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Premier po raz kolejny nakrêci³ spiralê nienawi�ci przeciw
mieszkañcom Zag³êbia Miedziowego

Tusk ok³ama³ spo³eczeñstwo
Ponoæ tylko mieszkañcy Zag³êbia Miedziowego i pracownicy KGHM ko-
rzystaj¹ z eksploatacji z³ó¿ miedzi � tak bynajmniej stwierdzi³ Donald
Tusk na konferencji prasowej. Premier pañstwa znanego jako �zielona
wyspa� sk³ama³, poniewa¿ KGHM w latach 2006-2011 odprowadzi³ ok.
16 mld z³ podatków nie wliczaj¹c dywidendy za ubieg³y rok. Pytamy
wiêc: co siê sta³o z tymi pieniêdzmi?! Premier umy�lnie sk³óca spo³e-
czeñstwo powoduj¹c irytacjê u ludzi, którym nie wiedzie siê najlepiej,
zrzucaj¹c winê za nieudolne rz¹dzenie na pracowników Polskiej Mie-
dzi. W �Gazecie Koszernej� przecie¿ pisali, ¿e w KGHM-ie ka¿dy ma 18
pensji w roku i 9 tys. z³ miesiêcznych zarobków�

�Wszyscy obywatele Polski powinni siê od wielu lat czuæ zaniepokojeni, ¿e
nie korzystaj¹ nawet w u³amku z tego dobra narodowego, jakim jest mied�,
jak pracownicy KGHM i mieszkañcy Zag³êbia Miedziowego. Uwa¿am, ¿e
to nie jest fair� � zab³ysn¹³ intelektem Donald Tusk. Je¿eli wed³ug Tuska
16 000 000 000 z³ to jest ma³o, niech wymieni chocia¿ jedn¹ firmê, która
odda³a pañstwu podobn¹ sumê w podatkach w tych latach. KGHM fak-
tycznie jest spó³k¹ traktowan¹ w wyj¹tkowy sposób. W koñcu ¿aden z
oddzia³ów Polskiej Miedzi nie le¿y w strefie ekonomicznej, w zwi¹zku z
czym polski KGHM p³aci wiêksze podatki od zagranicznych w³a�cicieli fa-
bryk. Wp³ywy do bud¿etu województwa dolno�l¹skiego z tytu³u podatku
CIT w 42% pochodz¹ z KGHM. Je¿eli premier tak bardzo chce podzieliæ
miêdzy Polaków zyski z dobra narodowego jakim jest Polska Mied�, od-
damy mu je w pakiecie ze zbiornikiem poflotacyjnym ¯elazny Most, o³o-
wiem w powietrzu, szkodami górniczymi i ca³ym zanieczyszczeniem �ro-
dowiska z ostatnich kilkudziesiêciu lat! O pracownikach, którzy odeszli na
wieczn¹ szychtê, premier nie raczy³ wspomnieæ.

Klapki na oczach
Donald Tusk po protestach samorz¹dów przeciwnych wprowadzaniu po-
datku od miedzi i srebra stwierdzi³ równie¿, ¿e: �Sytuacja, w której to dywi-
denda, a nie podatek, by³aby podstaw¹ do siêgania po pieni¹dze, jakie
wypracowuje KGHM, to ten model wcale nie by³ w naszym przekonaniu
korzystniejszy dla samorz¹du�.  Doda³ przy tym, ¿e decyzja samorz¹dów
jest skutkiem presji KGHM. Donald Tusk  mo¿e manipulowaæ faktami, bo
wie, ¿e prorz¹dowe media nie bêd¹ zadawaæ mu trudnych pytañ. Nawet
je�li podatek zostanie wprowadzony to oczywiste jest, ¿e dywidenda w
dalszym ci¹gu bêdzie wyp³acana. Rz¹d Platformy Obywatelskiej sprzeda³
czê�æ udzia³ów w KGHM, przez co Skarb Pañstwa ma nieca³e 32% akcji co
oznacza, ¿e pozosta³e 68% le¿y w rêkach prywatnych inwestorów, którzy
domagaj¹ siê zysków.

Decyzja samorz¹dów nie jest skutkiem presji KGHM � przecie¿ w tej spó³-
ce zasiadaj¹ ludzie z nadania premiera Tuska. Samorz¹dowcy w przeci-
wieñstwie do �specjalistów� z Platformy Obywatelskiej wiedz¹ czym grozi
wprowadzenie podatku od miedzi i srebra � dlatego protestuj¹. Pracowni-
cy, zwi¹zki zawodowe i pracodawców, samorz¹dowcy, parlamentarzy�ci
� kto jeszcze musi wyraziæ swój sprzeciw, by do premiera wreszcie dotar-
³o, ¿e po wprowadzeniu tej daniny KGHM stanie siê najbardziej opodatko-
wanym producentem miedzi na �wiecie? Angela Merkel? W³adimir Pu-
tin? A mo¿e Kasia Tusk na swoim blogu?

