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Legalnie wybrani kandydaci do Rady Nadzorczej nie zo-
stan¹ powo³ani?

Minister poza prawem
Ju¿ mieli�my przypadki nawo³ywania do ³amania prawa. Tym razem
minister Skarbu Pañstwa, Aleksander Grad otwarcie przyznaje, ¿e
jest przeciwny zaakceptowaniu trzech legalnie wybranych przez za-
³ogê przedstawicieli zwi¹zków zawodowych do RN. Sprawa ma zwi¹-
zek z manifestacj¹ z 5 maja, gdzie zachowanie wspomnianych osób
minister uzna³ za niew³a�ciwe�

�Solidarno�æ� apeluje o prawdziwy, niepozorowany dialog

Pozorowana
Komisja Dialogu

Zorganizowano Kongres Wojewódzkiej Komisji Dialogu Spo³ecz-
nego we Wroc³awiu, na który zaproszona zosta³a m.in. �Solidar-
no�æ�. Zarówno Przewodnicz¹cy Komisji Krajowej jak i Sekcja Kra-
jowa Górnictwa Rud Miedzi maj¹ wspólny pogl¹d na sprawê, i¿ od
trzech lat nie ma chêci dialogu ze strony Zarz¹du Polskiej Miedzi i
rz¹du Donalda Tuska, w zwi¹zku z czym �Solidarno�æ� odmówi³a
udzia³u w Kongresie.

Oprócz wojewody zapraszaj¹cym na spotkanie jest Zwi¹zek Pracodaw-
ców Polska Mied�, za� temat debaty brzmi: Od fiskalizmu i konfliktów
do wspó³pracy. Ju¿ sam temat ma bardzo zaczepny i prowokuj¹cy cha-
rakter. Prezes Wirth dobrze wie w jaki sposób mo¿e za¿egnaæ konflikt �
podwy¿szaj¹c p³acê podstawow¹ wszystkich pracowników o 300z³.
Je�li nie ma takiej woli ze strony Zarz¹du, co dziwi, bo sobie podwy¿-
szyli p³ace niemal¿e o 100%, to o czym chcieliby z nami rozmawiaæ?
Ju¿ mamy dosyæ pustych s³ów i dzielenia pracowników na lepszych i
gorszych poprzez system pseudo motywacyjny.

Kompletnie niezrozumia³y jest dla nas jeden z punktów regulaminu
spotkania stron dialogu spo³ecznego, mówi¹cy o zachowaniu pe³nej
dyskrecji wobec �rodków masowego przekazu do czasu zakoñczenia
negocjacji. Na próby zamkniêcia nam ust i rozmów za zamkniêtymi
drzwiami bez wiedzy pracowników nigdy nie bêdzie zgody ze strony
�Solidarno�ci�.

Po etapie nas³ania na pracowników s³u¿b ochrony i policji mamy teraz
dodatkowo zobowi¹zaæ siê do dobrowolnego milczenia, gdy w tym
czasie Zarz¹d bêdzie op³aca³ z pieniêdzy pracowników swoich �na-
dwornych szczekaczy� opluwaj¹cych zwi¹zkowców i pracowników
Polskiej Miedzi. Przesy³anie do nas kolejnych pism to nic innego jak
tylko gra na czas i rozmydlanie podstawowego tematu spotkania jakim
jest podwy¿ka p³acy podstawowej pracownikom Spó³ki. Wci¹ganie nas
w �zabawê� polegaj¹c¹ na wymy�laniu coraz to innych urojonych pro-
blemów traktujemy jako celowe eskalowanie napiêcia oraz dalsze pro-
wokowanie pracowników i nie ma to nic wspólnego z prób¹ rozwi¹za-
nia konfliktu trwaj¹cego ju¿ w Spó³ce od 3 lat. � komentuje w li�cie do
Prezesa Herberta Wirtha, Przewodnicz¹cy NSZZ �S� SKGRM Józef Czy-
czerski.

Walne zgromadzenie akcjonariuszy KGHM odbêdzie siê 15 czerwca, wtedy
to przedstawiciele Skarbu Pañstwa w Radzie Nadzorczej maj¹ g³osowaæ
przeciw powo³aniu trzyosobowej reprezentacji za³ogi. Niestety wygl¹da
na to, ¿e minister Grad kompletnie nie zna prawa. Ustawa o komercjali-
zacji i prywatyzacji przedsiêbiorstw pañstwowych wyra�nie stanowi, ¿e
w Spó³ce takiej jak KGHM za³oga musi byæ reprezentowana w Radzie
Nadzorczej. Dodatkowo Statut KGHM Polska Mied� i Regulamin wyboru
i odwo³ania cz³onków Rady Nadzorczej KGHM Polska Mied� S.A. wybie-
ranych przez pracowników Spó³ki doprecyzowuj¹ zasady wyboru repre-
zentacji pracowniczej do RN. Sk¹d minister wzi¹³ pomys³ aby nie powo-
³ywaæ przedstawicieli za³ogi? Jakim prawem podejmuje decyzje, które
s¹ niezgodne z obowi¹zuj¹cym prawem? A mo¿e Polska ju¿ nie jest
pañstwem prawa?

