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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

Cudotwórcy
na Rudnej  3

Podobnie jak w poprzednich numerach Pryzmatu, wracamy do tematu cudotwórców dzia³u BHP i lekarzy z nim wspó³pracuj¹cych, którzy to
niezgodnie z prawem, za pomoc¹ ró¿nych niestandardowych metod,
statystycznie obni¿aj¹ iloæ wypadków przy pracy w KGHM. Ostatnim
takim sposobem kierownika dzia³u BHP na Rudnej by³o zatrudnienie specjalisty medycyny pracy Pana Miko³aja Markiewicza, który bez
skrupu³ów w swoich opiniach stwierdza, ¿e zdarzenia jakim ulegli
pracownicy przy wykonywaniu swoich obowi¹zków, nie s¹ wypadkiem przy pracy.
Panu kierownikowi BHP i doktorowi nie przeszkadza to, ¿e uprawnienie
to jest wy³¹cznie w kompetencji zespo³u powypadkowego. W zdecydowanej wiêkszoci takich opinii Pan doktor Miko³aj Markiewicz stwierdza, ¿e brak jest zwi¹zku przyczynowo-skutkowego pomiêdzy wykonywan¹ prac¹ a doznan¹ dolegliwoci¹  czytaj urazu. Ponadto pan doktor sformalizowa³ now¹ definicje urazu, twierdz¹c, ¿e to fizyczne uszkodzenie tkanek i to nie jest wystarczaj¹cy powód, aby to zdarzenie rozpatrywaæ w kategorii wypadku przy pracy w pojêciu medyczno-prawnym.
Okazuje siê, ¿e zamiast skupiæ siê na rzeczywistym rozpoznaniu spraw
powierzonych s³u¿ba medycyny pracy idzie w kierunku interpretacji
prawa i jego zapisów w obszarze kwalifikacji zdarzeñ. Widaæ wyranie,
¿e pan doktor odkry³ w sobie nowe powo³anie  tylko ciekawe za ile?
Pan doktor Markiewicz w opiniach dla ZG Rudna kwestionuje ustalenia lekarzy specjalistów chirurgii i innych specjalnoci, którzy w zawiadczeniach wystawianych poszkodowanym w wypadkach stwierdzaj¹ uraz. Zadziwiaj¹cym jest fakt, ¿e pan Markiewicz wydaje opinie
dotycz¹ce wypadków zaistnia³ych w Zak³adach Górniczych Rudna, w
którym nie przeprowadza badañ profilaktycznych ani nie uczestniczy w
posiedzeniach zak³adowej komisji bezpieczeñstwa i higieny pracy oraz
w przegl¹dach stanowisk pracy. Ciekawe co na to Prezes MCZ!!!
W naszej ocenie potwierdzone przez Pañstwow¹ Inspekcjê Pracy opinie doktora dotycz¹ce urazu pozostaj¹ w sprzecznoci z orzecznictwem s¹dowym w tym zakresie. S¹d Najwy¿szy w wyroku z 07.06.2011
r. (IIPK 311/10) orzek³, ¿e wprowadzenie do definicji wypadku przy
pracy przes³anki urazu nie oznacza, ¿e wykluczone jest kwalifikowanie istotnego pogorszenia stanu zdrowia jako urazu i wypadku
przy pracy. Okazuje siê, ¿e pracodawca nie uwzglêdnia³ zastrze¿eñ do
treci protoko³ów wypadkowych wniesionych przez poszkodowanych
i spo³ecznych inspektorów pracy bêd¹cych jednoczenie cz³onkami
zespo³ów powypadkowych. Widocznie determinacja zwi¹zana z obni¿eniem statystycznym wypadków by³a tak silna, ¿e ka¿de zdarzenie
wypadkowe by³o ju¿ z góry skazane na nie uznanie lub obarcza³o wy³¹czn¹ winê poszkodowanego. Pracodawca zamiast skupiæ siê na odpowiedniej profilaktyce powtarzalnoci wypadków wprowadzonym w
¿ycie programem Stop wypadkom w pracy pod kierownictwem Dyrektora ds. pracowniczych, w skuteczny sposób ³ami¹c prawo realizuje politykê, która ma na celu za wszelka cenê obni¿yæ wypadki w
Oddziale. Pracowników, którzy dowiadczyli tego rodzaju przypadki
prosimy o kontakt w siedzibie zwi¹zku. Maj¹c na uwadze bezpieczeñstwo pracowników i opiekê z tym zwi¹zan¹ Sekcja Krajowa Górnictwa
Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ, rozwa¿a mo¿liwoæ powiadomienia
G³ównego Inspektora Pracy oraz Ministerstwo Zdrowia. O innych po-

mys³ach bêdziemy pisaæ w nastêpnych numerach naszego czasopisma.
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M³ynek z³o¿y³
wypowiedzenie

