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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

„Solidarnoœæ” nie weŸmie udzia³u w wyborach cz³onka
Zarz¹du z wyboru pracowników

Nie potrzebujemy
fikcyjnych reprezentantów
w Zarz¹dzie
Rada Nadzorcza „wspania³omyœlnie” postanowi³a zorganizowaæ
kolejne pracownicze wybory, tym razem na cz³onka Zarz¹du. Rada
Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ” uwa¿a
te wybory za kolejny dowód zak³amania i jawnej bezczelnoœci ze
strony w³adz Spó³ki. Jawnie ³amie siê ustawê i nie powo³uje wybranych przedstawicieli do rady nadzorczej i jak na ironie zamiast
podwy¿ki p³ac bezczelnie proponuje siê kolejn¹ farsê wyborcz¹.
Uwa¿amy, ¿e wybieranie takiego cz³onka Zarz¹du jest kompletnie niepotrzebne i tworzy siê jawn¹ fikcjê. Ewentualny przedstawiciel pracowników bêdzie mia³ kompetencje okreœlone przez Prezesa Zarz¹du, a wiec tyle bêdzie móg³, na ile pozwoli mu Prezes. Nie ma wiêc
potrzeby tworzyæ dodatkowego, sztucznego, wysokop³atnego stanowiska, bo Platforma Obywatelska stworzy³a ju¿ ich ponad 50 tysiêcy w administracji, likwiduj¹c zak³ady pracy i jednoczeœnie zatrudnienie na stanowiskach produkcyjnych. Bezrobocie wynosi ju¿ 13%.
Do Zarz¹du tak, a do Rady nie?
Zadziwiaj¹cy jest fakt, ¿e cz³onkowie Rady Nadzorczej desygnowani
przez Ministra Skarbu Pañstwa postanowili, ¿e rozpisz¹ kolejne pracownicze wybory cz³onka Zarz¹du, a jednoczeœnie ten sam Minister
Skarb Pañstwa i jego poprzednik od dwóch lat sprzeciwiaj¹ siê na
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy powo³aniu wybranych przez
pracowników reprezentantów do Rady Nadzorczej. Politycy Platformy Obywatelskiej od piêciu lat dbaj¹ jedynie o swoje interesy i od
kiedy to tak im zaczê³o zale¿eæ na dobru pracowników? Od piêciu lat
odczuwamy sprzeciw choæby tylko co do inflacyjnej rewaloryzacji stawek. Pracownicy ju¿ trzy razy wybierali. Dwa razy w wyborach i raz
odwo³uj¹c pseudoprzedstawicieli, nieswoich reprezentantów do Rady
Nadzorczej, ale obecnie rz¹dz¹cy maj¹ g³êboko gdzieœ przestrzeganie
obowi¹zuj¹cego prawa.
Tradycyjnie stronniczy artyku³ wysmali³a na ten temat gazeta wybiórcza – zwyk³a gadzinówka, propagandowy organ rz¹dów Tuska i POwców. Czego wiêc mo¿emy siê dowiedzieæ z artyku³u poœwiêconego
tej sprawie? Czytamy o interesie zwi¹zków, dzia³aczach zwi¹zków zawodowych, którzy chc¹ by ich cz³owiek by³ wiceprezesem spó³ki, no
i ¿e taki cz³owiek bêdzie zarabiaæ a¿ 80 tys. z³. Dopiero w po³owie
tekstu mo¿na wyczytaæ, ¿e w sumie to „Solidarnoœæ” jest przeciw.
Wybiórcza wylicza te¿, ¿e w KGHM zarabia siê 8,9 tys. z³ a pensji jest
rzekomo 17. Dla porównania mo¿na dowiedzieæ siê, ¿e prezes Wirth
zarabia rocznie zaledwie 1,4 mln z³. Szkoda tylko, ¿e podano go³¹
pensjê, bez dodatków. Pracownikom zaœ wyliczono œredni¹, wraz z
wysoko zarabiaj¹cym Zarz¹dem i menad¿erami z Biura Zarz¹du. To
jest w³aœnie tzw. obiektywizm dziennikarski tej gazety i jej us³u¿nych
dziennikarzy. I tylko wstyd, ¿e ktoœ jeszcze bierze to do rêki i wydaje
w³asne pieni¹dze.