Na oficjalnej stronie internetowej KGHM mo¿na odnale�æ porz¹dek ob-
rad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, a raczej jego
zmianê. Poza inn¹ kolejno�ci¹ punktu o zmianie sk³adu RN, mo¿na od-
nale�æ nowy punkt, który mówi o okre�leniu liczby cz³onków RN. Czy to
ma co� wspólnego z wypowiedzi¹ ministra? Czy rz¹d Donalda Tuska
naprawdê tak bardzo chce w ukryciu przed pracownikami przeforsowaæ
np. niekorzystne dla Spó³ki decyzje, jak chocia¿by podwy¿ki dla Zarz¹du
czy Rady Nadzorczej lub bezmy�lne inwestycje pokroju Kongo i Kana-
dy? Obecny rz¹d jest tak nieprzewidywalny w swoich decyzjach, ¿e
wszystko jest mo¿liwe.

W jedynej s³usznej prasie, Gazecie Wyborczej, mo¿na doszukaæ siê wy-
powiedzi rzecznika KGHM Dariusza Wyborskiego, który mówi o �luce
prawnej� pozwalaj¹cej unikn¹æ powo³ania reprezentacji za³ogi do RN.
Czy jest to wypowied� godna rzecznika naszej Spó³ki? Czy KGHM po
takiej wypowiedzi wygl¹da na powa¿nego partnera do rozmów? Próby
omijania prawa do realizacji w³asnych interesów i zamieszanie zainicjo-
wane przez ministra z pewno�ci¹ nie wp³ywaj¹ pozytywnie na firmê.
Sugerowanie ministerstwa, ¿e pracownicy dzia³aj¹cy na szkodê spó³ki,
nie mog¹ byæ jednocze�nie cz³onkami RN, którzy maj¹ z za³o¿enia dbaæ
o jej dobro wo³a o pomstê do nieba. Minister Skarbu Pañstwa stawia siê
w roli s¹du i ju¿ wyda³ wyrok skazuj¹cy, bez ¿adnego procesu. Aleksan-
der Grad nie musi kierowaæ sprawy do s¹du by uniewa¿niæ wynik legal-
nych wyborów, za rz¹dów PO najwyra�niej to on stanowi prawo!

Antygrad.pl - klikasz i znikasz

Wstrz¹s w KGHM
Micha³ Kokot, dziennikarz Gazety Wyborczej w artykule �Cynizm Zwi¹z-
kowych Baronów� oskar¿a pracowników polskiej miedzi i zwi¹zkowców
o destrukcjê Spó³ki, brak wizji przysz³o�ci, brak kalkulacji ekonomicznej
i niepohamowane ¿¹dania p³acowe, które nie przystoj¹ i doprowadz¹ do
wy³o¿enia spó³ki na ³opatki. Newsweek Polska piórem Igora Ryciaka
pisze o zwi¹zkowym eldorado w KGHM, licznych zabawach, wyciecz-
kach, zawodach wêdkarskich zwi¹zkowców z wy³o¿onych funduszy
KGHM-u. Do chóru krytyki i prze�miewców do³¹czaj¹ siê tak¿e inni dzien-
nikarze m.in. filozof Ku�niar z TVN 24. ̄ aden z dziennikarzy nie wspomi-
na jednak o dodatkowych wynagrodzeniach za ostatni kwarta³ bie¿¹ce-
go roku Zarz¹du i kadry managerskiej KGHM-u� bo nie przystoi o tym
pisaæ. Po co psuæ obchody 50-lecia istnienia �dojnej krowy� i balach
managerów na koszt pracowników. Bierna aprobata Rzecznika Praso-
wego Dariusza Wyborskiego w obliczu medialnych ataków wobec pra-
cowników polskiej miedzi to historyczna pora¿ka Pijarowska Spó³ki.
Jako pracownik tak renomowanej Spó³ki jak¹ jest bez w¹tpienia KGHM
oczekiwa³em stanowczej reakcji Rzecznika Prasowego. Wy³ania siê za-



Czy bêd¹ kolejne

przeszeregowania?
Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ �Solidarno�æ� O/ZG �Lubin� zwra-
ca siê do Pana Dyrektora o przeszeregowanie pracowników w ra-
mach ustalonych wska�ników wzrostu wynagrodzeñ od miesi¹ca
czerwca 2011r.

Jeste�my bardzo zaniepokojeni lawinowym wzrostem cen towarów
konsumpcyjnych i kosztem utrzymania naszych rodzin. Pozytywna
decyzja o wcze�niejszych przeszeregowaniach by³aby te¿ czê�ciow¹
rekompensat¹ za dobr¹ i wydajn¹ pracê pracowników ZG �Lubin�.
Mamy nadziejê, ¿e nasz wniosek spotka siê z pozytywn¹ ocen¹ Dy-
rekcji.

Bogdan Nuciñski
Przewodnicz¹cy KM �S� ZG �Lubin�

Platforma Obywatelska osi¹gnê³a szczyt hipokryzji i ob³udy

Kontrolowana walka

z nePOtyzmem
Polityczny nepotyzm, nieuczciwe osoby chowaj¹ce siê za immuni-
tetem i ochrona przed pomówieniami kontrkandydatów. Walk¹ z
takimi przypadkami zajmowaæ siê bêdzie Platforma Obywatelska.
Zbli¿aj¹ce siê wybory i liczne afery obecnej opcji rz¹dz¹cej sk³oni-
³y sztab pijarowców do dzia³ania poprzez wewnêtrzne oczyszczenie
z winy i odwrócenie uwagi spo³eczeñstwa od rzeczywisto�ci. Bêd¹
walczyæ z nieprawid³owo�ciami w�ród pos³ów i senatorów. W zwi¹z-
ku z czym pytamy: czy wiêkszo�æ parlamentarzystów PO z³o¿y man-
daty?