�Premier próbuje nastawiæ przeciw naszemu regionowi pozosta³ych Pola-
ków. Pokazuje siê nas, jako 300-400 tysiêczn¹ grupê, która ma tu swoje
Eldorado, krainê mlekiem i miodem p³yn¹c¹ i nie chce siê tymi dobrami

dzieliæ z reszt¹ kraju. Przecie¿ tak nie jest! My mo¿emy p³aciæ podatek,
ale trzeba go tak skonstruowaæ, aby nie niszczyæ KGHM. W takiej formie
nie jest on do przyjêcia� � wypowied� Donalda Tuska komentuje prze-
wodnicz¹cy Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ �Solidarno�æ�
Józef Czyczerski. Nie rozumiemy dlaczego wszystkie zwi¹zki zawodowe
nie zabieraj¹ g³osu w tej sprawie�

K³amstwa wyborcze
Podczas kampanii wyborczej z 2007 r. Donald Tusk w swoich materia-
³ach wyborczych zarzeka³ siê, ¿e wypracowane zyski przez KGHM zo-
stan¹ w regionie i bêd¹ przeznaczone na inwestycje w Zag³êbiu Miedzio-
wym oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Teraz okazuje siê, ¿e to nie
mieszkañcy tego regionu maj¹ korzystaæ z zysków, lecz wszyscy Polacy.
�Platforma Obywatelska: nie sprywatyzuje KGHM, nie oszuka pracowni-
ków, nie ograbi firmy z zysku� � to jeden z fragmentów wspomnianych
materia³ów wyborczych. K³amstwo goni k³amstwo.

�Przysiêgam Polakom, ¿e ka¿dy kto w moim rz¹dzie zaproponuje pod-
wy¿kê podatków, zostanie przeze mnie osobi�cie wyrzucony� � to kolej-
ne przedwyborcze s³owa Donalda Tuska. VAT, sk³adka rentowa, sk³adka
zdrowotna, akcyza na paliwo� Dlaczego sam siebie nie wyrzuci³? Przy-
pomnieæ te¿ trzeba moment sprzeda¿y akcji KGHM, w którym premier
stawia³ ultimatum: albo podwy¿szenie podatków, albo sprzeda¿ udzia-
³ów KGHM. Najpierw pu�ci³ akcje za ok. 2 mld z³ (rok pó�niej 10% akcji
warte by³o o 1,5 mld z³ wiêcej), potem podwy¿szy³ podatki. Zapewne w
tym przypadku Polacy równie¿ nie skorzystali z tych pieniêdzy � tylko co
siê z nimi sta³o?

�Musi Pan mieæ �wiadomo�æ, ¿e tak jak Micha³ Boni (prawa rêka Donal-
da Tuska � redakcja) swoimi decyzjami doprowadzi³ do zniszczenia za-
g³êbia wa³brzyskiego, to Pan odpowiada za niszczenie zag³êbia miedzio-
wego� � napisa³ w imieniu SKGRM w pi�mie do Premiera Przewodni-
cz¹cy Józef Czyczerski.

W tajemnicy powstaje antypracowniczy Zak³adowy Uk³ad
Zbiorowy Pracy

Zarz¹d KGHM szykuje
nowy ZUZP

Za rz¹dów Tuska, gdy id¹ zmiany to wy³¹cznie na gorsze. Po sprzeda-
¿y 10% akcji i decyzji o wprowadzeniu podatku od miedzi i srebra,
rz¹d PO postanowi³ jeszcze bardziej dobiæ pracowników KGHM � lo-
jalny Zarz¹d dosta³ zadanie wprowadzenia nowego Zak³adowego Uk³a-
du Zbiorowego Pracy. Z informacji, które do nas dotar³y wynika, ¿e
nowy ZUZP jest przeciwieñstwem obecnego, cytuj¹c klasyka: �nie
bêdzie niczego�, zostanie jedynie stawka osobistego zaszeregowa-
nia.

Zarz¹d w tajemnicy zleci³ zewnêtrznej firmie Deloitte, zajmuj¹cej siê m.in.
doradztwem finansowym, opracowanie nowego antypracowniczego Za-
k³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy. Obecnie projekt jest na etapie opi-
niowania przez dyrektorów oddzia³ów. Po firmie, która nie ma nic wspól-
nego z KGHM, przysz³a pora na dyrektorów, których ZUZP nie obejmuje.

