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„Człowiek, a związkowiec tym bardziej ma prawo upominać się
o swoje prawa i nie wolno z tego prawa rezygnować.
Brak upominania się o swoje prawa, pociąga za sobą
współodpowiedzialność za zło, które się dzieje.” Jan Paweł II
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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy?

1.12.2022 Można składać wnioski o przyznanie
dodatku elektrycznego

Msza Święta i intencji Zmarłego odbyła się w Kaplicy Cmentarnej. Uczestniczyła w niej Rodzina, licznie przybyli koleżanki
i koledzy nie tylko z pracy oraz przedstawiciele NSZZ Solidarność związku do którego Zmarły Należał. W ostatniej drodze Adama
uczestniczył również Poczet Sztandarowy Naszej Organizacji.

Dodatek elektryczny -to rządowe wsparcie dla gospodarstw
domowych, gdzie główne źródło ogrzewania jest zasilane
energią elektryczną. Dodatek
jest jednorazowy i wynosi 1000
lub 1500 zł.
Rozpatrywaniem wniosków i
wypłatą świadczenia będą zajmować się gminy.
Termin składania wniosków upływa 1 lutego 2023 roku.
Warunki przyznania jednorazowego dodatku elektrycznego określa
ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców
energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku
energii elektrycznej.
O świadczenie można się ubiegać, jeśli główne źródło ogrzewania w
danym gospodarstwie domowym jest zasilane prądem i zostało ono
wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budyn- Po Mszy jej uczestnicy udali się na miejsce wiecznego spoczynku
ków.
Adama, gdzie złożono Jego doczesne szczątki.
Dodatek elektryczny nie przysługuje natomiast:
„Człowiek żyje tak długo, aż nie zginie po nim pamięć”
- jeśli w danym gospodarstwie domowym korzysta się z energii elekAdamie na zawsze Pozostaniesz w naszej pamięci.
trycznej pochodzącej z mikroinstalacji fotowoltaicznej,
- gospodarstwom domowym, którym przyznano dodatek węglowy lub
dodatek do innych źródeł ciepła, takich jak: gaz LPG, drewno kawałkowe, olej opałowy czy pelet lub inny rodzaj biomasy.
Wysokość świadczenia to 1000 zł.
Jednak w przypadku gdy w 2021 roku zużycie energii elektrycznej w
danym gospodarstwie domowym (w tym samym miejscu zamieszkania)
przekroczyło 5 MWh dodatek wyniesie 1500 zł.
Dodatek jest powiązany z adresem zamieszkania. Co do zasady jedno
świadczenie przysługuje na jeden adres. W nowelizacji ustawy określono jednak, że można przyznać więcej niż jeden dodatek dla tego samego
adresu, jeśli wywiad środowiskowy wykaże, że pod jednym adresem
jest prowadzone więcej niż jedno gospodarstwo domowe i korzystają
one z oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania wpisanego
lub zgłoszonego do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Anielski orszak niech twą duszę przyjmie,
W nowelizacji zapisano również, że dodatek elektryczny przysługuje
Uniesie z ziemi ku wyżynom nieba,
też, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego nie
A pieśń zbawionych niech ją zaprowadzi,
zostało zgłoszone lub wpisane do CEEB do 11 sierpnia br., a w wyniAż przed oblicze Boga Najwyższego
ku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że głównym
SPOCZYWAJ W POKOJU.
źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest energia elektryczna. Wtedy
wpisu do ewidencji dokonuje się z urzędu.
Wnioski o dodatek elektryczny można składać od 1 grudnia br. do 1
2.12.2022 Enea od stycznia 2023
lutego 2023 roku. W wersji papierowej składa się to u siebie w gminie będzie sprzedawać gazu.
nie.
Kolejna opcja to złożenie wniosku online na platformie ePUAP.
Wówczas dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Dodatek elektryczny zostanie wypłacony do 31 marca 2023 roku.

1.12.2022 Ostatnie Pożegnanie
Adama Garczyńskiego
26 listopada 2022 r. przegrał walkę z
chorobą nasz Kolega
Ś.P. Adam Garczyński.
NA WIECZNĄ WARTĘ ODSZEDŁ
JEDEN Z NAS -ENERGETYK Z NSZZ
SOLIDARNOŚĆ.
Uroczystości pogrzebowe Ś.P. Adama
Od 1 stycznia 2023 ENEA nie będzie świadczyć usługi kompleksoGarczyńskiego odbyły się 1.12.2022r. na wej sprzedaży paliwa gazowego klientom indywidualnym oraz maCmentarzu Komunalnym w Bogdańcu. łego biznesu.
W związku z tym Spółka zapewni swoim dotychczasowym klientom
bezpieczne i komfortowe warunki, dzięki współpracy z doświadczonymi sprzedawcami gazu
Dla klientów nic się nie zmienia.
Sytuacja bowiem nie wpływa na bezpieczeństwo dostaw gazu, a sam
proces jest łatwy i nie wymaga od nich żadnych działań.
Cały czas sprzedaż i dostawa gazu będzie realizowana w sposób
automatyczny. To również gwarancja tego, że gospodarstwa domowe oraz odbiorcy wrażliwi skorzystają z ustawowej ochrony
(Ciąg dalszy na stronie 3)
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taryfowej po 1 stycznia 2023 roku.
Sytuacja ta dotyczy niewielkiej liczby, około tysiąca stu klientów Spółki. Będą oni mieli możliwości – zawrzeć umowę z wybranym sprzedawcą gazu ziemnego lub bez podejmowania żadnych działań skorzystać ze sprzedawcy rezerwowego lub sprzedawcy z urzędu. Zmiana jest bezpłatna – klienci nie zostaną obciążeni dodatkowymi kosztami. We wszystkich przypadkach, zapewniona zostanie ciągłość dostaw
gazu, a klienci będą mieli zagwarantowane pełne bezpieczeństwo i komfort.
Klienci Enei mogą kontaktować się przez infolinię 611 111 111 lub
za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej www.enea.pl/formularz-dla-domu
Konsultanci udzielą wszelkich informacji.
Klienci mogą skontaktować się również ze sprzedawcą rezerwowym,
którego mają wskazanego w swoich umowach.
W przypadku braku wskazanego sprzedawcy rezerwowego informacji
udzieli PGNiG Obrót Detaliczny - sprzedawca z urzędu. Szczegóły
są dostępne pod adresem www.ebok.pgnig.pl
Można też skontaktować się za pomocą e-maila lub zadzwonić na
infolinię gazowej spółki pod numer 22 515 15 15.

Mężczyźni ( na zdjęciu poniżej:
1. Andrzej Cybulski-237 pkt. ( czwarty od lewej)
2.Marek Cedro- 232 pkt. (piąty od lewej)
3.Sławomir Janczewski -230 pkt. (trzeci od lewej)

Najlepsze wyniki na jednym torze uzyskali: Anna Gaik -101 pkt. i
Dariusz Gaik -136 pkt.

3.12.2022 XII Turniej Solidarności w
bowlingu.

Po okresie izolacji związanej z pandemią i Covid-em
wracamy do normalności.
Już po raz dwunasty spotkaliśmy się by rywalizować o
Puchary NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. w
Bowlingu. Turniej odbył się w Gorzowie Wlkp. w
kompleksie sportowo-rekreacyjnym „Słowianka” w
Gorzowie Wlkp. Na turniej zgłosiło się 40 uczestników
Jak zwykle zabawa była przednia, chociaż widać
było braki treningowe spowodowane pandemią. Po
raz kolejny udowodniliśmy ,że bardzo dobrze czujemy się w swoim towarzystwie i potrafimy się wspólnie dobrze bawić. Zawodniczki i zawodnicy uzyskiwali dobre wyniki, a wielu uczestników „strajkowało”. Rozegrano dwie serie rzutów. O końcowej klasyfikacji decydowała ostatnia
kolejka.

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymali pamiątkowe puchary od Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów
Wlk. Wśród uczestników turnieju rozlosowano ponad 26 nagród
rzeczowych.
Komisji Wydziałowej NSZZ Solidarność Centrali Gorzów Wlkp.
serdeczne podziękowania za jak zwykle wzorową organizację.

5.12.2022 Obradowała WRDS
Województwa Lubuskiego

Najlepsze wyniki turnieju uzyskane po zsumowaniu wyników z
dwóch torów:
Kobiety ( na zdjęciu poniżej):
1.Anna Gaik-194 pkt. (po środku)
2.Ewa Jóźwiak 181 pkt. (druga od prawej)
3.Izabela Szydłowska -167 pkt. (pierwsza od prawej)

W Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze na kolejnym w tym
roku posiedzeniu spotkali się Członkowie Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego Województwa Lubuskiego (WRDS).
W posiedzeniu Rady na 30 jej członków uczestniczyło 18. Niestety po
raz kolejny w obradach WRDS nie uczestniczył Wojewoda LubuskiWładysław Dajczak oraz Marszałek Województwa -Elżbieta Polak,
która obecnie przewodniczy Radzie…
W zastępstwie E. Polak obrady prowadził Henryk Woźniak Członek Prezydium WRDS
Rozpoczynając obrady H.Woźniak przedstawił nowych członków
Rady -Grzegorza Maćkowiaka –Doradcę Wojewody oraz Macieja
Szykułę przedstawiciela Lubuskiej Organizacji Pracodawców.
Następnie przystąpiono do realizacji wcześniej przyjętego programu
(Ciąg dalszy na stronie 4)
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zebrania.
Tematyka obrad:
1.Deficyt wody w regionie. Prelegenci w swoich wystąpieniach zapoznali zebranych z tą tematyką. Wiele regionów kraju zagrożonych jest
suszą. Nasz region należy do województw najbardziej narażonych
na stepowienie i susze. Występuje stały deficyt wody. Dlatego tak
potrzebne i ważne jest budowanie zbiorników retencyjnych. W Polsce
retencja jest na poziomie 5 %, a na przykład w Hiszpanii wynosi 40
%. Sytuację mają poprawić środki ze Strategii Rozwoju Województwa oraz Programy Rządowe.
Wnioski z dyskusji mają znaleźć odzwierciedlenie w stanowisku
WRDS, którego projekt przygotuje H. Woźniak. Projekt stanowiska
zostanie przesłany członkom Rady, i będzie przyjętym na następnym
spotkaniu Rady.
2.Perspektywy rozwoju infrastruktury transportowej. Zaproszeni
goście przedstawili plany związane z remontami i nowymi inwestycjami dotyczącymi transportu drogowego, kolejowego, lotniczego
raz ścieżek rowerowych. Wskazano źródła finansowania oraz perspektywę czasową prac związanych z infrastruktura transportową. Niestety
po raz kolejny północna część województwa pomijana jest w inwestycjach centralnych i lokalnych. Przykładem mogą być plany inwestycji z wiązanych z Centralnym Punktem Komunikacyjnym
(Gorzów Wlkp. jest pomijany w tych planach). Podobnie rzecz się
ma z elektryfikacją linii kolejowej 203 Gorzów Wlkp.-Krzyż. Inwestycja ta dalej przekładana jest na odległe terminy -perspektywa realizacji 2030-2040 !!! Gorzów Wlkp. to jedyne miasto wojewódzkie,
które nie posiada kolejowej trakcji elektrycznej.
3.Koncesja na poszukiwanie i rozpoznanie złuż miedzi i srebra dla
firmy MIEDZI KOPPER. Temat zasygnalizowany na ostatnim spotkaniu Rady. Trwa wymiana korespondencji pomiędzy Urzędem
Marszałkowskim a Ministerstwem Klimatu i Środowiska. Ministerstwo aktualnie prowadzi postępowanie rozpoznawcze.
4.Lubuski plan na rzecz zatrudnienia na 2023 r. Przedstawiono założenia planu oraz uwarunkowania geopolityczne. Bezrobocie w województwie kształtuje się na niskim poziomie-4,2 % ( średnia krajowa to 5,1%) dane z września 2022 r. Na ten moment nie ma sygnałów dotyczących postępowań upadłościowych oraz zwolnień grupowych. Cały czas brakuje pracowników, najbardziej deficytowe zawody to kierowcy oraz pielęgniarki i położne. Sytuacje częściowo ratują
obcokrajowcy – aktualnie legalnie zatrudnionych w naszym regionie
jest ponad 33 tysiące (ponad 90 % z nich to Ukraińcy). Niestety
demografia nie wskazuje na poprawę sytuacji w najbliższym okresie…
Szczegółowe plany dotyczące planu zatrudnienia na 2023 r. członkowie
WRDS dostaną po zakończeniu 2022 r. W tym punkcie zebrania poruszono jeszcze temat umów śmieciowych oraz agencji pośrednictwa
pracy. Na przykładzie wyzyskiwania i poniżania pracowników z Ameryki Łacińskiej przez firmę Easttrees, strona NSZZ Solidarność po
raz kolejny wskazała na konieczność ograniczenia do niezbędnego minimum umów innych niż umowa o pracę.
Ostatnie w tym roku spotkanie Rady zakończyły życzenia
Świąteczno-Noworoczne.

Uroczystości pogrzebowe Ś.P. Roberta Stadnika odbyły się 10 grudnia 2022 r. na Cmentarzu Komunalnym w Gorzowie Wlkp. przy
ulicy Żwirowej. Msza Święta w intencji Zmarłego odbyła się w Kaplicy Cmentarnej. Po Liturgii jej uczestnicy procesyjnie udali się na
miejsce wiecznego spoczynku Roberta, gdzie złożono urnę z
Jego prochami

W ostatniej ziemskiej drodze Roberta uczestniczyła Rodzina, Znajomi, Koleżanki i Koledzy, przedstawiciele Dyrekcji i
Kierownictwa Enea Operatora Oddział Dystrybucji w Gorzowie
Wlkp. oraz przedstawiciele NSZZ Solidarność -związku do którego
Zmarły Należał. Nasi koledzy z Rejonu Dystrybucji Gorzów Wlkp.
wystawili Poczet Sztandarowy Naszej Organizacji.
Anielski orszak niech twą duszę przyjmie,
Uniesie z ziemi ku wyżynom nieba,
A pieśń zbawionych niech ją zaprowadzi,
Aż przed oblicze Boga Najwyższego.

ROBERCIE SPOCZYWAJ W POKOJU.

6.12.2022 Świąteczna pomoc 2022

„Solidarność - to
znaczy: jeden i
drugi, a skoro
brzemię, to
brzemię niesione
razem, we
wspólnocie”
stosując w praktyce
5.12.2022 Zmarł Robert Stadnik nauki Św. Jana Pawła II, co roku przed Świętami Bożego Narodzenia wyszukujemy rodziny, które znalazły się w ciężkiej sytuacji życioKolejna bardzo smutna wiadomość, w nocy z 4 wej i instytucje, które pomagają potrzebującym.
W miarę naszych możliwości staramy się im pomóc. W tym roku postana 5 grudnia 2022 r. w wieku 52 lat Zmarł
nowiliśmy wesprzeć naszą Koleżankę samotnie Wychowującą
nasz kolega Robert Stadnik Starszy
Elektromonter Pogotowia Energetycznego w dwójkę dzieci oraz harcerzy z Zespołu Szkół Specjalnych w
Gorzowie Wlkp. na częściowe pokrycie kosztów wyjazdu na
|Rejonie Dystrybucji Gorzów Wlkp.
Po raz kolejny cisną się na usta słowa ks. Jana biwak niepełnosprawnych harcerek i harcerzy z 8 Gorzowskiej
Drużyny Harcerskiej.
Twardowskiego
„Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą zostaną po nich buty i telefon głuchy”

(Ciąg dalszy na stronie 5)
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Naszą coroczną pomoc nagłaśniamy nie po to by się tym chwalić, ale
po to by zachęcić innych do pomocy potrzebującym.
Najważniejszym darem jest możliwość pomagania.
Korzystajmy z tego daru.

7.12.2022 Opublikowano nowe
rozporządzenie
taryfowe dla energii elektrycznej

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z
dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie sposobu
kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną
Rozporządzenie - jak wskazano w uzasadnieniu - w znacznej mierze
powiela treść aktualnie obowiązujących przepisów z rozporządzenia
taryfowego Ministra Energii z marca 2019 r. Wprowadzono do niego
jednak przepisy dotyczące liczników zdalnego odczytu, przenoszenia
w taryfach wybranych kategorii kosztów, magazynowania energii
elektrycznej, taryfy dla jednostek ochotniczych straży pożarnych.
Dodatkowo - jak zaznaczono w uzasadnieniu - uporządkowano kwestię uwzględniania podatku akcyzowego w kalkulacji ceny energii
elektrycznej przez przedsiębiorstwa zajmujące się obrotem energią
elektryczną.
Stawki opłat dystrybucyjnych będzie się kalkulować z uwzględnieniem kosztów instalowania u odbiorców końcowych liczników zdalnego odczytu.
Jak wskazano w uzasadnieniu, przepis taki pozwoli operatorom systemów elektroenergetycznych na kalkulowanie stawek opłat dystrybucyjnych z uwzględnieniem kosztów instalacji liczników zdalnego
odczytu.

8.12.2022 Przestoje francuskich
elektrowni jądrowych.

Ponieważ liczne francuskie elektrownie jądrowe przechodzą obecnie
konserwację, w styczniu spodziewane są utrudnienia w dostawach, a
rząd rozpoczął przygotowania do lokalnych przerw w dostawach
prądu podczas szczytowego obciążenia, aby zapobiec niekontrolowanemu blackoutowi.
AFP podała, że po północy większość ulic została ponownie oświetlona.

9.12.2022 r. W Szewcji może zabraknąć prądu

Sytuacja w energetyce jest krytyczna w związku z czasowym wyłączeniem reaktorów jądrowych.
"W południowej Szwecji może dojść do odłączenia gospodarstw domowych od sieci "- ostrzegł premier tego kraju Ulf Kristersson, apelując o oszczędzanie energii. Minister pracy dodał, że Szwecja będzie
spalać nawet śmieci, aby zapewnić energię.
"Nie chcemy w żaden sposób siać paniki, ale sytuacja jest poważna.
Wiem, że wielu Szwedów ogranicza zużycie prądu, aby zmniejszyć koszty, teraz trzeba oszczędzać również, aby przeciwdziałać odłączeniom" oznajmił Kristersson na konferencji prasowej.
Według Kristerssona wpływ na "napiętą" sytuację ma wstrzymanie
na dziewięć dni produkcji energii przez największy szwedzki reaktor jądrowy Oskarshamn 3 z powodu prac konserwacyjnych. W weekend w związku z wykryciem usterki o połowę zmniejszona zostanie
moc bloku Ringhals 3. Ponadto od połowy sierpnia trwa naprawa
reaktora Ringhals 4, który ma zostać włączony dopiero 23 lutego.
Normalnie działa jedynie znajdująca się na północ od Sztokholmu elektrownia jądrowa Forsmark z trzema blokami.
Wcześniej szwedzki Urząd ds. Energii w wydanym komunikacie jako
"szczególnie trudny" wskazał okres między 9 a 18 grudnia na południu
Szwecji w godzinach zwiększonego zapotrzebowania na prąd. Jak wskazano, Skania z miastem Malmoe jest regionem, w którym występuje
największa w Europie dysproporcja między wielkością produkcją energii a zapotrzebowaniem na prąd.
Towarzyszący Kristerssonowi minister rynku pracy i integracji,
Johan Pehrson, który jest zwolennikiem energii jądrowej, przekonywał, że do kryzysu w energetyce doprowadziły decyzje rządu socjaldemokratów i Zielonych o przedwczesnym zamknięciu w ostatnich
latach czterech reaktorów w siłowniach jądrowych. "Będziemy wykorzystywać wszystkie źródła energii, w tym spalać gaz, olej opałowy i
śmieci, aby zwiększyć produkcję prądu" - zapewnił.
Dyrektor szwedzkich sieci elektroenergetycznych Svenska Kraftnats
Lotta Medelius-Bredhe przekazała, że w najbliższych dniach energia
będzie także importowana z Norwegii, Niemiec oraz Polski. "Ceny
prądu będą nadal bardzo wysokie" - podkreśliła.
Zapowiadane od jesieni przez rząd rekompensaty za wysokie rachunki
za energię mają być wypłacone najwcześniej w lutym.