Partia Donalda Tuska jest bardzo specyficzna w porównaniu do po-
przednich opcji rz¹dz¹cych. Atakuj¹c Prawo i Sprawiedliwo�æ jako za-
gro¿enie demokracji, wstyd dla Polski itp. PO mia³a byæ now¹ jako�ci¹,
wprowadzaj¹c¹ zachodnie standardy do ¿ycia publicznego. Przez trzy i
pó³ roku zd¹¿yli�my poznaæ siê na Partii Ob³udy i mamy wra¿enie, ¿e
zamiast standardów zachodnich poszli na wschód, �dziêki� czemu za-
czê³y obowi¹zywaæ standardy Bia³oruskie. Nas ju¿ nic nie zdziwi.

Platforma Obywatelska wystawi³a minister ds. zwalczania korupcji Ju-
liê Piterê, znan¹ z wy�ledzenia marnotrawstwa pañstwowych pieniê-
dzy w postaci zakupu dorsza za 8,16z³, do utworzenia ankiety, która ma
pomóc poznaæ szczegó³y nt. swoich kandydatów do parlamentu w
celu unikniêcia startu w wyborach niew³a�ciwych ludzi. Oczywi�cie
dotyczy to wy³¹cznie mniej znanych kandydatów. Nie zapominajmy, ¿e
wielu z obecnych parlamentarzystów pomimo udzia³u w aferach nie
ponie�li ¿adnych konsekwencji. Ma³o tego, pijarowcy zrobili z nich

tem obraz biednego Zarz¹du spó³ki otoczonego band¹ chciwych awan-
turników, cynicznych pod ka¿dym wzglêdem, nieodpowiedzialnych,
nierzadko pod wp³ywem alkoholu, a ostatnio nawet po za¿yciu �rod-
ków odurzaj¹cych zwi¹zkowców. Jak daleko posun¹ siê dziennikarze w
imiê tzw. poprawno�ci politycznej rz¹du Donalda Tuska, tego nie wie
chyba nikt.

Jak¹ miar¹ jest poprawno�æ polityczna tego rz¹du? Czy liczb¹ represjo-
nowanych zwi¹zkowców rz¹d zamierza ograniczyæ rosn¹ce bezrobocie,
spadek p³acy minimalnej, rosn¹c¹ frustracjê wobec braku przysz³o�ci?
Czy górnik z KGHM-u za prace w sobotê i niedzielê w beztlenowych
przodkach maj¹c na utrzymaniu niepracuj¹c¹ ¿onê z kredytem hipo-
tecznym i dwójk¹ dzieci nie ma prawa do godziwego zarobku? Czy
ka¿da tona urobku sypi¹cego siê z kraty jest zas³ug¹ tylko w¹skiej gru-
py managerów z Biura Zarz¹du?

Ilu zamierza Pan Panie Prezesie zwolniæ górników by obchody 50-lecia
KGHM-u przebieg³y bez zgrzytu rzutuj¹cego na wizerunku firmy? Czy
zdaje sobie Pan sprawê jak¹ tak naprawdê reprezentuje Pan Spó³kê?
Spó³kê, która od wielu lat dba o region, mieszkañców i ich rodziny. To
nie politycy, to nie Pan lecz pracownicy s¹ gwarancj¹ godnego ¿ycia dla
wielu rodzin. Nie za 20, 50 lat ale tu i teraz. Niech zatem minister Grad
odpowie, gdzie by³ kiedy zwi¹zkowcy KGHM poruszali temat nietrafio-
nych inwestycji w Kongo? Niech odpowie premier Tusk co zrobi³, aby
m³ode wdowy po zasypanych górnikach nie pozosta³y bez renty i dal-
szych perspektyw na godziwe ¿ycie z galopuj¹cymi cenami ¿ywno�ci?
Skarb Pañstwa jest tak samo cenny jak ¿ycie naszych rodzin. Przepra-
szam Gazetê Wyborcz¹ ale od Pañstwa, rz¹du i �kalkulacji ekonomicz-
nej� wybieram �Cynicznych Zwi¹zkowych Baronów�. Nie stracili�my
jeszcze kontaktu z rzeczywisto�ci¹. Jaka jest ta rzeczywisto�æ odczuwa-
my ka¿dego dnia w sklepie, na stacji benzynowej i p³ac¹c rachunki za
utrzymanie naszych rodzin.

Czy spó³ka stoi, czy le¿y Zarz¹dowi i managerom podwy¿ka siê nale¿y.
Dewiza liberalnego Pañstwa, w którym pracownik nie ma prawa dopo-
minaæ siê o wzrost p³acy, bo to takie zbyt socjalistyczne. Liberalny kurs,
w którym dla efektywnej gospodarki nie ma miejsca dla rodziny i godzi-
wej p³acy za ciê¿k¹ pracê� W systemie poprawno�ci ekonomicznej
Zwi¹zkowiec popycha Pañstwo i zak³ad do bankructwa. Media nierzad-
ko �darz¹ce sympati¹ rz¹d� oskar¿aj¹ zwi¹zkowców piórem Micha³a
Kokota o brak kontaktu z rzeczywisto�ci¹. Jestem pewien, ¿e to Kokot
straci³ ju¿ dawno takie poczucie.