Nagroda roczna, deputat wêglowy, dodatek sta¿owy� te i inne sk³adniki
wynagrodzenia wchodzi³yby w sk³ad p³acy zasadniczej. Mia³oby to bar-



dzo niekorzystny wp³yw na zarobki pracowników. Na przyk³adzie wêgla
widaæ to go³ym okiem, poniewa¿ jego cena ro�nie ka¿dego roku, a wli-
czenie deputatu do p³acy zasadniczej pozbawia pracowników coroczne-
go wzrostu wynagrodzeñ z tytu³u ekwiwalentu. Nowy ZUZP kompletnie
pomija nowoprzyjêtych w sprawie deputatu wêglowego, co oznacza³oby
o kilkaset z³otych mniejsze zarobki od innych pracowników.

Dawniej w takich sprawach strony (pracodawca i zwi¹zki zawodowe w
imieniu pracowników) siada³y do rozmów. Obecnie kompletnie pomija
siê g³os osób, których projektowany ZUZP dotyczy³by. Zgody �Solidar-
no�ci� na tak antypracowniczy dokument nie ma i nie bêdzie. Zgodnie z
obowi¹zuj¹cym Zak³adowym Uk³adem Zbiorowym Pracy, w przypadku
rozwi¹zania lub wypowiedzenia Uk³adu do czasu zawarcia nowego, obo-
wi¹zuje uk³ad dotychczasowy. Tak stanowi prawo. Problem w tym, ¿e
obecne w³adze maj¹ gdzie� co mówi prawo, czego najdobitniejszym przy-
k³adem s¹ wybory do Rady Nadzorczej z ubieg³ego roku.

�Zapis zobowi¹zuje nas do podjêcia negocjacji. Podejrzewam jednak, ¿e
zarz¹d bêdzie chcia³ omin¹æ lub z³amaæ ten przepis. Czego innego mo¿na
siê spodziewaæ po ludziach, który wci¹¿ podejmuj¹ antypracownicze dzia-
³ania?� � komentuje przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi
NSZZ �Solidarno�æ� Józef Czyczerski.

�Solidarno�æ� wziê³a udzia³ w spotkaniach z parlamenta-
rzystami naszego regionu

Batalia o KGHM
Uda³o siê zainteresowaæ czê�æ parlamentarzystów kluczow¹ dla pra-
cowników KGHM i mieszkañców regionu spraw¹ zagro¿enia p³yn¹ce-
go z wprowadzenia podatku od miedzi i srebra. W ostatnim czasie
zorganizowano dwa takie spotkania. Konferencja parlamentarzystów
Prawa i Sprawiedliwo�ci oraz debata z pos³ami zorganizowana przez
zwi¹zki zawodowe w KGHM.

Konferencja PiS
W konferencji Prawa i Sprawiedliwo�ci z 2 lutego g³os zabrali: wicepreze-
si partii Adam Lipiñski i Beata Szyd³o, byli ministrowie Skarbu Pañstwa w
rz¹dzie Jaros³awa Kaczyñskiego, Wojciech Jasiñski i Pawe³ Sza³amacha,
pos³owie Dawid Jackiewicz i El¿bieta Witek, by³y prezes KGHM Krzysztof
Skóra oraz przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ
�Solidarno�æ�, Józef Czyczerski.

Cz³onkowie Prawa i Sprawiedliwo�ci wskazywali na mankamenty wpro-
wadzanego podatku od miedzi i srebra, uznaj¹c przy tym, ¿e nie ma sen-
su wprowadzaæ do tak wadliwej ustawy poprawek, mo¿na j¹ jedynie od-
rzuciæ, na co raczej liczyæ nie mo¿na. PiS zapowiedzia³o zaskar¿enie tej
ustawy do Trybuna³u Konstytucyjnego. Partia chce zwróciæ uwagê me-
diów i Polaków na próby niszczenia Polskiej Miedzi, dlatego najprawdo-
podobniej zorganizowane zostanie posiedzenie klubu parlamentarnego
Prawa i Sprawiedliwo�ci w naszym regionie. Pojawienie siê w jednym
miejscu 157 pos³ów i 29 senatorów z pewno�ci¹ doda rozg³osu sprawie
niszczenia KGHM przez partiê rz¹dz¹c¹.

Debata z pos³ami
Na 8 lutego zorganizowano debatê ws. podatku od miedzi i srebra. Za-
proszono wszystkich dolno�l¹skich parlamentarzystów, a pojawi³o siê
zaledwie kilku: El¿bieta Witek, Wojciech Zubowski, Henryk Kmiecik i Ewa
Drozd. Debatê poprowadzili przewodnicz¹cy �Solidarno�ci� Józef Czy-
czerski i pose³ Ryszard Zbrzyzny. Czê�æ pos³ów uzasadni³a swoj¹ nie-
obecno�æ, niestety pos³owie Platformy Obywatelskiej spoczêli na laurach
� wybory dopiero za trzy lata.

