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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy? 
1.08.2021 - 77 rocznica wybuchu  

Powstania Warszawskiego 

1 sierpnia 1944 roku, o godzinie 17.00  milion mieszkańców oku-
powanej 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 najważniej-
szych wydarzeń w dwudziestowiecznej historii Polski. Z perspekty-
wy lat coraz lepiej widzimy ponadczasowy wymiar Powstania, coraz 
głębiej rozumiemy wpływ, jaki wywarło ono na dalsze losy naszej 
Ojczyzny. Powstanie Warszawskie było największym niepodległo-
ściowym zrywem Armii Krajowej i  największą akcją zbrojną 
podziemia w okupowanej przez hitlerowców Europie. Rozpoczęte 
1 sierpnia 1944 roku, na rozkaz Komendanta Głównego AK gen. Ta-
deusza Komorowskiego „Bora”, miało w założeniach trwać kilka 
dni.  Powstanie zakończyło się kapitulacją po 63 dniach walk. Pole-
gło lub zostało zamordowanych przez Niemców 18 tys. powstańców i 
ok. 180 tys. cywilów. O zaciętości walk świadczy fakt, że Warszawa 
walczyła o 24 dni dłużej niż armie francuska, belgijska, holender-
ska i brytyjska w kampanii 1940 roku. Siły zaangażowane przeciw-
ko Powstaniu znacznie przewyższały liczebność słynnego Afrikakorps 
marszałka Rommla. Niemcy stracili 10 tysięcy zabitych, 7 tysięcy 
zaginionych i 9 tysięcy rannych. Po kapitulacji pozostałych  miesz-
kańców Warszawy (ok. 500 tys.) wypędzono z miasta, które po 
powstaniu zostało niemal całkowicie zniszczone. 
Powstanie z punktu widzenia celów politycznych było wielką manife-
stacją prawa Polski do suwerenności. Opanowanie stolicy przez 
żołnierzy AK przed nadejściem Armii Czerwonej  i wystąpienie w 
roli gospodarza przez władze Polskiego Państwa Podziemnego  w 
imieniu rządu polskiego na uchodźstwie widziano jako atut w wal-
ce o niezależność wobec Związku Sowieckiego. Liczono również na 
to, iż ujawnienie się w stolicy władz cywilnych związanych z Delega-
turą Rządu na Kraj będzie szczególnie istotne z punktu widzenia po-
wołania przez komunistów Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodo-
wego, jako tymczasowej władzy wykonawczej dla kierowania walką 
wyzwoleńczą narodu, zdobycia niepodległości i odbudowy państwo-
wości polskiej. 

2.08.2021 Państwo wyłoży 250 mln zł.  
na polskie auta elektryczne. 

Państwo obejmie nowe akcje EMP, o wartości 250 mln zł, i w ten 
sposób dokapitalizuje projekt stworzenia Izery, czyli polskiej mar-
ki samochodów elektrycznych. 
Na początku kwietnia 2021 Michał Kurtyka, minister klimatu i 
środowiska, zapowiedział szybkie przejęcie i dokapitalizowanie 
ElectroMobility Poland (EMP) przez skarb państwa. Przygotowa-
nie umowy inwestycyjnej zajęło prawie cztery miesiące, a podpisano 
ją 29 lipca 2021 r. 
Stronami umowy są skarb państwa i EMP. Strony nie podały pu-
blicznie, ile akcji zostanie wyemitowane, ale można szacować, że 
nowe papiery będą stanowiły ok. 78 proc. podwyższonego kapitału 
zakładowego spółki, wynoszącego dziś 70 mln zł. Dotychczasowi 
udziałowcy, czyli PGE, Tauron, Enea i Energa, zostają w akcjona-
riacie, ale ich udziały się zmniejszą. Każdy z nich będzie miał po 
nieco ponad 5 proc. EMP podaje, że państwowe pieniądze będą 
pochodziły z Funduszu Reprywatyzacji. Fundusz ten bywa wyko-
rzystywany przez państwo do nabywania akcji firm – to on kupił 
wiosną od PGE akcje atomowej spółki PGE EJ1. 
Pozyskane przez EMP pieniądze przeznaczone zostaną na 
„rozpoczęcie współpracy z dostawcą platformy technologicznej (w 
uproszczeniu: podłogi auta elektrycznego – red.), kontynuowanie 
prac inżynieryjnych, działania przygotowawcze związane z budową 
fabryki w Jaworznie”- czytamy w komunikacie. 
Od 2016 r. do końca 2020 r. na prace projektowe EMP wydała po-
nad 53 z 70 mln zł, w które ją wyposażono. Teraz będzie mieć 
osiem miesięcy na wydanie 250 mln zł. 
"To oddaje zakres i skalę wyzwań jakie przed nami stają oraz dyna-
mikę prac, które muszą zostać wykonane w najbliższym czasie" – 
podkreśla Piotr Zaremba, prezes ElectroMobility Poland. Jeśli 
harmonogram zostanie dotrzymany, uruchomione zostaną kolejne 
pieniądze, choć twardych deklaracji finansowych w komunikacie 
nie ma.  "Ukończenie prac w ramach zatwierdzonego harmonogra-
mu będzie umożliwiało kolejną rundę finansowania" – mówi Piotr 
Zaremba. 
Kolejna transza miałaby pochodzić od państwa czy od inwestora? 
Tego nie wiemy. Zanim EMP dostanie wyczekiwany zastrzyk gotów-
ki, muszą zostać wypełnione formalności, chodzi m.in. O zatwierdze-
nie podwyższenia kapitału przez walne zgromadzenie akcjonariu-
szy spółki. Państwowe miliony to z jednej strony ponad trzy razy 
więcej, niż EMP miała do dyspozycji do tej pory, ale z drugiej – 
kropla w morzu potrzeb firmy. Cały projekt, czyli przygotowanie i 
uruchomienie produkcji aut elektrycznych pod marką Izera, sza-
cuje się na 5 mld zł, z czego sama budowa fabryki ma kosztować 3 
mld zł. Spółka ElectroMobility Poland powstała w październiku 
2016 r. i była inicjatywą czterech polskich koncernów energetycz-
nych - PGE, Energi, Enei oraz Tauronu, które objęły po 25 proc. 
kapitału akcyjnego. Wartość kapitału zakładowego wynosiła 70 
mln zł. 

3.08.2021 Biskup T. Lityński przyjął  
delegację Gorzowskich Energetyków. 

Do Gościkowa –Paradyża do Zespołu Klasztornego znajdującego 
się w Opactwie Cystersów (od 2020 r. Sanktuarium Matki Bożej 
Wychowawczyni Powołań Kapłańskich) na spotkanie z Diecezjal-
nym Biskupem Tadeuszem Lityńskim udała się delegacja Gorzow-
skich Energetyków (Szef Oddziału Terenowego Duszpasterstwa 

(Ciąg dalszy na stronie 3) 
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Energetyków –Czesław Szablewski, Przewodniczący Gorzowskie-
go Oddziału SEP-Eugeniusz Kaczmarek, Przewodniczący NSZZ 
Solidarność Enea Gorzów Wlkp. Krzysztof Gonerski). Nasi przed-
stawiciele udali się do Biskupa prosząc o kontynuację dzieła ŚP. 
Bp. Adama Dyczkowskiego- wieloletniej tradycji spotkań opłatko-
wych oraz przewodniczenie liturgii  z okazji Dnia Energetyka. 
Niestety 4 stycznia 2021 Bp Adam Dyczkowski dołączył do ofiar 
koronawirusa. 
Korzystając z okazji ,że aktualnie pandemia odpuściła mogliśmy się 
spotkać osobiście i zaproponować kontynuację dzieła Bp. Adama. 
Bp.T.Lityński mimo wielu obowiązków przyjął naszą propozycję i 
podjął się współpracy z Gorzowskimi Energetykami.  Można po-
wiedzieć, że będzie to kontynuacja współpracy -w latach 2007-
2013 Bp.T.Lityński jeszcze jako Proboszcz Parafii Chrystusa Kró-
la w Gorzowie Wlkp. pełnił funkcję Duszpasterza Gorzowskich 
Energetyków. 

Spotkanie upłynęło w miłej i sympatycznej atmosferze. Biskup z 
uwagą wysłuchał informacji z tego co się dzieje w całej energetyce. 
Uzgodniono termin Mszy Świętej w intencji Energetyków, która 
odbędzie się w Gorzowskiej Katedrze w niedzielę 29 sierpień 2021 
r. godz. 10,30 
 