Reprezentacja za³ogi w Radzie Nadzorczej i ich kontrola Zarz¹du nie
przys³u¿y siê spó³ce? Obecno�æ która tylko zaszkodzi? Za³oga nie ma
prawa wiedzieæ co dzieje siê w spó³ce. Za³oga jest od pracy. To typowe
my�lenie dziennikarza Gazety Wyborczej i ministra Grada.

Prezes Wirth broni siê przed przyznaniem podwy¿ki wyliczaj¹c korzy�ci
p³yn¹ce z nowego regulaminu premiowania. Proponujê Prezesowi do-
starczyæ kierownikom oddzia³ów na koszt Spó³ki ruletki z losowo wy-
bieranymi numerami marek pracowników. Ciekawski obserwator za-
uwa¿y powtarzaj¹ce siê numery. Wprawdzie KGHM to nie wroc³awskie
Kasyno, ale i tutaj Grzechu, Miro i Rycho mieliby pole do popisu. Szyka-
ny, przes³uchania, zatrzymania górników to czysty zabieg lub gra, która
ma pokazaæ spo³eczeñstwu wyra�ny sygna³ do walki z �pazernymi pira-
tami� - choæ ostatni strajk w KGHM odby³ siê w 1998 r.

Mieszkañcom regionu zag³êbia miedziowego powinna wystarczyæ wi-
zja rz¹du budowy kopalñ odkrywkowych poza regionem i granicami
kraju. Sprzeciw nie jest brany pod uwagê. Nie powinna zatem dziwiæ
Micha³a Kokota pora¿ka PO w wyborach samorz¹dowych. Arogancj¹,
but¹, brakiem dialogu ze spo³eczeñstwem ponios¹ kolejn¹ wyborcz¹
klapê. Tym razem nie wystarczy barwny autobus z wodzirejem, nawo³u-
j¹cym do oddania g³osu na kandydatów PO. Taka wizytówka w regionie
ju¿ nie przejdzie. Minister Grad wyrzucaj¹c wybranych przez za³ogê przed-
stawicieli z Rady Nadzorczej KGHM-u topi jednocze�nie go³ymi rêkoma
lokalne struktury PO.

M³odzi ludzie bez perspektyw w kraju, wy³adowuj¹ swoj¹ frustracjê na
stadionach lub podczas demonstracji antyrz¹dowych. Niech najlepiej
rz¹d wybuduje nowe wiêzienia dla znalezienia �nowych miejsc pracy� z
perspektyw¹ za³o¿enia tam rodziny i wtedy nie bêdzie k³opotu z otrzy-
maniem kredytu na zakup mieszkania. Ilu ludzi musi znale�æ siê w celi
by rz¹d wreszcie zrozumia³, ¿e waloryzacja p³ac jest niezbêdna do ¿ycia
i to nie tylko górnikom?

Rz¹d straci³ kontrolê nad rosn¹cym d³ugiem publicznym i nad galopu-
j¹cymi cenami. Straci³ kontrolê nad podwy¿kami p³ac dla cz³onków

Zarz¹dów pañstwowych spó³ek. Zwi¹zki zawodowe trac¹ ju¿ kontrolê
nad frustracj¹ pracowników polskiej miedzi.

Dla jednych to cynizm, ale dla nas to ¿ycie. ¯ycie pod ziemi¹, które
nierzadko koñczy siê wstrz¹sem i utrat¹ bliskich kolegów. Nie mamy
zaufania do pañstwa, w którym aferê hazardow¹ pozamiatano pod dy-
wan. Gdzie Przewodnicz¹cy Komisji �ledczej zostaje mianowany na
wiceprezesa NIK-u!!! Mo¿emy sobie zatem wyobraziæ jak bêdzie prze-
biegaæ kontrola nieprawid³owo�ci, niegospodarno�ci w spó³kach za-
rz¹dzanych przez Ministra Grada. Dlaczego jeden z g³ównych bohate-
rów g³o�nej afery bêd¹cy obecnie reprezentantem sejmu unikn¹³ odpo-
wiedzialno�ci? Dzisiaj w imiê prawa oskar¿a siê górników, zwi¹zkow-
ców o dzia³anie na szkodê Spó³ki za protesty przed Biurem Zarz¹du.
Zapominaj¹ jednocze�nie, ¿e sami niedawno z Mirem i Rychem demo-
lowali finanse Pañstwa. I co na to Premier? Co na to Minister Grad,
�stoj¹cy na stra¿y interesu Skarbu Pañstwa�?

Pozostaje jeszcze jedno pytanie: komu wrêcz¹ kwiaty za skuteczn¹ ak-
cjê Policji w wy³apaniu protestuj¹cych górników?

Górnik z Rudnej



medialne gwiazdy i wygl¹da na to, ¿e ¿adnych afer nie by³o!

