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To ju¿ pewne, ¿e s³abe wyniki finansowe wp³yn¹ na ni¿sz¹
nagrodê z zysku dla pracowników

Zysk mniejszy,
a winnych brak?!

Wygl¹da na to, ¿e zamiast obiecywanych przez prezesa Wirtha 24%
nagrody z zysku, bêdzie jedynie 18% � w dodatku przenosz¹c czê�æ
wydatków inwestycyjnych na kolejny rok. Wina zrzucana jest przede
wszystkim na niskie ceny miedzi i srebra. Tak naprawdê nie by³oby
sprawy, gdyby np. nie wprowadzono szkodliwego, politycznego po-
datku od niektórych kopalin, który dotyczy wy³¹cznie jednego pod-
miotu w Polsce � KGHM-u � wyci¹gaj¹c corocznie 2 mld z³. My znamy
prawdziwego winnego ca³ej sytuacji, najwiêkszego szkodnika tego
kraju. Mowa o Polskiej Zjednoczonej Platformie Obywatelskiej.

Podatek od niektórych kopalin, to nie jedyny problem, z którym boryka
siê Polska Mied�. Dochodzi jeszcze 5 mld z³ na budowê elektrowni ato-
mowej, ponad 10 mld z³ na abstrakcyjne zagraniczne inwestycje, wyp³ata

Wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Nadzorczej nie bêdzie �
nowa kadencja za pó³ roku

Wybory dopiero
na wiosnê

Bogus³aw Szarek, przedstawiciel za³ogi w Radzie Nadzorczej i prze-
wodnicz¹cy �Solidarno�ci� w ZG �Polkowice-Sieroszowice�, przed-
stawi³ Radzie wniosek kilkunastu central zwi¹zkowych o nie dopusz-
czenie po raz kolejny do marnotrawienia pieniêdzy spó³ki i nie rozpi-
sywanie nowych wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Nadzorczej. Przed-
stawione stanowisko sk³oni³o Radê, ¿eby wyst¹piæ do radców praw-
nych o opiniê. Po upewnieniu siê, ¿e takie rozwi¹zanie jest zgodne z
prawem Rada Nadzorcza zdecydowa³a, ¿e nie bêdzie organizowaæ
ponownego g³osowania i mo¿na �wstrzymaæ� sprawê do wyborów
kolejnej kadencji. Sprawa niepowo³ania przedstawicieli za³ogi do
Rady nie pozostaje jednak zamkniêta. Wci¹¿ nie odpowiedzieli za
³amanie prawa ministrowie skarbu pañstwa z Platformy Obywatel-
skiej. Komitet Obrony Praw Pracowniczych oraz Sekretariat Górnictwa
i Energetyki NSZZ �Solidarno�æ� wyst¹pili w tej sprawie do Rzecznik
Praw Obywatelskich Ireny Lipowicz.

Wybory do Rady Nadzorczej rozpisywano kilkakrotnie, choæ pracownicy
zawsze wybierali  tych samych kandydatów, m.in. przewodnicz¹cego Sekcji
Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ �Solidarno�æ� Józefa Czyczerskie-
go. Scenariusz by³ ten sam. Ministerstwo Skarbu Pañstwa � g³ówny udzia-
³owiec KGHM � nie zgadza³o siê na powo³anie przedstawicieli pracowni-
ków do Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu. Kabaret trwa tak
d³ugo, ¿e mamy ju¿ trzeciego ministra skarbu. Ka¿dy z nich bezczelnie
³ama³ prawo, które jasno stanowi, ¿e wynik wyborów pracowniczych jest
wi¹¿¹cy dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Postêpowanie polity-
ków Platformy Obywatelskiej nie zmieni³o siê nawet wobec jednoznacz-
nej opinii Rzecznik Praw Obywatelskich i S¹du Najwy¿szego za koniecz-
no�ci¹ respektowania prawa i przyjêcia przedstawicieli za³ogi do Rady.
Platforma Obywatelska nie liczy siê z opini¹ najwa¿niejszych instytucji w
Polsce. Nie mówi¹c ju¿ o szanowaniu prawa i obywateli.

