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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy? na polską gospodarkę”- to tematyka ponad godzinne24.01.2011-Z Operatorem o kluczowych go programu TV na żywo w którym uczestniczyli :
Przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki
projektach i o płacach w 2011 .
NSZZ Solidarność –Kazimierz Grajcarek, PrzewodW Poznaniu spotkały się strony dialogu społeczne- niczący Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ Solidargo w Enea Operator.
ność –Roman Rutkowski, oraz przedstawiciel Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea –
Tadeusz Dachowski. Po zakończeniu programu TV
dyskusja była kontynuowana w Radiu Maryja w programie „Rozmowy niedokończone” TV Trwam i Radiu Maryja serdeczne podziękowania za możliwość
przekazania naszych argumentów szerokiej liczbie
słuchaczy . Audycje do odsłuchania na naszej
stronie : Menu-Aktualności –24.01.2011 r.
Z lewej Zarząd Enea Operator Sp. z o.o.

1.Zarząd Operatora przedstawił stronie związkowej
4 najważniejsze projekty , które będą realizowane w
2011 r. W najbliższym czasie wersja elektroniczna
tych projektów zostanie przesłana związkom zawodowym. Trwają jeszcze prace nad Kodeksem dobrych praktyk w Operatorze. Po ich zakończeniu kodeks zostanie przedstawiony stronie społecznej.
2.Sprawy płacowe. Strona związkowa próbowała
rozpocząć rozmowy o płacach w Operatorze w 2011
r. Z powodu braku danych dotyczących pełnego
rozliczenia roku 2010 strona pracodawcy nie była
gotowa do tych rozmów. Z godnie z zapisami ZUZP
uzgodniono jedynie tabelę płac zasadniczych w Operatorze na ten rok. Strona społeczna wystąpiła o
przyśpieszenie wypłaty Premii rocznej oraz w związku z bardzo dobrymi wynikami Operatora za 2010 r.
o wypłatę nagrody z zysku . Zarząd Operatora rozważy możliwość wcześniejszej wypłaty premii rocznej ,a w sprawie nagrody z zysku oczekuje stosownego wystąpienia na piśmie.
3.Porozumienie o stosowaniu ZUZP Enea S.A. Strona związkowa wysłuchała oceny funkcjonowania
tego porozumienia przedstawionego przez stronę
pracodawcy. Strony uzgodniły ,że na tą chwilę nie
widzą potrzeby negocjowania nowego ZUZP dla
Enea Operator.
4.Sprawy socjalne .Strona społeczna zaproponowała
na następnym spotkaniu uzgodnienie Planu działalności socjalnej. Strona pracodawcy zaplanuje spotkanie poświęcone tylko temu tematowi.

25.01.2010 W Gorzowie Wlkp. obradowała
Komisja Podzakładowa.
W Centrali Oddziału Dystrybucji na pierwszym w
2011 roku posiedzeniu spotkali się członkowie Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea w
Gorzowie Wlkp.

Członkowie Gorzowskiej Komisji Podzakładowej

Po przyjęciu protokołu z ostatniego zebrania oraz
wysłuchaniu sprawozdania z działalności złożonego
przez Przewodniczącego Komisji. Następnie przystąpiono do realizacji wcześniej przystąpiono programu zebrania.
Tematyka poruszana podczas zebrania:
1.Pozwy przeciwko Enea – nieuznanie stażu pracy w
Operatorze do stażu akcyjnego. Wysłuchano relacji
ze spotkania Prezydium Międzyzakładowej z Prawnikami z Poznania. Zapoznano się z dokumentacją
potrzebną do złożenia pozwu oraz przewidywanymi
kosztami kancelarii z Poznania. Przybyły na spotka24.01.2011 O problemach energetyków w nie Mec. P.Cierkoński poinformował zebranych o
TV Trwam i Radiu Maryja.
swojej propozycji prowadzenia spraw przeciwko
Z naszymi argumentami przeciwko dzikiej restruk- Enea. Przedstawił też swoją propozycje odnośnie
turyzacji i prywatyzacji energetyki próbujemy prze- kosztów Jego Kancelarii. Po przeanalizowaniu sprabić się do mediów .Jedynym medium , które jak do wy Członkowie Komisji postanowili skorzystać z
tej pory udostępniło nam swoje łamy jest TV
Trwam i Radio Maryja. „Problemy prywatyzacyjne
(Ciąg dalszy na stronie 3)
sektora paliwowo energetycznego oraz wpływ CO 2
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wieloma ofiarami. Dziś Pan Premier przyzwala na
(Ciąg dalszy ze strony 2)
oferty Mec. P. Cierkońskiego. Akcja informacyjna
"przepaństwowienie" bez żadnej walki, na drodze
oraz koordynacja działań będzie prowadzona przez pokojowej, licząc na ewangeliczne "judaszowe
Komisje Wydziałowe w Centrali oraz Rejonach
srebrniki". Stanowczo protestujemy przeciwko takieDystrybucji.
mu "uzdrawianiu gospodarki rynkowej" poprzez
państwowego monopolistę o słabej kondycji finansowej, który nie zamierza realizować nowych inwestycji na naszym terenie (przygotowana budowa bloku
1000 MW)” – czytamy w liście przesłanym do Premiera Donalda Tuska.
Pod listem podpisali się: burmistrz Kozienic, przedstawiciel starosty oraz przewodniczący rad gminy i
powiatu.