Dbaj¹c o dobro naszego kraju bardzo chêtnie wska¿emy kilka osób
spe³niaj¹cych niezbêdne kryteria:

Miro, Rychu i Zbychu stanowi¹ najlepszy przyk³ad osób, które w parla-
mencie nie powinny zasiadaæ. Co prawda jedynie Zbyszek i Miro zasia-
daj¹ z tej trójki w ³awach Sejmowych, lecz za³atwianie biznesów nad
grobami bliskich dyskwalifikuj¹ pierwszego jako pos³a. Najwiêkszy roz-
g³os medialny panowie uzyskali poprzez wpadkê przy nowelizacji usta-
wy o grach hazardowych, gdzie pominiêto op³aty zwi¹zane z prowadze-
niem tzw. �jednorêkich bandytów�. Ale kogo obchodzi 469mln z³ strat
dla bud¿etu pañstwa? Czy Julia �Dorsz� Pitera zabroni kolegom startu
w wyborach? Szczerze w¹tpimy�

Poza afer¹ hazardow¹ Miro wykaza³ siê wybudowaniem chiñskich orli-
ków ze sztuczn¹ traw¹, którym bli¿ej do papieru �ciernego ni¿ stadiono-
wej murawy... Chcieliby�my zobaczyæ Donalda Tuska robi¹cego w�lizg
na jednym z �wspania³ych� orlików. Oczywi�cie nie mo¿na zapomnieæ o
córce Rycha, której próbowano za³atwiæ pracê w zarz¹dzie Totalizatora
Sportowego. Jedno jest pewne � sprawa zosta³a za³atwiona na 90%!

Nie mo¿na równie¿ zapomnieæ o ministrze Aleksandrze Gradzie, który
tak ratowa³ stocznie dogaduj¹c siê z arabskimi inwestorami, ¿e tysi¹ce
ludzi posz³o na bruk do ostatniej chwili maj¹c nadziejê na zmianê z³ego
kursu. Ministrowi nawet nie pomóg³ katarski inwestor, znany bardziej z
tego, i¿ jest handlarzem broni¹� Zachodnie pañstwa dofinansowuj¹
swoje stocznie i nikomu to nie przeszkadza. Byæ mo¿e nasze stocznie
musia³y upa�æ, ¿eby w innych pañstwach siê utrzyma³y? Jakby nie
patrzeæ bilans jest prosty. Dziesi¹tki tysiêcy pracowników stoczni i firm
kooperuj¹cych nie s¹ wystarczaj¹cym argumentem ku temu, ¿eby mini-
ster Grad mia³ ju¿ wiêcej nie pe³niæ publicznych funkcji.

Je�li ju¿ mowa o stoczniach, to trzeba wspomnieæ o senatorze Toma-
szu Misiaku, który pracuj¹c nad specustaw¹ stoczniow¹ zg³asza³ do
niej poprawki. Jak siê pó�niej okaza³o, jego firma dosta³a bez przetargu
zlecenie przy prowadzeniu szkoleñ dla pracowników upad³ych stoczni
w celu przekwalifikowania. S³ynne sta³o siê szkolenie na� psich fryzje-
rów!

Prezydent Warszawy Hanna �Stra¿ Zniczowa� Gronkiewicz-Waltz zas³y-
nê³a swoj¹ szczodro�ci¹ wobec bli�nich. Uszczupli³a kasê Warszawy o
nieca³e pó³ miliarda z³otych z przeznaczeniem na budowê stadionu dla
Legii Warszawa. Problem w tym, ¿e w³a�cicielem Legii jest koncern ITI.
Andrzej Wajda z komitetu poparcia Bronis³awa Komorowskiego wyra�-
nie powiedzia³, ¿e �maj¹ przyjació³ w TVN�. Trzeba by³o siê odwdziêczyæ,
ot co! Pó³ miliarda w tê czy we w tê�

Na wyró¿nienie zas³uguje pose³ z naszego regionu. Norbert Wojnarow-
ski �wietnie radzi sobie przy ustawie o Zak³adach Opieki Zdrowotnej.
Prywatnie ma firmê handluj¹c¹ m.in. d³ugami szpitali. Konflikt intere-
sów? Ale¿ sk¹d� Pose³ z Lubina w przesz³o�ci by³ nawet w stanie
zatrzymaæ samolot, aby jego spó�nione krewne mog³y zd¹¿yæ na lot z
Wroc³awia do Warszawy.

W sprawach zdrowotnych mistrzyni¹ jest Beata Sawicka, która snu³a
plany dotycz¹ce komercjalizacji/prywatyzacji szpitali. Nagrania z pod-
s³uchów ujawniaj¹ równie¿ w¹tek szpitala nale¿¹cego do KGHM. Prze-
klêty agent CBA zniewoli³ j¹ swoim urokiem choæ wiedzia³, ¿e ma mê¿a
i syna a tu romans siê przytrafi³. Wa¿ne, ¿e cnotliwa Beata rozp³aka³a siê
przed kamerami i ¿adnej afery nie by³o.