Z³odziej Jan M., pseudonim M³ynek, z³o¿y³ wypowiedzenie umowy o
pracê. Przewodnicz¹cy Krajowego Zwi¹zku Do³owego wraz z kolegami
wy³udzi³ z firmy 100 tys. z³. Jan M. przyzna³ siê do winy i zosta³ skazany
przez s¹d. Pracodawca wci¹¿ nie zaj¹³ stanowiska w tej sprawie, ale
pozwoli³ wypowiedzieæ M³ynkowi umowê o pracê zamiast go dyscyplinarnie zwolniæ. Dlatego pytamy Dyrektora O/ZG Polkowice-Sieroszowice:
1.Dlaczego Jan M. nie zosta³ zwolniony dyscyplinarnie zgodnie z
art. 52 Kodeksu Pracy?
2.Kiedy zostan¹ zwrócone skradzione pieni¹dze wraz z odsetkami?
Przypomnijmy, ¿e przewodnicz¹cy Krajowego Zwi¹zku Zawodowego
Pracowników Do³owych sta³ na czele grupy, która wy³udzi³a 100 tys. z³
z Zak³adowego Funduszu wiadczeñ Socjalnych. Bezczelnie wyprowadzi³ pieni¹dze pod pretekstem wyjazdów dzieci na kolonie. Fikcyjne
wyjazdy spowodowa³y uszczuplenie funduszu, przez co mniejszej iloci pracownikom udzielono wsparcia finansowego. Dodatkowo Jan
M. zosta³ uznany za winnego pobrania nieprzys³uguj¹cej mu delegacji
na szkodê ZG Polkowice-Sieroszowice, podrabiania podpisów innych
osób i pod¿egania lekarza do wypisywania fikcyjnych zwolnieñ lekarskich. Za te dokonania s¹d skaza³ M³ynka zaledwie na dwa lata wiêzienia w zawieszeniu na trzy lata i 5 tys. z³otych grzywny.

Rosyjski gaz, ³upki, LOT i KGHM  katastrofa w zarz¹dzaniu i dymisja ministra

Ministerstwo Wyprzeda¿y
Pañstwa

Przez ostatnie piêæ lat Donald Tusk na czele rz¹du koalicji PO-PSL
wyprzeda³ narodowy maj¹tek za ok. 50 mld z³. Ka¿dego roku dodatkowo pobiera 6-8 mld z³ dywidendy z pañstwowych spó³ek. Podatek
od miedzi i srebra to kolejne 2 mld z³. Rz¹d Donalda Tuska ka¿dego
roku sprzedaje polskie spó³ki, a z pozosta³ych wyciska dywidendê.
Przecie¿ nie o to chodzi w zarz¹dzaniu Ministerstwem Skarbu Pañstwa.
Przez kilka lat funkcjonowania rz¹du Donalda Tuska funkcjê ministra
Skarbu Pañstwa pe³nili Aleksander Grad i Miko³aj Budzanowski. Tego
drugiego w kwietniu 2013 r. odwo³a³ premier Tusk i powo³a³ na jego
miejsce W³odzimierza Karpiñskiego. Miko³aj Budzanowski, z wykszta³cenia archeolog, do niedawna Minister Skarbu Pañstwa, mia³ ju¿ na
swoim koncie zbyt wiele niechlubnych osi¹gniêæ. Z listy grzechów Miko³aja Budzanowskiego nale¿y wymieniæ ostatnie:
- dojenie na wszelkie sposoby kasy z KGHM-u w postaci dywidendy,