4.08.2021 W Gorzowie powstanie  
nowoczesna spalarnia śmieci. 

PGE Energia Ciepła z Grupy PGE oraz Miasto Gorzów Wielko-
polski podejmują współpracę, która ma na celu budowę Instalacji 
Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE) w Go-
rzowie Wielkopolskim. 
Prezes zarządu PGE Energia Ciepła Przemysław Kołodziejak oraz 
Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Jacek Wójcicki 3 
sierpnia podpisali list intencyjny w sprawie budowy Instalacji Ter-
micznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii w Gorzowie Wiel-
kopolskim. Na jego mocy obie strony zobowiązują się do współpra-
cy oraz wzajemnego wsparcia w realizacji inwestycji. 
"Do spraw przyszłości w naszym mieście podchodzimy bardzo odpo-
wiedzialnie. Dlatego już dziś rozpoczynamy pracę m.in. nad poprawą 
czystości powietrza, sposobu segregacji śmieci, kondycją zielnych 
płuc miasta. Budowa Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzy-
skiem Energii to krok milowy w trosce o jakość życia kolejnych po-

koleń w Gorzowie. Dzięki współpracy z PGE Energia Ciepła my ten 
krok robimy razem" - powiedział Jacek Wójcicki, prezydent Miasta 
Gorzowa Wielkopolskiego. 
PGE Energia Ciepła to lider nowoczesnego ciepłownictwa w Pol-
sce. W swoich aktywach posiada między innymi bloki gazowo-
parowe w Toruniu, Zielonej Górze oraz Gorzowie Wielkopolskim, 
a także ITPOE w Rzeszowie, gdzie planowana jest budowa II linii 
technologicznej. Ponadto Spółka zamierza wybudować Instalację 
Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii w Bełchatowie. 
PGE Energia Ciepła, realizując założenia ogłoszonej w październiku 
ubiegłego roku Strategii Grupy PGE, podejmuje także kolejne inwe-
stycje w kierunku nisko i zeroemisyjnego ciepłownictwa. Całkowi-
te odejście od węgla w 2023 roku nastąpi w aktywach Spółki w 
Zgierzu, Kielcach, Lublinie, Rzeszowie i Gorzowie Wielkopolskim 
zaś znaczące w elektrociepłowniach w Bydgoszczy, Siechnicach, 
Gdyni i Gdańsku. 
Dotychczasowe doświadczenia zgromadzone przez PGE Energia 
Ciepła w ramach realizowanych projektów posłużą sprawnej reali-
zacji budowy proekologicznej i nowoczesnej instalacji w Gorzowie 
Wielkopolskim. 
"PGE Energia Ciepła współpracuje blisko z przedstawicielami gmin 
i miast, dostarczając ich mieszkańcom ciepło i energię elektryczną. 
Inwestycja w Gorzowie pomoże także rozwiązać wyzwanie, z jakim 
mierzą się samorządy w obszarze dostosowania do nowych regulacji 
dotyczących gospodarki odpadami. Instalacja termicznego przetwa-
rzania z odzyskiem energii jest uzupełnieniem funkcjonującego 
w regionie systemu gospodarowania odpadami "- powiedział Prze-
mysław Kołodziejak, prezes zarządu PGE Energia Ciepła. 
Podpisane porozumienie jest kolejnym przykładem dobrej współ-
pracy pomiędzy spółką PGE Energia Ciepła a Miastem Gorzów 
Wielkopolski. 
Dzisiejsze spotkanie jest możliwe dzięki wieloletniej współpracy i 
zbudowanemu zaufaniu. W przeszłości realizowaliśmy wiele wspól-
nych projektów, w tym ten najważniejszy, projekt KAWKA, który 
znacząco wpłynął na jakość powietrza w Gorzowie Wielkopolskim. 
Jesteśmy częścią miasta, dlatego też aktywnie włączamy się w różne 
inicjatywy dla jego mieszkańców. Podpisany dziś list intencyjny jest 
początkiem wspólnej drogi do realizacji tej ważnej dla miasta inwe-
stycji - powiedział Wojciech Dobrak, dyrektor PGE Energia Ciepła 
Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim. 
Podpisany list intencyjny to efekt uchwalenia Strategii Wojewódz-
twa Lubuskiego 2030, która zakłada powstanie ITPOE w Gorzo-
wie Wielkopolskim. Zgodnie z miejskim planem zagospodarowania 
przestrzennego, nowoczesna i ekologiczna instalacja ma powstać 
przy ul. Mironickiej. Będzie przetwarzać odpady komunalne z 
województwa lubuskiego oraz odzyskiwać z nich energię elek-
tryczną oraz ciepło dla mieszkańców przyłączonych do miejskiej 
sieci ciepłowniczej Gorzowa Wielkopolskiego. 
PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, jest największym w Polsce 
producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w proce-
sie wysokosprawnej kogeneracji. Posiada ok. 25 proc. udziału w 
rynku ciepła z kogeneracji, 16 elektrociepłowni (o mocy cieplnej 6,8 
GWt mocy elektrycznej 2,5 GWe) i sieci ciepłownicze o długości 672 
km. PGE Energia Ciepła produkuje i dostarcza ciepło dla dużych 
polskich miast, wśród których znajdują się: Kraków, Gdańsk, 
Gdynia, Wrocław, Rzeszów, Lublin, Bydgoszcz i Kielce, Szczecin 
spółka jest obecna także w Toruniu, Zielonej Górze, Gorzowie 
Wielkopolskim, Zgierzu, Siechnicach i Gryfinie, gdzie jest również 
dystrybutorem ciepła do klientów końcowych. 
 

5.08.2021 80 tysięcy mikroinstalacji  
pracuje na obszarze ENEA S.A. 

Z danych przekazanych przez ENEA Operator wynika, że na obsza-
rze działania operatora w pierwszym kwartale 2021 roku zostało 
podłączonych 6 776 mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy bli-
sko 50,7 MW. W drugim kwartale 2021 roku mieliśmy do czynie-
nia ze znacznie większą liczbą przyłączeń – do sieci dystrybutora 
ENEA w tym w okresie przyłączono aż 11 052 mikroinstalacji 
(<50kW) o łącznej mocy 87,3 MW. 
W ciągu pierwszego półrocza 2021 roku do oddziałów OSD łącznie 
przyłączono 17 828 mikroinstalacji o mocy 138 MW. Podobnie jak 
w przypadku danych przekazanych przez PGE Dystrybucja możemy 
zauważyć, że tempo nowych przyłączeń zostało zachowane. W 
ciągu pierwszych 6 miesięcy 2021 roku rynek mikroinstalacji PV w 
Polsce roku nie zwolnił, a wręcz przeciwnie. Dla porównania w 
ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2020 roku liczba mikroinstalacji 
wyniosła 14 589, zatem możemy zaobserwować wzrost zaintereso-
wania względem analogicznego okresu w 2020 roku o ponad 22%. 

(Ciąg dalszy ze strony 2) 
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Obecnie na obszarze Operatora ENEA  pracuje już blisko 80  
tysięcy mikroinstalacji prosumenckich o mocy równej 573 MW. 
24% tej mocy to mikroinstalacje, które powstały w pierwszej poło-
wie 2021. Czego możemy oczekiwać w drugiej połowie tego roku? 
W 2020 roku okresem, w którym przyłączono więcej mikroinstalacji, 
była druga połowa roku i dotyczyło to wszystkich operatorów. W 
2021 roku możemy zatem  spodziewać się podobnej sytuacji. Ile 
mikroinstalacji powstanie w drugiej połowie 2021 roku? Na podstawie 
zeszłorocznych danych oraz danych przekazanych przez Enea Opera-
tor możemy przypuszczać, że będzie to około 35 tys. mikroinstala-
cji, co w skali całego roku 2021 dałoby ponad 52 tys. mikroinstala-
cji. W związku z zapowiedzią likwidacji systemu opustów może się 
okazać, że liczba nowych prosumentów znacznie wzrośnie. Będzie 
to wynikało z chęci “załapania się” na obowiązujący jeszcze sys-
tem rozliczeń. 

Sumaryczna moc mikro, małych, średnich oraz dużych instalacji 
zgłoszonych do Oddziałów Operatora w pierwszym półroczu osią-
gnęła wartość 232 MW. Instalacje o mocy większej niż 50 kW sta-
nowiły około 40% całości zainstalowanej mocy. Jak widzimy na 
rynku PV wciąż dominują mikroinstalacje, jednakże ENEA  
Operator wyróżnia się znacznie większym udziałem większych 
instalacji (większych niż 50 kW) niż pozostali operatorzy. 
 

6.08.2021 Od początku roku sprzedawcę prądu 
zmieniło ponad 22 tys. odbiorców. 

Od początku roku sprzedawcę energii elektrycznej zmieniło ponad 
22 tys. odbiorców - wynika z danych Urzędu Regulacji Energetyki 
(URE). Jak podkreśla URE, już 37 proc. gospodarstw domowych nie 
korzysta z taryf zatwierdzanych przez regulatora. 
Z ofert wolnorynkowych sprzedaży energii elektrycznej korzysta 5,8 
mln spośród 15,5 mln gospodarstw domowych w Polsce - podkreślił 
Urząd. Pozostała część korzysta z taryf sprzedawców, zatwierdza-
nych przez Prezesa URE. Zgodnie z opublikowanymi 4 sierpnia 
2021 danymi, w czerwcu 2021 r. sprzedawcę prądu zmieniło 2,3 
tys. odbiorców. Oznacza to, że od początku 2021 r. takiej zmiany 

dokonało 22 tys. odbiorców, w tym ponad 17 tys. klientów indywi-
dualnych i prawie 5 tys. biznesowych. W ocenie URE od początku 
roku, w porównaniu z drugą połową 2020 r., widać wyraźny wzrost 
liczby zmian sprzedawcy energii. W grupie odbiorców indywidual-
nych w czerwcu tego roku zmiany dokonało 1858 odbiorców, pod-
czas gdy przed rokiem było ich 1297. Natomiast wśród odbiorców 
biznesowych liczba zmian wzrosła ponad dwukrotnie: w czerwcu 
2021 r. sprzedawcę zmieniło 456 odbiorców, podczas gdy rok 
wcześniej było ich 214. 
Od 2007 roku sprzedawcę prądu zmieniło łącznie prawie 929 tys. 
odbiorców, w tym 707 tys. gospodarstw domowych i 221 tys. klien-
tów biznesowych. - przypomniał Urząd. 
 