Wszyscy pos³owie, którzy wziêli udzia³ w debacie byli zdania, ¿e podatek
jest szkodliwy dla KGHM i ca³ego regionu. Pos³anka El¿bieta Witek na-
wi¹zuj¹c do s³ów Józefa Czyczerskiego powiedzia³a: �Polska jest rzeczy-
wi�cie krajem mlekiem i miodem p³yn¹cym. Tylko popatrzmy, co siê od
wielu lat dzieje. Mówi siê, polska mied� i srebro to jest nasze dobro naro-
dowe. To jest takie szumne s³owo, ale bardzo prawdziwe. Tylko, ¿e o to
dobro narodowe pañstwo powinno szczególnie dbaæ. Niestety tak siê nie
dzieje. Je�li prze�ledzimy ostatnie lata, to zobaczmy, co sta³o siê z pol-
skim przemys³em. Nie mamy przemys³u stoczniowego, padaj¹ huty i
walcownie, zobaczmy, co sta³o siê w s¹siednim okrêgu wa³brzyskim,
gdzie panuje totalne bezrobocie. I teraz przysz³a kolej na Zag³êbie Mie-
dziowe. Nie ma naszej zgody na to, by w takiej formie ten podatek zosta³
wprowadzony�.

Wyj¹tkiem by³a pos³anka Ewa Drozd z Platformy Obywatelskiej. Pani¹
pose³ doceniono za to, ¿e w Sejmie g³osowa³a przeciw ustawie o podatku
od miedzi i srebra w pierwszym czytaniu. Co prawda to po³owiczny suk-
ces, bo g³osowa³a za bud¿etem na 2012 rok, w którym uwzglêdniono
podatek od KGHM, choæ ustawa jeszcze nie przesz³a. Pos³anka Ewa Drozd
t³umaczy³a nieobecno�æ swoich kolegów wrog¹ atmosfer¹, któr¹ wytwo-
rzy³ Józef Czyczerski. Domy�lamy siê, ¿e w³a�nie z przera¿enia siedz¹ w
domach, a drzwi s¹ zamkniête na wszystkie spusty.

Takie t³umaczenie jest co najmniej nie na miejscu. Nieobecno�æ zarówno
lokalnych, jak i dolno�l¹skich 18 pos³ów Platformy Obywatelskiej, to jaw-
ne przedk³adanie dobra partyjnego nad dobro mieszkañców. Gdzie byli
pos³owie Wojnarowski, Kropiwnicki, Schetyna, Czernow? Dyscyplina
partyjna i przymus (albo i chêæ) zaspokojenia ambicji Donalda Tuska do-
prowadzi³a do kompletnej znieczulicy, a przecie¿ ten podatek dotknie ich
rodziny, przyjació³, znajomych � tak samo jak po wyborach z 2007 roku,
ponownie przestali reprezentowaæ ludzi. Pos³ance Ewie Drozd nie uda³o
siê ¿adnego z partyjnych kolegów nak³oniæ do g³osowania przeciw tej
ustawie � mamy nadziejê, ¿e to siê zmieni.

Sprawa jest bardzo wa¿na, dlatego nic nie stoi na przeszkodzie, ¿eby Plat-
forma Obywatelska zorganizowa³a spotkanie na swoich warunkach � my
przyjdziemy i bêdziemy merytorycznie rozmawiaæ. Chcemy przekonaæ
wszystkich pos³ów do g³osowania przeciw temu zabójczemu podatkowi.

Bêd¹ wydzielaæ magazyny?
Przewodnicz¹cy Komisji Zak³adowej NSZZ �Solidarno�æ� ZG �Polko-
wice-Sieroszowice� Bogus³aw Szarek wys³a³ do dyrektora oddzia³u
pismo z pro�b¹ o informacje dotycz¹ce wydzielenia z dzia³u GC do
spó³ki �Mercus� magazynu czê�ci zamiennych. Przewodnicz¹cy pyta
w pi�mie, czy faktycznie ma nast¹piæ wydzielenie maj¹tku i co w takim
przypadku z pracownikami zatrudnionymi na magazynie?

Na spotkaniu dotycz¹cym  zmian w organizacji i zamierzeñ na 2012 r. nikt
nawet nie wspomnia³ o oddaniu magazynów do innego podmiotu.  Od-
powiedzi na pismo udzieli³ dyrektor ds. technicznych: �pracownicy na-
szego Oddzia³u nie podejmuj¹ dzia³añ oraz nie uczestnicz¹ w pracach
maj¹cych na celu wydzielenie z Dzia³u GC do spó³ki PH-P �Mercus� ma-
gazynów czê�ci zamiennych� � pracownicy Oddzia³u Zak³ady Górnicze
�Polkowice-Sieroszowice� nie, ale byæ mo¿e pracownicy innych oddzia-
³ów zabieraj¹ siê za to panie dyrektorze?