wyprzeda¿y akcji, nowego podatku i zagranicznych inwestycji;
- upadaj¹cy LOT, w którym minister nie wiedzia³ co siê dzieje i wdra¿a³
program naprawy, którego wydaje siê, ¿e nie zna³;
- brak kontroli nad podleg³¹ spó³k¹ gazow¹, która samodzielnie podpisuje memorandum gazowe z Rosjanami, bez konsultacji z rz¹dem;
- kompletny ba³agan w sprawie gazu ³upkowego, który doprowadzi³ do
ucieczki zagranicznych inwestorów.
KGHM i gaz z ³upków
Na pocz¹tku roku Donald Tusk mia³ odwiedziæ budowan¹ kopalniê na
chilijskiej pustyni Sierra Gorda. Najprawdopodobniej ju¿ wtedy poinformowano go, ¿e koszty budowy kopalni wzrosn¹ z 3 do 4 mld dolarów, wiêc Donald wycofa³ siê z pijarowego wyjazdu, by uchroniæ siê od
medialnej klapy. Dramatyczny wzrost kosztów uruchomienia kopalni
jeszcze bardziej pogr¹¿a decyzjê zakupu kanadyjskiej Quadry przez
KGHM.
Polska Mied wraz z innymi spó³kami jest zaanga¿owana w ró¿ne pañstwowe projekty ministerstwa. Spó³ki PGE, PGNiG, KGHM, Enea i Tauron zosta³y zmuszone do wspólnego poszukiwania ³upków. Choæ minister nie mo¿e nakazywaæ ¿adnych dzia³añ zarz¹dom spó³ek, nikt z prezesów, boj¹c siê o pracê, nie sprzeciwia siê takim praktykom. Podchodz¹
do tego na zasadzie pracownik (prezes zarz¹du) musi s³uchaæ siê
swojego szefa (minister Skarbu Pañstwa). Nie by³oby w takim projekcie nic z³ego, gdyby nie fakt, ¿e rz¹d pobiera z tych spó³ek ogromn¹
dywidendê, przez co firmy nie mog¹ siê rozwijaæ. Nie mówi¹c ju¿ o
bezsensownej wyprzeda¿y akcji KGHM-u z 2010 r., których teraz rz¹dowi brakuje, ¿eby pobieraæ wy¿sz¹ dywidendê
Rz¹d specjalnie dla Polskiej Miedzi wymyli³ podatek od miedzi i srebra,
który rocznie poch³aniaæ bêdzie 2 mld z³. Co ciekawe podatek obj¹³
wy³¹cznie jedn¹ spó³kê w Polsce  KGHM. Jest to ewidentne zapychanie dziury bud¿etowej pieniêdzmi wypracowanymi przez górników. Bo
niby dlaczego tylko mied i srebro? Braki finansowe sprawi³y, ¿e ustawa
by³a pisana na kolanie i wdra¿ana w ekspresowym tempie. Podliczaj¹c
podatek od niektórych kopalin, dywidendê i podatki p³acone przez przedsiêbiorców wychodzi astronomiczna suma, której raczej nie p³aci ¿aden
inny pracodawca w Polsce. Wprowadzenie tej daniny mia³o zmniejszyæ
pobieran¹ dywidendê, która jest nieefektywna  takie by³y za³o¿enia
Donalda Tuska. Podatek jest, a dywidendy bior¹ tyle co zawsze.
Sprawa narzuconego haraczu na KGHM da³a znak zagranicznym przedsiêbiorcom, ¿e w Polsce pod rz¹dami Tuska wszystko jest mo¿liwe i
tutaj nie op³aca siê inwestowaæ. Kilku amerykañskich inwestorów wycofa³o siê z wydobywania gazu z ³upków, bo nie ma ustawy reguluj¹cej
wydobycie tego surowca. Nikt nie bêdzie ryzykowaæ wydobycia skoro
nie ma ¿adnych regulacji, a nawet gdyby ju¿ by³y to przecie¿ mo¿na
dorzuciæ kolejny podatek  w koñcu Platforma Obywatelska przywróci³a Polsce gospodarkê centralnie planowan¹. Jeli spojrzeæ na t¹ sprawê
z innej perspektywy, byæ mo¿e Donald Tusk nie chce ¿eby firmy ze
Stanów Zjednoczonych i Kanady inwestowa³y u nas. Gorzej jeli ich
miejsce zajm¹ firmy rosyjskie.
Memorandum
Podpisanie z Rosj¹ memorandum o budowie drugiej nitki gazoci¹gu
jamalskiego przez jedn¹ spó³kê skarbu pañstwa, to tylko konsekwencje
szeregu dzia³añ rz¹du os³abiaj¹cych i niszcz¹cych Polskê. W radzie nadzorczej i zarz¹dzie spó³ki EuRoPol Gaz za zgod¹ rz¹du Donalda Tuska
50% prezesów i cz³onków Rady Nadzorczej to Rosjanie, drug¹ po³owê
reprezentuj¹ Polacy. Przewodnicz¹cym Rady Nadzorczej jest Aleksandr
Miedwiediew, wiceprezes Gazpromu. Trudno w to uwierzyæ, ale w 2010
r. rz¹d Tuska podarowa³ Rosjanom 1,2 mld z³ d³ugu wobec Polski za
tranzyt gazu przez nasz kraj. Jest to ewidentne dzia³anie na szkodê
Polski.
Samo memorandum dotyczy³o budowy gazoci¹gu Jama³-Europa II z
Bia³orusi przez Polskê, S³owacjê i na Wêgry z pominiêciem Ukrainy. Co
ciekawe nikt z rz¹du nie podejmowa³ decyzji w tej sprawie. Donald Tusk
stwierdzi³, ¿e nic o tym nie wie i uciek³ przed dziennikarzami. Tuskowi
wszystko jedno ile gazoci¹gów bêdzie sz³o przez Polskê. W koñcu podpisa³ umowê z Rosj¹ na dostarczanie gazu do 2037 r. uzale¿niaj¹c nas
energetycznie na d³ugie lata
Upadek LOT-u
Budzanowski zabiera³ siê za restrukturyzacjê LOT-u dwa lata. Zapowiadane wyjcie spó³ki na prost¹ i osi¹gniêcie zysku okaza³o siê byæ jedynie marzeniami, poniewa¿ LOT ostro zanurkowa³ osi¹gaj¹c wielomilio-