Krête drogi sprawiedliwoœci
– niezale¿noœæ s¹dów
Przestaj¹ ju¿ dziwiæ wyroki, które powstaj¹ jakby na zamówienie polityczne. Z wyrokami siê nie dyskutuje, ale komentowaæ nikt nie zabrania. S¹d Okrêgowy w Legnicy podtrzyma³ wyrok s¹du pierwszej instancji w sprawie dwugodzinnego strajku ostrzegawczego z sierpnia
2009r. Pracownicy zaprotestowali przeciwko dalszej wyprzeda¿y udzia³ów Spó³ki i jak siê po czasie okaza³o mieli racjê. Bez zdecydowanego
sprzeciwu pracowników do dzisiaj 100% KGHM by³oby w prywatnych rêkach, bo ministrowie Tuska obiecywali sprzeda¿ nawet 100%
akcji Spó³ki. Ale wed³ug przys³owia: m¹dry Polak po szkodzie – skarb
pañstwa teraz narzeka, ¿e ma zbyt ma³o akcji KGHM przez co dywidenda jest nieefektywna, a sam doprowadzi³ do sprzeda¿y 10% udzia³ów i teraz jeszcze ci¹ga zwi¹zkowców po s¹dach – istna paranoja…Wygl¹da na to, ¿e do czasu zmiany rz¹dz¹cych bêdzie siê chodziæ
do s¹du po wyroki, a o sprawiedliwoœci mo¿na na razie zapomnieæ.
S¹dy s¹ na razie odporne na argumenty, zaœ ich niezawis³oœæ dobitnie
obrazuje przyk³ad sêdziego Milewskiego z Gdañska, który swoje decyzje uzale¿nia³ od poleceñ Donalda Tuska.
Sprawa strajku by³a ju¿ wczeœniej rozpatrywana kilkakrotnie i to dwa
razy przez prokuraturê (umarza³a postêpowania) oraz s¹dy (wyroki
uniewinniaj¹ce). Jednak Zarz¹d KGHM za pieni¹dze Spó³ki, tym razem z powództwa prywatnego, wynaj¹³ renomowan¹ kancelariê
prawn¹, któr¹ firmuje profesor Giezek, zaœ sprawie nadano wysoki
priorytet. Mimo s³abo sporz¹dzonego aktu oskar¿enia, (bo jak stwierdzi³ jeden z obroñców – jakby sporz¹dzi³ to zwyk³y prokurator to trafi³by do kosza) a ¿e podpisa³ go profesor to wokó³ sprawy rozpocz¹³ siê
prawdziwy „balet” i sprawdzi³y siê s³owa adwokata o powrocie starych i sprawdzonych s¹dowych praktyk – „znajdŸcie mi cz³owieka a
paragraf siê znajdzie”.
Teraz to dopiero S¹d zosta³ niezbicie przekonany, a wczeœniejsze wyroki i umorzenia to widocznie by³o niedopatrzenie lub wrêcz b³¹d. A co
jest komiczne i tragiczne – nawet prokurator wnioskowa³ o uniewinnienie oskar¿onych, ale s¹d wyrok podtrzyma³.
Józef Czyczerski ju¿ zapowiedzia³ kasacjê wyroku lub zaskar¿enie jej
do Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka. Obecnie prêdzej tam
dojdzie siê sprawiedliwoœci, bo w Polsce temida fatycznie jest œlepa –
nawet na oczywiste fakty.

W zwi¹zku z wzrostem minimalnego wynagrodzenia za
pracê proponujemy podwy¿ki dla wszystkich o 100z³

Spotkanie ws. podwy¿ek
Na spotkaniu z Zarz¹dem KGHM zwi¹zki zawodowe przedstawi³y
wspólne stanowisko dotycz¹ce zmian w tabeli p³ac zasadniczych.
Projekt bierze pod uwagê wzrost minimalnego wynagrodzenia za
pracê w kraju z 1500 na 1600z³ brutto. St¹d te¿ propozycja zwi¹zków zawodowych, by podniesione zosta³y wszystkie kategorie zaszeregowania o 100z³.

Prezes Herbert Wirth jak zawsze powtórzy³, ¿e nie jest zwolennikiem waloryzowania wszystkim pracownikom wynagrodzenia i woli premiowaæ efektywnoœæ. Z oficjalnych statystyk
wynika, ¿e w zak³adach górniczych zaledwie 20% wynagrodzenia rocznego stanowi p³aca zasadnicza. Naszym zdaniem
ten wspó³czynnik powinien byæ znacznie wy¿szy. Zarz¹d obieca³, ¿e „ustosunkuje siê” do propozycji wzrostu p³ac o 100z³.
Stanowisko zwi¹zków zawodowych zosta³o podpisane przez
najwiêksze organizacje zwi¹zkowe. Równie¿ przez te zwi¹zki,
które najliczniej zrzeszaj¹ pracowników na stanowiskach nierobotniczych, choæ propozycja wzrostu p³ac jest kwotowa, a
nie procentowa. Wzrost wydatków spowodowany propozycj¹ zwi¹zków to koszt kilkudziesiêciu milionów z³otych rocznie. To prawie nic przy dwóch miliardach z³otych z tytu³u
podatku od niektórych kopalin. Wtedy Zarz¹d nie za bardzo
siê sprzeciwia³, to i teraz nie powinien. Kolejne spotkanie zaplanowano na 15 stycznia.
Na spotkaniu ustalono podzia³ wczasów profilaktyczno-leczniczych na 2013 rok. Iloœæ skierowañ na wczasy bêdzie taka
sama jak w ubieg³ym roku. Tak siê przedstawia podzia³ miêdzy oddzia³ami: ZG „Lubin” (84), ZG „Polkowice-Sieroszowice” (116), ZG „Rudna” (116), HM „Legnica” (23), HM „G³ogów” (64), HM „Cedynia” (3), ZWR (27), Zak³ad Hydrotechniczny (9), JRGH (3) – ³¹cznie 445. Wczasy profilaktycznolecznicze w 2013 roku odbêd¹ siê w Zespole Uzdrowisk
K³odzkich (220 miejsc) i oœrodkach Interferii (225 miejsc).
Zosta³ wydany przez Sekcjê Krajow¹ Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ” komunikat, w którym opisano
wszystkie kwestie poruszone na spotkaniu z Zarz¹dem.