Samowola jak zaraza
W dniu 31.01.2012 r. na wniosek organizacji zwi¹zkowych dzia³aj¹cych w
PeBeKa S.A. Lubin � ZZPPM, ZZPTiA �Dozór� oraz NSZZ �Solidarno�æ� �
rozpoczê³o siê postêpowanie kontrolne Pañstwowej Inspekcji Pracy w
sprawie nie respektowania przez Zarz¹d PeBeKa S.A. zapisów Zak³ado-
wego Uk³adu Zbiorowego Pracy zawartych w za³¹czniku nr 16, dotycz¹-
cych zasad przeszeregowañ. W trakcie spotkania z Inspektorem PIP omó-
wiono kwestiê planów urlopów, g³o�no sygnalizowan¹ przez pracowni-
ków podczas ostatniego zebrania na rejonie KRG Rudna. Pomimo kilka-
krotnych pró�b o spotkanie, kierowanych przez KZ NSZZ �Solidarno�æ�
PeBeKa S.A. do Zarz¹du, nie uda³o nam siê wyja�niæ monitowanej kwe-
stii. Pracodawca pod pozorem konieczno�ci doprecyzowania pytañ przed-
³u¿a³ ca³¹ sprawê, nie widz¹c w tym ewidentnego ³amania zapisów Ko-
deksu Pracy. Przy tym nale¿y wspomnieæ o niew³a�ciwym (wrêcz cham-
skim) zachowaniu czê�ci kierownictwa tego rejonu w stosunku do pra-
cowników.

I co z tego, ¿e pomimo wielu skarg sk³adanych przez pracowników bez-
po�rednio do Zarz¹du, w stosunku do tych osób nie wyci¹gniêto ¿adnych
konsekwencji, no chyba, ¿e za takie Zarz¹d uwa¿a przyznawanie �wiad-
czeñ pozap³acowych w postaci dwutygodniowej wycieczki na wyspê Ro-
dos wraz z ma³¿onk¹. Przyk³ad idzie z �góry�. I za tymi przyk³adami na
rejonie KRG Rudna w ksi¹¿kach poleceñ ukaza³y siê wpisy ³ami¹ce zapisy
ZUZP zawarte w za³¹czniku nr 6 o tre�ci: � P. Sztygarzy powiadomiæ jesz-
cze raz za³ogê, ¿e ka¿da zmiana od miesi¹ca stycznia jest premiowana
osobno za wykony (procentowo). Polecenie KRG (pocz¹wszy od ludzi do
sztygarów)�. Najbardziej nas zastanawia ostatnia czê�æ i od razu nasuwa
siê kilka pytañ: czy sztygarzy to nie ludzie? A mo¿e nadludzie? Dlaczego



Mieszkañcy G³ogowa protestuj¹ przeciwko wprowadzeniu
ACTA oraz podatku od miedzi i srebra

G³ogowianie przeciw ACTA
Wbrew medialnym doniesieniom umowa miêdzynarodowa ACTA, to
nie tylko ograniczenie internetu. Stany Zjednoczone wysz³y z inicja-
tyw¹ wprowadzenia ACTA w wiêkszo�ci demokratycznych krajów. Gdyby
Polska przyjê³a zapisy tej umowy, skoñczy³oby siê to dla nas kata-
strof¹. Organizatorzy manifestacji w G³ogowie wys³ali pismo do Komi-
sji Zak³adowej NSZZ �Solidarno�æ� ZG �Rudna�. Uwzglêdnili w swo-
im prote�cie podatek od miedzi i srebra, który uznali za ogromne za-
gro¿enie dla Legnicko-G³ogowskiego Okrêgu Miedziowego.

�W imieniu Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ �Solidarno�æ�
dziêkujê Organizatorom manifestacji w sprawie ACTA za uwzglêdnienie w
swym prote�cie sprzeciwu wobec wprowadzenia podatku od miedzi i
srebra� � napisa³ Józef Czyczerski w odpowiedzi na pismo organizatorów
manifestacji.

ACTA ma za zadanie przeciwdzia³aæ rozpowszechnianiu podróbek towa-
rów na ca³ym �wiecie. Innymi s³owy ze sklepowych pó³ek zniknê³yby m.in.
tañsze czê�ci samochodowe, zamienniki leków, ¿ywno�æ. Wszystko jest
opatentowane, wiêc trzeba by by³o w³a�cicielom patentów p³aciæ ogrom-
ne pieni¹dze, bo mieliby monopol na dane dobro. Staniemy siê wy³¹cznie
rynkiem zbytu dla produktów amerykañskich, podczas gdy m.in. Chiny,
Indie i Rosja nie podpisz¹ ACTA.