9.08.2021 Niedobór mocy w Polsce  
w 2034 r-10 GW !!! 

Ministerstwo Klimatu opublikowało sprawozdanie z bezpieczeń-
stwa dostaw energii elektrycznej za lata 2019 -2020. To rutynowy 
obowiązek wynikający z prawa energetycznego. 
Tym razem jednak sprawozdanie zawiera wyniki najnowszej ankiety 
rozpisanych przez PSE w marcu 2021 r. wśród wytwórców. Rezul-
taty są jeszcze bardziej zatrważające niż po opublikowanym kilka 
miesięcy temu raporcie URE, który analizował wyniki ankiet z 
2019 r. 
Wtedy  szacowany niedobór dyspozycyjnych czyli konwencjonal-
nych mocy w 2034 r. będzie sięgał 4,8 GW. 
Teraz rośnie aż  do 10 GW już w 2030 r. a jeżeli starych, dużych 
elektrociepłowni węglowych nie zastąpią inne, to aż do 11 GW. 
Ministerstwo nazwało ten scenariusz „pesymistycznym”, choć tak 
naprawdę jest realistyczny – wynika po prostu z tego co chcieliby 
zrobić właściciele bloków energetycznych ze swymi dosłownie palą-
cymi pieniądze jednostkami. Zgodnie z prawem mogą to zrobić po 
zgłoszeniu zamiaru do PSE, wówczas bloki wchodzą w okres dwulet-
niej karencji. 
Autorzy raportu w resorcie klimatu wieszczą w takiej sytuacji ol-
brzymie problemy Krajowego Systemu Energetycznego 
„Materializacja scenariusza pesymistycznego wyłączeń źródeł wy-
twórczych oznacza brak zdolności do skutecznego bilansowania KSE 
i zwiększenie importu energii elektrycznej z sąsiednich systemów. 
Zastrzec przy tym należy, że poleganie na imporcie energii elektrycz-
nej nie jest pewnym źródłem pokrycia bilansu KSE, gdyż energia z 
importu może nie być dostępna w okresach równoczesnego występo-
wania problemów bilansowych w systemach europejskich, a ponadto 
jej dostępność jest limitowana możliwościami przesyłu i dystrybucji 
energii elektrycznej pomiędzy systemami elektroenergetycznymi oraz 
wewnątrz nich. W rozpatrywanej perspektywie czasowej, problemy 
bilansowe w krajach europejskich oraz jednoczesność ich występo-
wania należy uznać za prawdopodobne”. 
Pesymista to optymista, który zna życie 
Scenariusz optymistyczny opiera się na założeniu, że wytwórcy nie 
zamkną starych elektrowni i będą one pracować tak długo, aż 
skończą się ich techniczne możliwości. Oczywiście w tym scenariu-
szu także potrzebne będą nowe moce, ale już znacznie mniej - ok. 
6 GW. 
Ministerstwo Klimatu oczywiście zdaje sobie sprawę, że scenariusz 
optymistyczny nie spełni się sam z siebie i potrzebne będą jakieś 
działania. Innymi słowy, trzeba będzie wprowadzić jakieś mechani-
zmy utrzymujące stare bloki przy życiu. „Mając na uwadze powyższe, 
konieczne jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa 
zaopatrzenia odbiorców w energię elektryczną, w tym właściwych 
poziomów rezerw mocy w systemie poprzez zapewnienie warunków 
umożliwiających funkcjonowanie na rynku przede wszystkim nowym 
stabilnym i sterowalnym źródłom wytwórczym oraz stworzenie wa-
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runków zgodnych z unijnymi regułami zapewnienia adekwatności 
mocy wytwórczych, zachęcających do podejmowania niezbędnych 
inwestycji w zakresie generacji energii elektrycznej”. 
Niestety na razie nie ma żadnych propozycji „tworzenia takich 
warunków”.  Ministerstwo Klimatu nie próbuje odpowiedzieć na 
dwa kluczowe pytania – czy po tej dacie wprowadzony zostanie 
jakiś nowy mechanizm utrzymania ich jako rezerwy strategicznej, co 
wymagałoby zgody UE czy też rząd i PSE wprowadzą na mechanizm 
tzw. scarcity prices, który pozwala na duże skoki cen w czasie nie-
doborów energii. Ceny na kilka godzin rosną do kilku czy nawet 
kilkudziesięciu zł za MWh. Wówczas blok, który stoi przez więk-
szość godzin w roku może przez jeden czy dwa dni zarobić na 
swoje utrzymanie. Mechanizm ten teoretycznie powinien zostać 
wprowadzony już od 2021 r. ale odłożono to na 2023 r. Wszystko to 
będzie kosztować i ciężar ten zostanie przerzucony na konsumen-
tów. Po 2025 r. większości starych węglówek skończą się kontrakty 
na rynku mocy i ich rentowność zostanie ostatecznie pogrzebana. 
Co może zastąpić stare bloki? Teoretycznie rynek mocy powinien 
pomóc wybudować nowe jednostki, ale w sprawozdaniu nie znaj-
dziemy dobrych wiadomości. Poza budowanymi obecnie blokami w 
Dolnej Odrze i na Żeraniu plany spółek są w powijakach. Mówi się 
o budowie nowych jednostek gazowych w Kozienicach, Rybniku, 
Grudziądzu, Gdańsku, Łagiszy.  Dwie najbliższe aukcje na rynku 
mocy – na 2026 i 2027 r. - pokażą realną wartość tych zapowiedzi. 
Jakoś to będzie 
Sprawozdanie było też szansą na przynajmniej zasygnalizowanie 
potrzeby aktualizacji Polityki Energetycznej Państwa do 2040 r., 
przyjętego w zeszłym roku. Dokument zestarzał się w błyskawicz-
nym tempie, dość powiedzieć, że poziom rozwoju fotowoltaiki (5 
GW) zakładany na 2025 r. osiągnęliśmy już w 2021 r. Sprawozda-
nie powiela nieaktualny już schemat zatrzymania rozwoju fotowoltaiki 
i lądowych elektrowni wiatrowych zawarty w PEP, choć wiadomo, że 
Polska w toku rozmów z Brukselą zgodziła się na złagodzenie reguł 
ustawy odległościowej i nowe wiatraki będą powstawać. 
Zamiast tego wszystkiego mamy tylko zapowiedzi stworzenia Na-
rodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, o której nota 
bene sprawozdanie nie wspomina. Szczegółów brak i nie wiadomo 
kiedy je poznamy. 
We wstępie do sprawozdania minister klimatu Michał Kurtyka 
pisze, że „wnioski wyciągnięte z analizy tych danych pozwalają z 
optymizmem patrzeć na zdolność tego sektora do zmierzenia się z 
nowymi wyzwaniami”.  
Rzeczywiście, pozostaje nam jedynie wiara w scenariusz  
optymistyczny. 
Mocy w systemie nie zabraknie, bo - jak mawiał w "Przygodach 
dobrego wojaka Szwejka" stojący przed szubienicą Cygan- jakoś 
to będzie. Jeszcze nigdy tak nie było, żeby jakoś nie było.  
 

10.08.2021 Umorzono postepowanie ws. zwrotu 
170 mln zł pomocy publicznej przez Enea 

Minister Klimatu umorzył postępowania, wszczęte przeciwko 
spółce Enea Elektrownia Połaniec (EEP), a dotyczące ewentualne-
go niewłaściwego wykorzystania pomocy publicznej w postaci 
darmowych uprawnień do emisji CO2 wartości ok. 170 mln zł. 
Postępowania administracyjne zostały wszczęte w czerwcu 2021 r.. 
Dotyczyły darmowych uprawień do emisji do 2016 r. otrzymanych 
z tytułu zrealizowanej modernizacji bloków energetycznych w 
latach 2013-2016. Enea informowała, że jest ryzyko, iż w razie nie-
korzystnych dla spółki rozstrzygnięć, będzie musiała zwracać całą 
pomoc. 
Jak zaznaczyła Enea, EEP stała na stanowisku, że pomimo rozbieżno-
ści wynikającej z zastosowania odmiennego od wstępnych założeń 
miksu paliw wykorzystywanych w zmodernizowanych blokach, efekt 
ekologiczny został osiągnięty, co zostało potwierdzone przez ze-
wnętrznego i niezależnego audytora w latach 2016 oraz 2017. 
9 sierpnia 2021 r. Enea poinformowała, że postępowania zostały 
umorzone, a w ich trakcie EEP przedłożyła odpowiednie wyjaśnie-
nia, potwierdzające spełnienie przesłanek dla pomocy publicznej. 

10.08.2021 w Enea S.A. nie tylko  
o nagrodzie na Dzień Energetyka 

W Poznaniu z inicjatywy Zarządu Enea S.A. odbyło się spotkanie 
stron dialogu społecznego w tej Spółce. Cały Zarząd uczestniczył 
w spotkaniu stacjonarnie, strona społeczna w trybie mieszanym- 
większość w formie wideo-konferencji. 
Głównym celem spotkania było uzgodnienie dotyczące wysokości 
nagrody na Dzień Energetyka w Enea S.A. Po krótkich negocja-
cjach uzgodniono wysokość nagrody taką samą jak w innych Spół-
kach GK Enea-2500 zł. 
Inne tematy poruszone przez stronę społeczną: 
-Odtwarzanie stanowisk w Enea Operatorze tylko  za zgodą  Eneą 
S.A. W niektórych komórkach organizacyjnych przedłużające się 
procedury zatrudnieniowe powoduję spiętrzenie prac i przekra-
czanie terminów narzucanych nam przez URE. Może to skutko-
wać nakładaniem kar na Operatora. W Odpowiedzi usłyszeliśmy, 
że niektóre Spółki z GK Enea zaplanowały znaczne wzrosty za-
trudnienia dlatego Zarząd chcąc mieć kontrolę nad zatrudnieniem 
w Grupie będzie uczestniczył w tych procesach. Zapewniono nas, że 
zwłoka z tego tytułu w procesie zatrudniania nie będzie większa 
niż 48 godzin. 
-Transformacja energetyki-przenoszenie Spółek do Narodowej 
Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). -Nowa strategia 
GK Enea. Poinformowano nas, że te tematy będą omawiane pod-
czas odrębnego spotkania ze stroną społeczną. Z uwagi na to , że 
proces sczepień przeciwko COVID 19  w GK już zakończono, spo-
tkanie prawdopodobnie odbędzie się w trybie stacjonarnym. 
Na zakończenie spotkania wszyscy złożyli sobie życzenia z okazji 
zbliżającego się Święta Energetyków. 
 