Palikot, Niesio³owski, Wa³êsa, Sikorski, Kutz, Bartoszewski � to ludzie
otwarcie nawo³uj¹cy do nienawi�ci wobec innych. Do¿ynanie watah,
trzeba zastrzeliæ i wypatroszyæ Kaczyñskiego, mamy durnia za prezy-
denta itd. Naturalnie to niewystarczaj¹ce powody pomówienia kontr-
kandydatów i eliminacji z ¿ycia publicznego. Jak Kali ukra�æ krowa to
dobrze, ale jak Kalemu ukra�æ krowê to �le�

Oczywi�cie nie mog³oby zabrakn¹æ samego guru jedynie s³usznej par-
tii. Donald Tusk najbardziej nie powinien uzyskaæ zgody od piêknej Julii
na start w wyborach. Obiecywanie przez Tuska nieprywatyzowanie KGHM
okaza³o siê jedynie k³amliw¹ obietnic¹ wyborcz¹. Podobnie kwestia
zmniejszenia ilo�ci urzêdników, których liczba wzros³a o kilkadziesi¹t
tysiêcy. Niespe³nione obietnice to pó³ biedy, ale je�li polityk robi co�
zupe³nie odwrotnego od zamierzeñ, to ju¿ jest oszustwo w celu uzyska-
nia korzy�ci, jak¹ s¹ g³osy wyborców. Nawo³ywanie do ³amania prawa
poprzez niep³acenie przez ludzi abonamentu telewizyjnego i przyczy-
nienie siê do marginalizacji mediów publicznych powinno skoñczyæ siê

spraw¹ w s¹dzie. Wycieczka Tuska do Machu Picchu z ca³¹ rodzina za
pieni¹dze podatników. I demokratyczne stwierdzenie: �wyginiecie jak
dinozaury� kompletnie dyskredytuj¹ premiera we wspomnianej ankie-
cie.

Ale tu nie o to chodzi, ¿eby z³apaæ króliczka, lecz ¿eby go goniæ.
Na koniec link do strony ze wszystkimi aferami Platformy Obywatel-
skiej:

www.markd.pl/afery-po/

Czas zamykaæ blogi
Po tym co sta³o siê z twórc¹ strony AntyKomor.pl doszed³em do wnio-
sku, ¿e ¿arty siê skoñczy³y. Zamiast drugiej Irlandii mamy drug¹
Bia³oru� i nie ma ju¿ miejsca na woln¹ my�l.

O ile funkcjonowanie takich stron jak �spieprzajdziadu� nie stanowi³y
jako� ¿adnego naruszenia godno�ci urzêdu Prezydenta, bo atakowa³a
znienawidzonego Kaczora, to strona AntyKomor.pl sta³a siê persona
non grata. Nagle okaza³o siê, ¿e w Polsce Prezydenta nie wolno obra¿aæ,
nawet o nim pisaæ, no chyba ¿e czo³obitnie.

Gdzie¿ te czasy gdy o Prezydencie mo¿na by³o �dureñ� powiedzieæ a
s¹dy w tym ¿adnej obrazy siê nie dopatrywa³y. Teraz ju¿ Prezydent oto-
czony jest takim nimbem chwa³y, ¿e ¿adna strona, w tym AntyKomor.pl,
nie bêdzie go z tej chwa³y i �wietno�ci mog³a odzieraæ. Zadba o to ABW.
Tylko gdzie oni byli, jak Lecha Kaczyñskiego l¿ono, obra¿ano?

Drodzy Blogerzy. Macie co� do napisania z³ego o Komorowskim? Chce-
cie go mo¿e przypadkiem skrytykowaæ? Lepiej zamknijcie swój blog,
porzuæcie niepokorne pisanie, inaczej skoñczycie o 6 rano, skuci kaj-
dankami, po³o¿eni na pod³odze. Pamiêtajcie! ¯arty siê skoñczy³y. Teraz
wszystkie chwyty s¹ dozwolone, ale jedynie z ich strony.

Piotr Cybulski
www.piotrcybulski.eu

Bud¿et kosztem najs³abszych
Skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak �le? � tak mo¿na podsu-
mowaæ opiniê NSZZ �Solidarno�æ� do przysz³orocznego bud¿etu
pañstwa.

Przy obecnym poziomie niepewno�ci w gospodarce, trudno powie-
dzieæ sk¹d w projekcie przysz³orocznego bud¿etu tyle optymizmu. Kon-
struowanie bud¿etu przy nierealnych za³o¿eniach wysokiego wzrostu
gospodarczego, niskiej inflacji i spadaj¹cym bezrobociu, wygl¹da jak
kampania wyborcza � mówi Henryk Nakonieczny, cz³onek prezydium
Komisji Krajowej NSZZ �Solidarno�æ�.

W przygotowanej opinii, �S� zwraca uwagê, ¿e najwiêkszym motorem
wzrostu PKB w Polsce jest popyt indywidualny. Tymczasem brak pod-
wy¿ek wynagrodzeñ w sferze bud¿etowej, wysoki poziom bezrobocia,
rosn¹ce stopy procentowe, niskie �wiadczenia emerytalne i rentowe
oraz zaostrzone kryteria kredytowe bêd¹ w przysz³ym roku ograniczaæ
zakupy Polaków. Na wzrost gospodarczy negatywnie wp³ynie równie¿
ograniczenie inwestycji publicznych ze wzglêdu na ciêcia bud¿etowe
oraz wprowadzon¹ regu³ê wydatkow¹. Za niemo¿liwy do osi¹gniêcia
NSZZ �Solidarno�æ� uznaje równie¿ zaplanowany do 10 proc. spadek
bezrobocia. � Pomimo dobrej sytuacji finansowej, przedsiêbiorstwa
powstrzymuj¹ decyzje inwestycyjne. Do trwa³ego wzrostu zatrudnienia
potrzebne by³yby zachêty inwestycyjne dla przedsiêbiorców. Niestety
tego nie ma. Co wiêcej na 2012 rok planuje siê zmniejszenie wydatków
na aktywne formy przeciwdzia³ania bezrobociu � dodaje Nakonieczny.

