiem Solidarności w
Gorzowskiej Elektrociepłowni rozpoczęło świętowanie Dnia Solidarności i Wolności w Naszym Regionie.

Kulminacyjnym punktem rocznicowych obchodów była Polowa Msza
Święta pod przewodnictwem Biskupa Diecezji ZielonogórskoGorzowskiej Tadeusza Lityńskiego w koncelebrze z Proboszczami
Gorzowskich Parafii oraz Kapelana Solidarności Gorzowskiej Ks.
Andrzeja Szkudlarka.

Zebrani modlili się w intencji Ojczyzny oraz osób zasłużonych na polskiej drodze do wolności. Mimo pandemii w liturgii i uroczystościach na
Placu Katedralnym licznie uczestniczyli zaproszeni Goście, Gorzowianie, oraz Poczty Sztandarowe wśród których nie mogło zabraknąć

Ważnym elementem obchodów było wręczenie medali i odznaczeń. Decyzją Prezydenta RP Andrzeja Dudy zasłużonym Działaczom Niepodległościowym z naszego regionu wręczony został Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Brązowy Krzyż Zasługi oraz Krzyże Wolności i
Solidarności i Medale 100-lecia odzyskania Niepodległości. Odznaczenia w imiemiu Prezydenta RP wręczył Wojewoda Lubuski Władysław
Dajczak. Miło nam poinformować, że wśród odznaczonych znalazło się
dwóch Członków Naszej Organizacji -Krzysztof Gonerski i Mariusz
Kępiszak. Gratulujemy.

Następnie odbył się uroczysty apel z ceremoniałem wojskowym. Nad
głowami uczestników uroczystości powiewała biało-czerwona flaga,
odśpiewano również hymn państwowy. Odczytano Apel Pamięci, a dla
upamiętnienia Dnia Solidarności i Wolności oddano salwę honorową.
Na zakończenie uroczystości delegacje złożyły kwiaty pod Białym Krzyżem Solidarności oraz pomnikiem Ks. Witolda Andrzejewskiego
(byłego Kapelana Gorzowskiej Solidarności)

(Ciąg dalszy na stronie 13)
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31. sierpnia 1982 roku to ważna data
w historii Gorzowa- odbyła się największa opozycyjna demonstracja na
terenie powojennej Ziemi Lubuskiej.
Według rożnych danych od 5 do 10
tysięcy mieszkańców Gorzowa protestowało przeciwko stanowi
wojennemu.
W wyniku starć z milicją wiele osób
zostało rannych, jeszcze więcej trafiło do aresztu.

Organizatorem rocznicowych obchodów byli: NSZZ Solidarność Region
Gorzowski, Wojewoda Lubuski oraz Prezydent Miasta Gorzowa
Wielkopolskiego.
POWTÓRKA Z HISTORII
Co wydarzyło się 31 sierpnia 1982 r. - ustalenia historyka
Dariusza Rymara
Z analizy prof. D. Rymara można się dowiedzieć, że władze początkowo bagatelizowały wezwania opozycji do protestu 31 sierpnia 1982 r..
„Mimo odnajdywanych w różnych miejscach ulotek zawierających
apele o uczestnictwo w demonstracji nic nie zdawało się zapowiadać, iż
rzeczywiście przybierze ona groźne rozmiary. Niewielkie 200-300 osobowe zgromadzenia nie były już wówczas w Gorzowie czymś wyjątkowym. Przypuszczano być może, że i 31 sierpnia demonstracja przybierze
co najwyżej takie rozmiary jak poprzednie. Rano 31 sierpnia aktyw partyjny informował o spokoju panującym w zakładach pracy.

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
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-podjęliśmy już działania w tym zakresie).