11.08.2021 Ruszyły inwestycje w  
polskie magazyny energii 

Projektów badawczych nad magazynami energii w Polsce nie brakuje. 
Głównym celem spółek energetycznych jest stabilizacja sieci i 
współpraca z OZE. W planach są już też znacznie większe inwesty-
cje w magazyny energii, które mogłyby startować w aukcjach OZE 
oraz rynku mocy. 
Magazyny energii to nadal w Polsce rzadkość, jednak ostatnie mie-
siące pokazały, że zaczyna się to powoli zmieniać. Spółki energe-
tyczne, które dotąd inwestowały w pilotażowe magazyny energii o 
mocy od kilku kilowatów do kilku megawatów, przechodzą do no-
wych inwestycji. Celem magazynów ma być głównie stabilizacja 
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sieci energetycznej, przeciążonej pracą farm wiatrowych i fotowol-
taiki. Zmiana prawa energetycznego, która weszła w życie 3 lipca, 
otworzyła nowe możliwości, choć nadal dużym wyzwaniem pozo-
staje nadal rentowność oraz źródła finansowania. 
Największy magazyn energii o mocy 6 MW i pojemności 27 MWh 
po fazie testów z początkiem kwietnia 2021 r.  został przekazany 
do eksploatacji. To realizowany od 2017 roku wspólnie przez PSE, 
Energę i Hitachi polsko-japoński projekt, który obejmuje system SPS 
(Special Protection Scheme) oraz hybrydowy magazyn (BESS) na 
terenie farmy wiatrowej Bystra. Magazyn pracuje w podwójnej tech-
nologii - 1 MW mocy w akumulatorach litowo-jonowych, a 5 MW 
w kwasowo-ołowiowych. Prezes PSE Eryk Kłossowski wskazał, że 
system oraz magazyn energii usprawniają zarządzanie krajową 
siecią elektroenergetyczną przy wysokiej generacji wiatrowej. 
Magazyn tańszy niż budowa kilometrów sieci 
Energa przecierała szlaki w polskich inwestycjach w magazynowanie 
energii. Od pięciu lat ma bateryjny magazyn w Pucku i planuje 
otworzyć instalację magazynowania przy farmie słonecznej w 
Czernikowie. 
Największe plany inwestycji w magazyny energii ma PGE, która 
do 2030 roku chce w tej technologii mieć około 800 MW. Spółka 
wytypowała kilkanaście lokalizacji, z których największy projekt 
CHEST o mocy 205 MW i pojemności 820 MWh ma powstać w 
Żarnowcu. Prawie wszystkie projektowane obecnie przez PGE maga-
zyny będą wykorzystywały technologię litowo-jonową, ale w Kiel-
cach w planach jest magazyn skroplonego powietrza - wynika z 
informacji otrzymanej przez portal WysokieNapiecie.pl. 
Pierwsze modułowe magazyny litowo-jonowe PGE uruchomiła na 
południu Polski - w podkarpackiej Rzepedzi  i w Międzybrodziu 
Żywickim na górze Żar. W podkarpackiej Rzepedzi instalacja o 
mocy ok. 2,1 MW i pojemności 4,2 MWh wykorzystuje  baterie 
litowo-jonowe Tesli. PGE zdecydowała się na budowę tego magazy-
nu, by zwiększyć możliwości przyłączania OZE i tym samym popra-
wić pewności zasilania odbiorców w tym obszarze. Postawienie maga-
zynu w ty miejscu przesunie w czasie o co najmniej 10 lat koniecz-
ność budowy ok. 40 km linii 110 kV w celu zamknięcia 
„pierścienia”. Zastosowanie magazynu skróciło czas inwestycji i 
obniżyło koszty. Bliźniaczy magazyn o podobnej mocy spółka otwo-
rzy niedługo w Cisnej. 
Trochę inaczej wygląda magazyn na górze Żar, zbudowany obok 
farmy fotowoltaicznej. To instalacja pilotażowa, o mocy 0,5 MW i 
pojemności 750 kWh, która pomoże w opracowaniu usług systemo-
wych, służących stabilizacji i regulacji pracy sieci dystrybucyjnych 
średniego napięcia. Wykorzystuje układy bateryjne w technologii 
NMC litowo-niklowo-magnezowo-kobaltowej. 
Czy magazyn się opłaci? 
Z tego samego programu dofinansowanie na magazynowe projekty 
dostały Enea i Tauron. Enea w pięciu lokalizacjach: Bydgoszczy, 
Zielonej Górze, Gubinie, Pogorzelicy i Opalenicy testuje pięć róż-
nych technologii -  kondensatory litowo-jonowe i dwuwarstwowe 
oraz baterie litowo-jonowe (LFP, LTO) i ołowiowo-kwasowe. To 
niewielkie magazyny o pojemności od 1,8 do 100 kWh. Wyniki te-
stów posłużą na opracowanie efektywnego sposobu magazynowa-
nia energii na poziomie niskiego napięcia, co pomoże zrównowa-
żyć mikroinstalacje prosumentów. Tauron dostał unijne dofinanso-
wanie na trochę mniejszy projekt, realizowany z myślą o klastrach i 
mikrosieciach. Wykorzystuje częściowo zużyte akumulatory litowo-
jonowe z autobusów w Jaworznie. Tauron dwa lata temu uruchomił 
magazyn energii przy Elektrowni Wodnej Lubachów. 
PKP Energetyka uruchomiła w tym miesiącu w Garbcach na Dol-
nym Śląsku magazyn o mocy 5,5 MW i pojemności 1,2 MWh, ma-
gazynujący energię z sieci trakcyjnej i zapowiada ok. 300 takich 
inwestycji. 
"W Polsce istnieją nieliczne prywatne magazyny energii "za liczni-
kiem", wykorzystywane na potrzeby zakładów produkcyjnych oraz 
magazynów zintegrowanych z OZE, czego przykładem jest Energe-
tyczny Klaster Oławski. Do niedawna inwestycje operatorów sieci 
dystrybucyjnej w magazyny energii ograniczała ich niejasna sytuacja 
prawna, ponieważ magazyny oddając energię do sieci były traktowa-
ne jako jednostki wytwórcze i stąd większość inwestycji OSD stano-
wią projekty pilotażowe. Od 3 lipca, czyli wejścia w życie nowelizacji 
prawa energetycznego, inwestycja w magazyn energii może stanowić 
dla operatorów systemu koszt uzasadniony, co ułatwia wykorzystanie 
magazynów na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa pracy sieci "- 
opowiada Barbara Adamska, prezes Polskiego Stowarzyszenia 
Magazynowania Energii. 
Jak to sfinansować 
Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii, która jest w 
Sejmie, przewiduje odblokowanie  możliwości przeprowadzania 

aukcji dla instalacji hybrydowych, w skład których wchodzi maga-
zyn energii.  Zdaniem prezesa PGE Wojciecha Dąbrowskiego, za-
sadne byłoby jednak organizowanie w przyszłości aukcji dla ma-
gazynów energii oraz wprowadzenie odrębnych taryf. 
Magazynowanie energii nabiera znaczenia w Europie. jeszcze w 
2010 roku zapowiadano inwestycje w magazyny energii o mocy 9 
MW, a w 2020 roku było to już  5,7 GW  - informuje firma konsul-
tingowa Clean Horizon. Spośród tych projektów większość jest w 
planach lub w trakcie realizacji, natomiast 1,7 GW już działa. 
Wyzwaniem jest kwestia znalezienia finansowania inwestycji. Ma-
gazyn na górze Żar kosztował niespełna 7 mln zł, z czego 3,3 mln zł 
pochodzi z funduszy unijnych. Według analizy Bloomberg New 
Energy Finance, ceny baterii litowo-jonowych spadły realnie w 
ubiegłym roku do ok. 137 USD/kWh i za dwa lata spadną poniżej 
100 USD/kWh. Duże projekty typu BESS mają jednak wyższe kosz-
ty, a magazyn energii taki jak planowany w Żarnowcu, kosztował-
by ponad miliard złotych. PGE ubiega się o dofinansowanie projek-
tu z unijnego Funduszu Innowacyjnego. CHEST przeszedł do drugiej 
fazy oceny projektów, a ostateczna decyzja o jego dofinansowaniu 
powinna zapaść do końca roku. 
 

12.08.2021 Europę czeka energetyczny szok.  
Ceny za prąd, gaz i ciepło znacznie podskoczą. 

Inflacja w górę. 