Francuska energetyka doświadcza problemu
rekordowej liczby wyłączonych reaktorów
atomowych i to w obliczu poważnych obaw o
zapewnienie mieszkańcom dostaw elektryczności. Przyczyną przestojów jest dotkliwy
brak spawaczy - informuje Agencja Reutera
Produkcja energii jądrowej przez państwowy francuski koncern EDF
spadła do najniższego poziomu od 30 lat. Przyczyną bezprecedensowo
wysokiej liczby przestojów jest brak wyspecjalizowanych pracowników - w tym spawaczy.
EDF i inne firmy cierpiące z powodu kłopotów ze znalezieniem spawaczy zdecydowały się na stworzenie szkoły zawodowej, która
w przyspieszonym tempie dostarczy francuskiej gospodarce tak
niezbędnych fachowców.
David Le Hir, prezes należącej do EDF elektrowni jądrowej
Flamanville 1 i 2 przewiduje, że do 2030 roku francuski przemysł jądrowy będzie potrzebował ok. 1000 spawaczy (dzisiaj jest ich 500).
Szkoła będzie uczyć podstawowych umiejętności, a kurs dziewięciomiesięczny ma wystarczyć przyszłym spawaczom uzyskać uprawnienia
do pracy w elektrowniach jądrowych. Tymczasem w normalnych
warunkach uzyskanie odpowiednich kwalifikacji zajmuje zwykle od
pięciu do siedmiu lat. Szkoła w Hefais będzie dążyć do tego, aby zro9.12.2022 Ceny energii w UE
bić to znacznie szybciej, ale jej dyrektor nie chciał powiedzieć, w jaki
sposób się to odbędzie. Kluczowym narzędziem przyspieszającym tem- Firma Energy Solution Sp. z o.o., zajmująca się działalnością doradczą
po kształcenia ma się stać trening z wykorzystaniem narzędzi wirtualnej dla odbiorców energii elektrycznej i paliwa gazowego przygotowała
kolejną, comiesięczną analizę średnich cen energii.
rzeczywistości.
W listopadzie br. na rynku SPOT za 1 MWh płacono w UE średnio
8.12.2022 -Blackout w Paryżu
powyżej 187 Euro. W Polsce cena ta oscylowała w ubiegłym miesią8 grudnia 2022 r. cztery dzielnice stolicy Francji utonęły w całkowicu wokół 174 Euro. Uśredniona cena zakupu energii dla kontraktu
tych ciemnościach. Około 125 tys. odbiorców w stolicy Francji zoterminowego (BASE Y) na 2023 r. wynosiła nieco ponad 305 Euro.
stało w czwartek wieczorem dotkniętych przerwą w dostawie prądu.
W Polsce spółki handlujące energią, podobnie jak w poprzednim miePrzyczyną wyłączenia była awaria transformatora.
siącu, oczekiwały za 1 MWh ok. 234 Euro.
"Około godziny 22:15 w stolicy bez prądu pozostawały cztery dzielni➝ Średnia cena energii na rynku SPOT w listopadzie w UE wzroce" - poinformowali zarządcy sieci Enedis i RTE.
Na portalach społecznościowych wielu zdumionych paryżan udostępniło sła o blisko 13 proc. w stosunku m/m i wyniosła 187,24 EUR/MWh
➝ W Polsce średnia cena energii SPOT w listopadzie była wyższa o
zdjęcia pokazujące ulice z wyłączonymi latarniami ulicznymi, syponad 27 proc. m/m, kosztowała 174,05 EUR/MWh
gnalizacją świetlną oraz budynki pozbawione oświetlenia.
Podczas gdy cała Francja przygotowuje się na możliwe tej zimy prze- ➝ Średnia cena energii w UE dla kontraktu terminowego (BASE Y
rwy w dostawie prądu, burmistrz centrum Paryża, Ariel Weil, zare- -23) spadła w listopadzie m/m o ponad 12 proc. i wyniosła 305,69
EUR/MWh
agował na incydent żartem, stwierdzając, że nie spodziewał się, że
➝ W Polsce średnia cena energii (BASE Y-23) w listopadzie wynioprąd zniknie tak szybko.
sła 234,28 EUR/MWh, kształtując się na podobnym poziomie, jak w
Przerwa w dostawie prądu nastąpiła w przeddzień ćwiczeń organizomiesiącu ubiegłym (234,03 EUR/MWh)
wanych przez władze, które w piątek będą symulować czasowe i
regionalne wyłączenie prądu.
(Ciąg dalszy na stronie 6)
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2.Obchody 41 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Gorzowie
Wlkp. Zapoznano zebranych z programem obchodów: 13.12.2022 : godz.14.00 Urząd Wojewódzki ( wręczenie odznaczeń państwowych
członkom Ruch Młodzieży Niezależnej), -godz.18.00 Katedra Gorzowska (Msza Święta i intencji ofiar stanu wojennego). 16.12.2022
Średnia cena dostaw natychmiastowych energii elektrycznej w migodz.12.00 spotkanie pod tablicą upamiętniającą brutalnie spacyfinionym miesiącu wyniosła dla całej opisywanej strefy 187,24 EUR/
kowanego strajku z ZM URSUS z 16.12.1981 r.
3.Relacja z ostatniego spotkania Komisji Krajowej
NSZZ Solidarność (KK). W. Rusakiewicz zrelacjonował zebranie KK jakie odbyło się 8 i 9 grudnia 2022 r.
w Kołobrzegu. Przedstawił też najważniejsze tamy poruszane podczas tego spotkania-8 postulatów, które miały być wyartykułowane podczas Marszu Godności (16
listopada 2022 r.). Manifestacja w Warszawie ostatecznie z związku z bardzo napiętą sytuacją na granicy
wschodniej. Przedstawiono relacje z kilku tur negocjacji jakie odbyły się z Rządem RP.
4.Relacja posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu
Społecznego Województwa Lubuskiego (WRDS). K.
Gonerski zapoznał zebranych z tematyką zebrania
WRDS jakie odbyło się w Zielonej Górze 5 grudnia
2022 r.
5.Nowelizacja Ustawy o Radzie Dialogu Społecznego.
Przedstawiono główne punkty zawarte w nowelizacji.
6.Wybory związku na kadencję 2023-28. Wybory na
nową kadencję już się rozpoczęły. Przedstawiono relację
z odbytych już wyborów w regionie.
7.Sprawy różne: -Podsumowano obchody 40 rocznicy
największej w historii Gorzowa manifestacji 31.08.1982 r. oraz Święta Wolności i Solidarności. MWh, wobec 165,98 EUR/MWh w październiku (+12,8%). Na polPracodawca Przyjazny Pracownikom ( przedstawiono kandydaturę z
skim rynku listopad miał dwa oblicza. Pierwsza połowa miesiąca cechowała się niższym zapotrzebowaniem krajowego systemu elektroener- Naszego Regionu).
getycznego i wyższym poziomem generacji OZE ze źródeł niesterowalnych (wiatr, słońce). Średni hurtowy koszt energii elektrycznej według
notowań pierwszego fixingu wyniósł w tym okresie niespełna 649 zł/
MWh (1-15 XI). Druga część miesiąca to spadek temperatur i obniżenie nasłonecznienia (wzrost zapotrzebowania) przy dużo niższej generacji wiatrowej. Ten okres rozliczył się poziomem 976 zł/MWh (+50%
vs pierwsza połowa miesiąca). Poziom wyłączeń z pracy głównych
bloków polskich elektrowni był znaczący, ale niższy niż w najgorszych
momentach tego roku. Zakładając, że prognozy pogody na pierwszy
kwartał 2023 r. się sprawdzą i będziemy mieli do czynienia z relatywnie
ciepłą zimą, to w połączeniu z choćby średnim poziomem wietrzności,
system powinien poradzić sobie z ciągłością dostaw.
Średnia cena kontraktów terminowych na 2023 r. wyniosła 305,69
EUR/MWh i była niższa od październikowej o -12,4%. Do połowy
miesiąca europejskie rynki hurtowe energii elektrycznej, węgla kamien- Po zakończeniu obrad ZRG odbyło się okolicznościowe spotkanie
związane ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia. W sponego i gazu ziemnego pogłębiały spadki w ruchu trwającym od czasu
tkaniu oprócz członków ZRG wzięli udział zaproszeni goście: -Kapelan
wyznaczenia maksimów cenowych latem. Druga połowa miesiąca
upłynęła pod znakiem odrabiania części ze zdobytego przez wspomnia- Gorzowskiej Solidarności Ks. Andrzej Szkudlarek, -Wojewoda Luną falę spadkową dystansu. Dla części krajów spadki na rynku termi- buski Władysław Dajczak oraz członkowie Regionalnego Koła Emerytów i Rencistów. Jak zwykle przy takich spotkaniach były: kolędy,
nowym w ujęciu miesięcznym był głębsze – m.in. we Francji, w
Słowo Boże, opłatek, życzenia oraz potrawy wigilijne. Można było
Niemczech, w Wielkiej Brytanii i w krajach Europy Południowojuż poczuć magiczną atmosferę Świąt Bożego Narodzenia.
Wschodniej. Strefy cenowe do tej pory najtańsze, tj. kraje skandynawskie, kraje Półwyspu Iberyjskiego i Polska pozostały na praktycznie niezmienionych pułapach cenowych. Na Towarowej Giełdzie
Energii w Warszawie notowania na kontrakcie na 2023 r. kształtowały
się w przedziale 915-1430 zł/MWh i należy to uznać, szczególnie w
świetle krajowych zmian prawnych, stabilizacji cen nośników energii
oraz relatywnej stabilizacji na rynku uprawnień do emisji, za bardzo dużą, i momentami trudną do wytłumaczenia, zmienność cen.
➝ Listopad cechował się stabilizacją cen nośników energii, a największy wpływ na rynki hurtowe ma okres zbliżającej się zimy

13.12.2022 Obradował Zarząd Regionu Gorzów
NSZZ Solidarność.

W 41 rocznicę
wprowadzenia
stanu wojennego w
siedzibie związku
w Gorzowie Wlkp.
spotkali się
członkowie
Zarządu Regionu
Gorzów NSZZ
Solidarność (
ZR G).