27.01.2010 Posiedzenie Zarządu Regionu
Gorzów NSZZ Solidarność
Członkowie Zarządu Regionu Gorzowskiego obradowali w Rokitnie.

W środku mec. Paweł Cierkoński

2.Prywatyzacja-zapoznano się z aktualnym stanem
prywatyzacji Enea. Przedstawiono działania jakie
podjęto w celu zablokowania tej haniebnej prywatyzacji. Omówiono dalsze scenariusze jakie zostaną
podjęte w przypadku kontynuowania planów MSP w
stosunku do Enea.
3.Restrukturyzacja-Inkorporacja Energotransu przez
Energobud. Zapoznano się z korespondencją jaką
otrzymano od Energobudu. Prezydium Komisji
otrzymało wytyczne na tematy związane z udzieleniem stosownych odpowiedzi.
4.Imprezy organizowane przez związek w 2011 r.
Wstępnie ustalono ,że będziemy organizatorami: turnieju piłki siatkowej i nożnej, spływu kajakowego po
Drawie, Pielgrzymki do Częstochowy i wycieczki
zagranicznej.
5. W sprawach różnych udzielono dwóch zapomóg
losowych członkom naszej organizacji.
Ustalono ,że następne posiedzenie Komisji odbędzie
się w którymś z Rejonów Dystrybucji i tym samy
rozpoczniemy cykl spotkań z załogami poszczególnych Komórek Organizacyjnych.

Rokitno-Zaproszeni goście oraz członkowie ZR Gorzów
na wspólnym zdjęciu z bp. S. Regmuntem

Po przyjęciu protokołu z ostatniego zebrania zebrani
wysłuchali sprawozdania z działalności oraz informacji z ostatniego posiedzenia Komisji Krajowej
NSZZ Solidarność. Zarząd Regionu przyjął miedzy
innymi stanowisko w sprawie likwidacji OZ Izby
Skarbowej w Gorzowie Wlkp. oraz negatywną opinię w sprawie zamiaru podwyżki cen biletów MZK
w Gorzowie Wlkp. O godzinie 12.00 członkowie
Zarządu Regionu
uczestniczyli we
25.01.2011-Gmina i powiat Kozienice nie
Mszy św., którą
odprawił Ksiądz
chcą przejęcia Enei przez EDF
Biskup Stefan
Gmina i powiat Kozienice protestują przeciw sprzeRegmunt.
daży francuskiemu EDF Enei, do której należy też
W opłatkowym
Elektrownia Kozienice. Lokalne władze napisały w
posiedzeniu ZR
tej sprawie list do premiera Donalda Tuska. Autorzy
Gorzów uczestnilistu uważają, że przejęcie aktywów majątkowych
czył Honorowy
Rzeczypospolitej Polskiej przez państwo francuskie
członek NSZZ
nie ma nic wspólnego z prywatyzacją, rozwojem i
Bp.S.Regmunt z
konkurencją.
naszym Biuletynem
„Jeszcze niedawno w XX w. takie "przejęcia" odby(Ciąg dalszy na stronie 4)
wały się na drodze działań wojennych, okupionych
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dla bezpieczeństwa energetycznego Polski.
(Ciąg dalszy ze strony 3)
Solidarność ,Kapelan Gorzowskiej Solidarności Ks. 7.Akcja protestacyjno-strajkowa.- SKE podjęła się
Prałata Witolda Andrzejewskiego. Po mszy świętej koordynacji ogólnopolskiej akcji protestacyjnoodbyło się spotkanie opłatkowe, Ksiądz Biskup po- strajkowej. Przyjęto harmonogram działań oraz
błogosławił opłatki a życzeniom nie było końca.
przedstawiono możliwe scenariusze akcji.
8.Ustalono termin i miejsce następnego zebrania ra27.01.2011 Obradowała Rada SKE
dy
SKE. Informacje o działalności SKE NSZZ
NSZZ Solidarność.
Solidarność
na stronie : www.sgie.pl/ske
W Mikorzynie spotkali się członkowie Rady Sekcji
Krajowej Energetyki NSZZ Solidarność.