RPO kontra MSP � walka dla formalno�ci
Wymiana korespondencji miêdzy Rzecznik Praw Obywatelskich Iren¹ Li-
powicz a Ministrem Skarbu Pañstwa W³odzimierzem Karpiñskim wzbu-
dzi³a wiele kontrowersji. Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawi³a swo-
je racje pos³uguj¹c siê przepisami zawartymi w ustawach, Konstytucji,
publikacjach naukowych i orzeczeniach s¹dów. Jako jedyny zgodny z
prawem sposób umo¿liwiaj¹cy niepowo³anie reprezentanta za³ogi do Rady
Rzecznik wskazuje na prawomocny wyrok s¹du za przestêpstwo. Prze-
wodnicz¹cy Józef Czyczerski nigdy nie by³ skazany, a w zwi¹zku z manife-
stacj¹ sprzed biura zarz¹du z 5 maja 2011 r. nie zosta³ aresztowany ani
nawet spisany. Rzecznik stwierdzi³a te¿, ¿e Walne Zgromadzenie Akcjona-
riuszy jest zobligowane do powo³ania w sk³ad Rady Nadzorczej pracow-
ników wybranych w wyniku wyborów. Rzecznik nie wyklucza, ¿e dbanie
o interesy pracowników (nawi¹zanie do manifestacji) mo¿e i�æ w parze z
dobrem spó³ki.

Powy¿sze argumenty nie trafi³y na podatny grunt i minister Skarbu Pañ-
stwa pozosta³ przy swoich w¹tpliwych �racjach�. Wspomnia³ jedynie o
Zasadach nadzoru w³a�cicielskiego, wed³ug których negatywna ocena
dzia³alno�ci cz³onków Rady Nadzorczej powinna skutkowaæ nieobsadza-

niem w ci¹gu 3 lat danego kandydata w organach nadzoru w spó³kach z
udzia³em Skarbu Pañstwa. Zgodnie z tym za³o¿eniem i wyborami do-
piero na wiosnê, minister nie powinien ju¿ blokowaæ wyboru Józefa
Czyczerskiego do Rady Nadzorczej, poniewa¿ kadencja trwa trzy lata
i za pó³ roku siê skoñczy. Czy tak siê stanie � zobaczymy. W miêdzyczasie
Rzecznik Praw Obywatelskich ma podj¹æ dalsze prawne kroki w celu
wymuszenia na ministerstwie powo³ania przedstawicieli pracowników
do Rady Nadzorczej jeszcze tej kadencji. Ma poinformowaæ o swoich
krokach w bli¿ej nieokre�lonej przysz³o�ci.

Rzecznik Praw Obywatelskich czy Platformy Obywatelskiej?
Pachnie nam to przeci¹ganiem sprawy w czasie, w koñcu za pó³ roku
nowe wybory. Jako dowód mo¿e po�wiadczyæ fakt, ¿e Pani Rzecznik nie
zamierza informowaæ listownie o dalszych dzia³aniach, lecz zachêca do
wej�cia� na swoj¹ stronê! Tam maj¹ byæ zamieszczone �ewentualne�
nowe informacje. Z drugiej strony Minister Skarbu Pañstwa niemal¿e
skopiowa³ od swojego poprzednika wyja�nienie ws. niepowo³ania do
Rady Nadzorczej reprezentacji pracowniczej i w ogóle nie odpowiedzia³
na kwestie postawione przez Rzecznik Praw Obywatelskich. Minister jaw-
nie przyznaje siê do ³amania zapisu Konstytucji i ignoruje ustawê o ko-
mercjalizacji i prywatyzacji przedsiêbiorstw pañstwowych, której zapis
jest przecie¿ oczywisty (�wi¹¿¹cy wybór�). Rzecznik po uzyskaniu tak
lekcewa¿¹cej odpowiedzi, jak gdyby nigdy nic przesz³a do porz¹dku dzien-
nego. Co prawda Pani Irena Lipowicz jest by³¹ pos³ank¹ z ramienia Unii
Wolno�ci i kole¿ank¹ Donalda Tuska, wiêc nie mo¿na dziwiæ siê jej dzia³a-
niu. Jako obywatele sprzeciwiamy siê jednak wykorzystywaniu urzêdu w
tak instrumentalny i polityczny sposób. Rzecznik Praw Obywatelskich
ma wiele mo¿liwo�ci wp³ywania na organizacje lub osoby nie przestrze-
gaj¹ce prawa. Rzecznik mo¿e korzystaæ z pomocy prokuratury, Najwy¿-
szej Izby Kontroli, S¹du Administracyjnego, Trybuna³u Konstytucyjnego,
S¹du Najwy¿szego i mo¿e wnioskowaæ do Prezesa Rady Ministrów ws.
nieprzestrzegania prawa przez podleg³ego mu ministra. Niewa¿ne, z któ-
rego nadania jest Pani Rzecznik. Ma ustawowy obowi¹zek doprowadziæ
tê sprawê do koñca, ukaraæ winnych i zaprowadziæ porz¹dek. Komitet
Obrony Praw Pracowniczych w najbli¿szych miesi¹cach bêdzie RPO o
tym przypominaæ.