Około godziny 13.30 w okolicach pod katedrą zaczął się zbierać tłum.
Jego liczebność w szczytowym momencie szacowano na ok 5 tysięcy .
Liczba ludzi szybko wzrastała, a w pobliżu katedry zatrzymywały się spore grupy ciekawskich. Zebrani nie tamowali ruchu kołowego. Odśpiewano
„Mazurek Dąbrowskiego”, „Boże coś Polskę...” oraz „Rotę”. Z czasem
ze zbiorowiska zaczęły płynąć wrogie władzom okrzyki. Wygwizdywano
milicjantów, którzy wyłapywali uczestników zgromadzenia. Wznoszono
okrzyki „Wolność”, „Sprawiedliwość”, „Polska nasza!”, „Solidarność”
„Leszek, Leszek” Milicja Obywatelska przez megafony wzywała do rozejścia się, informując, iż zbiegowisko jest nielegalne. Ponieważ to nie
skutkowało, a ludzi nadal przybywało, Wojewódzki Komitet Obrony podjął decyzję o użyciu siły w celu rozproszenia demonstracji. O godzinie
17.30 siły porządkowe przystąpiły do akcji, w której użyto gazów łzawiących i armatek wodnych. Kolumna milicyjna wspierana oddziałami
ROMO i zapewne ZOMO, na czele z armatką wodną, przybyła od strony
ul. Dzieci Wrzesińskich. Milicjanci rozwinięci w tyralierę uderzyli w
kierunku na katedrę. W trakcie ataku kilka granatów z gazem wpadło do
katedry, po drodze uszkadzając jeden z witraży. Tłum spod katedry został rozbity na kilka mniejszych grup, które przemieściły się w różne
rejony miasta. Jedna z nich dotarła pod budynek KW PZPR, który zaatakowała kamieniami, wybito kilka szyb. Ta sama grupa zepchnięta w kierunku kina „Muza” w jego pobliżu zbudowała barykadę. Inna grupa cofnęła się w kierunku ul. Dąbrowskiego, Chrobrego i 30 Stycznia, gdzie także
zbudowano barykady. Zapewne część tej samej grupy później zaatakowała
gmach Sądu Wojewódzkiego.
(Ciąg dalszy na stronie 14)
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Około godz. 18.15 śródmieście było opróżnione z demonstrantów, a
walki przeniosły się w rejon ul. Chrobrego, Dąbrowskiego, Armii Polskiej i ronda przy ul. Kosynierów Gdyńskich, gdzie stanęły barykady
zbudowane z płyt chodnikowych. Starcia miały miejsce także w okolicach
ulic Mickiewicza, placu Grunwaldzkiego i parku Słowiańskiego. Według niektórych źródeł pojawiły się także butelki z benzyną. Jeszcze po
godzinie dziesiątej wieczorem słychać było detonacje granatów i petard.

Wieczorem 31 sierpnia wprowadzono godzinę milicyjną od 20.00 do
5.00 dla młodzieży do lat 18 oraz od 22.00 do 5.00 dla pozostałych
(zniesiono ją dopiero 20 września). Wprowadzono także zakaz sprzedaży
alkoholu, zawieszono działalność rozrywkową oraz wyłączono telefoniczną łączność międzymiastową. Aresztowanych uczestników zajść doprowadzano przed kolegium ds. wykroczeń, które w trybie doraźnym
wydawało wyroki. Kolegium rozpoczęło pracę ok. godziny osiemnastej
31 sierpnia. Do rana w trybie doraźnym osądzono ok. 40 osób. Kolegium
orzekało i w dniach następnych. Według oficjalnych danych w zajściach