Tematyka poruszana podczas spotkania:
1.Protokół z ostatniego zebrania. Wysłuchano i przyjęto protokół z 11 wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.
października 2022 r.

13.12.202241 rocznica
Wojny z
Narodem
W Gorzowie
Wielkopolskim
obyły się obchody
41. rocznicy
(Ciąg dalszy na stronie 7)
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Obchody tej smutnej rocznicy rozpoczęła uroczystość w Urzędzie
Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Kilkunastu działaczy Ruchu Młodzieży Niezależnej zostało uhonorowanych Medalami Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Medale przyznane przez Prezydenta Andrzeja Dudę wręczył Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak

W.Dajczak i W.Rusakiewicz w krótkich wystąpieniach przypomnieli zebranym wydarzenia z 1981 r. ,okresu stanu wojennego oraz
udział Opozycji Gorzowskiej w walce z narzuconym nam systemem.
Dla upamiętnienia ofiar stanu wojennego ułożono też krzyż z biało
czerwonych zniczy.
W rocznicowych uroczystościach uczestniczyli Gorzowianie przedstawiciele Władz Wojewódzkich i Miejskich oraz Zarządu Regionu
NSZZ Solidarność. Przybyły również Poczty Sztandarowe NSZZ
Solidarność.

Kolejnym punktem obchodów była Msza Święta w Katedrze Gorzowskiej w intencji Ojczyzny oraz ofiar stanu wojennego. Liturgii
przewodniczył Proboszcz Katedry Ks. Zbigniew Kobus w koncelebrze z Kapelanem Gorzowskiej Solidarności Andrzejem Szkudlarkiem i Proboszczami Gorzowskich Parafii.

Powtórka z historii, co się wydarzyło 41 lat temu.

Mszę Świętą zakończyła uroczystość poświęcenie figury Patrona
NSZZ Solidarność Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, który od dzisiaj
będzie miał swoje miejsce w Katedrze.

W niedzielę 13 grudnia 1981 r. o godz. 6, sowiecki generał Wojciech
Jaruzelski poinformował o ukonstytuowaniu się Wojskowej Rady
Ocalenia Narodowego i wprowadzeniu na mocy dekretu Rady
Państwa stanu wojennego na terenie całego kraju.

Po Mszy jej uczestnicy udali się na Stary Rynek, gdzie odbyła się dalsza część obchodów. Delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze pod
Białym Krzyżem Solidarności.

Władze komunistyczne jeszcze przed północą rozpoczęły zatrzymywanie działaczy opozycji i Solidarności. Na ulicach miast pojawiły się
patrole milicji i wojska, czołgi, transportery opancerzone i wozy
(Ciąg dalszy na stronie 8)

str. 8 / Pod Napięciem / 246 / 12 / 2022
(Ciąg dalszy ze strony 7)

bojowe. To, co stało się 13 grudnia 1981 r. było przygotowaną operacją.
To był zamach na Polski Naród. Twórcy stanu wojennego, aby
utrzymać się przy władzy zgodzili się na niszczenie Polski, wypowiedzieli wojnę społeczeństwu polskiemu, chcieli zniszczyć Solidarność.
Jak się później okazało plany te się nie ziściły. Jednak pokojową rewolucję Solidarności zatrzymano aż do upadku władzy komunistycznej w Polsce w 1989 r. Przez ten czas złamano wiele "kręgosłupów".
Wprowadzony niezgodnie z konstytucją stan nadzwyczajny, zaowocował internowaniem w 49 ośrodkach ponad 10 tysięcy działaczy
opozycji antykomunistycznej, tysiące kolejnych było inwigilowanych i zastraszanych. Około 100 osób straciło życie.
Wojsko Polskie zostało wyprowadzone na ulice i użyte do rozprawy z
Solidarnością. Było to niepojęte, że Polskie Wojsko może w ten
sposób wystąpić przeciwko własnemu narodowi. Stan wojenny
trwał 586 dni, do 22 lipca 1983 roku.
Osoby, które dopuściły się tej zbrodni na Narodzie nigdy nie zostały
ukarane. Było wręcz odwrotnie. Jaruzelski, główny sprawca Wojny z
Narodem, został prezydentem, Kiszczak – wicepremierem, ludzie
Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego – ministrami… Obecnie
członkowie byłych władz PZPR (delegatury władz sowieckich w
Polsce w czasie PRL) Włodzimierz Cimoszewicz, Jerzy Miller
i Marek Belka zasiadają w Parlamencie Europejskim…

rzone w opozycje, to jego obciążają tajemnicze śmierci i brutalne
działania wymierzone w solidarnościowe podziemie. IPN zarzucał
mu także przekroczenie uprawnień przez utrudnianie i kierowanie
na fałszywe tory śledztwa w sprawie śmiertelnego pobicia przez
milicję Grzegorza Przemyka w 1983 r. Śledztwo zostało później
umorzone z powodu przedawnienia karalności. Zamieszany był też
w zabójstwo ks. Jerzego Popiełuszki w październiku 1984 r.
Kiszczak był jednym z głównych pomysłodawców i uczestnikiem
rozmów w Magdalence i prac Okrągłego Stołu w 1989
r. (komuniści dogadali się z częścią opozycji, że w zamian za oddanie władzy nie będą nigdy rozliczeni)
W 2008 roku sąd uznał, że Kiszczak ponosi "winę nieumyślną" za
przyczynienie się do śmierci górników w kopalni "Wujek", a potem
umorzył tę sprawę. W 2011 roku warszawski Sąd Okręgowy go uniewinnił. Rok później, w styczniu 2012 roku, ten sam sąd w procesie przeciwko twórcom stanu wojennego uznał Kiszczaka winnym
członkostwa w związku przestępczym o charakterze zbrojnym, skazując
go na 4 lata pozbawienia wolności, ale łagodząc wyrok do 2 lat ze
względu na amnestię z 1989 roku. Dodatkowo, przez podeszły wiek
skazanego oraz jego stan zdrowia, wyrok zawieszono.
W 2015 r. Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie zaapelowało o to by Jaruzelskiego i Kiszczaka zdegradować do stopnia szeregowców . Apel o podjęcie stosownych działań został zawarty w
liście, jaki wysłano do ówczesnego Prezydenta Bronisława
Komorowskiego oraz Ministra
Obrony Tomasza Siemoniaka.
Poprzednia władza nie podjęła
jednak tego tematu. W 2018
nowa władza (PiS) doprowadziła do przyjęcia przez Sejm
RP ustawy degradacyjnej,
niestety Prezydent Andrzej Duda ją zawetował !!!

13.12.2022 Świąteczne spotkanie w Enea Logistyce.

Jaruzelski odpowiedzialny za masakrę na wybrzeżu w grudniu 1970
i wojnę z narodem w grudniu 1981 r. nie został nigdy skazany. Sowiecki generał żył sobie dobrze na generalskiej emeryturze
( 6 tys. zł.) do 25.05.2014 r. 30.05.2014 został pochowany w Alei
Zasłużonych !!! na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w
Warszawie.

Drugi bandyta Kiszczak zmarł 25.11.2015 r. w Warszawie w wieku
90 lat. Obok Jaruzelskiego był jednym z głównych planistów i realizatorów operacji wprowadzenia stanu wojennego. To podległe jemu
służby przez całe lata 80 prowadziły jawne i tajne działania wymie-

Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia były okazją do spotkania w
Enea Logistyce Oddziałów Gorzów Wielkopolski i Szczecin. W spotkaniu z Pracownikami uczestniczył Prezes Michał Comba oraz Dyrektor OD Gorzów Robert Wrzosek. M.Comba przedstawił aktualną
sytuację w Spółce oraz podziękował wszystkim za dobrą pracę, która
wpływa na poprawę wyników finansowych.
Spotkanie było też okazją do świątecznego poczęstunku przygotowanego przez stronę pracodawcy.

(Ciąg dalszy na stronie 9)
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14.12.2022 UWAGA KONKURS

Gorzowskich Energetyków Ks. Jarosław Zagozda , Przewodniczący
Oddziału Terenowego Gorzów Katolickiego Stowarzyszenia Energetyków NAZARET Czesław Szablewski oraz spora grupa Pracowników Centrali ODG.
Jak zwykle przy takiej okazji wysłuchano Słowa Bożego , przy opłatku składano sobie wzajemnie życzenia , a w trakcie przerw przy
spożywaniu potraw wigilijnych śpiewano kolędy.
Atmosfera spotkania była iście wigilijna.

15.12.2022. Umowa Społeczna
w sprawie NABE uzgodniona.
Umowa społeczna dotycząca wydzielenia aktywów węglowych ze
spółek z udziałem Skarbu Państwa uzgodniona. Zawiera ona gwarancje pracownicze dla pracowników przedsiębiorstw, które w
związku z transformacją energetyczną i powołaniem NABE zostaną
objęte zmianami.
Przedstawiciele strony rządowej, reprezentatywnych organizacji
związkowych oraz spółek energetycznych z udziałem Skarbu Państwa uzgodnili i parafowali treść Umowy Społecznej dotyczącej
transformacji sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa
NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. serdecznie zaprasza do udzia- węgla brunatnego, w tym wydzielenia wytwórczych i wydobywczych
łu w konkursie wszystkie osoby ,które w przygotowanej przez nas
aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa. Umowa
paczce świątecznej otrzymały Szopkę Bożonarodzeniową.
określa zobowiązania wobec pracowników sektora elektroenergetyczneKonkurs polega na jak najładniejszym ozdobieniu i udekorowaniu
go oraz sektora wydobycia węgla brunatnego w związku z procesem
szopki, a następnie zrobieniu zdjęcia i przesłaniu zdjęcia na adres : stopniowej transformacji regionów silnie związanych z energetyką konmariusz.kepiszak@operator.enea.pl w terminie do 05.01.2023.
wencjonalną i utworzeniem Narodowej Agencji Bezpieczeństwa
Do zdjęcia należy dołączyć informację o wieku osoby dekorującej.
Energetycznego.
Dla autorów najładniejszych projektów uszykowaliśmy atrakcyjne
Założenia Umowy Parafowana Umowa zawiera uzgodnione zapisy
nagrody niespodzianki. Konkurs przewidziany jest dla naszych
dotyczące:
milusińskich i dla osób dorosłych.
-gwarancji pracowniczych w obszarze statusu pracodawcy, zachowaMiłej zabawy.