31.01.2011r. Kolejne pismo do
Parlamentarzystów .

Przedstawiciele dwóch największych organizacji
związkowych działających w ENEA wysłali do
wszystkich parlamentarzystów z terenu działania
ENEA pismo, w którym przedstawili zagrożenia
związane z przejęciem firmy przez Electricite de
W środku Przew. SKE Roman Rutkowski
France (EDF). Wcześniejsze pisma kierowane do
Tematyka obrad:
Parlamentarzystów pozostawały bez odpowiedzi dla1.Przyjęto protokoły z ostatnich posiedzeń Rady
tego w tym poprosiliśmy o zajęcie stanowiska,
SKE.
"które byłoby obiektywnym sprzeciwem w sprawie
2.Wysłuchano informacji Skarbnika o płatnościach przejęcia spółki ENEA SA przez państwową spółkę
składek oraz propozycji prowizorium budżetowego francuską EDF" .Sprzedaż Enei firmie kontrolowana 2011 r.
nej przez rząd innego kraju wiąże się z szeregiem
3.Ankiety od Komisji należących do SKE.- Przezagrożeń, m.in. utratą kontroli nad sieciami energewodniczący R. Rutkowski przypomniał o obowiązku tycznym na terenie 20 proc. powierzchni Polski i
przesyłania ankiet. Komisje ,które tego nie uczyniły obawą, że EDF nie będzie inwestował w sieci przemają przesłać ankiety do 4.02.2011.
syłowe i rozbudowę Elektrowni Kozienice. Oczeku4.Zebranie central związków działających w energe- jemy, że posłowie ustosunkują się do naszego lityce. -Członkowie Rady wysłuchali informacji ze
stu ,który przesłaliśmy również do mediów.
spotkania oraz wspólnych ustaleń central związko- "Ze względu na wagę sprawy oświadczamy, że poinwych.
formujemy opinię publiczną o otrzymanych odpo5.Strona internetowa SKE. -Wyznaczono koordyna- wiedziach, jak również o ewentualnym braku zaintetorów odpowiedzialnych za przesyłanie informacji
resowania dla poruszonych kwestii"
dotyczących poszczególnych grup, oraz aktualizację
danych osobowych.
2.02.2011 Gorzowskie media o

sprzedaży Enea.

Członkowie Rady Sekcji Krajowej Energetyki

6.Sytuacja w grupach energetycznych. Przedstawiciele poszczególnych grup przedstawili
aktualną sytuację jaka panuje w ich firmach oraz
propozycje działań jakie powinna podjąć SKE. W
przyjętym stanowisku Rada podkreśliła ,że kontynuacja obecnej polityki w sektorze stanowi zagrożenie

