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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy?
20.12.2010 –Spotkanie opłatkowe
Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp

Wspólnota Duszpasterstwa Energetyków już po raz
12 zorganizowała spotkanie opłatkowe dla pracowników Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. Wśród
zaproszonych gości nie mogło zabraknąć ks. bp Adama Dyczkowskiego. Organizatorzy zadbali o godną
oprawę tego ważnego wydarzenia. Były życzenia
składane przy okazji łamania się opłatkiem oraz potrawy wigilijne.

Świąteczne życzenia
Mistrz ceremonii ks. bp A. Dyczkowski przy akompaniamencie gitary wspólnie z zebranymi śpiewał
najpiękniejsze kolędy, a w przerwach opowiadał
dowcipy. Mimo ,że do świąt zostało jeszcze kilka
dni uczestnicy spotkania już poczuli atmosferę tych
rodzinnych świąt.

28.12.2010 –Obradowała KP Gorzów
Wlkp. NSZZ Solidarność.
Na ostatnim w 2010 roku posiedzeniu spotkali się
członkowie Komisji Podzakładowej z Gorzowa
Wielkopolskiego.

Członkowie KP Gorzów NSZZ „S”

Po przyjęciu protokołu z ostatniego posiedzenia wysłuchano sprawozdania z działalności złożonego
przez Przewodniczącego oraz przyjęto w szeregi naszej organizacji kolejna osobę. W sprawach różnych
poruszano tematy związane z: prywatyzacją, restrukturyzacją oraz działalnością socjalną.

Obrady Komisji w Zdroisku.

(Ciąg dalszy na stronie 3)

str. 3 \103 www.solidarnosc.gorzow.enea.pl
regionie. W piśmie przedstawiono sytuację jaka
(Ciąg dalszy ze strony 2)
Po zakończeniu obrad członkowie Komisji oraz za- obecnie panuje w Enea, podano przykłady łamania
proszeni goście uczestniczyli w spotkaniu Świątecz- prawa oraz przekazano stanowisko związków zawono-noworocznym .Był opłatek , Św. Mikołaj, życze- dowych Enea w sprawie planów dalszej prywatyzania oraz wspólne śpiewanie kolęd.
cji. W apelu dużo uwagi poświęcono zagrożeniom
dla suwerenności Polski oraz ryzyku utraty miejsc
pracy jakie wiążą się z procesami prywatyzacji i restrukturyzacji Enea. Podkreślono ,że jeszcze nie jest
za późno by wspólnie zapobiec nieodwracalnym
faktom. Tego samego dnia K. Gonerski spotkał się z
posłem Platformy Obywatelskiej –Witoldem Pahlem
i szczegółowo omówił problematykę zawartą w apelu do parlamentarzystów. Wcześniej podobne spotkania odbyły się z posłanką Prawa i Sprawiedliwości -Elżbietą Rafalską i posłem Sojuszu Lewicy DeCzłonkowie KP Gorzów + zaproszeni goście
mokratycznej- Janem Kochanowskim.

3.01.2011 Stanowisko związków zawodowych Enea w sprawie prywatyzacji.

11.01.2011-Obradowała MK NSZZ „S”.
Wizyta-cja EDF w Enei.

Wszystkie organizacje związkowe działające w Enea
S.A. zajęły stanowisko w sprawie planów zakupu
Enea S.A. przez Electricite de France (EDF).
„Uważamy, że utrata kontroli państwa nad Spółką z
branży energetycznej jest bezdenną głupotą i krzywdą dla społeczeństwa. Protestujemy przeciwko takiej
władzy i procesom skazującym nas na wiek nędzy w
imię chorych aspiracji polityków. Nie zgadzamy się
na utratę kontroli, we własnym kraju, nad przedsiębiorstwami energetycznymi oraz ich zasobami w
imię rozdawnictwa, jakim jest obecna prywatyzacja.
Wnosimy o prawdziwą debatę, która naświetli rzetelny obraz procesów prywatyzacyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw energetycznych, jako
kluczowych i strategicznych dla gospodarki kraju.
Nie przyjęcie kolejny raz propozycji rozmów, ze
strony administracji rządowej, przed prywatyzacją
ENEA S.A., będzie sygnałem dla ruchu społecznego
(związków zawodowych) do działań, które wykażą
świadomą zdradę w zachowaniu władzy, która występuje przeciw interesom obywateli”.
Stanowisko otrzymali:
Prezes Rady Ministrów
Marszałek Sejmu
Marszałek Senatu
Kluby Parlamentarne
Centrale Krajowe Związków Zawodowych
Członkowie Komisji Trójstronnej
Członkowie Trójstronnego Zespołu ds. Branży
Energetycznej
Media

Na pierwszym w 2011 roku posiedzeniu spotkali się
członkowie Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea.