Minister wyda³ rozkazy, a prezesi pañstwowych
spó³ek maj¹ wyprzedawaæ spó³ki zale¿ne –
oporni zostan¹ ukarani

Prywatyzacyjny ob³êd
Co robiæ, gdy w bud¿ecie brakuje pieniêdzy? Prywatyzowaæ i pobieraæ wy¿sze dywidendy. Taka jest filozofia Platformy Obywatelskiej, wyprzedaæ to co jest, a póŸniej niech inni siê martwi¹, gdy
ju¿ nic nie zostanie. Zgodnie z zapowiedzi¹ ministra Skarbu Pañstwa Miko³aja Budzanowskiego, pierwszy kwarta³ 2013r. bêdzie
kwarta³em rozliczeñ. Rozliczeñ prezesów najwiêkszych firm z pañstwowym kapita³em, którzy dostali rozkaz wyprzeda¿y zbêdnych
spó³ek z grup kapita³owych. Minister przypomnia³ o sobie w mediach i postraszy³ tych, co nie pos³uchaj¹ jego rozkazów.
Zastanawiaj¹ce jest to, ¿e Skarb Pañstwa ma zaledwie 31,79% udzia³ów KGHM, a minister wydaje rozkazy jakby mia³ wiêkszoœæ. Prawd¹
jest, ¿e na ka¿dym walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Skarb Pañstwa ma ponad 50% g³osów. Gdyby jednak wszyscy akcjonariusze
wczeœniej dowiedzieli siê o planach wyprzeda¿y konkretnych spó³ek
zale¿nych, byæ mo¿e liczniej wziêliby udzia³ w WZA i dosz³oby do zmian
w Radzie Nadzorczej uniemo¿liwiaj¹cej tak¹ wyprzeda¿? Wbrew pozorom istnieje taka mo¿liwoœæ. Czy w gospodarce z wolnym rynkiem
to normalne, ¿e minister bêd¹c przedstawicielem najwiêkszego, ale
jednak mniejszoœciowego udzia³owca, wydaje rozkazy i rzuca dyplomatyczne groŸby pod adresem prezesów spó³ek? A to wszystko w
tajemnicy przed innymi akcjonariuszami. Naszym zdaniem ociera siê
to o patologiê…
Spó³ki w których udzia³y ma Skarb Pañstwa, maj¹ wyprzedawaæ podmioty niezwi¹zane z g³ówn¹ dzia³alnoœci¹ firmy. To doœæ szerokie pojêcie, dlatego pozostawia du¿e pole do manewru, a raczej prywatyzacyjnego ob³êdu. W przypadku KGHM na pierwszy ogieñ maj¹ pójœæ
uzdrowiska. Te same, które niedawno Polska MiedŸ skupowa³a od
Skarbu Pañstwa. Dziêki temu Skarb Pañstwa zyska³ w momencie zakupu tych uzdrowisk przez Polsk¹ MiedŸ i drugi raz przy wyp³acie
dywidendy i podatków poœrednich z KGHM. Mistrz kreatywnej ksiêgowoœci minister finansów Rostowski ju¿ to dobrze przekalkulowa³.
Innymi spó³kami, które najprawdopodobniej maj¹ pójœæ pod m³otek,
s¹ m.in. Hefra, Interferie, Centroz³om (który te¿ niedawno kupiono)
no i MCZ. Wiele spó³ek zostanie skonsolidowanych.