31 stycznia wszystkie gorzowskie media otrzymały
informacje o planowanej haniebnej prywatyzacji
czyli planach sprzedaży Enei francuskiemu państwowemu koncernowi EDF. Mediom dostarczyliśmy
również treść listu do parlamentarzystów oraz publikacje jakie ostatnio się ukazały a dotyczyły planów
sprzedaży Enea. Jedynym gorzowskim medium jakie wykazało zainteresowaniem tym tematem była
TV Odra Gorzów Wlkp. W wiadomościach z 1 lutego ukazał się ,krótki materiał na ten temat. Strajki ,wyłączenia prądu, ogólnie jakiś sensacyjny news
tylko to interesuje media. Przyszłość Polskiej Energetyki ,wyższe rachunki za prąd , utrata miejsc pracy
w naszym regionie to nie są tematy medialne. Jak do
tej pory tylko TV Trwam i Radio Maryja w audycjach na żywo poświęciły tej tematyce ponad 3 godziny. Polecam odsłuchanie tych rozmów ,są dostępne na naszej stronie –aktualności z dnia 24.01.2011 r
(Ciąg dalszy na stronie 5)
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stwa Francuskiego protestowali w Warszawie prze(Ciąg dalszy ze strony 4)
4-5.02.2011 Współpraca przygraniczna- ciwko łamaniu praw pracowniczych i związkowych
w przejętych przez Francuzów (EDF) przedsiębiorseminarium we Frankfurcie.
stwach energetycznych w Polsce oraz przeciwko
W ramach projektu „ Forum inerkulturowej ponadplanom Ministerstwa Skarbu Państwa sprzedaży
graniczenej kwalifikacji pracowników” odbyło się
Enei dla EDF.
kolejne seminarium w ,którym uczestniczyli między
innymi przedstawiciele Gorzowskiego Zarządu Regionu NSZZ Solidarność.

Przedstawiciele OD Gorzów Wlkp.

Podkreślono ,że dalsza „prywatyzacja” przepaństwowienie (Enea jest już po dwóch etapach prywatyzacji-uwolnionych jest już 49 % akcji Enea) spowoduje uzależnienie energetyczne kolejnego nośnika
energii tym razem elektrycznej od innego państwa –
Francji. Firma EDF funkcjonuje już w Polsce i jedyUczestnicy seminarium we Frankfurcie
Tym razem seminarium odbyło się na Uniwersytecie ne w co inwestuje to są zwolnienia pracowników.
Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i
Przewodnicząca NSZZ Solidarność z Elektrowni
dotyczyło Prawa pracy oraz regulacji zbiorowego
Połaniec obecna na manifestacji podała ,że przed
prawa pracy w Unii Europejskiej w Polsce i Niem- prywatyzacją w Połańcu pracowało 2400 osób obecczech. Tematyka spotkania dotyczyła również spo- nie pracuje 500. Związkowcy przygotowali petyrów z zakresu zbiorowego prawa pracy oraz postęcje ,którą zamierzali wręczyć Prezydentowi Francji.
powań sądowych dotyczących tych tematów. Bardzo Zgodnie z przewidywaniami delegacji związkowej
szeroki zakres seminarium oraz dyskusje uczestni- nie wpuszczono na salony i tym samym uniemożlików na pewno nie wyczerpały tematyki więc praw- wiono wręczenie Petycji prezydentowi Francji . Pedopodobnie następne spotkanie również będzie do- tycję odebrał przedstawiciel Ambasady Francuskiej
tyczyło tego tematu.
w Warszawie. Związkowcy poprosili licznie przybyłych na pikietę przedstawicieli mediów o pomoc
7.02.2011 Warszawa –Manifestacja
w
zatrzymaniu dalszej haniebnej prywatyzacji Enea.
związkowców z Enea i El. Połaniec.
Prezydenta Francji przebywał w Warszawie na
szczycie Trójkąta Wajmarskiego.

Uczestnicy manifestacji na miejscu zbiórki

Związkowcy z Grupy Kapitałowej Enea oraz Elektrowni Połaniec wykorzystując wizytę głowy pań-

Przedstawiciele Elektrownii Kozienice

W pikiecie wzięło udział ponad 500 przedstawicieli
(Ciąg dalszy na stronie 6)
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(Ciąg dalszy ze strony 5)

energetycznych związków zawodowych. Z Oddziału
Dystrybucji Gorzów Wlkp. w pikiecie uczestniczyły
22 osoby ,tylko z NSZZ Solidarność mimo ,że w
Oddziale mamy trzy działające organizacje związkowe, jest to tym bardziej dziwne ,że wcześniej prosiliśmy o wspólne działania .Z Elektrowni Kozienice
do Warszawy przybyli przedstawiciele wszystkich
organizacji związkowych.

Przedstawiciele Elektrowni Połaniec

strony byliśmy otoczeni kordonem policjantów, w
odwodzie stała policja konna, nad głowami latał nam
helikopter policyjny. Czuliśmy się jak odszczepieńcy , których trzeba izolować od reszty społeczeństwa.