Europa jest przed falą znaczących podwyżek za energię - nie ma 
wątpliwości Bloomberg. Za podwyżkę cen za prąd i gaz odpowiada 
większe zapotrzebowanie, które jest związane z wychodzeniem 
państw europejskich z pandemii i związanymi z nią lockdownami. 
Bloomberg rozpoczyna swój artykuł od przytoczenia historii właści-
ciela kawiarni w popularnej dzielnicy Berlina. Po tym, jak wreszcie 
mógł otworzyć swój lokal po wielu miesiącach lockdownu, napo-
tkał go nowy problem: ogromne ceny za energię. 
W Niemczech hurtowe ceny energii elektrycznej wzrosły w tym 
roku o ponad 60 proc. Dlatego też, by jego działalność mu się wciąż 
opłacała, właściciel kawiarni musiał podnieść ceny wszystkich pro-
duktów - od kawy, po słodkie bułki. 
To jednak nie jest przypadek wyłącznie niemiecki. Koszty gazu ziem-
nego i energii elektrycznej rosną w całej Europie. Można to powią-
zać z faktem, że gospodarka światowa wychodzi z pandemii. 
Jakby tego było mało, Unia Europejska - w ramach Zielonego 
Ładu - zobowiaząła się do dekarbonizacji swojej gospodarki. To 
też odbija się na cenach energii, gdyż już dziś publiczne przedsię-
biorstwa płacą rekordowe ceny za pozwolenia na zanieczyszczenie. 
Pozwolenia te umożliwiają im produkcję energii z paliw kopal-
nych. 
Na rynku brakuje również gazu ziemnego. Komisja Europejska 
w swoim najnowszym kwartalnym raporcie wskazała, że hurtowe 
ceny gazu w UE wzrosły drastycznie w pierwszych miesiącach tego 
roku. 
To wszystko przekłada się na zawyżone ceny energii elektrycznej. 
Ceny, które finalnie będą musieli zapłacić wszyscy konsumenci. 
Podwyżki cen energii najmocniej dziś doskwierają Hiszpanom, 
którzy płacą już ponad 100 euro za megawatogodzinę. To ponad 
dwukrotnie więcej niż w tym samym czasie w 2019 roku. 
Reakcją władz hiszpańskich było obniżenie podatków energetycz-
nych. Natomiast Wielka Brytania, która również odczuwa wzrosty 
cen, zamierza pozwolić publicznym przedsiębiorstwom na podnie-
sienie rachunków po raz drugi w tym roku. 
Europa jest w przededniu negocjacji zobowiązań energetycznych 
zmierzających do pełnej dekarbonizacji Starego Kontynentu. 
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Bruksela obawia się buntu, ponieważ nie zanosi się, by ceny ener-
gii miały spaść w najbliższym czasie. 
Rosja przesyła coraz mniej gazu do Europy, natomiast państwa 
azjatyckie gromadzą ładunki skroplonego gazu ziemnego. To 
utrudnia uzupełnienie zapasów europejskich, które są znacząco 
uszczuplone po ostrej zimie. 
Podwyżki cen ciepła. O ile wzrosną rachunki? 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska skierowało do konsultacji pro-
jekt dotyczący nowych zasad rozliczeń z tytułu zaopatrzenia 
w ciepło. 
Nowe stawki mogą przełożyć się na wzrost rachunków dla gospo-
darstw domowych w latach 2021–2025 średniorocznie o 5,80 zł na 
miesiąc, wskazano w ocenie skutków regulacji (OSR). 
Podwyżki średnio o 5,80 zł na miesiąc to ok. 70 zł rocznie. Rozkład 
w czasie może być różny - OSR wskazuje, że najsilniejszy będzie 
w 2023 roku. 
"Według naszych szacunków podbije to inflację CPI o 0,2 pkt. proc. 
w kolejnych latach. Oczywiście - jeśli rozporządzenie wejdzie w życie 
w proponowanym kształcie i ocena wpływu na rachunki gosp. domo-
wych z OSR jest poprawna" – oceniają ekonomiści Pekao. 
Inflacja w Polsce już jest najwyższa od dekady. Ceny w Polsce 
w lipcu były średnio o 5 proc. wyższe niż w lipcu rok temu, wynika 
ze wstępnego szacunku GUS. Zdaniem wielu ekonomistów, infla-

cja w tym roku będzie dalej rosnąć. 
Nowe regulacje mają pomóc w poprawie sytuacji finansowej branży 
ciepłowniczej, co umożliwi jej transformację energetyczną. Propo-
nowane zmiany powinny spowodować wzrost przychodów przed-
siębiorstw ciepłowniczych o ok. 1,6 mld zł w ciągu kolejnych pię-
ciu lat. 
Największe wyzwania stojące przed polskim ciepłownictwem to 
wzrastające koszty związane z polityką klimatyczną oraz zmniej-
szające się zapotrzebowanie na ciepło, wynikające z ocieplania 
klimatu, postępu technologicznego i rosnącej efektywności energe-
tycznej, wskazano w OSR. 
 

14.08.2021 -80 Rocznica śmierci Naszego Patrona 
Św. M. M. Kolbe-Dzień Energetyka.  

 
Dzień Energetyka ściśle związa-
ny 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, wła-
ściwie Rajmund Kolbe, święty 
(1894-1941), franciszkanin.  Mło-
dy Maksymilian był bardzo zdol-
ny, interesowały go różne dziedzi-
ny naukowe. Świetnie liczył , czę-
sto pomagał rodzicom w prowa-
dzeniu sklepu, gdzie nabywał 
pierwsze szlify jako przedsiębior-
ca. Hobbystycznie lubił zgłębiać 
wiedzę z zakresu fizyki. W wieku 
21 lat złożył w urzędzie patento-
wym projekt „Eteroplanu”-
maszyny pozwalającej na loty w 
kosmos. Wehikuł miał być napę-
dzany dzięki zjawisku odrzutu. W 
1937 r. uruchomił w Niepokala-
nowie elektrownię, następnie 
uruchomił dalekopis. W 1938 

zaczął organizować i  budować telewizję oraz studio filmowe. Posta-
nowił również uruchomić (stację nadawczą) i radiostację. Zapisał się 
do Polskiego Związku Krótkofalowców i został krótkofalowcem o 
znaku SP3RN. Stacja zaczęła nadawać na przełomie lat 1937/1938, 
pokrywając swoim zasięgiem praktycznie obszar całego kraju.  
1907 wstąpił do seminarium franciszkańskiego we Lwowie. 1918 
otrzymał święcenia kapłańskie. W tymże roku założył główne dzieło 
swego życia - Rycerstwo Niepokalanej, stowarzyszenie ludzi świec-
kich zajmujących się apostolstwem pod znakiem Maryi. W 1919 wró-
cił 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, na-
stępnie przewieziony został do Oświę-
cimia, gdzie dobrowolnie wybrał 
śmierć głodową za współwięźnia, 
Franciszka Gajowniczka (ojca wielo-
dzietnej rodziny, który dzięki niemu 
przeżył obóz oświęcimski), jednego 
z 10 skazanych na śmierć. Po 
2 tygodniach męczarni, 14 sierpnia 
1941 dobity przez Niemców zastrzy-
kiem trucizny (fenolu). Maksymilian 
Kolbe umarł w pozycji siedzącej, opar-
ty o ścianę, z oczami otwartymi i gło-
wą przechyloną na bok. Za swój czyn 
został beatyfikowany 17 październi-

ka 1971 r. przez papieża Pawła VI. Kanonizacji dokonał Jan Pa-
weł II -10 października 1982 r. 
14 sierpnia - dzień śmierci świętego Maksymiliana jest Jego świę-
tem, a  od 1991 r. jest też  Świętem Energetyków. Od 1993 r. dla 
Energetyków jest też dniem wolnym od pracy(wywalczone to zo-
stało  przez związki zawodowe i zapisane w Ponadzakładowym 
Układzie Zbiorowym Pracy).  
O.  Kolbe był jednym z pierwszych budowniczych elektrowni w 
Polsce. Skonstruował agregat prądotwórczy, który choć nieużywa-
ny, wciąż jest sprawny i przechowywany w Sanktuarium św. Mak-
symiliana w Niepokalanowie. O. Kolbe pasjonował się radiem, 
interesował badaniami nad przekazywaniem za pomocą fal radio-
wych obrazu. Podczas pobytu w Japonii zwracał szczególną uwagę na 
nadajniki radiowe dużej mocy. Zdobytą wiedzę wykorzystał do zało-
żenia rozgłośni katolickiej, która swym zasięgiem pokrywała więk-
szość 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 otu-
chy 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. 
 

15.08.2021 Kolejna rocznica CUDU NAD WISŁĄ 

15 sierpnia 1920 roku Wojsko Polskie ruszyło do uderzenia na Ar-
mię Czerwoną, już wtedy najpotężniejszą, najliczniejszą i najbardziej 
nieludzką armię świata. Jej dywizje pewne były już pokonania Pola-
ków, 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 Józe-
fem Piłsudskim zatrzymało i zwyciężyło milionową nawałę Armii 
Czerwonej i uratowało nie tylko Polskę, ale całą Europę przed nie-
wolą oraz wprowadzeniem zbrodniczego sowieckiego totalitaryzmu i 
systemu komunistycznego na bagnetach żołnierzy z czerwoną gwiaz-
dą. Było to nawiązanie do najwspanialszych tradycji Rzeczypospolitej, 
kiedy to w krajach Zachodu powszechnie nazywano Polskę „ przedmu-
rzem chrześcijaństwa" albo „przedmurzem Europy", co było wówczas 
równoznaczne.  
W sierpniowych dniach 1920 r. na stolicę zwrócone są oczy wszyst-
kich: jeśli Warszawa zostanie zajęta przez hordy wschodnich barba-
rzyńców, będzie to koniec niepodległego państwa. "  Po trupie Polski" 
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płomień światowej rewolucji ogarnie całą Europę, niszcząc jej chrze-
ścijański fundament i zasady życia społecznego. Dlatego tak drama-
tycznie 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 po-
spieszyły nawet dzieci - jak 11-letni harcerz Tadeusz Jeziorkowski z 
Płocka, odznaczony za męstwo Krzyżem Walecznych. Symboliczną 
ofiarą, która rozpaliła nadzieję na zwycięstwo, była śmierć ks. Igna-
cego Skorupki pod Ossowem 14 sierpnia. Na następny dzień bolszewi-
cy zaplanowali zdobycie Warszawy i przejęcie władzy przez komitet 
rewolucyjny... Ale nie zajęli już ani piędzi polskiej ziemi. W uroczy-
stość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny żołnierze polscy prze-
łamują front pod Radzyminem i przechodzą do ataku. Na północy, 
pod Nasielskiem, armia gen. Władysława Sikorskiego gromi nieprzy-
jaciela. 16 sierpnia rusza uderzenie znad Wieprza. "  Niezwyciężona" 
Armia Czerwona ucieka w panice.  
Wygrana wojna z bolszewikami była pierwszym tak wielkim zwycię-
stwem oręża polskiego od czasu bitwy pod Wiedniem.  
 

19-22.08.2021 XXXVI Pielgrzymka  
Energetyków do Częstochowy. 

Już po raz 36 Energetycy z całego kraju pielgrzymowali przed 
Oblicze Najświętszej Maryi Panny znajdujące się na Jasnej Górze 
w Częstochowie. Odbyły się też dwie Pielgrzymki Rowerowe, jedna 
z Elektrowni Kozienice, a druga (uczestniczył nasz Kolega Tomasz) 
z Oddziału Dystrybucji Szczecin. 
Przed wyruszeniem w podróż błogosławieństwa Pielgrzymom udzie-
lił ks. Jarosław Zagozda Duszpasterz Gorzowskich Energetyków. 