Członkowie Komisji Międzyzakładowej

Obrady Komisji zbiegły się z wizytą przedstawicieli
Electricite de France (EDF) zainteresowanych kupnem Enei. Tematyka obrad miała pokrywać się z tematyką planowanego na 12 stycznia 2011 spotkania
z Zarządem Enea S.A. Niestety strona pracodawcy
po raz kolejny zmieniła wcześniejsze ustalenia i
przesunęła termin spotkania na 19 stycznia.

10.01.2010-Apel do Parlamentarzystów
Lubuskich.
Wszyscy Parlamentarzyści Lubuscy otrzymali naszą
prośbę o pomoc w obronie miejsc pracy w naszym

Pikieta przed siedzibą Enea w Poznaniu (Ciąg dalszy na stronie 4)
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19.01.2011 Z Zarządem Enea S.A. o

Sprawy poruszane podczas zebrania: prywatyzastrategii, akcjach i ubezpieczeniach.
cja ,akcje pracownicze-pozwy do Sądów, strategia W Baranowie spotkały się strony dialogu społeczneEnea-restrukturyzacja, ubezpieczenia grupowe, plan go celem przedyskutowania spraw zgłoszonych
działalności socjalnej, sprawy płacowe -tabele wyna przez związki zawodowe.
grodzeń na 2011 r.

Przedstawiciele Enea S.A.
Protest przeciwko planom przejęcia Enei przez EDF

W przerwie obrad członkowie MK w obecności mediów wyrazili swoją dezaprobatę wobec planów dalszej prywatyzacji Enei. Prezydium MK udało się też
do siedziby Zarządu Enea S.A. gdzie trwało spotkanie z delegacją EDF i wyraziło wolę uczestniczenia
w tym spotkaniu. Niestety naszych przedstawicieli
nie wpuszczono na salę w której odbywało się spotkanie. Członkowie MK postanowili poczekać na
przedstawicieli EDF przy głównym wejściu do Enea.
Francuska delegacja opuściła siedzibę Enei bocznym
wyjściem nie chcąc się spotkać z przedstawicielami
załogi. Jednak na ulicy gdzie zaparkowane były samochody udało nam się dotrzeć do przedstawicieli
EDF. Flagi narodowe i Solidarności oraz plakaty jasno dały znać stronie francuskiej o braku zgody
przedstawicieli załogi na przepaństwowienie Enei .