nowe straty. W rzeczywistoci minister Budzanowski nie bardzo orientowa³ siê co dzieje siê w spó³ce. Sprawia³ wra¿enie jakby Platforma
Obywatelska dopiero zaczê³a rz¹dziæ, a to ju¿ prawie szeæ lat minê³o.
Ministerstwo d¹¿y³o do restrukturyzacji i prywatyzacji LOT-u co jest
dziwne w kontekcie setek milionów z³otych strat w ci¹gu ostatnich lat.
Po co inwestowaæ i restrukturyzowaæ, skoro ma siê zamiar sprzedaæ
spó³kê za grosze? Jeli zacznie przynosiæ zyski powinno siê j¹ zostawiæ
w polskich rêkach.
Wyborcza usprawiedliwia kolesiostwo
Gazeta Wybiórcza w lutym bie¿¹cego roku stwierdzi³a, ¿e archeolog
Miko³aj Budzanowski nie jest harcerzykiem i w kasze nie bêdzie pozwalaæ sobie dmuchaæ. Wyborcza zachwyca³a siê by³ym ministrem nawet
w kontekcie bezprawnego kontrolowania spó³ek z mniejszociowym
udzia³em Skarbu Pañstwa. Budzanowski mówi³ prezesom spó³ek, ¿e
musi ich kontrolowaæ i wydawa³ im polecenia. Jest to niezgodne z
kodeksem spó³ek handlowych. Tylko dlaczego Wyborcza nie zawiadomi³a prokuratury o podejrzeniu pope³nienia przestêpstwa?
Sytuacja jest komiczna, bo ten sam minister nie chce powo³aæ przedstawiciela pracowników Józefa Czyczerskiego do Rady Nadzorczej
KGHM, choæ ustawa ewidentnie go do tego obliguje. Jak t³umaczy³ siê
minister? ¯e nie powo³a go, bo Czyczerski zachowywa³ siê nieetycznie,
a wiêc niezgodnie z kodeksem spó³ek handlowych! W jednej sprawie
kompletnie kodeks ignoruje, a w innej stawia go ponad ustawê, która
jest wy¿ej w hierarchii prawnej. Hipokryzja tego rz¹du nie zna granic.
Wyborcza przedstawia³a sieæ zale¿noci Budzanowskiego. By³y ju¿ minister poobstawia³ swoimi ludmi spó³ki Skarbu Pañstwa. Znajoma
Gra¿yna Piotrowska-Oliwa zosta³a prezesem PGNiG  wczeniej nie pracowa³a w spó³kach energetycznych. Robert Oliwa by³ cz³onkiem Rady
Nadzorczej KGHM. Ponoæ podpowiada³ ministrowi, by prezesem LOT-u
zosta³ Sebastian Mikosz. Efekty widaæ.
Gazeta stwierdza, ¿e do spó³ek Skarbu Pañstwa trafili dwaj znajomi
Oliwów. Krzysztof Kaczmarczyk jest obecnie zastêpc¹ przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej KGHM, za Ireneusz Piecuch cz³onkiem Rady Nadzorczej KGHM. Do tego grona do³¹czy³ kolega Budzanowskiego ze studiów Pawe³ Bia³ek, obecnie cz³onek Rady Nadzorczej KGHM. To prawdziwe personalne oblê¿enie Polskiej Miedzi. Z artyku³u gazety Wyborczej mo¿na wywnioskowaæ, ¿e to jest normalna sytuacja. Kolesiostwo
faktycznie sta³o siê norm¹ za rz¹dów Donalda Tuska, ale na pewno nie
jest to traktowane jako normalne zjawisko
Minister Budzanowski sprzeciwia³ siê zakupowi kanadyjskiej Quadry,
ale prezes Wirth przekona³ Tuska do zakupu tej spó³ki. Mo¿na powiedzieæ, ¿e Budzanowski by³ bardziej skuteczny i zdeterminowany w obsadzaniu swoimi kolesiami rad nadzorczych pañstwowych spó³ek i niepowo³ywaniu przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej KGHM.
Nawet po pamie pora¿ek Budzanowskiemu w³os z g³owy nie spadnie.
Dzia³acze PO zawsze spadaj¹ na cztery ³apy. Poprzedni minister Aleksander Grad pogrzeba³ stocznie inwestorem z Kataru, który okaza³ siê
handlarzem broni¹. Zosta³ zdymisjonowany i powo³any z kilkudziesiêciotysiêczn¹ wyp³at¹ do spó³ki uruchamiaj¹cej elektrowniê  chyba nie
za karê?

Aktualnoci
Na walnym o radzie nadzorczej i dywidendzie
Prawdopodobnie na 19 czerwca zwo³ano Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Na posiedzeniu podjêta zostanie decyzja o wysokoci kwoty z zysku za ubieg³y rok, jak¹ spó³ka przeznaczy na dywidendê. Zarz¹d KGHM zaproponowa³ 1,6 mld z³, czyli 8 z³ na akcjê  Rada
Nadzorcza pozytywnie przyjê³a propozycjê Zarz¹du. Dodatkowo pod
koniec czerwca zostanie wyp³acona nagroda z zysku dla pracowników.
ZWZA podejmie te¿ decyzjê ws. powo³ania do Rady Nadzorczej przedstawicieli pracowników. W wyborach uzupe³niaj¹cych z marca 2013 r.
za³oga wybra³a Józefa Czyczerskiego i Leszka Hajdackiego. Po wyborach nast¹pi³a zmiana na stanowisku szefa Ministerstwa Skarbu Pañstwa. Nowym ministrem zosta³ W³odzimierz Karpiñski i to on podejmie
decyzjê w tej sprawie. Poprzedni dwaj ministrowie Grad i Budzanowski
wbrew prawu nie powo³ywali do Rady Nadzorczej wybranych w wyborach przedstawicieli pracowników.


Polska ladem Grecji
Ukrywanie d³ugów doprowadzi³o Grecjê na skraj bankructwa. Kolejne
pomoce finansowe od Unii Europejskiej jedynie przed³u¿aj¹ agoniê.
W Grecji bezrobocie jest na poziomie 27 proc. Wród ludzi m³odych ten
odsetek wzrós³ do 60 proc. Polska pod rz¹dami premiera Donalda Tuska i ministra finansów Jacka Rostowskiego ukrywa czêæ zad³u¿enia
m.in. poprzez fundusz drogowy. Gdyby liczyæ d³ug publiczny zgodnie z
unijnymi standardami, Polska przekroczy³aby ju¿ 55 proc. próg ostro¿nociowy, który obliguje pañstwo do oszczêdnoci. Bezrobocie wzros³o z 9,5 proc. w 2008 r. do 14,3 proc. w lutym 2013 r. Obecnie 30 proc.
m³odych ludzi pozostaje bez pracy, a wród pozosta³ych dwóch z trzech
pracuje na umowach mieciowych. M³odzi ludzie na mieciówkach nie
maj¹ mo¿liwoci wziêcia kredytu na mieszkanie i nie widz¹ perspektyw
na stabilizacjê w ¿yciu. Nie wspominaj¹c ju¿ o milionach, które rz¹d
Tuska zmusi³ do emigracji.