Optymistycznym za³o¿eniom zaprzeczaj¹ ciêcia bud¿etowe w sferze
polityki spo³ecznej. W przysz³ym roku, mimo rosn¹cych kosztów utrzy-
mania nie wzrosn¹ progi dochodowe uprawniaj¹ce do pomocy spo-
³ecznej oraz same �wiadczenia. Równie¿ najmniej zarabiaj¹cy rodzice
nie mog¹ liczyæ na pomoc pañstwa. Zapowiedziana weryfikacja pro-
gów dochodowych uprawniaj¹cych do �wiadczeñ rodzinnych, zapo-
biegnie jedynie dalszemu spadkowi liczby uprawnionych. Nie obejmie
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prowadzi zapisy osób chêtnych do udzia³u w organizowanej przez
NSZZ �Solidarno�æ�

Ogólnopolskiej Manifestacji

20 czerwca 2011r. w Warszawie
NSZZ �Solidarno�æ� zaprasza inne reprezentatywne

centrale zwi¹zkowe.
Je�li nie godzisz siê z obecn¹ polityk¹ gospodarcz¹ rz¹du,

lawinowym wzrostem cen ¿ywno�ci i paliwa, wzrostem
bezrobocia, oka¿ to osobistym udzia³em w manifestacji.

Wyjazd w ca³o�ci finansowany jest przez zwi¹zek - zapraszamy.

natomiast wszystkich potrzebuj¹cych dzieci.

W politykê oszczêdno�ci na najs³abszych wpisuje siê równie¿ brak �rod-
ków w bud¿ecie na podwy¿ki najni¿szych �wiadczeñ emerytalno-rento-
wych czy zani¿anie dotacji dla PFRON przeznaczonej na dofinansowa-
nie wynagrodzeñ pracowników niepe³nosprawnych. Zdaniem NSZZ
�Solidarno�æ� rz¹d w ten sposób dopuszcza siê z³amania ustawy o
rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej osób niepe³nosprawnych. Plano-
wana dotacja bud¿etowa dla PFRON jest niewystarczaj¹ca, poniewa¿
wynosi zaledwie 24 proc. kwoty przewidywanych wydatków. Oznacza
to powa¿ne ograniczenia w rehabilitacji spo³ecznej i zawodowej osób
niepe³nosprawnych � mówi Ewa Kêdzior, pe³nomocnik NSZZ �S� ds.
osób niepe³nosprawnych.

Krytycznie NSZZ �Solidarno�æ� ocenia równie¿ nisk¹ subwencjê o�wia-
tow¹ i nak³ady na szkolnictwo wy¿sze, brak �rodków na podwy¿szenie
najni¿szych �wiadczeñ emerytalno-rentowych i budowê tanich miesz-
kañ czynszowych.

W opinii przes³anej do Ministerstwa Finansów prezydium Komisji Kra-
jowej przypomina równie¿ o nieprzestrzeganiu przez rz¹d ustawy o Trój-
stronnej Komisji do Spraw Spo³eczno-Gospodarczych i wojewódzkich
komisjach dialogu spo³ecznego. �Propozycja drastycznego skrócenia
czasu pracy nad projektem bud¿etu pañstwa na 2012 rok oraz odst¹-
pienie rz¹du od konsultacji wstêpnych prognoz wielko�ci makroeko-
nomicznych, stanowi¹cych podstawê do prac nad projektem ustawy
bud¿etowej, pozbawi³o mo¿liwo�ci wypracowania i ujêcia propozycji
partnerów spo³ecznych reprezentatywnych organizacji zwi¹zków za-
wodowych i pracodawców. Jest to wydarzenie bez precedensu, pod-
wa¿aj¹ce wiarygodno�æ strony rz¹dowej, które mo¿e prowadziæ do skie-
rowania ustawy bud¿etowej do Trybuna³u Konstytucyjnego� � czyta-
my w opinii. W sprawie ³amania przez rz¹d prawa dotycz¹cego dialogu
spo³ecznego, NSZZ �S� z³o¿y³ doniesienie do Prokuratury Generalnej.

Dzia³  Informacji KK
www.solidarnosc.org.pl

Taniej to ju¿ by³o
 i nie wróci wiêcej
Z dnia na dzieñ coraz czê�ciej przecieramy oczy ze zdumienia, gdy
robi¹c zakupy w sklepach i kupuj¹c zaledwie kilka artyku³ów spo-
¿ywczych, na paragonie widzimy kosmiczne kwoty. Nie sprawdzi³y
siê i nie sprawdzaj¹ ¿adne szamañskie zaklêcia ministra Wincenta,
ani marzenia Donka cudotwórcy o Polskiej zielonej wyspie. Mimo
wiosennej aury jako� na naszych twarzach nie widaæ u�miechów,

znik³ te¿ magiczny czar i optymizm z twarzy Donka. Dzisiaj premier
nie pyta Polaków ile kosztuje chleb, mleko, jab³ka � tak przepytywa³
premiera Kaczyñskiego w poprzedniej kampanii wyborczej. Zaczyna
nam siê waliæ dos³ownie wszystko, co zrobiæ i jak wyj�æ z zaczaro-
wanego krêgu? M¹drych rozwi¹zañ nie widaæ.