Delegacja EDF Przed siedzibą Enea w Poznaniu

Relacja TV Poznań z pikiety na naszej stronie –
Menu Pliki Video

1.Na wstępie Prez. M. Owczarek poinformował ,że
niestety strategia Enea nie zostanie przedstawiona na
dzisiejszym spotkaniu ponieważ osoba , która miała
ją zreferować jest bardzo mocno zaangażowana w
proces prywatyzacji ,który jest teraz traktowany
priorytetowo.
2.Przybyła na spotkanie Pani Mec. M. Heller –
doradca NSZZ Solidarność wprowadziła zebranych
w tematykę nieprawidłowego naliczenia akcji grupie
ok. 3 tys. pracowników. Nie zaliczenie stażu pracy
w Operatorze do stażu akcyjnego spowodowało stratę 200 lub 205 akcji. Grupa ponad 2 tys. pracowników złożyła w jej kancelarii pełnomocnictwa do dochodzenia swoich praw przed Sądem. Pani Mecenas
złożyła propozycję zawarcia porozumienia przed
sądowego celem wyrównania ewidentnej straty tych
pracowników. Niestety Przedstawiciele Zarządu wolą iść do Sądu i ponieść dodatkowe koszty oprócz
odszkodowań.
3.Premia dla pracowników nie posiadających praw
do akcji oraz dla tych ,którzy z różnych powodów
nie znaleźli się na liście akcjonariuszy lub wcześniej
zatrzymał im się staż pracy uprawniający do określonej liczby akcji. Strona związkowa zaproponowała
powiększenie kwoty 14.5 mln. zł przeznaczonej na
ten cel a wynikającej z Porozumienia ze Zdroiska z
28.05.2008 r. oraz uzgodnienie sposobu i zasad wypłaty tych kwot. Podstawą do takich działań są bardzo dobre ,wręcz rekordowe wyniki uzyskane przez
GK Enea w 2010 r. W odpowiedzi prawnicy strony
pracodawcy wręczyli stronie związkowej ocenę w/w
porozumienia zrobioną przez Kancelarię Sołtysiński
Kawecki- Szlęzak . Z oceny tej wynika ,że porozumienie to jest bezprawne i w konsekwencji nieskuteczne tz nieważne. Strona związkowa spytała na
jakiej podstawie prawnej wypłacono premie dla pra(Ciąg dalszy na stronie 5)
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przedstawicieli związku do którego Zbyszek należy.
(Ciąg dalszy ze strony 4)
cowników nie mających praw do akcji w Elektrowni Były życzenia, wspomnienia , kawa oraz pyszne
Kozienice. Dodatkowe oburzenie strony związkowej ciasto. Zbyszkowi życzymy wszystkiego najlepszewywołuje fakt ,że prawnicy , którzy obecnie kwe- go na nowej drodze życia. Zapraszamy do czynnej
stionują zawarte porozumienie wcześniej uczestni- działalności w coraz większym Kole Rencistów i
czyły w jego powstawaniu. Zdaniem Zarządu ewen- Emerytów działającym przy Naszej Organizacji oraz
tualne różnice interpretacyjne oraz podstawa prawna do częstych odwiedzin.
porozumienia powinna być rozstrzygnięty przez
Sąd. Po długiej dyskusji Zarząd zgodził się rozważyć
możliwość polubownego załatwienia sprawy pod
warunkiem ,że będzie to zgodne z prawem. W tej
sprawie strona pracodawcy oczekuje stosownych
propozycji od strony związkowej.

Uczestnicy pożegnania Z. Kunika

Więcej zdjęć na naszej stronie –Menu -Aktualności
=====================================

Przegląd Prasy
Przedstawiciele strony społecznej

4. Ubezpieczenia grupowe. Z inicjatywy strony społecznej od kilku lat prowadzony jest proces wyboru
jednego grupowego ubezpieczenia na życie oraz
świadczenia zdrowotnego dla pracowników GK
ENEA. Zakończony proces następnie został podważony przez Stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych , dlatego musi zostać powtórzony zgodnie z
ustawą o zamówieniach publicznych. Procedury powodują wydłużenie tego procesu, który jak dobrze
pójdzie zostanie zakończony pod koniec roku.
Strona związkowa do prac zespołu do tego powołanego wydelegowała swoich przedstawicieli.