Islamizacja Belgii
Bo¿e Narodzenie, Wielkanoc, Wszystkich wiêtych  te s³owa ju¿ s¹
zakazane w belgijskich szko³ach. Wszystkie chrzecijañskie wiêta znikn¹
z kalendarza. Nazwy kojarzone z chrzecijañstwem zostan¹ zast¹pione
feriami jesiennymi, wakacjami zimowymi, ferie dla rozrywki (zamiast
karnawa³u) i wakacjami wiosennymi. Zakaz dotyczy obszaru francuskojêzycznego. W Brukseli w Bo¿e Narodzenie zrezygnowano nawet z
choinki w miecie, by nie raniæ wra¿liwoci muzu³manów. Stanowi¹ oni
ju¿ 25 proc. mieszkañców belgijskiej stolicy.

Platforma poleg³a w Elbl¹gu i Rybniku
W Elbl¹gu zorganizowano referendum odwo³awcze prezydenta miasta
i rady miasta. Za ich odwo³aniem g³osowa³o 95,01 proc., przeciw 4,99
proc. Tak mieszkañcy podziêkowali Platforma Obywatelskiej za ich
(nie)rz¹dy. Prezydent Miasta stosuj¹cy w ostatnich tygodniach metody znane z socjalizmu poleg³. W koñcu z ulg¹ odetchnie wielu... 
stwierdzili organizatorzy referendum na jednej z lokalnych stron internetowych. Referendum to dobre, obywatelskie narzêdzie i zarazem
ostrze¿enie. Przypadek Elbl¹ga pokazuje, ¿e ka¿da w³adza mo¿e byæ
odwo³ana w ka¿dej chwili  stwierdzi³ Jan Fiodorowicz, przewodnicz¹cy Zarz¹du Regionu Elbl¹skiego.
W Rybniku pose³ PiS Boles³aw Piecha wygra³ wybory uzupe³niaj¹ce do
Senatu. By³y wiceminister zdrowia za rz¹dów PiS-u obejmie mandat po
zmar³ym w styczniu senatorze Antonim Motyczce. W wyborach Boles³aw Piecha zdoby³ 28,48 proc., drugi by³ Józef Makosz z wynikiem
19,59 proc. i dopiero trzeci kandydat z PO Miros³aw Du¿y (18 proc.).

Niesio³owski skoñczy³ z diet¹ szczawiow¹
Pose³ Stefan Niesio³owski w 2011 r. zarobi³ ok. 268 tys. z³. Na informacjê, ¿e kilkaset tysiêcy dzieci w Polsce g³oduje stwierdzi³, ¿e biedy w
Polsce nie ma, bo gdy on w m³odoci by³ g³odny jad³ szczaw z nasypu
i liwki mirabelki, a tych pe³no w okolicy. O dziwo Niesio³owski zmieni³
swoje nawyki ¿ywieniowe i zosta³ przy³apany przez dziennikarzy, jak
sto³owa³ siê w restauracji Magdy Gessler, gdzie obiad kosztuje nawet
250 z³. Zapewne wiêtowa³, ¿e w Polsce jednak jest dobrze i mia³o
mo¿emy mówiæ, i¿ jestemy zielon¹ wysp¹. Poroniêt¹ szczawiem

Cz³owiek jednak nie taki szkodliwy?
Promieniowanie kosmiczne i aktywnoæ S³oñca maj¹ wiêkszy wp³yw na
zmiany klimatyczne, a wiêc podnoszenie siê temperatury na Ziemi, ni¿
dwutlenek wêgla wytwarzany przez cz³owieka. Tak przynajmniej wynika
z pocz¹tkowej wersji raportu Miêdzynarodowego Panelu ds. Zmian Klimatycznych, który wyciek³ i zosta³ opublikowany w internecie. W dotychczasowych badaniach stwierdzono ogromne pomy³ki w szacunkowym wzrocie temperatur na Ziemi nawet o 300 proc. Tak siê sk³ada,
¿e nied³ugo wydamy a¿ 100 mln z³ na organizacjê szczytu klimatycznego. Wszystko zmierza w kierunku na³o¿enia m.in. na Polskê jeszcze
wiêkszych haraczy za produkcjê dwutlenku wêgla co doprowadzi do
redukcji tysiêcy miejsc pracy i pog³êbienia siê kryzysu. Tylko dlaczego
rz¹d ma zamiar wydaæ a¿ tyle pieniêdzy? Czy zaproszeni gocie bêd¹
mieszkaæ w apartamentach najdro¿szych hoteli?!
Portal internetowy www.niezalezna.pl stwierdzi³, i¿ nie ma ¿adnych
dowodów, ¿e na zmiany klimatu wp³ywa dzia³alnoæ cz³owieka, a najnowsze badania Centrum Badañ Klimatycznych na Alasce pokazuj¹, ¿e
od pocz¹tku XXI wieku temperatury w pokrytych niegiem rejonach
Alaski spad³y. Rekord zimna pad³ te¿ w ubieg³ym roku w Moskwie.
Temperatura w stolicy Rosji spad³a do -23 stopni  takich mrozów nie
by³o tam od 75 lat.

Urzêdnicy wykoñczyli kolejn¹ firmê
Jedna z najlepszych firm w województwie lubelskim zosta³a dobita

kontrol¹ skarbow¹. Firma CH Nexa zajmuje siê sprzeda¿¹ sprzêtu AGD,
RTV i IT. Urz¹d skarbowy i urz¹d kontroli skarbowej przed³u¿aj¹ w nieskoñczonoæ kontrole skarbowe, jednoczenie wstrzymuj¹c wyp³atê
30 mln z³ z tytu³u zap³aconego podatku VAT. Z tego powodu firma nie
jest w stanie regulowaæ bie¿¹cych nale¿noci i ze 173 zatrudnionych
osób zosta³o jedynie 18. Na rz¹dzie Donalda Tuska nie robi wra¿enia
urzêdniczy prywatny folwark, bo sami przez kilka lat zatrudnili 100 tys.
urzêdników, a ci musz¹ jako zabijaæ nudê.