Od samego pocz¹tku swego urzêdowania zamiast powa¿nego trak-
towania polskich problemów i Polaków, rz¹d zaproponowa³ nam
fa³szywy pijar, a Donek chcia³ nas na si³ê wyci¹gn¹æ na orlikowe
boiska. Pad³o prawie wszystko co pañstwowe, Polacy nie chc¹ i nie
chcieli wzorem premiera wyj�æ masowo na boiska, no bo jak upra-
wiaæ sport, gdy siê jest sfrustrowanym, przecie¿ naród w du¿ej czê-
�ci jak nie zad³u¿ony to bezrobotny i g³odny, nie ma zdrowia i si³y na
treningi. Ale¿ có¿, od czego Donek ma dobrych doradców je¿eli nie
mo¿na rozwi¹zaæ podstawowych problemów, z którymi na co dzieñ
borykaj¹ siê zwykli zjadacze chleba. Siêgniêto po stary sprawdzony
sposób, który mo¿e chwyciæ przed kolejnymi wyborami, a doskona-
le sprawdza siê dalej w Zwi¹zku Sowieckim. Zliberalizowano na-
prêdce ustawê o narkotykach, byæ mo¿e rz¹dz¹cy doszli do wnio-
sku, ¿e skoro zaczê³o spadaæ poparcie dla Donka i nie chwyci³y
igrzyska to teraz zgodnie z przyjêtym prawem, dilerzy narkotykowi
masowo rusz¹ pod szko³y do naszych dzieci. Jak twierdz¹ niektórzy,
¿e �Naród na haju przestaje my�leæ� - do jesiennych wyborów nie-
daleko, zobaczymy.

Sfrustrowany robotnik

Czas dojrzewania
Nie po raz pierwszy i pewnie nie ostatni mo¿emy siê przekonaæ, ¿e
cz³owiek przynajmniej na razie, nie ma wp³ywu na to co dzieje siê w
przyrodzie czy z naszym zdrowiem, choæ czê�ciowo mo¿e pewnym
skutkom zapobiegaæ. Wiosna w przyrodzie to piêkny okres budze-
nia siê do ¿ycia i wydania odpowiednich plonów z naszych pól,
ogródków i sadów. Z naszym zdrowiem i rozumem jest podobnie.
Niew³a�ciwie pielêgnowane doprowadzaj¹ do tragedii i wielu roz-
czarowañ, wszystko potrzebuje w³a�ciwego czasu. Potrzeba by³o
prawie czterech lat aby wiêkszo�æ naszego spo³eczeñstwa zrozu-
mia³a, ¿e wybór Donalda cudotwórcy i jego zaplecza politycznego
do rz¹dzenia krajem by³ i jest obarczony powa¿nym b³êdem. Za ten
polityczny b³¹d p³acili�my i p³acimy ci¹gle nowe i zawy¿ane ra-
chunki za koszty utrzymania naszych rodzin.

Patrz¹c na publikowane sonda¿e odnoszê wra¿enie, ¿e co jaki� czas
dostajemy amnezji i zapominamy równie¿ o wcze�niejszym okresie
i rz¹dach lewicy, która ostatnio strasznie zaprzyja�ni³a siê z ekip¹
Donka turysty, i za tamten okres dostali s³usznie czerwon¹ kartkê,
id¹c na jaki� czas w odstawkê. W tamtym okresie ale i dzisiaj szcze-
gólnie nie nale¿y za³amywaæ r¹k i siedzieæ przed telewizyjnym og³u-
piaczem i narzekaæ. Z narzekania nie bêdzie tañszego chleba i nie
przybêdzie miejsc pracy. Najwy¿szy czas przestaæ p³aciæ rachunki
za nasz¹ polityczn¹ naiwno�æ i g³upotê, musimy tak jak w roku 80-
tym na nowo byæ razem bez zbêdnych uprzedzeñ i podzia³ów, ro-
botnik z rolnikiem. Tak jak naucza³ nas nasz Ojciec �wiêty Jan Pawe³
II �zawsze jeden z drugim, nigdy jeden przeciw drugiemu�, tylko w
ten sposób mo¿emy sobie pomóc. Dobrze, ¿e spo³eczeñstwo za-
czyna siê organizowaæ. Organizuj¹ siê kibice, robotnicy i rolnicy �
ust nam nie zamkn¹.

W naszym kraju nie brakuje uczciwych i ¿yczliwych ludzi, musimy
ich tylko znale�æ i wskazaæ. Nie znajdziemy ich czytaj¹c tylko pol-
skojêzyczn¹ prasê, s³uchaj¹c i ogl¹daj¹c og³upiaj¹ce media. Znaj-
dziesz tych ludzi na porz¹dnej li�cie wyborczej, po�ród postkomu-
nistycznego i pseudoliberalnego ch³amu, tylko musisz wzi¹æ w nich
obowi¹zkowo udzia³. Obowi¹zkowo przynajmniej na jeden dzieñ
oddajmy babciom dowody osobiste, które odbiera³ Donald Tusk
nawo³uj¹c do tego w kampanii wyborczej, wtedy bêdzie dobrze.
Je�li siê nie zorganizujemy to sprzedadz¹ wszystko ³¹cznie z nami a
rachunki i tak bêd¹ do sp³acenia, przyk³ad Grecji. Czy tego chcemy?

Górnik