Uczestnicy manifestacji

Tą drogą pragnę serdecznie podziękować wszyst- Zdjęcia , materiały wideo, audycje radiowe , artykuły prasowe z manifestacji można znaleźć na naszej
kim tym , którzy uczestniczyli w pikiecie i poświęcili swój czas oraz dwie noce spędzone w au- stronie-Menu-Aktualności.
tobusie dla dobra Energetyki Polskiej i jej pracowników.
11.02.2011-Prośba o pomoc do Radnych

Gorzowa .
Przewodniczący Gorzowskiej KP NSZZ Solidarność Krzysztof Gonerski skierował do Radnych
Miasta Gorzowa następującą prośbę:
„W imieniu Gorzowskich Energetyków zwracam się do
Państwa z prośbą o obronę Polskiej Energetyki oraz
miejsc pracy w Gorzowie Wlkp. Bezpieczeństwo energetyczne Kraju oraz miejsca pracy są zagrożone w związku
z planami Ministerstwa Skarbu Państwa sprzedaży ENEI.
Pod hasłem prywatyzacji MSP planuje sprzedać ENEĘ
Francuskiemu Państwowemu Koncernowi Energetycznemu EDF dlatego my nazywamy ten proces
przepaństwowieniem.
Firma EDF funkcjonuje już w Polskiej Energetyce
,inwestuje głównie w zwalnianie pracowników. Szczegóły
znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej. GoUczestnicy manifestacji
rzowski Oddział Dystrybucji Enea Operator zatrudnia
Nasz główny cel czyli dotarcie do szerokiej grupy wraz z innymi spółkami grupy kapitałowej Enea około
rodaków z informacjami dotyczącymi planów ha900 pracowników. Jesteśmy jednym z większych praconiebnej prywatyzacji osiągnęliśmy w połowie. Me- dawców w regionie. Wcześniej zwracaliśmy się już o podia regionalne , krótko bo krótko ale zdały relację z moc do Parlamentarzystów Lubuskich. Tylko wspólne
naszej manifestacji. Niestety po raz kolejny przeko- działania mogą zapobiec tym nieodwracalnym faktom.
naliśmy się ,że w stacjach telewizyjnych działa au- Radni Kozienic przyjęli już stosowny sprzeciw wobec platocenzura. Wszystkie główne telewizje działające na nów MSP. Podobnych działań oczekujemy od Państwa.
Polskim rynku kręciły materiały o naszej pikiecie, Ze swej strony robimy wiele ,ostatnio byliśmy na manifeale pokazała je tylko TV Trwam. No cóż nie palili- stacji w Warszawie podczas wizyty Prezydenta Francji i
zapewniamy ,że nie jest to ostatnia forma protestu. Szcześmy opon, nie rzucaliśmy kamieniami, ogólnie nie
góły na naszej stronie internetowej. Jestem do Państwa
było ekscesów czyli nie było czego pokazywać. By- dyspozycji gdyby trzeba było zreferować dokładnie teliśmy też zdziwieni ilością policji , która była zaan- mat”.

gażowana w „obstawę” naszej manifestacji. Z każdej

(Ciąg dalszy na stronie 7)
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proponując pracownikom gorsze warunki pracy i
(Ciąg dalszy ze strony 6)
płacy. Stanowi to jaskrawy przykład łamania zawartych porozumień. 7. Pozwy przeciwko Enea S.A. –
17.02.2011 Obradowała KM NSZZ
nieuznanie stażu pracy w Operatorze do stażu akcyjSolidarność Enea.
nego. Komisje Podzakładowe aktualnie zbierają doW Pieczyskach k/Bydgoszczy obradowała Komisja
kumentacje potrzebną do złożenia stosownych poMiędzyzakładowa NSZZ Solidarność ENEA. Przed
zwów. Prawnicy w najbliższym czasie rozpoczną
rozpoczęciem obrad członkowie KM uczestniczyli
we mszy świętej w intencji zmarłych przewodniczą- procedurę Sądową. 8.Wybory w Energobudzie. Zacych NSZZ Solidarność z Bydgoszczy -Waldemara łoga w Enegobudzie będzie wybierała swoich przedstawicieli do władz Spółki. Przedstawiono kandydaDelerta i Bernarda Paszkiewicza oraz tragicznie
zmarłego członka Komisji Podzakładowej ze Szcze- tów jacy ubiegają się o zaszczyt reprezentowania
cina Leszka Borowego. W posiedzeniu Komisji Mię- załogi w organach spółki Energobud. 9.Akcja protestacyjno- strajkowa. Postępowanie właściciela oraz
dzyzakładowej uczestniczyli członkowie Komisji
Podzakładowej z Bydgoszczy. Po przyjęciu protoko- władz spółek w grypie kapitałowej Enea zmusza nas
łu z ostatniego zebrania oraz wysłuchaniu sprawoz- do zaostrzenia akcji protestacyjno-strajkowej. Po
dania z działalności przystąpiono do realizacji przy- uzgodnieniu z innymi związkami zawodowymi zostaną podjęte odpowiednie kroki celem wyegzekwojętego wcześniej programu zebrania.
wania od właściciela i pracodawców przestrzegania
prawa.
__________________________________________
Kino Helios w Gorzowie Wlkp. od 25.02.2011