Lata cierpieñ przez poprawnoæ polityczn¹
23-letni Brytyjczyk by³ wykorzystywany seksualnie przez swoich homoseksualnych przybranych rodziców. Adoptowali go w wieku 9 lat i
molestowali przez 8 lat. Opieka spo³eczna w Wielkiej Brytanii nie reagowa³a, choæ wiedzia³a co siê dzieje. Pozostawali lepi na cierpienie dziecka boj¹c siê oskar¿eñ o homofobiê. Gdyby mój ojciec by³ heteroseksualist¹, brytyjskie s³u¿by od razu zareagowa³yby  stwierdzi³ poszkodowany. Winni zostali skazani.

Rz¹d g³uchy na g³os spo³eczeñstwa
Zebralimy 2,5 mln podpisów, 80 proc. spo³eczeñstwa by³o przeciwko reformie emerytalnej, 75 proc. chcia³o referendum. Co siê okaza³o?
Sejm powiedzia³: nie, bo nie  stwierdzi³ w telewizji Piotr Duda, przewodnicz¹cy NSZZ Solidarnoæ. Pad³a propozycja zmiany Konstytucji,
¿eby obywatele mogli decydowaæ w referendach o kluczowych dla Polski
sprawach. Demokracja bezporednia powinna byæ rodkiem do decydowania o najwa¿niejszych sprawach dotycz¹cych obywateli.

Bêdziemy p³aciæ kolejne haracze
Ministerstwo Finansów przygotowuje kolejne podatki. Do ³atania dziury bud¿etowej pos³u¿y podatek katastralny i op³ata od deszczu sp³ywaj¹cego do kanalizacji. Jest w planach opodatkowanie nieu¿ytków po
tysi¹c z³otych za hektar, podatek za korzystanie ze s³u¿bowych samochodów, komórek i komputerów. W Polsce dramatycznie ronie d³ug
publiczny. W ubieg³ym roku zebrano jedynie 93,8 proc. przewidzianych
podatków, a w 2013 r. wp³ywy z tytu³u podatku VAT s¹ o kilkanacie
proc. ni¿sze ni¿ w poprzednim roku.

Nie 80 mln tylko miliard euro!
Minister rolnictwa z ramienia PSL mia³ poinformowaæ dziennikarzy o
szczegó³ach postêpowania jakie toczy siê ws. Polski o zwrot unijnych
dotacji na kwotê 80 mln euro. Minister Stanis³aw Kalemba na konferencji ujawni³, ¿e toczy siê jeszcze kilkanacie postêpowañ o zwrot unijnych dotacji, a w sporach z Uni¹ Europejsk¹ mo¿emy straciæ ponad 4
miliardy z³otych! Minister mia³ wyjaniæ wszystkie okolicznoci kary
331 mln z³otych jak¹ na Polskê na³o¿y³a Komisja Europejska, a Polska
przy okazji dowiedzia³a siê, ¿e problem jest ponad 10-cio krotnie wiêkszych rozmiarów. Okazuje siê, ¿e polski rz¹d wiedzia³ o tym od dwóch
lat i ukrywa³ ten fakt przed opini¹ publiczn¹, bo na jesieñ 2011 r. by³y
wybory parlamentarne.

Zmiany w czasie pracy. Nie wiesz ile bêdziesz pracowaæ,
nie wiesz ile zarobisz

Nie daj siê or¿n¹æ!
Nowelizacja kodeksu pracy i wprowadzenie rocznego okresu rozliczeniowego zrobi¹ z Ciebie pracownika na rozkaz. Nigdy nie bêdziesz mieæ pewnoci, ile bêdziesz pracowaæ i ile zarobisz. Do tej
pory pracodawca móg³ Ciê zmusiæ do takiej pracy maksymalnie przez 3
miesi¹ce. Po wejciu w ¿ycie nowych przepisów  nawet przez rok. Jeli
siê zwolnisz, nie dostaniesz odprawy. Jeli siê postawisz  stracisz
pracê.
W 12-miesiêcznym okresie rozliczeniowym pracodawca bêdzie móg³
zmusiæ Ciê do pracy przez 12 godzin dziennie od poniedzia³ku do soboty nawet przez 28 tygodni, czyli ponad pó³ roku! W skrajnym przypadku, jeli zbiegn¹ siê dwa okresy rozliczeniowe, mo¿e to trwaæ nawet 56
tygodni, czyli ponad rok. Jeli siê temu nie podporz¹dkujesz, grozi Ci
zwolnienie dyscyplinarne.
Taka praca oznacza pracê ponad ludzkie si³y i fizyczne wyniszczenie
organizmu. Twoje dzieci pozostawione same sobie bêd¹ tak na-