11.02.2011-EDF może okazać się
nie najlepszym właścicielem Enei

Pomimo, że rząd chce zakończyć sprzedaż Enei do
końca marca, jak dowiedział się "Dziennik Gazeta
Prawna", kluczowe negocjacje dopiero ruszają. Jedną z najważniejszych kwestii będzie zagwarantowanie kontynuowania programu inwestycyjnego poznańskiej spółki. Faworytem w negocjacjach z MSP
jest EDF. Na sfinansowanie wezwania na 100 proc.
akcji Enei EDF potrzebuje ok. 11 mld zł. DGP zwraca jednak uwagę, że centrala francuskiej firmy już w
tym roku będzie w stanie "wyciągnąć" z Enei nawet
6,5 mld zł. Analityk, na którego powołuje się DGP
tłumaczy, że często niedługo po przejęciu zadłuża
21.01.2011 Nowy emeryt Zbigniew Kunik się spółkę do maksymalnego poziomu, czyli ok. 3
razy dług netto do EBITDA. W przypadku Enei, po
Do szczęśliwców , któodjęciu ok. 700 mln zł kapitału obrotowego może
rzy doczekali się emewynosić nawet 6,5 mld zł wolnych środków.
rytury w Enea dołączył
Rozmówcy DGP zwracają uwagę, że scenariusz taki
kolega Zbigniew Kunik
jest prawdopodobny, gdyż francuska firma potrzebuz Centrali Oddziału Dysje środków na program modernizacji elektrowni
trybucji Gorzów Wlkp.
jądrowych, który według raportów Citigroup w ciąZbyszek zapracował
gu najbliższych 10 lat może kosztować nawet 120
uczciwie na emeryturęmld euro. W sytuacji, w której pieniędzy potrzebuje
przepracował w energerównież Enea, EDF może okazać się bardzo niepewtyce 42 lata. W uroczynym właścicielem. DGP zauważa, że wskaźniki zastym pożegnaniu Kol.
dłużenia francuskiej firmy są znacznie wyższe od
Zbyszka uczestniczyli
średniej w sektorze i nieporównywalnie wyższe od
przedstawiciele Dyrekobecnych poziomów w polskiej energetyce. Według
cji, Kierownictwa oraz byli i obecni współpracow(Ciąg dalszy na stronie 6)
nicy. W tak uroczystym dniu nie mogło zabraknąć
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Bloomberga zadłużenie liczone wskaźnikiem długu
do EBITDA w przypadku EDF wynosi 4,2, podczas
gdy średnia dla branży to 3,7 - czytamy w DGP. Według DGP potwierdzeniem tego jest sytuacja w należącej do EDF elektrowni Rybnik, która musi stopniowo wyłączać stare bloki. Pomimo, że nowy blok
o mocy 900 MW ma zastąpić cztery z ośmiu pracujących obecnie, ostateczna decyzja o jego budowie
nie została jeszcze podjęta.

Mój Komentarz
-Stop dla dalszej
„prywatyzacji”
Enei- przepaństwowieniu Polskiej Energetyki.
Koniec starego roku
i początek nowego
sprzyja pewnym
podsumowaniom
oraz prognozom,
więc i ja subiektywnie starałem się to
uczynić. Efektem
moich przemyśleń
jest niżej przedstawiony tekst. Rok 2010 miał być
rokiem uroczystych obchodów 30 rocznicy powstania NSZZ Solidarność. Niestety katastrofa Smoleńska oraz powodzie , które nawiedzały Nasz Kraj nie
pozwoliły radośnie obchodzić nam tej rocznicy. Dodatkowo uroczyste obchody chcieli nam popsuć politycy rządzącej partii , którzy skorzystali z zaproszenia i przybyli do Gdyni na rocznicowy Zjazd Delegatów. Prowokacyjne wystąpienie Premiera było tego najlepszym przykładem. Wszyscy, którzy byli
wtedy w Gdyni i uczestniczyli w zjeździe mogą
stwierdzić ,że nie udało im się to. Niestety część mediów ulubieńców rządzących przedstawiła fałszywy
obraz spotkania wszystkich tych ,którzy czynnie
działali w związku przez 30 lat. Nie po raz pierwszy
media przedstawiły inny obraz wydarzeń. O mediach
jeszcze niedawno mówiło się, że są czwartą władzą.
Śmiem twierdzić ,że ostatnio są pierwsza władzą
gdyż bardzo skutecznie kreują rzeczywistość. Ciekawe kiedy obywatele ockną się i wystawią rachunek
rządzącym i mediom.
Dla NSZZ Solidarność rok 2010 był też rokiem wyborczym –wybrano władze związku na nową cztero
letnia kadencję. Nowym Przewodniczącym Komisji
Krajowej NSZZ Solidarność został wybrany Piotr
Duda i zastąpił na tym stanowisku Janusza Śniadka.
Politycy wszystkich opcji powinni się uczyć od obu