Przypadek Miedziowego Centrum Zdrowia jest doœæ specyficzny. Ponad po³owa pracowników korzysta z abonamentu medycznego oferowanego przez MCZ. Pracownicy KGHM lub którejœ ze spó³ek grupy
kapita³owej, którzy mieli wypadek w pracy, a tak¿e Ci z chorobami
zawodowymi, s¹ leczeni w³aœnie w MCZ. Miedziowe Centrum Zdrowia
jest spó³k¹, która jest zwi¹zana z dzia³alnoœci¹ KGHM. Sam prezes
Wirth przyzna³, ¿e nie chcia³by sprzedawaæ MCZ-u i jest to spó³ka
bliska jego sercu – cokolwiek mia³o to znaczyæ. Czas poka¿e co by³o
bli¿sze sercu.
Miedziowe Centrum Zdrowia mia³o zakupiæ od Lubina szpital przy ul.
Bema. W³aœciwie wszystko ju¿ by³o ustalone. Ostatecznie KGHM wycofa³ siê z tej inwestycji, bo pojawi³y siê doniesienia medialne o wyprzeda¿y z grupy kapita³owej ró¿nych spó³ek, w tym w³aœnie MCZ.
S³ysz¹c o prywatyzacji Miedziowego Centrum Zdrowia od razu przypominaj¹ siê s³owa by³ej pos³anki PO Beaty Sawickiej, która chcia³a
krêciæ lody na prywatyzacji szpitali. Ze s³ynnych nagrañ mo¿na by³o
us³yszeæ informacje dotycz¹ce MCZ-u: „Jest taki, dla przyk³adu, szpital górniczy, na przyk³ad przy KGHM-ie, ja ju¿ dzisiaj wiem, ¿e ten
szpital bêdzie prywatyzowany.” Sawicka wiedzia³a to ju¿ w 2007 roku.
KGHM od piêciu lat inwestuje w MCZ, kupowany jest nowoczesny
sprzêt i to wszystko tylko po to, by ten szpital sprzedaæ?! Do tego to
wszystko siê sprowadza. Piêæ lat temu Sawicka niefrasobliwie wpad³a
i pokrzy¿owa³a genialne plany Platformie Obywatelskiej. Zgodnie z
programem PO z 2007r. (w tym samym roku go zmieniono usuwaj¹c
ten fragment) „Prywatyzacja (szpitali) bêdzie s³u¿y³a poprawie efektywnoœci, a wiêc podniesieniu jakoœci us³ug oraz obni¿eniu ich kosztu”. Takiego kitu to dawno obywatelom nikt nie wciska³ i tylko naiwni
w to uwierz¹.

Komunikaty
Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ „Solidarnoœæ” kopalni „Lubin” posiada niewielk¹ iloœæ kufli Barbórkowych. Zapraszamy wszystkich chêtnych do nabywania.
—————

Kap³an niez³omny odszed³
Zmar³ abp Ignacy Marcin Tokarczuk, kap³an, którego w³adze PRL
uwa¿a³y za „wroga nr 3” w Koœciele: zaraz po kardyna³ach Karolu
Wojtyle i Stefanie Wyszyñskim.
Ur. 1 lutego 1918 w £ubiankach Wy¿szych polski biskup rzymskokatolicki, doktor filozofii, zmar³ 29 grudnia w Przemyœlu. 3 maja 2006
zosta³ odznaczony przez prezydenta RP Lecha Kaczyñskiego Orderem Or³a Bia³ego.
—————
2013 - Rokiem Powstania Styczniowego
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ” og³osi³ rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego. 150 lat temu wybuch³o najd³u¿sze ze
wszystkich powstañ polskich, skierowane przeciwko jednemu z zaborców – Imperium Rosyjskiemu. Og³oszone manifestem 22 stycznia 1863 wydanym w Warszawie przez Tymczasowy Rz¹d Narodowy,
spowodowane narastaj¹cym rosyjskim terrorem wobec polskiego
biernego oporu. Powstanie wybuch³o w Królestwie Polskim. Zasiêgiem objê³o tylko zabór rosyjski: Królestwo Polskie oraz ziemie zabrane – Litwê, Bia³oruœ i czêœæ Ukrainy. Trwa³o do jesieni 1864 roku.
By³o najwiêkszym polskim powstaniem narodowym, spotka³o siê z
poparciem miêdzynarodowej opinii publicznej. Mia³o charakter wojny
partyzanckiej, w której stoczono ok. 1200 bitew i potyczek. Mimo
pocz¹tkowych sukcesów zakoñczy³o siê klêsk¹ powstañców, z których kilkadziesi¹t tysiêcy zosta³o zabitych w walkach, blisko 1 tys.
straconych, ok. 38 tys. skazanych na katorgê lub zes³anych na Syberiê, a ok. 10 tys. wyemigrowa³o.
—————
Komorowski za ¿ywnoœci¹ modyfikowan¹ genetycznie
Pomimo apelu Piotra Dudy przewodnicz¹cego Komisji Krajowej do
prezydenta, by ten zawetowa³ ustawê o nasiennictwie w obecnej formie, poniewa¿ mo¿e przynieœæ „katastrofalne i niemo¿liwe do odwrócenia skutki”, prezydent ustawê podpisa³. „W toku prac nad projektem ustawy zosta³y z niego usuniête kluczowe zapisy chroni¹ce nasz
rynek i obywateli przed uprawami GMO (modyfikowanymi genetycznie). W naszej opinii sytuacja ta spowoduje skrajnie negatywne konsekwencje dla zdrowia Polaków, rolnictwa i zrównowa¿onego rozwoju gospodarczego naszego kraju. Liczymy, i¿ Pan Prezydent weŸmie
pod uwagê skalê spo³ecznych protestów w tej kontrowersyjnej sprawie i zablokuje niebezpieczny proceder eksperymentowania na zdrowiu Polaków i naturalnym œrodowisku Polski, który mo¿e przynieœæ
katastrofalne i niemo¿liwe do odwrócenia skutki” – mo¿na by³o przeczytaæ w liœcie przewodnicz¹cego. Prezydent Komorowski by³ inicjatorem tej ustawy i najwyraŸniej nie przej¹³ siê tym co s¹dzi opinia
publiczna.
—————
Cele „Solidarnoœci” na 2013 rok
Nasze cele s¹ jasne. Stop dla emerytur w wieku 67 lat, ograniczenie
umów œmieciowych, wzrost p³acy minimalnej, walka z przerzucaniem
kryzysu na pracownika czy dialog spo³eczny to tematy, na których w
kolejnych miesi¹cach bêd¹ koncertowa³y siê dzia³ania NSZZ „Solidarnoœæ”. „S” zbierze równie¿ potrzebne podpisy pod europejsk¹ inicjatyw¹ obywatelsk¹ w sprawie pakietu klimatycznego. „Wejœcie tego
pakietu mo¿e doprowadziæ do utraty kilkuset tysiêcy miejsc pracy w
Polsce. W dobie kryzysu nie mo¿emy sobie pozwoliæ na ten pakiet.
Jeœli ju¿ to ca³y œwiat powinien ten pakiet realizowaæ a nie tylko Europa. Zbierzemy te podpisy” – zapowiedzia³ przewodnicz¹cy Piotr Duda.
Mimo odrzucenia inicjatywy dotycz¹cej referendum w sprawie utrzymania wieku emerytalnego „Solidarnoœæ” nie poddaje siê. W sierpniu
Komisja Krajowa zdecydowa³a o z³o¿eniu do Trybuna³u Konstytucyjnego wniosku w tej sprawie.
Pozytywnym rozstrzygniêciem dla pracowników zakoñczy³a siê sprawa w Trybunale Konstytucyjnym dotycz¹ca dnia wolnego od pracy za
œwiêto przypadaj¹ce w dniu wolnym dla pracownika. Ustawa, która
wprowadza³a dzieñ wolny w œwiêto Trzech Króli i pozbawia³a dnia
wolnego od pracy niektóre grupy pracowników, trafi³a do kosza. Komisja Krajowa zaskar¿y³a do TK niektóre zapisy ustawy o zgromadzeniach publicznych, która ogranicza prawa cz³owieka do wolnoœci zgromadzeñ. Politykom zale¿y na tym, aby manifestacji by³o jak najmniej.
Zwi¹zek bêdzie te¿ monitorowa³ czy parlamentarzyœci dotrzymuj¹ danego przed wyborami s³owa poprzez stronê internetow¹ sprawdzampolityka.pl gdzie umieszczane s¹ informacje dotycz¹ce wa¿nych g³osowañ.