prawdê spo³ecznymi sierotami. Nie znajdziesz czasu na odebranie
ich z przedszkola, szko³y czy zawiezienie na dodatkowe zajêcia.
Zapomnij te¿ o wolnych sobotach, wypoczynku i domowych obowi¹zkach.
W 12-miesiêcznym okresie rozliczeniowym pracodawca bêdzie móg³
nakazaæ Ci przyjcie do pracy tylko na czêæ dniówki nawet przez 24
tygodnie. W skrajnym przypadku, jeli na³o¿¹ siê dwa okresy rozliczeniowe, nawet przez 48 tygodni. W takim przypadku dostaniesz tylko
czêæ wynagrodzenia i nie bêdziesz mia³ za co utrzymaæ rodziny, zap³aciæ za energiê, czynsz i raty w banku. Jeli siê temu nie podporz¹dkujesz, dostaniesz dyscyplinarkê.
Nowe przepisy pozwol¹ pracodawcom skutecznie unikaæ p³acenia
za nadgodziny. Dlatego, pracuj¹c po 12 godzin dziennie, nie dostaniesz wiêkszego wynagrodzenia. Wprowadzane przez rz¹d zmiany nie
zak³adaj¹ ¿adnych wyj¹tków. Dotycz¹ wszystkich. Nawet kobiet w ci¹¿y,
matek samotnie wychowuj¹cych dzieci, czy pracowników zatrudnionych w warunkach szkodliwych.

W jakim kraju
my ¿yjemy?
¯yjemy w kraju o wspania³ej historii, ale rz¹dzonym przez media ze
skar³owacia³ymi autorytetami. Jak d³ugo pozwolimy opluwaæ siê i obra¿aæ zale¿y tylko od nas, ale czy bêdzie nam siê chcia³o?
¯yjemy w kraju, w którym rz¹dz¹cy co chwilê wymylaj¹ nowe podatki,
daniny, op³aty. ¯yjemy w kraju, w którym film o smutnej rzeczywistoci
polskiego przedsiêbiorcy nie mo¿e doczekaæ siê dop³aty instytucji do
tego powo³anej tylko dlatego, ¿e pokazuje, jak twierdz¹ rz¹dowe media, nieistniej¹cy uk³ad zamkniêty, czyli ekipê urzêdniczo-prokuratorsk¹.
¯yjemy w kraju, w którym kto to dosadnie okreli³ z koziej du wyjête autorytety op³acane z naszych podatków, pluj¹ na nas nasz¹ historiê, nasze wartoci, nasz kraj. ¯yjemy w kraju, w którym rz¹dz¹cy celebryci z Donaldem na czele wmawiaj¹ nam, ¿e s¹ jedyn¹ szans¹ na normalnoæ, bo mo¿e i s¹ s³abi, mo¿e i s¹ nieudolni, ale za to nie s¹ z PiS-u.
¯yjemy wreszcie w kraju, w którym rz¹dz¹ce media usilnie staraj¹ siê z
nas zrobiæ idiotów zachwyconych ciep³¹ wod¹ w kranie i brzuchem
pe³nym szczawiu.
Pytanie a co to za ¿ycie? jest jak najbardziej na miejscu. Jak d³ugo
jeszcze bêdziemy godziæ siê na moraln¹ nêdzê i finansow¹ biedê? Tak
d³ugo, a¿ w koñcu zacznie nam siê chcieæ! Przecie¿ to my, Polacy, w
swych dziejach zniweczylimy ekspansjê germanów na wschód, bolszewików na zachód, obronilimy chrzecijañsk¹ Europê przed zalewem islamu, a w miêdzyczasie, jako pierwsi na naszym kontynencie
stworzylimy wieloreligijne pañstwo oparte na tolerancji i poszanowaniu cz³owieka. Nie mamy siê czego wstydziæ w Europie, wiemy to i
czujemy od zawsze, bo jestemy wyj¹tkowi, ale ¿ebymy mieli lepiej
musi nam siê chcieæ!
W Polsce ronie ruch oburzonych, ale ma jedn¹ s³aboæ. Ka¿dy narzeka,
ale raczej nic nie robi. W marcu by³a pikieta we Wroc³awiu  ilu nas
by³o? No w³anie, paluszek tym razem czy g³ówka? Jaka by³a wymówka? Robimy dok³adnie to, czego oczekuj¹ od nas rz¹dz¹ce media i
Donaldu Tusku, czyli nic. A przecie¿ wkurzasz siê, ¿e znów przysz³y
podwy¿ki, rachunki id¹ w górê, radarów coraz wiêcej, kolejki do lekarzy
znacznie d³u¿sze itd. Pamiêtacie jeszcze stoczniowców ze Szczecina? O
nich pamiêtaj¹ wietnie komornicy, bo nie zareagowali w odpowiednim
momencie, nie byli gotowi. Pracê mo¿na straciæ nawet za wywieszenie
flagi, jak w Legnicy  co z tego, ¿e bezprawnie. Zaprotestujesz jak ciê
zwolni¹ i bêdziesz sam? Bêd¹c poza zwi¹zkami zawodowymi skazujesz
siê na to, ¿e nikt siê z tob¹ nie bêdzie liczy³, bo w³adza boi siê silnych i
zdeterminowanych.
Piotr Duda nie dlatego szykuje zwi¹zek do strajku generalnego w ca³ym
kraju ¿eby pokazaæ si³ê, ale dlatego ¿eby nie dopuciæ do robienia z nas

niewolników w naszym w³asnym kraju. Czy mu siê to uda zale¿y przede
wszystkim od nas. Jeli damy mu mocn¹ kartê to wiêcej bêdzie móg³
za³atwiæ, ale ka¿dy musi zrobiæ swoje. Przed nami referenda strajkowe,
byæ mo¿e nowe pikiety. Zacznijmy chcieæ. Poka¿my, ¿e nam zale¿y i
powiêæmy odrobinê czasu dla swojego dobra. Prze¿yj to sam jak w
piosence Perfektu, bo tylko od ciebie zale¿y czy powiesz milczenia
doæ!
In¿ynier