rany odniosło 5 uczestników, 24 funkcjonariuszy MO i 4 strażaków.
Uszkodzono 14 pojazdów milicyjnych i 2 wozy strażackie. Wobec 30
osób skierowano akty oskarżenia do sądu. Wkrótce zapadły drakońskie wyroki – 26 osób z tej grupy zostało skazanych na kary pozbawienia wolności od 3 do 4 lat! 4 pozostałe osoby zostały uniewinnione.
Wśród skazanych doliczono się trzech osób, które z pewnością nie
brały udziału w zajściach! Osoby te zostały obciążone zeznaniami
przez funkcjonariuszy służb porządkowych w celu ich wyeliminowania z życia publicznego bądź z zemsty. Gorzej jest z ustaleniem liczby
skazanych przez kolegium ds. wykroczeń, gdyż nie zachowały się akta z
tych rozpraw. Dokument milicyjny z grudnia 1982 roku mówi o 150 osobach ukaranych przed kolegium, z czego 125 karą grzywny i 15 aresztem. To samo źródło informuje, iż przeprowadzono 731 rozmów profilaktycznych z osobami wrogo ustosunkowanymi do obecnej rzeczywistości. Według danych Komitetu Wojewódzkiego PZPR z 1 września zatrzymano 127 osób dorosłych oraz 10 nieletnich. W teleksie z 3 września KW PZPR informował, iż do 2 września w związku z zajściami zatrzymano 182 osoby, z których 58 zwolniono. Chyba najbardziej pełne
liczby podaje dokument, który powstał w gorzowskiej Prokuraturze Rejonowej. Według niego łączna liczba skazanych przez kolegium wyniosła
202 osoby. Z kolei wg danych pochodzących z Urzędu Wojewódzkiego do
6 września kolegium zakończyło osądzanie uczestników zajść i rozpatrywało 94 sprawy z artykułu 50 (nieopuszczenie zbiegowiska) i ukarano:
11 osób aresztem (w tym jedną na 1 miesiąc, pięć na 2 miesiące i pięć
na 3 miesiące); 83 grzywnami (w tym 79 z zamianą na areszt) oraz
ukarano grzywnami 41 osób za nieprzestrzeganie godziny milicyjnej.
Łącznie daje to 135 ukaranych w okresie 31 sierpnia – 6 września. Te
ostatnie dane wydają się najbardziej dokładne. Być może informacja Prokuratury sporządzona na początku grudnia obejmuje także skazanych
przed kolegium w okresie 7-20 września za nieprzestrzeganie godziny
milicyjnej i stąd pochodzi różnica.
Interesujące są dane dotyczące składu społecznego, zawodowego i wieku
zatrzymanych. Pod względem miejsca zatrudnienia przedstawiało się to
następująco: „Stilon” – 19 osób, Zakłady Mechaniczne „Gorzów” – 3,
„Silwana” – 3, „Stolbud” – 4, „Zremb” – 4, „Przemysłówka” – 5, Gorzowski Kombinat Budowlany – 8, Elektrociepłownia – 8, PKP – 2,
inni – 58. Wśród zatrzymanych tylko 10 miało poniżej 17 lat, w wieku
17-20 lat – 32 osoby, 20-30 lat – 55 osób, 30-40 – 25 osób, ponad 40 lat
– 15 osób. Jak wiec widać „wyrostki” (o tym, że w zajściach uczestniczyły wyrostki, mówiła ówczesna władza – przyp. red. GL) stanowiły
co najwyżej 1/3 wszystkich zatrzymanych, a dominowały osoby w wieku 20-30 lat. Skład społeczny zatrzymanych przedstawiał się następująco: robotnicy – 60 osób, inteligencja – 38 oraz 3 rolników, 17
uczniów szkół średnich i 10 osób niepracujących.