Widzisz Tuska
– myœlisz fotoradar
Tak jak premier Donald Tusk koñczy³ 2011 rok i rozpoczyna³ 2012,
tak te¿ zakoñczy bie¿¹cy i rozpocznie nowy – kolejnymi podwy¿kami obci¹¿eñ podatkowych.
Premier rz¹dzi…
Dodatkowo premier Tusk zafundowa³ nam w tym roku stopniowe
podnoszenie wieku emerytalnego do 67 lat. Dziêki temu rz¹d redukuje swoje przysz³e zobowi¹zania wobec obywateli, gwarantuj¹c sobie
obecnie lepsze warunki zad³u¿ania siê. Czwarty rok z rzêdu roœnie
bezrobocie, przy tym doœwiadczamy s³abniêcie tempa wzrostu gospodarczego. Odpowiedzi¹ rz¹du jest dalsze zad³u¿anie kraju i przekonywanie, ¿e u nas nie jest wcale Ÿle, bo inni maj¹ gorzej. Jednoczeœnie aparat pañstwowy staje siê coraz bardziej opresyjny. Obserwujemy wiele dzia³añ zmierzaj¹cych do wyposa¿enia w³adzy w instrumenty pozwalaj¹ce, w razie potrzeby, okie³znaæ dzia³ania niezadowolonych
z rozwoju sytuacji obywateli – choæby przy pomocy przepisów przyjêtej w tym roku ustawy ograniczaj¹cej prawo obywateli do zgromadzeñ. Przy tym podejmowanych jest wiele dzia³añ dyscyplinuj¹cych
spo³eczeñstwo i pokazuj¹cych, gdzie jest miejsce zwyk³ego obywatela. Nie jest dziœ trudno zostaæ ukaranym mandatem za cokolwiek, a
fotoradar – obok systematycznego zwiêkszania obci¹¿eñ podatkowo-sk³adkowych sta³ siê ju¿ symbolem Donalda.
...bezrobocie najwy¿sze od 4 lat
Spadaj¹cemu tempu wzrostu gospodarczego towarzyszy wzrost bezrobocia. Wed³ug danych G³ównego Urzêdu Statystycznego w listopadzie ubieg³ego roku stopa bezrobocia wynios³a 12,9 proc., a w urzêdach pracy zarejestrowanych by³o 2 mln 58 tys. bezrobotnych. To o
144 tys. wiêcej ni¿ w listopadzie 2011r. roku. Rz¹dowe prognozy zak³ada³y, ¿e na koniec tego roku stopa bezrobocia wyniesie 12,6 proc.
co ju¿ jest nie do zrealizowania. Bezrobocie roœnie systematycznie od
czterech lat. W 2011 r. stopa bezrobocia wynios³a 12,5 proc., w 2010
r. - 12,4 proc., a w 2009 r. - 12,1 procent.
Strategicznym posuniêciem by³o niedopuszczenie do zarz¹dzenia referendum – które mog³oby siê przerodziæ w referendum przeciwko
rz¹dowi – w sprawie podniesienia wieku emerytalnego. Donald Tusk
ewidentnie zakpi³ sobie z Polaków, decyduj¹c bez zasiêgniêcia w drodze referendum opinii spo³eczeñstwa o wieku przechodzenia na emeryturê. Do podjêcia tak wa¿nej, bez wyj¹tku dla ka¿dego Polaka, decyzji rz¹dz¹cy nie mieli od spo³eczeñstwa ¿adnego mandatu. Podczas
kampanii wyborczej, na kilka miesiêcy przed zg³oszeniem projektu
ustawy w sprawie wieku emerytalnego, tak znacz¹cej reformy nie zapowiadali, a prezydent Bronis³aw Komorowski optuj¹cy za wyd³u¿eniem wieku emerytalnego, podczas swojej kampanii wyborczej w czasie
debaty w telewizji publicznej wrêcz zapewnia³, i¿ nie ma potrzeby podnoszenia wieku emerytalnego. Zamiast referendum Donald Tusk urz¹dzi³ nam pse³dokonsultacje w sprawie wyd³u¿enia wieku emerytalnego z koalicyjnym Polskim Stronnictwem Ludowym i kampaniê reklamow¹ wyd³u¿enia wieku emerytalnego. Spoty reklamowe zosta³y wykupione w telewizjach, na których propagandê Tusk móg³ liczyæ. Inne
media, jak np. Telewizja Trwam, konsekwentnie s¹ przez obecny aparat w³adzy zwalczane. Wrzeœniowy marsz w obronie Telewizji Trwam,
bêd¹cy tak¿e okazj¹ do wyra¿enia sprzeciwu wobec poczynañ ekipy
Tuska, zgromadzi³ kilkaset tysiêcy uczestników, co jest liczb¹ – jeœli
chodzi o wielkoœæ demonstracji – bez precedensu po 1989 roku.
...spo³eczeñstwu knebluje siê usta
Na tych, którzy jeszcze nie chc¹ zrozumieæ, ¿e pañstwo to jest ten pan
urzêduj¹cy od poniedzia³ku do czwartku w kancelarii premiera w Al.
Ujazdowskich w Warszawie, i to od niego zale¿y, co w Polsce mo¿na,
a czego nie, s¹ jednak sposoby. W czerwcu Sejm uchwali³ nowelizacjê
prawa o zgromadzeniach. (…) W sprawie projektu Prawa o zgromadzeniach w marcu w Sejmie odby³o siê wys³uchanie publiczne. Wszystkie bior¹ce w nim udzia³ organizacje pozarz¹dowe opowiedzia³y siê
przeciw tej nowelizacji. Donald Tusk zdaje siê jednak wychowywaæ
obywateli w pos³uszeñstwie do w³adzy, jeszcze zanim siê zd¹¿¹ zorganizowaæ i przyjdzie im do g³owy urz¹dziæ jakiœ protest. Zapewne, jako
przestroga: „niech obywatel wie, co siê stanie, jeœli ktoœ podniesie
rêkê na tê w³adzê” (…) Nawet, je¿eli komuœ nie przychodzi do g³owy,
aby sobie popolitykowaæ, musi wiedzieæ, kto tutaj rz¹dzi, i ¿e nale¿y
siedzieæ cicho i siê nie wychylaæ. Za ka¿dym rogiem mo¿e siê czaiæ