15.12.2022 Świąteczne spotkanie w Zdroisku.

Cz.Szablewski, Ks.J.Zagozda, E.Bułkowski, M.Rusakiewicz.

Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią Covid 19, w
Oddziale Dystrybucji Gorzów powrócono do tradycji spotkań świątecznych, które odbywają się przed Świętami Bożego Narodzenia.
Przedświąteczne spotkania mają długą tradycję, w tym roku już po raz
22 Kadra Kierownicza i Pracownicy wspólnie przygotowują się do
narodzin Jezusa.
Gospodarzem tegorocznego spotkania zorganizowanego w Ośrodku
Szkoleniowym w Zdroisku był Dyrektor OD Gorzów Edward
Bułkowski.

Na zaproszenie gospodarza w Wigilii uczestniczył pełniący obowiązki
Prezesa Zarządy Enea Operator Marek Rusakiewicz , Duszpasterz

nia uprawnień pracowniczych i stabilizacji zatrudnienia, warunków
pracy i wynagrodzeń po procesie wydzielenia aktywów węglowych ze
spółek z udziałem Skarbu Państwa,
-systemu osłon socjalnych dla pracowników przedsiębiorstw prowadzących działalność wytwórczą energii elektrycznej oraz przedsiębiorstw górniczych węgla brunatnego,
-mechanizmów minimalizowania skutków transformacji,
- monitorowania realizacji Umowy Społecznej.
Przepisy Umowy zabezpieczają uprawnienia pracownicze na okres
transformacji oraz przewidują wprowadzenie w drodze ustawowej pakietu świadczeń socjalnych dla pracowników w okresie wyłączania
bloków energetycznych lub systemowej redukcji wydobycia węgla brunatnego.
Uroczyste podpisanie Umowy Społecznej zaplanowano na 22 grudnia
br.
Wielomiesięczne negocjacje. Wypracowana treść Umowy
Społecznej stanowi podsumowanie wielomiesięcznych rozmów i negocjacji prowadzonych przez przedstawicieli strony rządowej, strony społecznej oraz strony pracodawców
Trójstronnego Zespołu ds. Branży Energetycznej i Trójstronnego Zespołu ds. Branży Węgla Brunatnego. Rozmowy dotyczyły rozwiązań z obszaru prawa pracy dla pracowników objętych przekształceniami właścicielskimi w
związku z wydzieleniem aktywów węglowych ze spółek z
udziałem Skarbu Państwa oraz działań przewidzianych do
podjęcia w ramach łagodzenia skutków transformacji
energetycznej w Polsce.
W toku negocjacji wskazywano na konieczność wypracowania zapisów, które pozwolą zminimalizować negatywne skutki spo(Ciąg dalszy na stronie 10)
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łeczno-gospodarcze transformacji sektora elektroenergetycznego i
branży węgla brunatnego oraz będą podstawą zrównoważonego przebiegu transformacji energetycznej, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej.
Rozmowy z Komisją Europejską. Wejście w życie wskazanych w
Umowie Społecznej osłon socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego oraz branży węgla brunatnego oraz będzie wymagało
notyfikacji w zakresie ich zgodności z zasadami pomocy publicznej
przez Komisje Europejską.

16.12.2022 41 rocznica pacyfikacji ZM URSUS

16 grudnia 2022 r. obchodziliśmy 41. rocznicę strajku i pacyfikacji

w Zakładach Mechanicznych URSUS w Gorzowie Wielkopolskim.
Pracownicy Ursusa domagali się: odwołania stanu wojennego w
Polsce, wypuszczenia uwięzionych działaczy Solidarności, rozliczenia winnych zniszczenia pomieszczeń Zarządu Regionalnego oraz
nie wyciągania żadnych konsekwencji w stosunku do strajkujących.

Jak co roku uczestnicy strajku w rocznice jego pacyfikacji spotkają
się by wspólnie uczcić pamięć tych, którzy walczyli o Wolną Polskę.
Nie inaczej było w tym
roku.
Niestety dalej nie ma
pomnika, który by upamiętnił jedno z najważniejszych wydarzeń w
historii Gorzowa Wlkp.
, jakim na pewno był
strajk w stanie wojennym Pracowników ZM
URSUS, oraz jego
brutalna pacyfikacja.
Tablica, którą w 2006 r.
Ludzie Solidarności
umieścili na jednej ze
ścian Hali Wydziału
Mechaniczno- Montażowego (miejsca strajku)
została przeniesiona na
pobliski skwer pomiędzy ulicami Grobla i
Woskowa.

Była hala Ursusa w 2022 ro została wyremontowana, i obecnie mieści
się tam inkubator przedsiębiorczości. A w miejscu wcześniejszego
posadowienia tablicy mieści się sklep Kawy i Alkohole Świata.
Niestety nic nie słychać o pomniku, boimy się że kamień z tablicą
ma załatwić temat innego godnego upamiętnienia wydarzeń ze stanu wojennego. Wcześniejsze próby powstania pomnika -czołg który
został wykorzystany do pacyfikacji T-54 lub pomnik w formie płaskorzeźby nie znalazły zainteresowania ze strony Władz
Miasta i Województwa.
Polityka historyczna pozostawia wiele do życzenia. Skandalem jest
zburzenie w sierpniu tego budynku portierni byłych ZM Ursus,
świadka historii pacyfikacji. To tutaj po kilku godzinach stania na
mrozie dokonywano selekcji wśród strajkujących (albo do domu
albo do więzienia). Miejsce po byłej portierni powiększy parking…
Trudno nawet to komentować.

W piątkowe południe 16 grudnia 2022 r. przy tablicy umieszczonej w
nowym miejscu spotkali się :Uczestnicy Strajku w Ursusie, Pracownicy byłych ZM URSUS (w tym również byli żużlowcy Stali Gorzów), Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, Członkowie Zarządu Regionu Gorzów NSZZ Solidarność z Przewodniczącym Waldemarem Rusakiewiczem na czele, oraz inne delegacje. Jak co roku w
okolicznościowym spotkaniu uczestniczyły też Poczty Sztandarowe
NSZZ Solidarność byłych ZM URSUS, Zarządu Regionu i Gorzowskiej Enei. Obecny był również Kapelan Gorzowskiej Solidarności i
uczestnik strajku, ksiądz Andrzej Szkudlarek.
Ks. Andrzej Szkudlarek ponownie poświęcił pamiątkową tablicę
w nowym miejscu.
Po krótkich wystąpieniach
W. Dajczaka i W. Rusakiewicza
delegacje obecne na uroczystości
złożyły wieńce kwiaty oraz
zapaliły znicze.

W rocznicowym spotkaniu
uczestniczyło 4 uczestników
strajku z 16 grudnia 1982 r. Z
racji upływającego czasy jest
nas coraz mniej.
Mamy nadzieję, że dożyjemy
momentu powstania pomnika upamiętniającego STRAJK W ZM
URSUS.

Pogoda w tym roku przypominała tamtą z 16 grudnia 1981 r. (srogi
mróz) dlatego organizatorzy korzystając z gościnności Proboszcza
(Ciąg dalszy na stronie 11)
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pobliskiej Parafii Chrystusa Króla Jerzego Piaseckiego zaprosili
wszystkich uczestników do salki katechetycznej na coś ciepłego i
słodkiego oraz smalczyk z ogórkami kiszonymi. Była możliwość w
spokojnej i ciepłej atmosferze powspominać te straszne czasy z historii Polski i Gorzowa Wielkopolskiego.

16.12.2022 Świąteczne spotkanie w RD Gorzów

Pracownicy, Kierownictwo i Dyrekcja Rejonu Dystrybucji Gorzów
spotkali się w Restauracji „DOMOWA” w Gorzowie Wielkopolskim.
Okolicznościowe spotkanie odbyło w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia. Dyrekcja przygotowała poczęstunek w
większości składający się z potraw wigilijnych, co sprawiło, że wszyscy
poczuli już magiczną atmosferę Świąt Bożego Narodzenia.
Uczestnicy strajku od lewej: Gwidon Szewczyk, K. Gonerski, Wiesław Grześkowiak

Wszystkim, którzy przyczynili się do godnego uczczenia 41 rocznicy
pacyfikacji serdecznie dziękujemy.
Powtórka z historii -Strajk w Ursusie:
Ważniejsze fakty z pacyfikacji strajku.

17.12.2022 –52 rocznica
MASAKRY NA WYBRZEŻU

15 grudnia 1981 Załoga Ursusa w proteście przeciwko wprowadzonego 13 grudnia 1981 r, stanowi wojennemu rozpoczęła Strajk Okupacyjny. Ówczesne władze zdecydowały się spacyfikować siłą zakład
w nocy z 15 na 16 grudnia 1981 r. Pacyfikacja rozpoczęła się ok
3.00 16 grudnia 2021 r. W strajku uczestniczyło 1200 osób w ciągu
dnia (w momencie pacyfikacji 600). Do likwidacji strajku i jego pacyfikacji użyto:-682 funkcjonariuszy milicji obywatelskiej w tym również ZOMO, -1632 żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego,-1 czołg –
T 54,-3 transportery opancerzone,-3 więźniarki. Oddziały ZOMO
brutalnie rozprawiły się ze strajkującymi robotnikami. Pacyfikacja
miedzy innymi „Ścieżka zdrowia” (bicie pałami i kopanie) urządzona prze ZOMO-wców doprowadziła do ciężkiego pobicia 33 osób
(tyle osób zostało hospitalizowanych). Ucierpiały też ich rodziny strajkujących, które po strajku były prześladowane i represjonowane.
Po strajku zatrzymano 81 osób. Za organizację strajku 15 osób skazano na wyroki od 10 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Wyrok
pięciu lat pozbawienia wolności otrzymał między innymi uznawany za
lidera strajku Tadeusz Kołodziejski. 28 osób zostało skazanych
przez kolegia na grzywnę 4000 zł, a jedna dostała miesięczny areszt.
Po strajku wiele osób zwolniono
dyscyplinarnie z pracy, i wręczono
„wilczy bilet”.
W tym samym czasie w Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” podczas
pacyfikacji strajku zabito 9 Górników.
CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM WALCZACYM O WOLNĄ
POLSKĘ, którzy
„Mieli odrobinę niezbędnej odwagi,
i Szli wyprostowani, wśród tych co
na kolanach”.