Gorzowscy Energetycy swoje pielgrzymowanie rozpoczęli od bar-
dzo mało znanej perełki znajdującej się na terenie Naszej Diecezji- 
Sanktuarium Św. Jakuba Apostoła w Jakubowie koło Głogowa 
zwanym także  "dolnośląskim Santiago". Pierwsze wzmianki doty-
czące tego miejsca dotyczą drewnianej świątyni za panowania Miesz-
ka I w roku 991. Od 1376 roku jest udokumentowane istnienie gotyc-
kiego kościoła podległego kanonii głogowskiej. W 1571 roku (okres 
reformacji) kościół zostaje przejęty przez protestantów i przemieniony 
na zbór. Podczas wojny 30-letniej żołnierze szwedzcy zniszczyli ołtarz 
i zrabowali wota. Kościół katolicki na tych terenach odrodził się po-
nownie dopiero w połowie XIX wieku. Biskup ordynariusz diecezji 
zielonogórsko-gorzowskiej Adam Dyczkowski w dniu 13 czerwca 
2007 roku ustanowił w Jakubowie sanktuarium diecezjalne św. 
Jakuba Apostoła i powołał na kustosza ks. kan. Stanisława Czer-
wińskiego. W sanktuarium znajdują się relikwie św. Jakuba Aposto-
ła pochodzące z Rzymu. Nieopodal świątyni Jakubów znajduje się 
znane już od XII wieku cudowne źródełko-miejsce, do którego udają 
się pątnicy. Nosi ono nazwę św. Jakuba, od którego imienia przyję-

ła się nazwa miejscowości. Z Głogowa przez Sanktuarium Św. 
Jakuba prowadzi jedna z wielu ostatnio bardzo popularnych PIEL-
GRZYMEK SZLAKIEM ŚW. JAKUBA, które należą do najważ-
niejszych pielgrzymek chrześcijan. Ta tradycja liczy sobie 1000 lat. 
Celem pielgrzymki jest grób św. Jakuba w hiszpańskim Santiago de 
Compostela. W całej Europie szlak św. Jakuba wiodący do Santia-
go oznaczony jest rysunkiem tzw. muszli św. Jakuba oraz żółtymi 
strzałkami. 

W Polsce w 2004 r. powstało Bractwo Świętego Jakuba. Jego celem 
jest odtworzenie dawnych szlaków pielgrzymkowych, którymi 
niegdyś przemierzali nasz kraj pielgrzymi do Composteli. Główna 
siedziba bractwa znajduje się w Jakubowie. k. Głogowa. Pierwszy 
odtworzony polski szlak pielgrzymkowy powstał w 2005 r. na Dol-
nym Śląsku. Prowadzi od głogowskiej kolegiaty do Zgorzelca. Ko-
lejne odtworzone trasy wiodą z Gniezna przez Poznań i Zgorzelec 
do Pragi oraz z Brzegu przez Wrocław i Legnicę do Zgorzelca. W 
Zgorzelcu trasy te łączą się z Ekumeniczną Drogą Pątniczą bie-
gnącą przez Niemcy. 
Podczas naszego pielgrzymowania dane nam było poznać prze-
piękne zakątki Naszego Kraju. 
Świdnica:  

 Kościół Pokoju - Zabytek z listy światowego dziedzictwa UNESCO, 
Pomnik Historii, największa drewniana barokowa świątynia w 
Europie, jeden z siedmiu nowych cudów Polski według „National 
Geographic”. Kościół, do którego prowadzi 27 wejść stoi w central-
nym miejscu otoczonego kilometrowym murem placu Pokoju, gdzie 
wśród starodrzewu sąsiadują ze sobą XVII i XVIII-wieczne zabytki. 
Na powierzchni 1090 mkw. mieści się 7,5 tys. osób. 
Katedrę Św. Stanisława i Wacława.  
Kościół jest późnogotycką, orientowaną, trzynawową bazyliką. Jeden 
z największych kościołów Dolnego Śląska. Wieża o wys. 103 m jest 
obecnie najwyższą na terenie całego Śląska i piątą co do wielkości w 
Polsce (po bazylice w Licheniu, archikatedrze szczecińskiej, bazy-
lice jasnogórskiej w Częstochowie i archikatedrze łódz-
kiej).  Światynia powstała w XIV w., na polecenie księcia Bolka II 
Świdnickiego.  25 marca 2004, na mocy bulli Jana Pawła II, ustana-
wiającej diecezję świdnicką, kościół  św. Stanisława i Wacława stał 
się katedrą diecezji świdnickiej . 
Starówka- bardzo urokliwe miejsce. Odremontowane, kolorowe ka-
mienice z gotyckimi reliktami, piękne fontanny , m.in. studnia z 
Neptunem z 1732 roku i efektowne oświetlenie nagradzane w kon-
kursach. Stare Miasto Świdnicy przez specjalistów uznawane jest za 
najcenniejszy zespół urbanistyczny na Dolnym Śląsku, porówny-
walny ze Starym Miastem Krakowa czy Torunia. 
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„Riese” (Olbrzym)- Kompleks podziemi Włodarza.  

W 1943 r. rozpoczęto prace nad kompleksem Riese - tajną siecią 
podziemnych korytarzy nieznanego do dzisiaj przeznaczenia, któ-
re miały być jedną z ostatnich nadziei III Rzeszy na wojenny suk-
ces.  Doprowadziły one do powstania ogromnego systemu betono-
wych korytarzy, umocnień i hal. Cel prac był utrzymywany w tajemni-
cy. Zdaniem jednych miała to być tajna kwatera Adolfa Hitlera. 
Inni twierdzą, że budowano hale dla podziemnych fabryk zbroje-
niowych do produkcji tajnej broni. Miało tu znaleźć schronienie 

20 tysięcy ludzi. Wokół kompleksu narosło wiele hipotez i teorii 
spiskowych. Dla badaczy od ponad 70 lat pozostaje nierozgryzioną 
zagadką… 

Nowa Ruda:  

-Muzeum Kopalni Węgla Kamiennego. Ponad 500-letnia historia i 
tradycja górnictwa węglowego w rejonie noworudzkim, najstarszym 

górnictwie węglowym w Polsce. 
Zagórze Śląskie : Góra Choina,-Ruiny zamku Grodno (ponad 700 
lat historii, zaczynając od czasów Piastów Śląskich, poprzez Koronę 
Czeską, Święte Cesarstwo Rzymskie, Królestwo Prus, skończywszy 
na okresie II wojny światowej i pierwszych lat powojennych). , Jezio-
ro Bystrzyckie  wraz z kamienną tamą (wysokość 44 m.) 

Srebrna Góra 

-Twierdza Srebrna Góra jest unikatowym obiektem w skali militar-

nego dziedzictwa kulturowego Europy jeden z najciekawszych i naj-
większych obiektów fortyfikacji epoki nowożytnej. Rozległość 

całego zespołu i jego lokalizacja na szczytach zalicza srebrnogórską 
warownię do największych górskich założeń obronnych naszego 
kontynentu. 
Wieczorem 21 sierpnia 2021 dotarliśmy do głównego celu naszego 
pielgrzymowania-Częstochowy.  
21.08.2021 r. w godzinach południowych święte dla Wszystkich 
Polaków miejsce próbowali sprofanować uczestnicy tz. „marszu 
równości” zorganizowanego  przez środowiska LGBT. Lesbijki, 
geje, biseksualiści transseksualiści wybrali sobie Jasną Górę jako 
miejsce gdzie można prezentować swoje upodobania seksualne !!! 
Na szczęście członkowie organizacji patriotyczno-religijnych sto-
jąc przed wejściem na Plac Jasnogórski nie pozwolili na prowoka-
cję ze strony uczestników marszu.  
Po obiadokolacji zasponsorowanej przez Zarząd Enea S.A. wzięli-
śmy udział w Energetycznej Drodze Krzyżowej na Wałach Jasno-
górskich, która rozpoczęła XXXVI Pielgrzymkę Energetyków na 
Jasną Górę. Jeszcze tego dnia uczestniczyliśmy w Apelu Jasnogór-
skim oraz nocnym czuwaniu w Kaplicy Czarnej Madonny. 

Nazajutrz tj. 22 sierpnia 2021 wspólnie z Energetykami z całego 
kraju wzięliśmy udział w Uroczystej Sumie przed Szczytem Jasno-
górskim. Na Mszę Św. przybyli czynni zawodowo Pracownicy, 
członkowie ich rodzin, emeryci i renciści, a także prezesi oraz dy-
rektorzy spółek energetycznych. Jak zwykle licznie przybyły też 
poczty sztandarowe, wśród których nie mogło zabraknąć Naszego. 
Głównym organizatorem pielgrzymki było Katolickie Stowarzysze-
nie Energetyków Nazaret. Wśród intencji mszalnych była też prośba 
o bezpieczną i stabilną pracę w procesie transformacji energetyki 
oraz prośba o pokonanie pandemii. Mszy św. przewodniczył i homi-
lię wygłosił bp Henryk Wejman, biskup pomocniczy arch. szcze-
cińsko-kamieńskiej. Bp Wejman podkreślił, że w czasie pokoju 
jednym z przejawów patriotyzmu jest solidne wypełnianie zadań 
wynikających z przyjętego zawodu, powołania. 
Wobec wciąż rosnącego zapotrzebowania na prąd przed branżą ener-
getyczną stoi dziś wiele wyzwań.  
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Wśród nich są: zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju, 
rentowności produkcji prądu i rozwój nowych technologii. odna-
wialne źródła energii. 