W sprawie internetu dosz³oby do masowej inwigilacji internautów. Jedn¹
z konsekwencji wprowadzenia ACTA mo¿e byæ przekazywanie przez do-
stawców us³ug internetowych policji lub innym s³u¿bom informacji o pry-
watnym ¿yciu rzekomych sprawców naruszeñ prawa autorskiego � na-
stêpowa³oby to bez decyzji wymiaru sprawiedliwo�ci i mo¿liwo�ci apela-
cji. Nawet Organizacja Bezpieczeñstwa i Wspó³pracy w Europie wyrazi³a
zaniepokojenie porozumieniem ACTA, które mo¿e mieæ konsekwencje
dla swobody wypowiedzi i wolnego przep³ywu informacji w erze cyfro-
wej.

Jak w b³ogim �nie
Zastanawiam siê kiedy i czy w ogóle, u�piona czê�æ naszego spo³eczeñ-
stwa zacznie samodzielnie my�leæ i wyci¹gaæ pozytywne wnioski z ota-
czaj¹cej nas rzeczywisto�ci. Po pó³tora miesi¹ca funkcjonowania nowe-
go roku widaæ coraz wiêcej osób sfrustrowanych i rozczarowanych nasz¹
obecn¹ Polsk¹ rzeczywisto�ci¹. Gdzie te setki przedwyborczych miliar-
dów z Unii Europejskiej? Gdzie �zielona wyspa�? Szkoda tylko uciekaj¹-
cego czasu, bo pewnych rzeczy i zdarzeñ odwróciæ siê nie da. Na razie
cwaniacy i manipulatorzy maj¹ siê dobrze, w przeciwieñstwie do reszty, z
dnia na dzieñ coraz biedniejszego spo³eczeñstwa. Jeszcze na razie pija-
rowcom rz¹dowym udaje siê sprytnie manipulowaæ lud�mi poprzez kon-
fliktowanie ró¿nych grup spo³ecznych, np. lekarze z aptekarzami, a na
koñcu najbardziej pokrzywdzony zostaje biedny i schorowany pacjent,
którego wystawiono do wiatru.

Przyk³adów takich manipulacji p³yn¹cych z ostatniego expose premiera
jest wiele. Podzia³ s³u¿b mundurowych, gdzie jednym obiecano podwy¿-
ki, pozosta³ym pokazano gest �Kozakiewicza�, czy propozycja nowej usta-
wy emerytalnej i wyd³u¿enie okresu pracy dla kobiet i mê¿czyzn pomimo
wzrostu bezrobocia. Mimo, ¿e okres naszej transformacji ustrojowej ju¿
dawno min¹³, nie mo¿emy  jako spo³eczeñstwo znale�æ dla siebie w³a�ci-
wej drogi. Nie rozliczyli�my w ¿aden sposób okresu komunistycznego, a
na w³asne ¿yczenie wybrali�my pseudolibera³ów do rz¹dzenia we w³a-
snym kraju, a jedni i drudzy bez skrupu³ów wystawiaj¹ nas do wiatru.
Premier sprawia wra¿enie, jak gdyby nic z³ego siê nie dzia³o. Im wiêcej

Polska cywilizacja jest potêg¹
Co pan chce osi¹gn¹æ?
Jestem jednym z wielu, którym zale¿y na tym, ¿eby Polska by³a Polsk¹.
Interesuje nas ca³kowity upadek III RP jako pañstwa postkomunistyczne-
go, opartego na okr¹g³osto³owym k³amstwie za³o¿ycielskim, i powstanie
nowego pañstwa. Takiego, które kieruje siê instynktem niepodleg³o�cio-
wym, nie gardzi polsk¹ histori¹, nie walczy w s¹dach z wolnym s³owem,
nie buduje medialnego monopolu dla realizacji interesów w³adzy. Z mojej
perspektywy jest to konfrontacja nie tylko polityczna, ale i cywilizacyjna.

Chodzi o zmianê przy sterach w³adzy?
Uwa¿am, ¿e przejêcie w³adzy przez niepodleg³o�ciowych polityków nie
za³atwi g³ównego problemu. Przedstawiciele dzisiejszych elit widz¹ w sobie
demiurgów, chc¹ uprawiaæ in¿ynieriê spo³eczn¹. Tymczasem Polska po-
trzebuje inteligencji, która z pokor¹ bêdzie reprezentowaæ interesy naro-
du, s³u¿yæ Polakom poprzez kulturê. Dlatego potrzebne jest zburzenie
hierarchii III RP i zast¹pienie jej now¹. Tylko wymiana elit zakoñczy prak-
tykê wykluczania ca³ych grup spo³ecznych z g³ównego nurtu. Chrze�cija-
nie, moherowe berety, rolnicy z Polski Wschodniej, sympatycy PiS-u,
dociekliwi historycy, niepoprawni pisarze, kibice, dla których mecz to
�wiêto, a nie piknik, wszyscy maj¹ prawo wspó³tworzyæ kulturê naro-
dow¹, ¿yj¹c tak, jak chc¹.