reprezentant którejœ ze s³u¿b porz¹dkowych z bloczkiem mandatów.
A niespotykane do tej pory dokonanie, jakim bez w¹tpienia jest obstawienie Polski na olbrzymi¹ skalê fotoradarami, na zawsze zapewni
Donaldowi Tuskowi obecnoœæ w podrêcznikach historii. Dziœ, gdy widzisz fotoradar myœlisz: Tusk; gdy widzisz Tuska myœlisz: fotoradar.
...pañstwo nie dzia³a
W czerwcu do spó³ki z Ukrain¹ byliœmy gospodarzami mistrzostw
Europy w pi³ce no¿nej. Co prawda nasi pi³karze sukcesu nie odnieœli,
wiêc premier nie móg³ siê ogrzaæ w blasku ich s³awy. Jednak impreza
zosta³a og³oszona sukcesem, dlatego ¿e siê odby³a. Plany by³y li
ogromne: gêsta sieæ autostrad oddana przed Euro mia³a przecinaæ
nasz kraj wzd³u¿ i wszerz, a dziêki koniecznoœci poprawienia infrastruktury przed najwiêksz¹ w dziejach Polski imprez¹ sportow¹ mia³
siê dokonaæ wrêcz skok cywilizacyjny. Wielki skok pozosta³ na papierze wraz z planami budowy autostrad. (…) Gdy okaza³o siê, ¿e z autostradami na Euro nie zd¹¿ymy, oficjalna propaganda rz¹dowa zaczê³a
g³osiæ: przecie¿ kibice do nas przylec¹ samolotami. Jedn¹ z linii lotniczych, która mia³a ich przewieŸæ, by³a nale¿¹ca do spó³ki Amber Gold
firma OLT Express. Zarówno Amber Gold, jak i OLT ju¿ dziœ nie funkcjonuj¹. W tej pierwszej – przyjmuj¹cej na wysoki procent lokaty od
ludnoœci – tysi¹ce osób straci³o niekiedy oszczêdnoœci ¿ycia, liczone
³¹cznie ju¿ w setkach milionów z³otych. Z wyjaœnieñ z³o¿onych w Sejmie zarówno przez prokuratora generalnego, jak i ministra finansów
mogliœmy siê dowiedzieæ, i¿ Amber Gold mog³a prowadziæ swój oszukañczy proceder mimo niesk³adania deklaracji podatkowych, a prokuratura – mimo ponawianych wniosków Komisji Nadzoru Finansowego – odmawia³a, umarza³a b¹dŸ przeci¹ga³a dochodzenia w sprawie dzia³alnoœci firmy Marcina P. Sprawa ca³y czas jest w toku, wiêc
mo¿e kiedyœ siê dowiemy, czy fakt, ¿e prominentni dzia³acze Platformy z Wybrze¿a uczestniczyli – przeci¹gaj¹c po p³ycie lotniska samolot
linii OLT – w reklamowych przedsiêwziêciach firmy Marcina P. oraz
okolicznoœæ, ¿e dla OLT pracowa³ syn premiera Donalda Tuska, mia³y
coœ wspólnego z tym, ¿e oszukañczy biznes Amber Gold móg³ dzia³aæ, dopóki sam nie zbankrutowa³.
...za to Angela i W³adimir zadowoleni
Artur Kowalski 27 grudnia 2012r. Nasz Dziennik