Panów jak w sposób godny przekazuje i przejmuje
się władzę.
Tyle o kraju a teraz przejdę na nasze podwórko.
Rok 2010 był dla Enei rekordowym pod względem
wypracowanego zysku grupy kapitałowej. Niestety
wcześniejsze deklaracje o podzieleniu się tym wynikiem z tymi , którzy ten wynik wypracowali czyli z
załogą okazały się obietnicami bez pokrycia i z tego
powodu rok 2010 jest rokiem niespełnionych obietnic. Przypomnę ,że rok 2009 był rokiem niedotrzymanych umów dżentelmeńskich. Mam nadzieje ,że
rok 2011 będzie rokiem konstruktywnego dialogu.
Mijający rok kojarzony jest też ze Strategią firmy
wprowadzaną w tajemnicy przed pracownikami. Top
100 i 300 to menadżerowie ,którzy jako jedyni mieli
okazję zapoznać się z plamami Zarządu Enea jakie
zawarte są w strategii firmy. Trochę mało jak na
ponad 9 tys. pracowników. Przypomnę ,że z tak
ważnym dokumentem zawierającym misje i wizję
firmy powinni się identyfikować wszyscy pracownicy. Pracownik świadomy celów , które wcześniej
razem z nim zostały określone i wypracowane jest
po prostu wydajniejszy. No ale cóż panowie z Zarządu Enea mają inną wizję zarządzania . Efekty już
niektórzy odczuwają na własnej skórze. Mimo rekordowych wyników Enea w grupie są też spółki ,które
były lub są na skraju bankructwa. Kłania się tu brak
ładu korporacyjnego. Mamy nowy rok liczymy ,że
poznamy wreszcie Strategię Firmy ,i że ewentualne
nasze uwagi do niej zostaną uwzględnione. Osobnego omówienia wymaga temat akcji pracowniczych.
Nie zaliczenie stażu pracy w Operatorze do stażu
akcyjnego spowoduje lawinę ponad 2 tys. pozwów
oszukanych pracowników. Ciekawe ile kosztów z
tym związanych poniesie Enea? Jeżeli dodamy do
tego bałagan jaki towarzyszył podpisywaniu umów
związanych z udostępnianiem akcji pracowniczych
oraz wybranie na bank depozytowy BRE –czyli
bank ,który nie ma swoich biur maklerskich w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze to widać jak nie profesjonalnie podchodzi się do tych tematów.
Teraz troszeczkę o „prywatyzacji” czyli o przepaństwowieniu Enei. W roku 2009 chciano sprzedać
Eneę niemieckiemu koncernowi energetycznemu
RWE. Dzięki Bogu i naszym działaniom do
„prywatyzacji” nie doszło . Rok 2010 nowe pomysły nowy komunikat o sprzedaży Enei ale te same
argumenty czyli łatanie dziury budżetowej dochodami z prywatyzacji. Mówienie o inwestorze branżowym jako tym , który może zainwestować w energetykę ni jak się maja do ogłoszenia o sprzedaży Enei
z 28 czerwca 2010- Ministerstwo Skarbu Państwa
podało, że przedmiotem negocjacji będzie cena za
(Ciąg dalszy na stronie 7)
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zbywane akcje, struktura transakcji zapewniająca
zbycie przez Skarb Państwa wszystkich zbywanych
akcji oraz zobowiązanie do nabycia od uprawnionych pracowników akcji spółki po cenie za akcję nie
niższej niż cena za akcję, po której inwestor nabędzie zbywane akcje. Nie ma tam ani słowa o pakiecie inwestycyjnym i socjalnym czyli standardowych
wymogach przy prywatyzacji przez inwestora branżowego. Enei w 2010 roku nie sprzedano ,a mimo to
przychody z prywatyzacji w 2010 roku wyniosły
22,156 mld zł. Jest to najwyższy wynik w historii
prywatyzacji w Polsce. Nie pomogło to w załataniu
dziury budżetowej. Jak będzie wyglądał nasz budżet
gdy nie będzie już czego sprywatyzować-sprzedać ?
Przypomnę ,że Enea jest już po dwóch etapach prywatyzacji. Pierwszy odbył się pod koniec 2008 roku
a drugi w lutym 2010.W obrocie jest już 49 % akcji
Enea. Dalsza „prywatyzacja” sprzedaż jej obcym
państwowym firmom energetycznym spowoduje: Drastyczną podwyżkę cen dla odbiorców energii
elektrycznej, -Zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego kraju, -Brak inwestycji w branży energetycznej, -Uzależnienie energetyczne od innych państw, -Zwolnienia pracowników energetyki, Odprowadzanie kolosalnych zysków do budżetów
innych państw. Jedynym uzasadnieniem dla takich
działań nie może być dziura budżetowa. Nie wolno
wyprzedawać tego co stanowi nerw gospodarki i
przynosi dochód dla Skarbu Państwa. Z tymi argumentami udaliśmy się do parlamentarzystów zarówno z koalicji rządzącej jak i będących w opozycji.
Nikt już nie powie ,że nie wiedział o co chodziło w
prywatyzacji Enea. Przypominam ,że rok 2011 jest
rokiem wyborów parlamentarnych i będziemy mogli
rozliczyć swoich parlamentarzystów. My ze swej
strony robimy wszystko by nie dopuścić do tej haniebnej prywatyzacji. Ostatnio delegacji francuskiego państwowego koncernu energetycznego Electricite de France (EDF) ,która gościła w Enei daliśmy
jasno do zrozumienia ,że nie są tutaj mile widziani.
Pamiętajmy ,,Tyle wolności, ile własności” Jeżeli o
tym zapomnimy, to niedługo będziemy niewolnikami we własnym kraju” Wspólnymi siłami brońmy
majątku Polskiej Energetyki.
Jeszcze nie jest za późno.
Krzysztof Gonerski.