Jak osi¹gn¹æ zmianê, o której pan mówi?
Wszyscy musimy siê dzi� jednoczyæ i organizowaæ w drugim obiegu,
który w przysz³o�ci stanie siê pierwszym. Podobn¹ drogê przeszli patrio-
tyczni Wêgrzy, którzy wywalczyli sobie dumne i niepodleg³e pañstwo.
Histeryczne reakcje ideologów z Brukseli �wiadcz¹ o tym, ¿e dla takich
pañstw nie jest przewidziane miejsce we wspó³czesnej Europie. Byæ mo¿e
wiêc nasze d¹¿enia s¹ nie tylko spraw¹ polsk¹, ale czê�ci¹ cywilizacyjnej
batalii o Europê wiern¹ swym chrze�cijañskim korzeniom, do której za-
chêca³ Jan Pawe³ II.

Pisze pan o docieraniu do niezdecydowanych. Tymczasem wypowia-
da siê pan z pewn¹ pogard¹ o tych, którzy nie podzielaj¹ racji uczest-
ników patriotycznych manifestacji. Czy stygmatyzowanie wyborców PO,
czy ludzi nieinteresuj¹cych siê katastrof¹ smoleñsk¹ nie jest odpycha-
j¹ce dla tych, którzy siê wahaj¹, szukaj¹ swoich wiêzi z Polsk¹?
Rozumiem, ¿e powinienem postawiæ im kawê i poprosiæ, by z ³aski swo-
jej zainteresowali siê katastrof¹, w której zgin¹³ prezydent oraz polityczna
elita ich pañstwa. Jednocze�nie powinienem zasugerowaæ b³êdy w stra-
tegii rz¹du, ale bardzo uwa¿aæ przy tym na s³owa, ¿eby nie uraziæ czyje-
go� poczucia estetyki. Takie pogawêdki by³y mo¿liwe przed Smoleñskiem,
ale nie teraz! Teraz jeste�my w sytuacji legionistów Pi³sudskiego, którzy
pukali do drzwi polskich domów. Kto chce, niech idzie z nami, choæ musi
pamiêtaæ, ¿e nikt mu za to dziêkowa³ nie bêdzie. Kto zaryglowa³ drzwi,
niech siedzi w domu. Sam siê wyklucza z narodowej wspólnoty.

Wywiad z Wojciechem Wenclem,
Uwa¿am Rze

nie ujêto tutaj kierowników oddzia³owych odpowiedzialnych za organiza-
cjê pracy? A nadsztygarów za nadzór nad wykonaniem? I najwa¿niejsze �
dlaczego przedstawiciele pracodawcy na rejonie nie znaj¹ obowi¹zuj¹ce-
go w PeBeKa S.A. Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy? A mo¿e po
prostu ten rejon ma w³asny Uk³ad Zbiorowy Pracy? �miemy w to w¹tpiæ.
Pewnie co� obi³oby siê nam o uszy. Tak wiêc samowola jak zaraza roz-
przestrzenia siê w naszej firmie!!!

problemów zwala siê codziennie na nas, tym czê�ciej widzimy go na nar-
tach, boisku czy korcie tenisowym. Jestem ciekaw, jak d³ugo musimy
zbieraæ ciêgi na przys³owiowe cztery litery, ¿eby pi³ka by³a po naszej stro-
nie. Zbud�my siê w koñcu z b³ogiego snu, bo jutro ju¿ mo¿e byæ za pó�no.

Górnik ZG �Lubin�

Ze smutkiem informujemy,
¿e w wieku 57 lat zmar³ dzia³acz �Solidarno�ci�,

wieloletni cz³onek Komisji Zak³adowej
KGHM Polska Mied� S.A. O/ZG �Rudna�

�p. Mieczys³aw Gawroñski
Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia ca³ej rodzinie sk³adam

w imieniu Komisji Zak³adowej NSZZ Solidarno�æ
O/ZG �Rudna�

Józef Czyczerski � Przewodnicz¹cy
Wieczne odpoczywanie racz daæ Mu Panie�
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MINI RATKA I ZAKUPY
PÓJDĄ JAK Z PŁATKA