Po tej uczcie duchowej i posiłku udaliśmy się w drogę powrotną do 
Gorzowa Wlkp., gdzie ok 21.30 szczęśliwie dotarliśmy i zakończyli-
śmy nasze pielgrzymowanie. 
Pogoda podczas naszego pielgrzymowania była wymarzona-lekko 
zachmurzone niebo i temperatura w okolicach 24 * C. Podczas 
Liturgii  na Jasnej Górze cały czas świeciło słońce od czasu do 
czasu zasłaniane przez chmurki, a temperatura wynosiła 26 *C. 
Kolejna Energetyczna Pielgrzymka przeszła do historii. Z 
„naładowanymi pozytywną energią akumulatorami”, wspomnie-
niami i zdjęciami będziemy oczekiwali na XXXVII Pielgrzymkę 
(mamy nadzieję już bez Covid 19) 
Zebrany wśród uczestników naszej  Pielgrzymki Dar Ołtarza posta-
nowiliśmy przekazać do Sanktuarium Św. Jakuba Apostoła w 
Jakubowie. 
Organizatorom oraz wszystkim ,którzy czynnie włączyli się w jak 
zwykle wzorową organizację Naszej Pielgrzymki serdecznie dzię-
kujemy. 

Więcej zdjęć dostępnych jest na naszej stronie 
 internetowej- Menu- Aktualności. 

 

24.08.2021 Enea wstępne wyniki za II kw.2021 
( 314 mln zł zysku netto). 

Enea miała 4 778 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprze-
daży, 730 mln zł EBITDA i 314 mln zł zysku netto przypadającego 
na akcjonariuszy jednostki dominującej w II kw. 2021 r., podała 
spółka, prezentując wstępne dane. 

Spółka podała też, że zysk przed opodatkowaniem wyniósł 424 mln zł, 
zysk netto ogółem 330 mln zł, a capex: 358 mln zł. Wynik EBITDA w 
poszczególnych obszarach działalności był następujący: Wydobycie: 
155 mln zł, Wytwarzanie: 288 mln zł, Dystrybucja: 319 mln zł, Ob-
rót: -38 mln zł. 
Wybrane dane operacyjne przedstawiały się następująco: 
– Produkcja węgla netto: 2,3 mln ton, 
– Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto: 6 TWh, 
– Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym: 5 TWh, 
– Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom deta-
licznym: 5,8 TWh, wymieniono także. 
W całym I półroczu przychody ze sprzedaży oraz inne dochody to 9 
823 mln zł, EBITDA: 1 652 mln zł, zysk netto przypadający na 
akcjonariuszy jednostki dominującej: 699 mln zł. 
 Wstępne wyniki uwzględniają wpływ częściowego rozwiązania re-

zerwy w kwocie ok. 114 mln zł, w związku z planowanym rozlicze-
niem inwestycji realizowanej przez spółkę Elektrownia Ostrołęka. 
Jednostkowy zysk netto za I półrocze sięgnął  507 mln zł. Ostatecz-
ne wyniki zostaną przedstawione w raporcie okresowym GK Enea 
za I półrocze 2021 roku, którego publikację zaplanowano na 16 
września 2021 roku. 
 

26.08.2021 Porozumienie ze stroną społeczną  
w sektorze energetyki  

możliwe  
w ciągu kilku tygodni 

Porozumienie ze stroną społeczną 
dotyczące transformacji sektora 
energetycznego jest możliwe w ciągu 
kilku tygodni - poinformował wice-
premier i minister aktywów pań-

stwowych Jacek Sasin. 
"Jesteśmy na etapie konsultacji ze stroną społeczną. Rozmawiamy ze 
związkami zawodowymi. Rozmowy są zaawansowane. Otrzymaliśmy 
kilka dni temu propozycje strony społecznej dotyczące jej oczekiwań i 
warunków brzegowych. Pochyliliśmy się nad nimi. Myślę, że to kwe-
stia kilku tygodni, kiedy będziemy w stanie osiągnąć porozumienie. 
Wtedy proces wejdzie w fazę realizacji" - powiedział dziennikarzom 
Sasin. 
Ministerstwo Aktywów Państwowych przedłożyło w maju projekt 
programu transformacji sektora elektroenergetycznego w Polsce 
zakładający wydzielenie wytwórczych aktywów węglowych z PGE, 
Enei i Tauronu do jednego podmiotu, Narodowej Agencji Bezpie-
czeństwa Energetycznego (NABE). Chodzi o elektrownie zasilane 
węglem kamiennym i brunatnym, w tym spółki serwisowe świadczące 
na ich rzecz usługi oraz o kopalnie węgla brunatnego. Przedmiotem 
wydzielenia nie będą aktywa ciepłownicze. Nabycie przez Skarb 
Państwa aktywów ma nastąpić w II/III kw. 2022 roku, po przepro-
wadzeniu duediligence oraz wycen. 
Przedstawiciele ministerstwa aktywów państwowych zapewniali, że 
żadne rozstrzygnięcia w przedmiocie transformacji nie zostaną 
podjęte bez konsultacji ze stroną społeczną. Rozmowy w sprawie 
umowy społecznej dla sektora energetycznego rozpoczęły się pod 
koniec czerwca. 
Z projektu umowy społecznej rządu z sektorem energetycznym, do 
którego dotarł BiznesAlert. pl wynika, że przeniesienie aktywów 
węglowych do NABE ma się odbyć za odszkodowaniem oraz re-
kompensatą nakładów na remonty i modernizację przekazanego 
majątku. 
Pytany o to wicepremier Sasin odpowiedział: "Cała mechanika fi-
nansowania nie jest prosta. Są różni udziałowcy tych spółek, są ban-
ki. Nie chcę niczego przesądzać. Rozmowy są w trakcie". 
 

26.08.2021 Obradował  
Zarząd Regionu Gorzów NSZZ Solidarność 

W siedzibie związku w Gorzowie Wlkp. na kolejnym w tym roku 
posiedzeniu spotkali się  członkowie Zarządu Regionu Gorzów 
NSZZ Solidarność (ZR G). 
Tematy poruszane podczas zebrania: 
1 Odczytano i przyjęto protokół z ostatniego zebrania (17.07.2021) 
2.Relacja z posiedzenia Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Soli-
darność. Przew. ZRG Waldemar Rusakiewicz przedstawił najważ-
niejsze tematy jakie zostały poruszone na tym zebraniu. 
3.Emerytury stażowe. Przedstawiono aktualne liczby zebranych 
podpisów pod naszym projektem, w regionie i w kraju. Podjęto 
decyzję o zbieraniu podpisów w namiotach centralnych miejscach 
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większych miejscowości naszego regionu. Apel do wszystkich o 
włączenie się w akcję zbierania podpisów pod naszą inicjatywą. 
Wrzesień jest ostatnim miesiącem zbierania podpisów.  
4.Obchody rocznicy narodzin NSZZ Solidarność oraz wydarzeń z 
sierpnia 1982 r. w Gorzowie Wlkp. Omówiono plany uroczystości 
rocznicowych: -28.08.2021-Stary Rynek- Koncert pieśni patriotycz-
nych. -31.08.2021 Plac Katedralny przelot eskadry samolotów, 
Msza Święta (16.00), Inscenizacja wydarzeń z 31.08.1982 r. -
11.09.2021-XXII edycja Biegu Solidarności. Zaapelowano o liczny 
udział w tych imprezach oraz pomoc w ich realizacji.  
6.Sytuacja w Oświacie. Roman Grochowski przedstawił problemy 
związane z realizacją zawartych porozumień oraz video-
konferencję Krajowej Sekcji Oświaty z udziałem Ministra  
Przemysława Czarnka.  

7.Wykonanie budżetu za 2020 r. i plan na 2021 r. 
 Przew. W. Rusakiewicz w imieniu Prezydium ZRG przedstawił 
dane dotyczące w/w budżetów. Stosownymi uchwałami przyjęto 
oba  dokumenty. 
8.Szkolenia Społecznych Inspektorów Pracy.  24 września 2021 
odbędzie się szkolenie dla  SIP. Osoby chętne do udziału w szkoleniu 
mogą się zgłaszać do ZRG. 

 
27.08.2021 Produkcja energii elektrycznej  

w lipcu wzrosła o 16,3% 
 

Produkcja energii elektrycznej wzrosła o 16,3% r/r i wyniosła 
14,39 TWh w lipcu 2021 r. (w ujęciu miesięcznym wzrosła o 5,2%).  
W okresie styczeń-lipiec br. odnotowano wzrost o 12,2% r/r do 
100,19 TWh.Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) podały wcze-
śniej, że produkcja energii elektrycznej ogółem wzrosła o 20,64% r/r 
do 14,41 TWh w lipcu. W okresie styczeń-lipiec 2021 r. odnotowano 
wzrost produkcji o 13,33% r/r do 97,5 TWh 
 

29.08.2021 Msza Święta  
za Gorzowskich Energetyków. 

Już po raz 26 Katolickie Stowarzyszenie Energetyków 
„ NAZARET” zorganizowało Mszę Świętą w intencji byłych i obec-
nych Pracowników Energetyki Gorzowskiej. Zgodnie z wieloletnią 
tradycją Energetycy pielgrzymują po Gorzowskich Parafiach i 
wspólnie modlą się . Tegoroczne modlitewne spotkanie odbyło się w 
Katedrze Gorzowskiej, która po pożarze została otwarta w lutym 
2021 r. (Pierwsza „Energetyczna” Masza odbyła się również w  
Katedrze). 
Niestety 4 stycznia 2021 r. zmarł Bp. Adam Dyczkowski, który do 

tej pory odprawiał Msze za Energetyków. Biskup Diecezjalny 
Tadeusz Lityński zgodził się kontynuować dzieło Bp. A. Dyczkow-
skiego i to właśnie On przewodniczył uroczystej Liturgii, oraz 
obiecał, że będzie sprawować opiekę duchową nad wszystkimi  
energetykami.   