Powtórka z historii: Grudzień 1970 r.
Grudniowy bunt robotniczy w Polsce 14-22 grudnia 1970, wystąpienia robotnicze (strajki, wiece, demonstracje) w miastach Wybrzeża,
głównie w Gdyni Gdańsku i Szczecinie , wynikające z pogarszającej
się sytuacji społecznej, gospodarczej i politycznej kraju. Bezpośrednim
pretekstem do wydarzeń grudniowych stało się ogłoszenie 13 grud-

nia podwyżki artykułów żywnościowych (m.in. mąki i mięsa).
W odpowiedzi 14 grudnia rozpoczął się strajk w Stoczni Gdańskiej, który 15 grudnia rozszerzył się także na Stocznię Gdyńską, Port Północny i Stocznię Remontową w Gdańsku. Robotnicy powołali Międzyzakładowy Komitet Strajkowy. Na ulicach Trójmiasta strajkujący sformowali wielotysięczne demonstracje. Rozpoczęły się walki z oddziałami Milicji Obywatelskiej (MO), podpalono Komitet
Wojewódzki PZPR. W. Gomółka podjął decyzję o użyciu broni palnej przez oddziały MO i wprowadzeniu do Trójmiasta jed(Ciąg dalszy na stronie 12)
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nostek Wojska Polskiego (WP) pod dowództwem G. Korczyńskiego
(25 tys. żołnierzy oraz 1300 czołgów i transporterów opancerzonych). 16 grudnia przedstawiciele strajkujących zawarli porozumienie z władzami miasta, ale już w nocy zostali aresztowani. 17
grudnia oddziały MO i WP (po apelu telewizyjnym wicepremiera S. Kociołka) otworzyły ogień do robotników udających się do
pracy w Stoczni imienia Komuny Paryskiej, na skutek czego
zginęło lub zostało rannych setki osób.

Krawczyka. Rozpoczęła je Msza Św. w Kościele pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego w Deszcznie .
Po liturgii jej uczestnicy w kondukcie pogrzebowym udali się na
Cmentarz Komunalny w Deszcznie gdzie złożono ciało
ŚP. Zdzisława Krawczyka .

W ostatniej ziemskiej drodze Zdzisławowi licznie towarzyszyli
Najbliżsi , Rodzina, Sąsiedzi, Znajomi, Koledzy z pracy
oraz Przedstawiciele NSZZ Solidarność -związku do
którego Zmarły Należał.
SPOCZYWAJ W POKOJU.

19.12.2022 Kolejny etap inwestycji
w elektrociepłowni w Gorzowie
16 grudnia strajki rozpoczęły się w Elblągu i Słupsku, 17 grudnia w Szczecinie. Po spacyfikowaniu buntu na Wschodnim Wybrzeżu (do 18 grudnia), główne wydarzenia rozegrały się w
Szczecinie, w którym także utworzono Międzyzakładowy
Komitet Strajkowy (przewodniczący M. Dopierała), kierujący strajkiem generalnym. Do zamieszek na mniejszą skalę
doszło także w Krakowie i Wałbrzychu, strajki zaś wybuchły
w Warszawie, Wrocławiu, Nysie, Białymstoku i Oświęcimiu.
22 grudnia w Szczecinie podpisano porozumienie, w którym
robotnikom gwarantowano m.in.
wycofanie podwyżek, podniesienie płac, nierepresjonowanie
uczestników strajków i ukaranie
winnych za spowodowanie ofiar
śmiertelnych. Do ukarania winnych nigdy nie doszło-główny
winowajca Wojciech Jaruzelski ówczesny minister obrony
narodowej dożył sędziwego
wieku na emeryturze generalskiej, a po śmierci został pochowany w alei zasłużonych…
Według oficjalnych źródeł na
Wybrzeżu zginęło 45 osób ,
1165 zostało rannych, aresztowania objęły 2-3 tys. osób.

W Gorzowskim Oddziale PGE Energia Ciepła trwa budowa kotłowni
szczytowo-rezerwowej o mocy 62,5 MWt. W minionym tygodniu na
teren inwestycji przyjechały kotły. Zakończenie budowy nowej inwestycji planowane jest do końca przyszłego roku
Budowa kotłowni szczytowo-rezerwowej w Gorzowie Wielkopolskim to jedna z kluczowych inwestycji w PGE Energia Ciepła. Do
końca przyszłego roku powstanie m.in. budynek kotłowni, stacja
przygotowania gazu, dwa kotły oraz niezbędna infrastruktura, w
tym rurociągi oraz instalacje elektryczne. Podstawowym paliwem
będzie wysokometanowy gaz systemowy.

Inwestycja rozpoczęła się na przełomie sierpnia i września br. Po
ogrodzeniu terenu i wykonaniu pomiarów geodezyjnych rozpoczęto
prace ziemne. W listopadzie ukończono fundamenty pod kotły oraz
komin. W międzyczasie do gorzowskiej elektrociepłowni dotarły także
pierwsze urządzenia. W tym zbiornik wody zasilającej wraz z kolumną
odgazowywacza, przegrzewacze pary, wentylatory palników kotłowych
oraz inne urządzenia około blokowe.
17.12.2022 Zmarł Zdzisław
Prace te pozwoliły na spełnienie jednego z głównych kamieni milowych
całej inwestycji, czyli transportu samych kotłów. Najpierw płynęły
Krawczyk
one barką z Niemiec do portu w Szczecinie, a następnie transportem
drogowym dotarły do Gorzowa Wielkopolskiego. Całość trwała kilkaDotarła do nas bardzo smutna wiadomość-17
naście dni. Dużym wyzwaniem logistycznym było także ich rozładowagrudnia 2022 r. w wieku 73 lat zmarł Zdzisław
nie na terenie elektrociepłowni oraz montaż na wcześniej przygotowaKrawczyk były Pracownik Rejonu Dystrybucji
nych fundamentach. Cała operacja została zakończona sukcesem w
Gorzów oraz członek Koła Emerytów i Rencipierwszych dniach grudnia.
stów działającego przy Naszej Organizacji
W kolejnych tygodniach prace skupią się na budowie budynku elekZdzisław przeszedł na zasłużoną emeryturę w
trycznego oraz samej kotłowni. Koszt przedsięwzięcia przekroczy
kwietniu 2009 roku.
40 mln zł. Wykonawcą inwestycji jest Bipromet S.A. z Katowic.
Prace potrwają do końca 2023 roku.
20 grudnia
2022 r.
odbyły się
uroczystości
pogrzebowe ŚP
Zdzisława

Do PGE Energia Ciepła należy w Gorzowie Wielkopolskim
elektrociepłownia o łącznej mocy 367 MWt, dostarczającej 1,9
PJ energii cieplnej do mieszkańców miasta. PGE Energia Ciepła
posiada w Gorzowie Wielkopolskim również 135,3 km sieci
ciepłowniczej.
(Ciąg dalszy na stronie 13)
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19.12.2022 ENEA planuje złożyć wniosek o zmianę
wysokości taryfy dla energii

Enea dokonała oceny wpływu zatwierdzonej przez Prezesa URE
taryfy dla energii elektrycznej i zidentyfikowała w segmencie obrotu
potencjalną stratę z tytułu realizacji umów z odbiorcami z grup taryfowych G w 2023 r., którą szacuje na ok. 400 mln zł. Może to skutkować
zawiązaniem rezerwy
"Enea zamierza w najbliższym czasie złożyć do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wniosek o zmianę wysokości taryfy dla energii elektrycznej" - poinformowała spółka w sobotę w komunikacie.
"Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził taryfy na
sprzedaż energii pięciu tzw. sprzedawcom z urzędu i pięciu największym spółkom dystrybucyjnym" – poinformował Urząd. Jak wskazał,
zatwierdzono taryfy na sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców
w gospodarstwach domowych czterem tzw. sprzedawcom z urzędu
(PGE Obrót, Tauron Sprzedaż, Enea i Energa Obrót) i, w tym roku
wyjątkowo, jednej z firm pełniących funkcję sprzedawcy z urzędu, która
dotychczas była zwolniona z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia – Tauron Sprzedaż GZE. Regulator zatwierdził również taryfy pięciu największym dystrybutorom energii (OSD): PGE,
Tauron, Enea, Energa i Stoen Operator.
Enea podała, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził
taryfy dla energii elektrycznej dla zespołu grup taryfowych G na okres
od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
"Prezes URE zatwierdził cenę sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorców w grupach taryfowych G dla ENEA S.A., na poziomie średnio
1 050,58 zł za MWh, po uprzedniej korekcie in minus wysokości Taryfy
określonej w pierwszym złożonym przez Emitenta wniosku w tej sprawie,
wprowadzonej w odpowiedzi na wezwanie Prezesa URE" - poinformowała spółka.
Dodała, że zatwierdzona taryfa jest wyższa w porównaniu do analogicznej taryfy obowiązującej w roku 2022, "jednak jej wysokość nie pokrywa w pełni szacowanych przez spółkę, na podstawie już zawartych
kontraktów oraz wyceny otwartej pozycji, uzasadnionych kosztów zakupu energii elektrycznej. W związku z powyższym Emitent dokonał
oceny wpływu wysokości zatwierdzonej Taryfy na swoją działalność i
zidentyfikował w segmencie obrotu potencjalną stratę z tytułu realizacji umów z odbiorcami z grup taryfowych G w roku 2023, która według
stanu na dzień 17 grudnia 2022 roku szacowana jest na poziomie ok.
400 mln zł i może skutkować zawiązaniem rezerwy w sprawozdaniu
finansowym za rok 2022" - wyjaśniła.

19.12.2022 Tomasz Siwak
odwołany z zarządu Enei

Rada Nadzorcza Enei odwołała bez podania
przyczyny Członka Zarządu ds. handlowych
Tomasza Siwaka. Siwak pełnił swoją funkcję od
17 sierpnia 2020 r.
W zakresie kompetencji Siwaka była nadzór
i koordynacja nad całokształtem zadań związanych
z działalnością handlową i
obsługą klientów.