•• nnaawweett ddoo 2200 000000 zzłł bbeezz
zzaaśśwwiiaaddcczzeeńń**

•• ookkrreess kkrreeddyyttoowwaanniiaa ddoo 9966 mmiieessiięęccyy
•• bbrraakk ooppłłaattyy zzaa rroozzppaattrrzzeenniiee

wwnniioosskkuu ii wwcczzeeśśnniieejjsszząą ssppłłaattęę
•• nniiżżsszzee oopprroocceennttoowwaanniiee ddllaa kklliieennttóóww

nnaasszzeeggoo BBaannkkuu

**JJeeśśllii jjeesstteeśś jjuużż nnaasszzyymm KKlliieenntteemm,, bbeezz zzaaśśwwiiaaddcczzeenniiaa oo ddoocchhooddaacchh

oottrrzzyymmaasszz aażż ddoo 2200 000000 zzłł,, jjeeśśllii nnoowwyymm -- ddoo 1100 000000 zzłł..

DDLLAA WWSSZZYYSSTTKKIICCHH,,
KKTTÓÓRRZZYY DDOORROOŚŚLLII DDOO

WWŁŁAASSNNEEGGOO MMIIEESSZZKKAANNIIAA

•• MMaarrżżaa 11,,11%% pprrzzeezz ppiieerrwwsszzyy
rrookk** oorraazz 00%% pprroowwiizzjjii zzaa
uuddzziieelleenniiee kkrreeddyyttuu WWłłaassnnyy KKąątt
hhiippootteecczznnyy ww PPLLNN

•• FFiinnaannssoowwaanniiee ddoo 110000%% wwaarrttoośśccii
nniieerruucchhoommoośśccii

•• OOkkrreess kkrreeddyyttoowwaanniiaa -- ddoo 4400 llaatt

VVIITTAAYY WW ŚŚWWIIEECCIIEE
PPEEŁŁNNYYMM KKOORRZZYYŚŚCCII

•• PPrroommooccyyjjnnyy BBOONNUUSS –– wwyyppłłaattaa
śśrrooddkkóóww ffiinnaannssoowwyycchh nnaa rraacchhuunneekk
kkaarrttyy kkrreeddyyttoowweejj VViittaayy

•• PPrroommooccjjaa ttrrwwaa ddoo 2299 lluutteeggoo bbrr..
•• DDooddaattkkoowwoo zzbbiieerraajjąącc ppuunnkkttyy VViittaayy

wwyymmiieenniiaasszz jjee nnaa aattrraakkccyyjjnnee
pprreezzeennttyy

PPKKOO KKOONNTTOO ZZAA ZZEERROO

•• 00 zzłł zzaa pprroowwaaddzzeenniiee kkoonnttaa**
•• 00 zzłł mmiieessiięęcczznniiee zzaa kkaarrttęę ddeebbeettoowwąą

ddoo kkoonnttaa
•• 00 zzłł zzaa kkrraajjoowwee pprrzzeelleewwyy

iinntteerrnneettoowwee
•• 00 zzłł zzaa ddoossttęępp ddoo bbaannkkoowwoośśccii

eelleekkttrroonniicczznneejj ((iiPPKKOO))
•• 00 zzłł zzaa wwyyppłłaattyy zz bbaannkkoommaattóóww

PPKKOO BBaannkkuu PPoollsskkiieeggoo,, eeSSeerrvviiccee,,
BBZZ WWBBKK

**pprrzzyy ssyysstteemmaattyycczznnyycchh wwppłłyywwaacchh mmiinn.. 22000000zzłł//mmiieess..,,
ww pprrzzeecciiwwnnyymm rraazziiee 66,,9900zzłł//mmiieessiiąącc..

ZZAAPPRRAASSZZAAMMYY DDOO NNAASSZZYYCCHH OODDDDZZIIAAŁŁÓÓWW::
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OOddddzziiaałł 11
ww LLuubbiinniiee

aall.. NNiieeppooddlleeggłłoośśccii 2299
5599--330000 LLuubbiinn

PPKKOO BBPP SSAA
OOddddzziiaałł 22

ww LLeeggnniiccyy
uull.. HHeewweelliiuusszzaa 77
5599--222200 LLeeggnniiccaa

PPKKOO BBPP SSAA
OOddddzziiaałł 11
ww GGóórrzzee

uull.. AA.. KKrraajjoowweejj 11
5566--220000 GGóórraa

PPKKOO BBPP SSAA
OOddddzziiaałł 11

ww GGłłooggoowwiiee
ppll.. KKoonnssttyyttuuccjjii 33 MMaajjaa 11

6677--220000 GGłłooggóóww

PPKKOO BBPP SSAA
OOddddzziiaałł 11

ww PPoollkkoowwiiccaacchh
uull.. RRyynneekk 3388

5599--110011 PPoollkkoowwiiccee

B nk Polskia