Msza Święta wpisała się w tegoroczne obchody Dnia Energetyka, 
ze względu na wciąż panującą pandemię bardzo skromne.   Czyn-
nie uczestniczyli w niej byli i obecni Pracownicy Gorzowskiej Ener-
getyki, delegacje SEP-u i Technikum Elektrycznego w Gorzowie 
Wlkp.  oraz przedstawiciele NSZZ Solidarność Enea Gorzów 
Wlkp. i NSZZ Solidarność Elektrociepłownia Gorzów z pocztami 
sztandarowymi na czele.  
Po  Mszy „starzy dobrzy znajomi” spotkali się pod Katedrą i wspo-
minali czasy, kiedy wspólnie pracowaliśmy dla dobra Gorzowskiej 
Energetyki. Umawiano się również na przeszłoroczną Mszę Energe-
tyczną, mamy nadzieję już bez pandemii. 
 

30.08.2021 Spełniają się najczarniejsze  
scenariusze- CO2 po 60 euro. 

Uprawnienia do emisji CO2 są coraz droższe i mocno uderzają w 
polską energetykę opartą głównie na spalaniu węgla. Notowania 
tony CO2 dochodzą już do 60 euro za tonę, podczas gdy jeszcze 
wiosną 2020 r. było to około 20 euro. 
Ceny uprawnień do emisji CO2 są już trzykrotnie wyższe niż wio-
sną 2020 r. i 12-krotnie wyższe niż przed czterema laty. 
Droższe uprawnienia do emisji CO2 oznaczają w polskich realiach 
wzrost cen prądu, gdyż nasza energetyka cechuje się dużą emisyj-
nością. 
27 sierpnia notowania emisji CO2 zamknęły się na poziomie 59 
euro za tonę. W poniedziałek 30 sierpnia w ciągu dnia ich wartość 
przekraczała już momentami 60 euro. 
Jeszcze wiosną 2020 r. ceny CO2 kształtowały się na poziomie oko-
ło 20 euro za tonę, zaś równo przed rokiem nie przekraczały 30 
euro. Jednak 2021 r przyniósł wiosną trzy fale zwyżek notowań, 
przez co z końcem kwietnia osiągnęły one poziom 48 euro. 
Kolejną falę podwyżek obserwujemy obecnie, przez co emisje CO2 
są już trzykrotnie droższe niż przed rokiem i 12-krotnie droższe 
niż przed czterema laty, kiedy za tonę CO2 trzeba było płacić zale-
dwie około 5 euro. 
Taka sytuacja oznacza dodatkowe obciążenia dla kieszeni Pola-
ków. Nasz miks energetyczny opiera się głównie na spalaniu węgla 
kamiennego i brunatnego, którym to procesom towarzyszy duża 
emisja CO2. Każda gwałtowna podwyżka cen uprawnień do emisji 
oznacza istotny wzrost kosztów produkcji krajowego prądu i osta-
tecznie przekłada się na wzrost jego cen dla odbiorców końco-
wych. 
Co prawda rynek energii dla odbiorców indywidualnych jest wciąż 
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regulowany i taryfy dla nich podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa Urzę-
du Regulacji Energetyki, ale nawet jeśli obstawałby on twardo przy nie 
podnoszeniu takich taryf, to dostawcy energii mają już dużo większa swo-
bodę w podnoszeniu cen dla firm. To z kolei i tak pośrednio wpływa na 
wydatki Polaków, bo droższa energia oznacza także droższe produkty i 
usługi. 
Jest coraz drożej Wszystko to dzieje się w sytuacji, gdy Polacy i tak zmaga-
ją się już ze sporymi podwyżkami cen w wielu dziedzinach. Według Głów-
nego Urzędu Statystycznego w lipcu 2021 r. ceny towarów i usług kon-
sumpcyjnych w ujęciu rocznym o 5 proc., a w porównaniu z poprzednim 
miesiącem - o 0,4 proc. Szczególnie duży wzrost cen dotyczy żywności. Z 
cyklicznej ogólnopolskiej analizy, prowadzonej przez UCE Reserch, Hiper
-Com Poland i Grupę AdRetail wynika, że po przeanalizowaniu 80 tys. 
cen, w lipcu średnie ceny w sklepach były wyższe o 11,9 proc. w porówna-
niu do lipca 2020 r., z kolei w zestawieniu z czerwcem tego roku, zakupy 
zdrożały średnio o 3,5 proc. 

 

31.08.2021 Święto Solidarności i Wolności- 41 
rocznica powstania NSZZ Solidarność, 39 roczni-

ca największej manifestacji w Gorzowie Wlkp. 
W Gorzowie Wlkp. uroczyście obchodzono 41 rocznicę narodzin NSZZ 
Solidarność oraz 39 rocznicę protestu przeciwko stanowi wojennemu jaki 
odbył się w Gorzowie Wlkp. 31.08.1982 r. 

Na początek obchodów, 
około godz. 15.00, nad 
centrum Gorzowa przele-
ciały trzy samoloty, two-
rząc na niebie biało-
czerwoną smugę z dymu. 
Następnie na skwerze 31 
sierpnia 1982 r., nieopodal 
Katedry, odsłonięto obe-
lisk z najważniejszymi 
informacjami 

o  manifestacji z 
31.08.1982 r.. W uroczy-
stościach brał udział  mini-
ster z kancelarii prezy-
denta RP, Piotr Ćwik, 
który zapowiedział, że 
udział w kolejnej 40 rocz-
nicy planuje prezydent 
RP Andrzej Duda. Władze 
Gorzowa ogłosiły konkurs 
na opracowanie koncepcji 
instalacji artystycznej 
upamiętniającej te wyda-
rzenie, która ma staną na 
miejscu obelisku.  

Kulminacyjnym punktem rocznicowych obchodów była Msza Święta w Go-
rzowskiej Katedrze, której przewodniczył Biskup Diecezji Zielonogórsko-
Gorzowskiej Tadeusz Lityński w koncelebrze z Proboszczami Gorzow-
skich Parafii oraz Kapelana Solidarności Gorzowskiej Ks. Andrzeja Szku-
dlarka. Zebrani modlili się w intencji Ojczyzny oraz osób zasłużonych na 
polskiej drodze do wolności. W liturgii i uroczystościach na Starym Rynku 
licznie uczestniczyli zaproszeni Goście, Gorzowianie, oraz Poczty Sztanda-
rowe wśród których nie mogło zabraknąć Naszego. 

Podczas dalszych uroczystości na Starym 
Rynku były okolicznościowe przemówie-
nia, wręczono odznaczenia państwowe. 
Miło nam poinformować, że wśród odzna-
czonych znalazł się nasz Kolega Ireneusz 
Grzegolec, który otrzymał przyznany przez 
Prezydenta Złoty Krzyż Zasługi. Irek 
jest autorem zdjęć ze stanu wojennego w 
Gorzowie Wlkp. Gratulujemy. 

Zgromadzeni mogli również obejrzeć rekonstrukcję historyczną w wykona-
niu gorzowskiej młodzieży, przedstawiającą wydarzenia z sierpnia 1982 r. 
Odbył się też uroczysty apel z ceremoniałem wojskowym odczytano Apel 
Pamięci, a dla upamiętnienia Dnia Solidarności i Wolności oddano salwę 
honorową. 
Na zakończenie uroczystości złożono wiązanki kwiatów przed Białym Krzy-
żem Solidarności, będącym symbolem oporu mieszkańców miasta wobec 
władzy komunistycznej. 
Podczas uroczystości zbieraliśmy też podpisy pod inicjatywą obywatelską 
NSZZ Solidarność -EMERYTURA ZA STAŻ Organizatorem rocznicowych 
obchodów byli: NSZZ Solidarność Region Gorzowski, Wojewoda Lubuski 
oraz Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. 

31 sierpnia 1982 r. w Gorzowie odbyła się wielka demonstracja, a okazją była 
druga rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych. Podziemie Gorzow-
skie wezwało do udziału w niej mieszkańców miasta, m.in. na znak sprzeci-
wu wobec wprowadzenia stanu wojennego. Wokół Katedry zgromadziło się 
około 10 tys. ludzi.  Odśpiewano hymn państwowy i pieśni patriotyczne, 
była wspólna modlitwa, wznoszono hasła przeciwko stanowi wojennemu i 
upamiętniające narodziny NSZZ Solidarność. Krótko potem do akcji wkro-
czyła Milicja Obywatelska, a zamieszki trwały kilka godzin i ogarnęły 
różne części miasta. ZOMO użyło armatek wodnych i gazu łzawiącego. 
Milicja zatrzymała 137 osób, a po kolejnych dniach liczba ta wzrosła do 
202. W związku z tymi wydarzeniami 26 osób zostało skazanych na kary 
do czterech lat więzienia. 
W czasie stanu wojennego było to jedno z największych wystąpień prze-
ciwko komunistycznej władzy, do jakich doszło w zachodniej części Polski. 
Więcej zdjęć na naszej stronie-Menu –Aktualności 

(Ciąg dalszy ze strony 11) 
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OW Bledzew koniec XX wieku 

-9,87 zł.–wartość akcji Enea na dzień 1.09.2021 r. godz. 10.07 

-5,8 %- stopa bezrobocia w lipcu  2021 r. była o 0,1 % niższa niż 
w czerwcu. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 974,9 
tys. osób i była o 18,5 tys. osób niższa niż w czerwcu.  

-61,64 euro- cena uprawnień do emisji CO 2 z 1.09.2021 godz. 
10,13 
-330 mln. zł zysku netto GK Enea za 6 miesięcy 2021 (wstępne 
wyniki) Enea miała 4 778 mln zł skonsolidowanych przychodów ze 
sprzedaży, 730 mln zł EBITDA i 314 mln zł zysku netto przypada-
jącego na akcjonariuszy jednostki dominującej w II kw. 2021 r. 
Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 424 mln zł.,  capex: 358 mln 
zł. Wynik EBITDA w poszczególnych obszarach działalności był 
następujący: Wydobycie: 155 mln zł, Wytwarzanie: 288 mln zł, 
Dystrybucja: 319 mln zł, Obrót: -38 mln zł. 
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