Członkowie Komisji Międzyzakładowej podczas obrad.

Tematyka obrad:
1.Manifestacja w Warszawie 7.02.2011 . Omówiono przebieg manifestacji oraz osiągnięte efekty oraz
możliwe scenariusze dalszych protestów związanych
z planami MSP dalszej prywatyzacji.2.Zakładowy
Fundusz Świadczeń Socjalnych. W planie działalności socjalnej na 2011 rok należy uwzględnić uwagi
jakie wpłynęły od uczestników wspólnej działalności
socjalnej. 3.Negocjacje płacowe na 2011 r. Pracodawcy w grupie Enea nie kwapią się z rozpoczęTabela płac zasadniczych na 2011r.w Operatorze
ciem negocjacji płacowych dlatego Prezydium dostało wytyczne dotyczące rozpoczęcia procesów negocjacji oraz osiągnięcia zakładanych płac.
4.Regulamin premiowania dla pracowników Departamentu Handlu w Enea S.A.. ZUZP nie przewiduje
takiego składnika płacowego dlatego propozycja
pracodawcy została w całości odrzucona. Fundusz
nagród zawarty w ZUZP zawiera czynnik motywacyjny. 5.Ubezpieczenia grupowe dla GK Enea.
Omówiono stan zaawansowania prac nad odjęciem
pracowników w grupie Enea jednym ubezpieczeniem grupowym .6.Restrukturyzacja. Niepokojące
informacje docierają do członków KM. Pracodawcy
stosują metodę faktów dokonanych między innymi
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Humor z Internetu

Propaganda III RP

Dyrektor do pracownika:
- Panie, pan wszystko robi powoli - powoli pan myśli,
powoli pisze, powoli mówi, powoli się porusza! Czy jest coś,
co robi pan szybko?
Tak, szybko się k…. męczę.

Archiwum Czesława M.
Złote myśli
„Kto nie był buntownikiem za młodu,
ten na starość będzie skur……...”
Józef Piłsudski

Liczby miesiąca
Koniec lat 60-tych ćwiczenia samoobrony

Okiem Jujki

-3391,30 zł wyniosło przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2011 r. W ujęciu kwartalnym (do III
kwartału 2010 r.) przeciętne wy-nagrodzenie wzrosło o
7,3 proc. Średnia płaca w gospodarce narodowej w całym
2010 r. wyniosła 3224,98 zł i była o 1,5 proc. wyższa niż
w 2009 r.
-8.35 mld. zł wynosi prognozowany zysk KGHM za
2010-(firmy podobnie jak Enea przeznaczonej do prywatyzacji przez obecny rząd)
-13,1 % wyniosła stopa bezrobocia rejestrowanego ( na
podstawie danych z urzędów pracy) w styczniu 2011 r.
według wstępnych, szacunkowych Ministerstwa Pracy i
Polityki Społecznej. W porównaniu do grudnia 2010 r.
bezrobocie wzrosło o 0,8 proc. Wzrost liczby bezrobotnych w styczniu 2011 r. miał miejsce we wszystkich województwach, przy czym najsilniejszy (procentowy) odnotowano w województwach: opolskim – o 10,2 proc. (o
5 tys. osób), lubuskim – o 9,8 proc. (o 5,8 tys. osób)

„Pod Napięciem” biuletyn informacyjny Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp.
Redakcja: Wiesław Szydełko, Krzysztof Gonerski, Mariusz Kępiszak
Adres Redakcji: 66-400 Gorzów Wlkp. Ul. Sikorskiego 37
tel. 095 7217-504, fax. 095 7217-505
Internet: www.solidarnosc.gorzow.enea.pl

