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I. 

1. Prosimy o wszczęcie dochodzenia w sprawie prywatyzacji przedsiębiorstw  energetycznych  

ponieważ zachodzi podejrzenie korupcji przy ich sprzedaży o czym mogą dowodzić 

następujące fakty : 

a) mimo sprzeciwu aż 65% Polaków, domagających się pozostawienia przedsiębiorstw 

energetycznych w władaniu państwa, czyli Skarbu Państwa dokonano 

b) sprzedaży w roku 2001 r. firmie Vattenfall AB  33% akcji Gliwickich Zakładów 

Energetycznych 

c) do 5 czerwca 2009r., już za pieniądze ślązaków – dalsze akcje do 99,96%; 

d) do 5 czerwca 2009r. 99,83 % akcji VHP – Elektrociepłownie Warszawskie  

Sprzedano za bezcen kurę znoszącą złote jaja. 

Tylko skończony matoł mógł zaakceptować taką transakcję albo skończony drań i łapówkarz. 

2. Nasz obecny członek 25 czerwca 2009r, zwrócił się do premiera Donalda Tyska w Liście 

otwartym z pytanie o ekonomiczne uzasadnienie,  które spowodowały dokonanie sprzedaży 

przez Państwo Polskie. 

Do dnia dzisiejszego, mimo pism słanych bezpośrednio do premiera Tuska materiałów 

analitycznych nie otrzymaliśmy. 

Sprawa jest bardzo poważna z uwagi na potężny wzrost cen sprzedaży energii. Obywatele 

Państwa polskiego mimo oszczędzania zużycia energii płacą coraz wyższe rachunki. 

Koszty dystrybucji sięgają już prawie 30% całego rachunku.  

 

II. Prosimy także o sprawdzenie prawidłowego wykorzystania środków na program Operacyjny 

Kapitał Ludzki i porównanie ich skutków. 

W dniu 28 września  2007 r. Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie przyjęcia do 

realizacji w/w Programu obejmującego całość interwencji Europejskiego Funduszu 

Społecznego ( FFS ) w Polsce. 

Program  Operacyjny Kapitał Ludzki  finansowany jest w 85% ( 9,7 mld Euro ) ze 

Środków Unii Europejskiej oraz w 15% ( 1,6 mid Euro ) ze środków krajowych.                                      

Duże zainteresowanie i nadzieje wśród mieszkańców  Śląska było włączenie się  w realizację  

priorytetu VII przez Duszpasterstwo Śląskie i Stowarzyszenie Gmin Górniczych z siedzibą w 

Rybniku. 

Pod wpływem głupawych reklam promujących idiotyczne formy poradzenia sobie z bardzo 

poważnym problemem bezrobocia mieszkańcy gmin , w codziennych rozmowach, prosili nas  

o zbadanie efektów wydatkowania ogromnych środków Unii Europejskiej i Rządu Polskiego 

na  złagodzenie problemów bezrobocia i losów osób wykluczonych. 

Próbowaliśmy zgłębić powyższy problem zwracając się kolejno do: 

- Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Rybniku, 

- Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, 

- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, 

- do wszystkich 35 gmin Górniczych 
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Z marnym efektem ( odpowiedziały cztery gminy ) a Urząd przesłał na  materiał ( pewnie 

pracę doktorską ). 

Mieszkańcy nie widzą efektów a my nie potrafimy im wyjaśnić gdzie pieniądze się podziały. 

Proszę o zbadanie tej, bardzo poważnej sprawy, w obliczu krytycznej sytuacji najbiedniejszej, 

bardzo licznej grupy obywateli Polski.  

W związku z powyższym w dniu 11 stycznia 2012 roku skierowaliśmy pismo do Centralnego 

Biura Śledczego w Komendzie Głównej policji w Warszawie o sprawdzenie prawidłowego 

wykorzystania ogromnych unijnych i własnych środków mających przywrócić krajowi ludzi 

nie z własnej winy wykluczonych. 

Mimo ogromnych nakładów – rzeczywisty stan biedy jest porażający.  

Kto skonsumował te miliardy Euro. 

 

 

Wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia 

         Naszego Wspólnego Śląskiego Domu 

 

                     

                            Stanisław Rduch  
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