Prze¿yliœmy Ruska,
prze¿yjemy i Tuska
Piêæ lat temu zosta³ po raz pierwszy zaprzysiê¿ony rz¹d Donalda Tuska. Koalicja PO-PSL przetrwa³a ca³¹ kadencjê i wygra³a kolejne wybory. Piêæ ju¿ lat rz¹dów Platformy podsumowuje satyryk Janusz Rewiñski.
Pokusi³by siê Pan o ocenê piêciu lat z Donaldem Tuskiem?
To jest wielkie nieszczêœcie dla Polski, straszny okres, ale jak to powiedzia³ jeden z bardów z czasów jeszcze przed „Solidarnoœci¹”, Piotr
Szczepanik – „Prze¿yliœmy Ruska, prze¿yjemy i Tuska”. Ale to naprawdê jest okropny czas, dla wolnoœci s³owa – katastrofa, dla m³odych ludzi – katastrofa – wyjecha³o najwiêcej w tym w³aœnie czasie –
kto to kiedy rozliczy?
Ale jednak Polacy nadal mu ufaj¹ – dzisiejszy sonda¿ pokazuje
znowu du¿¹ przewagê Platformy nad Prawem i Sprawiedliwoœci¹,
która dziœ znowu by wygra³a wybory.
Nie wiem czym oni siê kieruj¹, na czym polega ta manipulacja, ale jak
pan wie, w naszej rzeczywistoœci od W³adywostoku, po gdzieœ, nawet
dalej ni¿ £abê dziej¹ siê przedziwne rzeczy wynikaj¹ce z sonda¿y, z
tego, ¿e jakieœ dziwne serwery bior¹ tu udzia³ przy liczeniu g³osów – to
jest dziwne miejsce na Ziemi, tym bardziej po kolejnych wyborach
wygranych przez pana Obamê.
A mo¿e Donald Tusk posiad³ umiejêtnoœæ uwodzenia Polaków?
S¹ ró¿ni Polacy. W czasie okupacji byli kolaboranci, po wojnie byli
kolaboranci z komunistami i teraz s¹ kolaboranci z t¹ grup¹, która
chce mieæ wp³ywy ze wschodu. Ta Polska siê dzieli i to zdecydowanie
– na ludzi przyzwoitych i nawet na kanalie.