20.12.2022 W Enea S.A. nie tylko o płacach.

Zgodnie z ustaleniami z 15 listopada 2022 r. w Enea S.A. na ulicy
Pastelowej spotkały się strony dialogu społecznego w tej Spółce.
Mimo okresu przedświątecznego spotkanie miało charakter roboczy,
wiele zaległych tematów wymagało rozpatrzenia.

Spotkanie w formie mieszanej (zdalne i stacjonarne) rozpoczęło się
godz.14.30 (półgodzinne opóźnienie- obradował Zarząd Enea S.A.).
Tematy zgłoszone przez Stronę Związkową.
1. Polityka płacowa w 2023 r. Kontynuowano rozmowy rozpoczęte
15.11.2022 r. Taryfy dla Grup Energetycznych zostały zatwierdzone
przez Urząd Regulacji Energetyki, czyli warunek stawiany przez Zarząd do rozpoczęcia rozmów płacowych stawiany przez Zarząd został
spełniony. Bardzo wysoka inflacja, szczególnie bardzo wysoki
wzrost cen żywności naszym zdaniem był argumentem nie odkładania
dyskusji na temat polityki płacowej w GK Enea na czas po nowym
roku. Byliśmy zdeterminowani żeby już od nowego roku chociaż w
części zrekompensować wzrost kosztów utrzymania naszych rodzin.
Dwugodzinne negocjacje, doprowadziły do uzyskania porozumienia
płacowego dotyczącego pierwszego półrocza 2023 r. Porozumienie
zawiera podwyżkę płac zasadniczych (od stycznia 2022 r. obligatoryjnie o 200 zł. i od marca 2022 r. o 300 zł. w tym 150 zł. uznaniowo)
oraz jednorazową premię w wysokości 1500 zł. , która będzie wypłacona na Święta Wielkanocne. Uzgodniono też wzrost tabeli płac
zasadniczych o 15 %.
2.Taryfa pracownicza. Zamrożenie cen energii elektrycznej oraz zapisy ZUZP dotyczące taryfy pracowniczej wymagały stosownych uzgodnień. Uzgodniono, że cała taryfa będzie po zamrożonej cenie energii.
Kwestią do dalszej dyskusji jest kwestia ekwiwalentu dla emerytów.
Pozostałe tematy zgłoszone przez nas będą przedmiotem rozmów po
nowym roku:
3. Pracowniczy Program Emertytalny współpraca z firmą Alianz.
4. Aktualizacja zapisów ZUZP Enea S.A.
5. Regulamin dla handlowców.
6.Degradacja ośrodków wypoczynkowych.

20.12.2022 Zmarł Piotra
Adamski

Niestety dotarła do nas kolejna bardzo smutna wiadomość, w wieku 71
lat zmarł Piotr Adamski były
Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność
Enea. Piotr pełnił funkcję Przewodniczącego od momentu powstania
Enei do 22 marca 2018 r., kiedy to
przeszedł na zasłużoną emeryturę. ŚP Piotr Adamski działał nie
tylko w Enei pełnił między innymi funkcję Przewodniczącego Sekcji
Energetyki w Sekretariacie Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność. Był Motorem wielu działań dzięki którym mamy dziś jeden z
najlepszych w kraju Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy oraz inne
dokumenty gwarantujące godne warunki pracy w GK Enea.
ODSZEDŁ JEDEN Z NAS, LUDZI SOLIDARNOŚCI.

23.12.2022 Ostatnie pożegnanie Piotra Adamskiego

Uroczystości pogrzebowe ŚP Piotra Adamskiego 23 grudnia 2023 r.
rozpoczęła Msza Święta w intencji Zmarłego, która odbyła się w Kościele Farnym w Kostrzynie. Po Mszy urnę z prochami zmarłego
Piotra złożono na Cmentarzu Parafialnym.

(Ciąg dalszy na stronie 14)
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21.12.2022 Cztery niemieckie landy chcą
zablokować budowę w Polsce elektrowni jądrowej

Jak podała agencja DPA, cztery niemieckie landy: Berlin, Brandenburgia, Saksonia oraz MeklemburgiaPomorze Przednie, domagają się
zablokowania atomu w naszym kraju
Uwagi do Warszawy w tej sprawie
oficjalnie skierowała Brandenburgia.
"Ze względu na incydenty jądrowe w Czarnobylu i Fukushimie, plany
dalszego wykorzystania energetyki jądrowej powinny zostać porzucone
dla dobra ludności i środowiska wszystkich krajów Morza Bałtyckiego" — podkreślono w komunikacie na stronie resortu
W ceremonii pogrzebowej ŚP Piotra Adamskiego uczestniczyła Roochrony konsumentów Brandenburgii.
dzina, Koledzy i Przyjaciele, Pracodawcy z GK Enea, PrzedstawiPonadto, zdaniem niemieckich landów, pojawiają się obawy m.in. o
ciele Władz NSZZ Solidarność, związku do którego Piotr Należał i
zgodność polskiego programu jądrowego z międzynarodowymi norktórego przez wiele lat pełnił wiele funkcji na szczeblu krajowym,
mami bezpieczeństwa.
regionalnym i zakładowym.
Jak dodano, Meklemburgia-Pomorze Przednie przekazała do WarszaW ostatniej ziemskiej drodze Piotra uczestniczyły
wy zastrzeżenia, które istnieją również ze strony Brandenburskiego
również Poczty Sztandarowe: Sekretariatu GórMinisterstwa Spraw Socjalnych, Zdrowia, Integracji i Ochrony
nictwa i Energetyki NSZZ Solidarność, OrganizaKonsumentów.
cji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea,
Organizacji Podzakładowych NSZZ Solidarność z
22.12.2022 Przerwa pracy bloku
Bydgoszczy, Gorzowa Wlkp. Poznania, Szczecina i
Zielonej Góry.
w Elektrowni Kozienice
List pożegnalny od kolegów odczytał Jarosław
Kordus.( na zdjęciu po lewej)
Elektrownia Kozienice
Anielski orszak niech twą duszę przyjmie,
na Boże Narodzenie
Uniesie z ziemi ku wyżynom nieba,
wyłączy największy
A pieśń zbawionych niech ją zaprowadzi,
blok energetyczny w
Aż przed oblicze Boga Najwyższego.
Polsce. Rzecznik Enea
Wytwarzanie potwierPIOTRZE SPOCZYWAJ W POKOJU.
dza: "Mamy usterkę"
List pożegnalny oraz więcej zdjęć z pogrzebu dostępnych
Do awarii doszło w
jest na naszej stronie internetowej- MENU- Aktualności
środku sezonu zimowego, gdy zapotrzebowa21.12.2022 Harcerze przekazali nam Betlejemskie nie na energię elektryczną jest najwyższe.
"To zwiastuje kłopoty w utrzymaniu rezerw mocy na bezpiecznym
Światełko Pokoju.
poziomie, czyli takim, który minimalizuje ryzyko przerw w dostawach
energii" - podkreśla "Business Insider".
Rzecznik Enei uspokaja, że do podobnych sytuacji dochodziło
w przeszłości, również w okresie świąt Bożego Narodzenia i Nowego
Roku. Wówczas blok B11 nie pracował ze względu na brak dużego
zapotrzebowania na energię ze strony spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne.
Polskie Sieci Elektroenergetyczne mają nadzieję, że w zbilansowaniu systemu pomoże pogoda i że sprawdzą się prognozy dotyczące
ocieplenia i silnego wiatru, który napędzi wiatraki. Nie bez znaczenia
ma być też okres świąteczny, w którym zapotrzebowanie na prąd zwykle spada.
Blok trzeba wyłączyć na około dwa tygodnie. W tym okresie ma być
ustalona dokładna przyczyna usterki.
Tuż przed Świętami mieliśmy miłych gości, odwiedzili nas harcerze z 8
Gorzowskiej Drużyny Harcerskiej z Zespołu Szkół Specjalnych w
Gorzowie Wlkp. Druh Jarzy i Harcerz Jacek z mamą przyszli nam
podziękować za częściowe pokrycie kosztów wyjazdu na biwak niepełnosprawnych harcerek i harcerzy w styczniu 2023. W ramach
podziękowania przekazali nam Betlejemskie Światełko Pokoju
z Groty Narodzenia
Jezusa w Betlejem.
Wizyta harcerzy była
okazją do wspólnego
wypicia kawy i herbaty
oraz dyskusji na temat
naszej działalności
oraz Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Mamy wiele
wspólnego, na pewno
łączą nas uniwersale
wartości BÓG HONOR OJCZYZNA.
Betlejemskie Światełko Pokoju do 23 grudnia 2022 r. było dostępne
w naszej siedzibie i w Oddziale Dystrybucji Gorzów na portierni.

22.12. 2022 Nie tylko o świętach w Operatorze

Zbliżające się święta Bożego Narodzenia były okazją do spotkania się
stron dialogu społecznego w Enea Operatorze. Ci, którzy z różnych
względów nie mogli stacjonarnie uczestniczyć w spotkaniu uczestniczyli w nim zdalnie-wideokonferencja.

Spotkanie miało charakter świąteczny. Jak zwykle przy takich spotkaniach kultywujemy tradycję Polskich Świąt. Był opłatek, życzenia,
potrawy wigilijne, oraz drobne upominki i prezenty. Miło nam poinformować, że wszyscy Pracownicy Enea Operatora też otrzymają
prezent. Udało się zawrzeć porozumienie płacowe dotyczące pierwszego półrocza 2023. Parametry zawartego porozumienia są
identyczne jak te zawarte 20 grudnia 2022 r. w Enea S.A.
(Ciąg dalszy na stronie 15)
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Szczegóły zawartego porozumienia:
1. Wzrost płacy zasadniczej o 200zł/ etat od stycznia 2023 roku
obligatoryjnie dla wszystkich Pracowników,
2. Od marca 2023 wzrost płacy zasadniczej o 300 zł. z czego 150 zł
uznaniowo do dyspozycji Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych z
rekomendacją Zarządu, aby bezpośredni przełożeni proponowali wysokość części uznaniowej na jednego Pracownika nie większą niż 600 zł.
3. Ustalono wysokość nagrody na święta Wielkiej Nocy- 1500 zł/ na
etat.