Wyjaśnienie wielu okoliczności sierpnia 1982 r. w Gorzowie jest utrudnione czy wręcz niemożliwe, bo na przełomie 1989 i 1990 r. jeden z wydziałów komendy wojewódzkiej milicji zniszczył wszystkie akta operacyjnego sprawdzenia i rozpoznania akcji SB pod kryptonimem
„Powstanie” Akcja "Powstanie" obejmowała co najmniej 130 osób wytypowanych jako prowodyrów zajść pod katedrą. Zniszczenia dokonano pod pretekstem braku ich „przydatności do działań operacyjnych”.
Większość oskarżonych została skazana w zaostrzonym trybie stanu wojennego na kary od 10 miesięcy do czterech lat pozbawienia wolności. I
to bez jej zawieszenia. Po odbyciu, z reguły 1/3 kary darowanej w drodze
łaski przez Radę Państwa. Osobom uznanym za najbardziej niebezpieczne
Służba Bezpieczeństwa proponowała paszport i wyjazd na Zachód bez
prawa powrotu. Wielu z nich taką decyzję podjęło. W latach 1992-93,
czyli już po upadku komunizmu, Sąd Najwyższy uchylił wyroki, które
wydał Sąd Wojewódzki w Gorzowie, i uniewinnił oskarżonych od popełnienia zarzucanych im czynów. Z zeznań uczestników ówczesnych zajść
wiadomo, że esbecy podczas przesłuchań grozili im nie tylko wieloletnim
więzieniem, ale też tym, że „wyrzucą małżonka z pracy, a rodzinę pozbawią środków do życia” – byle tylko na piśmie przyznali się do winy i
wskazali innych aktywnych uczestników demonstracji. Po wyrokach byli
osadzani w ciężkich PRL-owskich więzieniach, np. w Rawiczu i Wronkach. Trafiali do jednej celi z kryminalistami, co było dla ludzi zatrzymanych za udział w zajściach pod katedrą prawdziwym szokiem.
Skala zajść z 31 sierpnia była wstrząsem dla władz. Choć demonstracja
nie miała znaczenia dla układu sił, była dużą porażką propagandową rządzących. Gorzowski Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej był wyraźnie przybity i skonsternowany wielkością manifestacji. Do KW docierały sygnały od aparatu partyjnego domagające się
surowych represji wobec „inspiratorów”, „organizatorów” i „aktywnych
uczestników” zamieszek. Były nawet głosy domagające się wprowadzenia „stanu wojennego II stopnia”. Niewątpliwie sygnały te świadczyły o
poczuciu bezsilności władz płynącej głównie z masowości wystąpienia po
ośmiu miesiącach stanu wojennego okraszonego przecież licznymi represjami mającymi zastraszyć potencjalnych kontestatorów. Stąd też aby pomniejszyć znaczenie demonstracji, przyjęto interpretację, iż głównymi
uczestnikami zajść była „młodzież”, „wyrostki” i „chuligani”. Taką linię
zaprezentowała oficjalna propaganda.
Tuż po zajściach, 2 września, doszło do spotkania wojewody S. Nowaka i
płka E. Kubiaka z biskupem W. Plutą i kanclerzem Kurii ks. W. Sygnatowiczem. Spotkanie przebiegało w nie najlepszej atmosferze, gdyż
księża występowali z pozycji negacji dorobku Polski i całego systemu
socjalistycznego oraz oskarżeń władz gorzowskich za incydenty uliczne. W kilka dni po tym spotkaniu gorzowski biskup wydał komunikat do
wiernych, który wywołał dezaprobatę władz. Biskup w niezwykle ostrym
tonie zarzucił siłom porządkowym „znieważenie katedry”, przeciwko czemu w swoim piśmie zaprotestował w sposób następujący:
Rzucenie do wnętrza świątyni, gdzie było pełno wiernych, petardy z
gazem łzawiącym. Fakt rzucenia widzieli m. in. księża będący w
tym czasie w kościele.
Rozbito petardami dwa bardzo drogie witraże katedry.
Ponadto siły porządkowe usiłowały wyciągnąć niektórych ludzi z wnętrza katedry.
Powiadamiając o tym, wyrażamy protest przeciwko takim metodom postępowania i zarządzamy modlitwy przebłagalne – odśpiewanie suplikacji po
głównej mszy świętej niedzielnej. Wzywamy do rozwagi i pokoju godnego
Polaków i katolików, aby nie dopuścić do nieprzemyślanych zajść.
Demonstracja z 31 sierpnia była najbardziej spektakularnym przejawem działalności opozycyjnej w okresie od wprowadzenia stanu wojennego aż do roku 1989. Z jednej strony ukazała słabość władz i poparcie dla Solidarności, z drugiej jednak strony okazało się, iż aparat przymusu, jakim dysponowały władze, był na tyle silny, iż bez trudu mógł sobie
poradzić z jawnymi formami
oporu. Nakładały się na to drakońskie wyroki na uczestników
zajść. Spowodowały one zniechęcenie do jawnych form oporu, który od tej pory ograniczał
się jedynie do stosunkowo nielicznych osób. Już w kilkanaście
dni po demonstracji 13 września
znów pod katedrą zebrało się ok.
200-300 osób, które jednak
szybko się rozeszły.
W skali kraju siły porządkowe zatrzymały za udział w nich 4 tys.
osób, 150 milicjantów doznało obrażeń ciała, zaś ze strony manifestantów obrażenia odniosło 60 osób, w tym 15 od ran postrzałowych
(cztery z nich zmarły). W samej Warszawie manifestowało 15 tys. osób,
zaś obrażenia odniosło 15 przedstawicieli sił porządkowych. Była to największa akcja związku w okresie stanu wojennego. Bez względu na to, ilu
było represjonowanych i tak skala zajść w Gorzowie była znaczna
(ponad 5 tys.), skoro w Warszawie mieście wielokrotnie większym,
tego samego dnia manifestantów było 15 tys.
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-6,64 zł.–wartość akcji Enea na dzień 1.09.2020 r. godz. 9. 15
-6,1 %- stopa bezrobocia w lipcu 2020 r. (tyle samo co w czerwcu)
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w
końcu lipca 2020 r. 1030,2 tys. osób ( czerwcu 1.026,5 tys.,
w maju 1.011,7 tys.)
-Szacunkowe wyniki GK Enea za 6 miesięcy 2020 r. -EBITDA w
Wydobyciu wyniosła w pierwszej połowie 2020 roku 214 mln zł (434
mln zł rok wcześniej), w Wytwarzaniu 872 mln zł (730 mln zł rok
wcześniej), w Dystrybucji 681 mln zł (515 mln zł rok wcześniej), a w
Obrocie 40 mln zł (35 mln zł rok wcześniej).
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