Kartka z Kalendarza
Druga strona kartki z kalendarza na
1901r , oto tekst tam umieszczony :
"Nędza obok zbytku. Bandytyzm obok wyzysku.

Handel polskimi kobietami i bezładna emigracja
pracowników. Napływ nowożytnych Hunów i wyślizgiwanie się majątku nieruchomego z rąk polskich.
Powszechna ciemnota i chorobliwa literatura. Podkopywanie uczuć religijnych i lekceważenie nauk
ścisłych. Mała pracowitość w ogóle i prawie cisza o
polskich odkryciach i wynalazkach. Oto obraz naszego bytu. Chaosowi społecznemu odpowiada chaos w
duszach jednostek. A zatem rozpacz ? Zagłada?
Wcale nie.
Ludzkość znajdowała się niejednokrotnie w gorszych
sytuacjach i nie tylko wychodziła z nich, ale wychodziła wzmocniona, jakby odrodzona.
Więc i my wyjdziemy, i odrodzimy się. Ale pod warunkiem, iż przebudzimy się z dzisiejszego zahipnotyzowania, przypatrzymy się rzeczywistości, zaczniemy
rozmyślać i postępować nie w kierunku najmodniejszych haseł wschodnich czy zachodnich europejskich
albo interesów partyjnych, ale w kierunku
odwiecznych prawd moralnych (...)
Jeżeli bowiem dziś jest źle, to przed stoma laty bywało nierównie gorzej. A więc za sto lat powinno być –
trochę lepiej.
Kroniki Bolesława Prusa , fragment tekstu opublikowanego w „Kurierze Codziennym” Nr 1 z dnia 1
stycznia 1901 r.
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Humor z Internetu

Propaganda PRL

Siedzi sobie szczur z chomikiem. Szczur narzeka: - Nie ma
sprawiedliwości na świecie... Popatrz, ty masz futerko, ja mam
futerko... ty masz cztery łapki, ja mam cztery łapki... ty masz
ogonek, ja mam ogonek... ja mam dwa sterczące ząbki z przodu
i ty też... a to ciebie wszyscy głaszczą i kochają, a na mnie polują, sypią trutki i nasyłają koty... - Bo ty szczurku, masz public
relations do dupy-odpowiada chomik.

Archiwum Czesława M.
Złote myśli
„Nie ma lepszej pożywki chorobotwórczej
dla bakteryj fałszu i legend, jak strach
przed prawdą i brak woli” –J. Piłsudski

Liczby miesiąca

1965 r. –Ćwiczenia z TOPL

Okiem JUJKI

-50 dol. więcej niż średnia cena dla krajów UE zapłaci Polska za 1000 m sześć. gazu z Rosji. Oznacza
to ,że zapłacimy ok 485 mln dol. więcej niż inne
kraje UE.
-ok 30 mln. zł może kosztować Eneę dwuletnia
kampania wizerunkowa z udziałem Michała Żebrowskiego
-22,156 mld zł. wyniosły przychody z prywatyzacji
w 2010 r.-najwyższy wynik w historii prywatyzacji
w Polsce. Nie pomogło to w załataniu dziury budżetowej. Jak będzie wyglądał budżet gdy nie będzie już
czego sprywatyzować-sprzedać ?
3.1 proc. Wyniosła inflacja rok do roku liczona na
koniec grudnia 2010
-3525,12 zł wyniosło przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat
nagród z zysku w listopadzie 2010 r.
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