22.12.2022 Odwołanie
J. Ołowskiego
z Zarządu Enea
Operatora

21.12.2022 Rada Nadzorcza Enea
Operatora odwołała z Wiceprezesa ds. Finansowych. Enea Operatora Jarosława Ołowskiego
Dalej nieobsadzone jest stanowi-

sko Prezesa Enea Operatora.
Od 8 lipca 2022 pełniącym obowiązki Prezesa Zarządu jest Marek
Rusakiewicz.
Po odwołaniu J. Ołowskiego Skład Zarządu Enea Operatora
przedstawia się następująco:
Marek Rusakiewicz– Wiceprezes ds. Operacyjnych- P.O. Prezesa
Zarządu
Michał Cebula– Wiceprezes ds. Pracowniczych,
Jacek Górski-Wiceprezes ds. Infrastruktury Sieciowej.

22.12.2022 Umowa społeczna NABE.
Domagamy się umowy dla całej energetyki.

Po krótkich negocjacjach udało się uzgodnić kwotę podwyżki płac
zasadniczych oraz wysokość jednorazowej premii.
Parametry zawartego porozumienia takie jak w Enea S.A. i Enea
Operator. Tabel płac zasadniczych zostanie przyjęta taka sama jak
w Enea Operatorze po waloryzacji.
Podczas spotkania poruszono jeszcze temat Regulaminu Premiowania
Pracowników z Oddziału w Gorzowie Wlkp. -wydział produkcyjny.
Projekt Regulaminu po uwzględnieniu uwag strony związkowej zostanie
w styczniu 2023 r. przesłany do akceptacji.

29.12.2022 Nowa farma fotowoltaiczna
Grupy Enea w Lubuskim
W Lubnie w powiecie
gorzowskim (woj. lubuskie) uruchomiono kolejną
w Grupie Enea farmę
fotowoltaiczną. Farma,
składająca się z trzech
niezależnych instalacji, ma
łączną moc 5 MW i zbudowana jest z ponad 9
tys. paneli
Farma w Lubnie jest trzecią (po PV Jastrowie i PV
Likowo) instalacją fotowoltaiczną uruchomioną
przez Grupę Enea w północno-zachodniej Polsce. Składa się z trzech
części: PV Lubno I o mocy 1 MW, PV Lubno II również o mocy 1
MW oraz PV-FW Lubno I o mocy 3 MW przyłączonej bezpośrednio
do należącej do Grupy Enea Farmy Wiatrowej Baczyna. Odpowiedzialną za realizację projektu spółką jest Enea Nowa Energia.
Obecnie Enea Nowa Energia prowadzi prace inwestycyjne dotyczące
projektu PV w Krzęcinie (woj. zachodniopomorskie), gdzie powstanie instalacja o łącznej mocy ponad 6,5 MW.

29.12.2022 Zjazd Delegatów
NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.

W Warszawie w Ministerstwie Aktywów Państwowych uroczyście
podpisano Umowę Społeczną na okoliczność powstania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE)
Umowę Społeczną, która dotyczy transformacji sektora elektroenergetycznego i branży górniczej podpisał między innymi Wicepremier, Ministra Aktywów Państwowych Jacek Sasin. Umowa ta związana jest z planami wydzielenia ze spółek energetycznych z udziałem
Skarbu Państwa wytwórczych i wydobywczych aktywów węglowych. Jest to końcowy etap przygotowań do powołania NABE, które
ma powstać 1 kwietnia 2023 r.
Powstanie NABE nie kończy procesu transformacji Polskiej Energetyki, dlatego Krajowa Sekcja Energetyki NSZZ Solidarność domaga
się zawarcia umowy społecznej dla całego sektora energetycznego.
Treść stanowiska w tej dostępna na naszej stronie internetowej –
MENU-Aktualności.

28.12.2022 Porozumienie płacowe w Enea Serwis.

W Enea Serwis spotkały się strony dialogu społecznego w tej Spółce.
Spotkanie odbyło się w trybie mieszanym stacjonarnie i zdalnie. Głównym punktem spotkania było uzgodnienie zasad polityki płacowej w
pierwszym półroczu 2023 r.

W Barlinku na ostatnim w tej kadencji zebraniu spotkali się Delegaci
Organizacji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów
Wielkopolski. Na ogólną liczę Delegatów-43 w Zjeździe uczestniczyło
31.W spotkaniu uczestniczyli również zaproszeni goście: Biskup Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej Tadeusz Lityński, Duszpasterz
Gorzowskich Energetyków Ks. Jarosław Zagozda, Dyrektor Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. Piotr Nahorski, Członek zarządu
Enea Serwis Piotr Bogusławski , Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea Krzysztof Nawrocki,
Minutą ciszy oraz modlitwą uczczono pamięć wszystkich Ludzi
Solidarności, którzy zmarli w trakcie obecnej kadencji.
(Ciąg dalszy na stronie 16)
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W przerwie obrad wszyscy uczestnicy Zjazdu spotkali się na spotkaniu
opłatkowym, które poprowadzili zaproszenie Kapłani. Odczytano Ewangelię św. Łukasza, przy wtórze kolęd połamano się opłatkiem i złożono sobie życzenia na nowy 2023 r.
Wprowadzenie sztandaru oraz odśpiewanie Hymnu Solidarności
rozpoczęło roboczą część Zjazdu. Po załatwieniu spraw proceduralnych
przystąpiono do realizacji wcześniej przyjętego programu Zjazdu.
Przewodniczący Krzysztof Gonerski w imieniu Komisji
Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów złożył obszerne
sprawozdanie z działalności od ostatniego Zjazdu Delegatów
(3.09.2020r.). Przedstawił również najważniejsze wyzwania, przed którymi stanie związek w 2023 r.

Po przerwie kontynuowano dyskusję nad najważniejszymi tematami,
które stoją przed związkiem w nowej kadencji : -wybory na kadencję
2023-28 -transformacja energetyczna (umowa społeczna jak w NABE) -negocjacje płacowe (godne podwyżki), -rozwój związku niwelowanie dysproporcji płacowych, -standaryzacja i etatyzacja
RD i OD ,- aktualizacja zapisów ZUZP,-emerytury stażowe,-pełne
odmrożenie odpisu na ZFŚS, -31 sierpnia Dzień Wolności i Solidarności-dzień wolny od pracy.
Delegaci pamiętali też o okrągłych urodzinach Angeliki oraz dwóch
Andrzejów, którzy niedługo wybierają się na zasłużoną emeryturę.
Były drobne upominki, tradycyjne STO LAT oraz pamiątkowe
Sekretarz-Skarbnik Mariusz Kępiszak krótko przedstawił aktualny
stan finansów związku oraz przedstawił dane dotyczące odbytych posie- zdjęcie.
dzeń Komisji oraz podjęte stanowiska i uchwały.
Później odbyła się dyskusja, która
dotyczyła najważniejszych tematów zawartych w sprawozdaniu z
działalności KPG. Najdłużej dyskutowano w temacie podziału
wynegocjowanych kwot podwyżek na pierwsze półrocze 2023 r.
oraz transformacji energetycznej
związanej z narzucaną nam polityką klimatyczną Unie Europejskiej. Delegatki z Enea Centrum
poruszyły temat barków kadrowych
w komórkach wsparcia Biur
Obsługi Klienta. Braki kadrowe
generują konieczność wypłacania
tz bonifikat (kar za nieterminowe
rozpatrywanie spraw)
Zjazd przyjął dwie uchwały, pierwsza dotyczyła przyjęcia 3 osób w
31.12.2022 Skarb
szeregi naszej organizacji, a druga ustaliła wysokość składki dla
Państwa zwiększa
Członków Koła Emerytów i Rencistów, która będzie obowiązywała od
dofinansowanie
1 stycznia 2023 r.
dla Izery
Wystąpienia zaproszonych gości głównie dotyczyły sytuacji geopolitycznej w jakiej znalazła się Polska.
Należąca do ElectroMobility
W sprawach różnych Przemysław Kononiuk zapoznał zebranych z
Poland (EMP), marka Izera
założeniami planu zrównoważonego rozwoju.
poinformowała o podpisaniu aneksu do umowy inwestycyjnej ze Skarbem Państwa, na mocy którego zwiększone zostanie dofinansowanie
projektu z 250 mln zł do kwoty 500 mln zł
Przypomnijmy, że EMP powstało w 2016 roku za sprawą państwowych spółek z branży energetycznej (PGE Polska Grupa Energetyczna SA, Energa SA, Enea SA oraz Tauron Polska Energia SA). W
chwili utworzenia EMP spółka dysponowała kapitałem zakładowym w
wysokości 10 milionów złotych, zaś każdy z czwórki udziałowców
miał taką samą liczbę akcji – po 25 procent. Jak wynika ze sprawozdań
finansowych, spółka w minionych latach notowała straty – 2018 roku było to 2,6 mln zł, w 2019 – 5,4 mln złotych. Już w 2018 roku EMP
zostało dokapitalizowane przez akcjonariuszy kwotą 40 milionów złotych. W EMP zakłada, że pod koniec 2025 roku pierwsze samochody
mają zjechać z linii produkcyjnej.

str. 17 / Pod Napięciem / 246 / 12 / 2022 Kalendarz na styczeń 2023

str. 18 /Pod Napięciem / 246 / 12 / 2022

13.12.2006 r. Teatr w Gorzowie od lewej :Tadeusz Kołodziejski, Mieczysław
Pluciński, Krzysztof Gonerski, na wózku Bronisław Żurawiecki

-6,00 zł.–wartość akcji Enea na dzień 30.12.2022 r. godz.17.00

-5.1 %- stopa bezrobocia w listopadzie 2022 r. taka sama jak
w październiku. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła
800 tys. Najmniejsze bezrobocie jest w województwie
Wielkopolskim 2,9 %, a największe w Podkarpackim 8,7 %.
-79,40 euro- cena uprawnień do emisji CO 2 z 31.12.2022 r.
-17,5 % -inflacja w Polsce w listopadzie 2022 r. wobec 17,9 %
w październiku 2022 r. Wzrost cen towarów to 18,8 %,
usługi wzrosły o 13,2 %.
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