A czy Tusk dotrwa do koñca kadencji i co nas jeszcze mo¿e czekaæ
pod jego rz¹dami?
Nie wiem, co mo¿e jeszcze nas czekaæ. Mo¿e nas czekaæ podatek
katastralny, mog¹ nas czekaæ kolejne podwy¿ki podatków i akcyzy,
mog¹ nas czekaæ przeró¿ne dziwne rzeczy, a¿ do momentu, kiedy
przekroczona zostanie pewna bariera i to spo³eczeñstwo powie „nie”
– non possumus – istnieje takie pojêcie w naszym kraju.
Myœli Pan, ¿e Polacy w koñcu powiedz¹ Tuskowi „doœæ”?
Zale¿y którzy Polacy. S¹ nas Polaków „ró¿ne oddzia³y”, jak siê okazuje
po Marszu Niepodleg³oœci – s¹ ró¿ni, ró¿niœci Polacy. Jeœli siê zjednocz¹ te grupy które s¹ przeciwko i ta masa krytyczna siê przeleje, to
ten cz³owiek bêdzie musia³ siê salwowaæ jak¹œ ucieczk¹ nie tylko do
Albanii, nie tylko do Kosowa, ale gdzieœ tam daleko pod skrzyd³a pani
Merkel, która jest jakimœ dziwnym klonem pani Kopacz z wygl¹du.
www.stefczyk.info

Moc Betlejemskiej Stajenki
Ka¿dy z nas na swój sposób prze¿ywa³ kolejne œwiêta Bo¿ego Narodzenia. Œwiêta, które s¹ zakorzenione w polskiej tradycji i ponad tysi¹cletniej historii Narodu. Czy rzeczywiœcie œwiêtowaliœmy, czy na wigilijnym stole znalaz³ siê bia³y op³atek, symbol wspólnej mi³oœci i radoœci z narodzenia Dzieci¹tka Jezus? A mo¿e to kolejny dzieñ wielkiej
komercji uprawianej na co dzieñ i agresywna nagonka, która coraz
œmielej i nachalniej prowadzona jest przez lewicowo-liberalne media?
I ateistyczna propaganda prowadzona za przyzwoleniem polskojêzycznych w³adz na to, co przynajmniej do tej pory by³o polskie i chrzeœcijañskie.
Dlaczego nikt nie odwa¿a siê na wyszydzanie i obraŸliwe gesty wobec
islamu? Nie ma ju¿ takich sytuacji, bo siê boj¹. By³o kilka przypadków
w zachodniej Europie, gdy ktoœ próbowa³ obraziæ Mahometa – marnie siê to dla tych œmia³ków skoñczy³o. Obecnie ¿yj¹ w strachu, ¿e
ktoœ czyha na ich ¿ycie. Z chrzeœcijanami jest inaczej. Mo¿na obra¿aæ
i atakowaæ, bo chrzeœcijanin nie odda. Oczywiœcie nie zachêcam do
tego, by atakowaæ inne religie, nic z tych rzeczy. Od wielu lat obserwujê, ¿e z premedytacj¹ dopuszcza siê do antypolskich i antykatolickich
aktów wandalizmu politycznego i kulturowego. A wiêc jakimi ludŸmi
wiary jesteœmy skoro do tej pory bezkarnie i za naszym przyzwoleniem pluje siê nam w twarz? I robi siê to w sposób przemyœlany,
systematycznie i wprowadza siê do naszego codziennego ¿ycia lewicowo-liberaln¹ rewolucjê, która wystêpuje przeciw cz³owiekowi. Czy
ta moc betlejemskiej stajenki na nowo odrodzi w nas wiarê i nie pozwolimy na niszczenie polskiej rodziny? Na podciêcie korzeni naszej
to¿samoœci narodowej i religijnej, kulturê ¿ycia? To jest te¿ walka o
nasze byæ albo nie byæ – jako Narodu. Jeœli pozwolimy na dalsze
panoszenie siê lewicowo-liberalnych organizacji to pozwolimy na niszczenie naszego Narodu u jego Ÿróde³ i korzeni, z których wyrastamy.
Czy wystarczy nam wiary?
Górnik

Serdecznie dziêkujemy!
Wszystkim ludziom dobrej woli zrzeszonym w NSZZ „Solidarnoœæ”
i nie tylko , którzy wsparli nasze akcje charytatywne z okazji Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia, serdecznie dziêkujemy! Dziêki Waszej ofiarnoœci Komisje Zak³adowe NSZZ „Solidarnoœæ” ZG „Rudna” i ZG
„Lubin” przekaza³y ubogim rodzinom paczki ¿ywnoœciowe z ¿yczeniami œwi¹tecznymi od górników. Rodzinom, które potrzebowa³y
tej pomocy, by ³atwiej by³o im udŸwign¹æ ciê¿ar grudniowych
wydatków. Dziêki Wam obdarowane rodziny mog³y chocia¿ przez
kilka œwi¹tecznych dni zapomnieæ o swoich problemach. Podziêkowania sk³adamy tak¿e dla mi³ych Pañ z Lubinpexu za pomoc
w organizacji paczek.
Serdeczne Bóg zap³aæ
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