Uk³ad
libertyñsko-lewacki
Po rozmowach z kolegami mogê stwierdziæ, ¿e zwiêksza siê grupa osób,
która przestaje czytaæ, s³uchaæ i ogl¹daæ mediów mêtnego nurtu. Czêæ
z nich za nasze pieni¹dze og³upiaj¹ spo³eczeñstwo i, trzeba przyznaæ,
robi¹ to po mistrzowsku. Zreszt¹, maj¹c takie zaplecze wyszkolonych i
indoktrynowanych potomków SB-ków, sêdziów i innych towarzyszy
oraz olbrzymie rodki finansowe nie ma co siê dziwiæ. Wspomniane
media doskonale realizuj¹ potrzeby obecnej ekipy rz¹dowej i niema³ej
liczby osób z pó³wiatka biznesowo-politycznego. Obecnie rz¹d Donalda Tuska ju¿ nie owija w bawe³nê. Nie traktuj¹ nas jak potencjalnych
wyborców, tylko bez ogródek stwierdzaj¹, ¿e np. w 2014 r. zgodnie z
obietnic¹ podatek VAT nie zostanie obni¿ony o 1 proc. i przywrócony
do poprzedniego stanu. Nie, Donald Tusk to owiadcza i dziwi siê jeszcze, ¿e dziennikarze w ogóle o to pytaj¹. Przed³u¿yli obowi¹zywanie
wy¿szego podatku do 2016 r. z ³atwoci¹ porównywaln¹ do spluniêcia.
Mo¿na te¿ pos³uchaæ jak zapluty jadem pose³ specjalista od robaczków
wypowiada siê do tow. Dworaka, jakimi epitetami jestemy obrzucani.
Co ciekawe wielu nie dziwi siê, ¿e za bezczynnoæ p³acone s¹ setki
tysiêcy dolarów by³ym prezydentom Wa³êsie i Kwaniewskiemu za
wyk³ady o tym jak w pojedynkê pokona³o siê komunizm i o cierpieniach
nastêpnego dnia spowodowanych chorob¹ filipiñsk¹. Miliarder Kulczyk nie p³aci 50 tys. z³ miesiêcznej ga¿y tow. Kwaniewskiemu za to, ¿e
go lubi. Bardziej wygl¹da to na sp³atê zobowi¹zañ. W mediach mêtnego
nurtu nie trafi siê na powa¿n¹ i prawdziw¹ dyskusjê o rozwi¹zywaniu
podstawowych ludzkich problemów, takich jak ci¹g³y i pog³êbiaj¹cy siê
kryzys  nie, nie jestemy zielon¹ wysp¹, Tusk k³ama³. Coraz wiêcej
dzieci chodzi g³odnych i niedo¿ywionych, ale na te tematy siê nie dyskutuje. £atwiej podyskutowaæ na temat homo zwi¹zków, dopalaczy i
narkotyków tak jakby to w obecnym kryzysowym czasie polskiej rodzinie by³o najbardziej potrzebne. Ale po co rozmawiaæ o tworzeniu nowych miejsc pracy, rosn¹cym bezrobociu i umowach mieciowych.
Lepiej pogadaæ o patologiach, które powstaj¹ g³ównie z powodu w³anie problemów z zatrudnieniem czy owiat¹. Oczywicie za wyj¹tkiem
homo zwi¹zków, do tego wystarczy odstawiæ brukowiec Gazetê Wybiórcz¹ i przestaæ ogl¹daæ TVN. Ostatnimi czasy lepiej te¿ nie wysy³aæ
dzieci na wiêto flagi pod pa³ac prezydencki, bo prezydent Komorowski
herbu bul-nadziej rozdaje ró¿owo-bia³e flagi. Ponoæ Biedroñ i Grodzki
wzruszyli siê.
Zastanawiam siê, jak du¿o potrzebujemy czasu, ¿eby zrozumieæ, ¿e obecny stan rzeczy zafundowalimy sobie na w³asne ¿yczenie dokonuj¹c
tak nieodpowiedzialnych wyborów. Przecie¿ to obecna ekipa rz¹dz¹ca
Donalda i spó³ki doprowadzi³a do patologicznych podzia³ów nawet
wród najbli¿szej rodziny. Nie potrafimy ze sob¹ uczciwie rozmawiaæ,
czêsto zawiæ i g³upota nas z¿era  tak jest i na stanowiskach pracy.
Opadaj¹ rêce, gdy widzê jak z pogard¹ traktuje kolega kolegê. Potworzy³y siê ró¿ne grupy interesu. Kiedy tak¹ funkcjê spe³nia³y zak³adowe
jednostki ORMO czy PZPR, dzi w t¹ rolê wcielaj¹ siê przedstawiciele
od³amów zwi¹zków do³owych KGHM. Przerabia³em tak¹ sytuacjê na
swoim w³asnym grzbiecie, przechodzi³em w swoim ¿yciu ró¿ne sytuacje, nawet bezrobotnego z pobudek czysto politycznych. Ale nigdy
nikogo z kolegów nie sprzeda³em, zawsze zachowywa³em swoj¹ godnoæ. Dlatego nie jestem w stanie zrozumieæ takiego zachowania. Ciekawe jak zachowaj¹ siê takie osoby, gdy obecny uk³ad polityczny padnie, skoro dzisiaj swoj¹ godnoæ zamieniaj¹ na judaszowe srebrniki.
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