2 mld z³ dywidendy, uruchamianie chilijskiej kopalni za ok. 4 mld z³ wiêcej
ni¿ planowano i kredyty pl¹druj¹ce resztki pieniêdzy w spó³ce. Przy tak
wielkich obci¹¿eniach narzuconych Polskiej Miedzi w koñcu musia³o
doj�æ do zmniejszenia zarobków za³ogi. Jeszcze w ubieg³ym roku pose³
Platformy Robert Kropiwnicki zapewnia³, ¿e podatek od niektórych kopa-
lin nie zmniejszy pracownikom dochodów. Fa³szywe obietnice pokaza³y
prawdziwe oblicze pos³a PO. Ciekawe czy chocia¿ przeprosi, nie mówi¹c
ju¿, ¿e zrekompensuje pracownikom ni¿sze zarobki�

Nie do�æ, ¿e KGHM ma s³aby wynik finansowy, to jeszcze wypowiedziana
zosta³a umowa z agencj¹ MDI. Prezes Wirth ma teraz problem. Wcze�niej
dziêki agencji od PR-u mo¿na by³o przekuæ w sukces ka¿d¹ kwestiê, np.
kiepsk¹ inwestycjê w kanadyjsk¹ Quadrê. Przy ich pomocy usuniêto z
przestrzeni medialnej pierwsz¹, pozytywn¹ wypowied� prezesa Wirtha
na wie�æ o podatku od miedzi i srebra. Szukaj wiatru w polu, bo teraz
czytaj¹c prasê dowiadujemy siê, ¿e prezes Wirth broni³ KGHM przed po-
datkiem niczym Rejtan. W wyniku nieodpowiedzialnej polityki rz¹du i
w³adz spó³ki pracownicy otrzymaj¹ ni¿sze wynagrodzenie. Od kilku
lat nie by³o normalnych podwy¿ek dla wszystkich pracowników. W
przysz³ym roku p³aca minimalna wzro�nie o 80 z³. To bêdzie próba dla
prezesa Herberta Wirtha, który obiecywa³ na spotkaniu ze zwi¹zkami
zawodowymi, ¿e nagroda z zysku wyniesie 24%. Wiadomo, ¿e tak nie
bêdzie. Prezes KGHM i polityk partii rz¹dz¹cej zapewniali jednak, ¿e
pracownicy nie ucierpi¹. Przy ka¿dej okazji bêdziemy przypominaæ o
tych s³owach, a mo¿liwo�æ wyrównania strat widzimy w kwotowym
podwy¿szeniu kategorii osobistego zaszeregowania dla wszystkich
pracowników. Pytanie brzmi, czy mo¿na zawierzyæ danemu s³owu
prezesa jednej z najwiêkszych polskich spó³ek?

Abonament oszczêdno�ci
na zdrowiu?

W ostatnim numerze �Pryzmatu� opublikowali�my list czytelnika, który
chcia³ skorzystaæ z pakietu medycznego i zmuszony by³ oczekiwaæ na
wizytê u specjalisty d³u¿ej ni¿ regulaminowe piêæ dni roboczych � po-
dobnie w kwestii przeprowadzenia niezbêdnych badañ. Nag³y przypadek
wymaga natychmiastowej diagnozy i leczenia, wiêc pacjentowi pozosta-
³o leczyæ siê w prywatnym gabinecie za w³asne pieni¹dze. Dostali�my od
czytelników �Pryzmatu� informacje, ¿e nie by³ to odosobniony przypa-
dek i wiele osób nie za³apa³o siê na termin piêciu dni. Jeden z pracowni-
ków przyszed³ na wizytê do chirurga a ten stwierdzi³, ¿e pacjent pomyli³
gabinety i zosta³ odes³any z problemem do� kosmetyczki! Sytuacja
równie¿ znalaz³a swój koniec w prywatnym gabinecie lekarskim i uszczu-
pleniem w³asnego portfela. Abonament medyczny za jedn¹ osobê kosz-
tuje ok. 45 z³ (licz¹c 35 z³ sk³adki KGHM-u i 10 z³ podatku p³aconego przez
pracownika) � rocznie 540 z³. Z abonamentu korzysta ponad po³owa
pracowników, mniej wiêcej 10 tys. osób. Daje to sumê 5,4 mln z³ brutto.
Czy za takie pieni¹dze Miedziowe Centrum Zdrowia nie jest w stanie
wywi¹zaæ siê z zawartej umowy? Nie wspominaj¹c ju¿ o powa¿nym trak-
towaniu pacjentów�

Dyrekcja O/ZG �Polkowice-Sieroszowice� nie zmienia an-
ga¿y, ¿eby nie podnosiæ pracownikom zarobków

Oszczêdno�ci na
pracownikach

Komisja Zak³adowa NSZZ �Solidarno�æ� przy oddziale ZG �Polkowi-
ce-Sieroszowice� uzyska³a odpowied� w sprawie operatorów samo-
jezdnych maszyn górniczych pod ziemi¹ z uprawnieniami górnika,
którym nie zmienia siê anga¿y na górnika operatora. W wys³anym
pod koniec wrze�nia pi�mie �Solidarno�æ� pyta³a o przyczyny d³ugo-
trwa³ego zaniechania w awansowaniu pracowników oraz ilo�æ osób
z wydzia³ów TGS, TG i TC bêd¹cych w takiej sytuacji. Jak siê okaza³o
sprawa dotyczy a¿ 72 pracowników.

W odpowiedzi na pismo czytamy, ¿e �decyzja o zmianie stanowiska pracy
oraz zwi¹zane z tym podwy¿szenie kategorii osobistego zaszeregowania
jest autonomiczn¹ decyzj¹ Dyrektora Oddzia³u, podejmowan¹ na pod-
stawie pozytywnej opinii bezpo�rednich prze³o¿onych pracownika�. Same
dodatkowe kwalifikacje górnika s¹ niezbêdne do zmiany anga¿u, ale po-
noæ niewystarczaj¹ce. Kompletnie niezrozumia³a jest logika dyrekcji. Je-
¿eli pracownik ma kwalifikacje wymagane dla dozorcy i wykonuje pracê
dozorcy, to powinien mieæ p³acone jako dozorca, a nie jako �lusarz-me-
chanik.

Prawda jest taka, ¿e dyrekcja oszczêdza na pracownikach na stanowi-
skach robotniczych. Zmiana stanowiska pracy oznacza wy¿sz¹ kategoriê
zaszeregowania i wy¿sze �koszty� dla pracodawcy. Ciekawe czy taka sama
sytuacja ma miejsce na stanowiskach nierobotniczych? Nigdy nie s³y-
szeli�my o podobnym przypadku... Oczywiste jest, ¿e pracownicy wyko-
nuj¹ ciê¿k¹ pracê, wiêc powinni byæ zatrudniani i wynagradzani jako gór-
nicy operatorzy. Czy pracodawca sugeruje, ¿e pracownicy s¹ niedo�wiad-
czeni, niekompetentni i nie nadaj¹ siê do pracy na takim stanowisku?
Dzieje siê to w momencie, w którym lekk¹ rêk¹ wydawane s¹ ok. 2 mln z³
na odprawki dla wiceprezesów, którzy okazali siê byæ niewystarczaj¹co
dobrymi menad¿erami. Na to s¹ pieni¹dze i nikt za bardzo siê nie przej¹³ �
w koñcu to zaledwie 2 mln z³, co to jest przy wspania³ej kanadyjskiej
inwestycji wartej jakie� 10000 mln z³?! 72 osoby ciê¿ko pracuj¹ i oszczê-
dza siê ich kosztem, bo bud¿et siê nie zamyka. Pracownicy podnosz¹
kwalifikacje i nie jest to doceniane, ciekawe jak to siê ma a propos moty-
wowania do wydajniejszej pracy�

Pracownicy odpowiedzieli na apel �Solidarno�ci� sk³a-
daj¹c liczne propozycje zmian w nowopowsta³ych od-
dzia³ach

Wspólnie zmieñmy
organizacjê pracy O/ZG

�Polkowice-Sieroszowice�
W ostatnim numerze �Pryzmatu� przewodnicz¹cy Bogus³aw Sza-
rek apelowa³ do pracowników o propozycje zmian dotycz¹ce od-
dzia³ów Odstawy Oponowej, Przygotowania Produkcji i Strza³o-
wych. Komisja Zak³adowa NSZZ �Solidarno�æ� O/ZG �Polkowi-
ce-Sieroszowice� bardzo dziêkuje cz³onkom zwi¹zku i pracowni-
kom za z³o¿one uwagi. Liczne propozycje zmian s¹ pozytywnym
zaskoczeniem. Po ich analizie jednoznacznie mo¿na stwierdziæ,
¿e pracodawca powinien wycofaæ siê z organizacji tych oddzia-
³ów. Komisja wyst¹pi³a o spotkanie z dyrekcj¹ ws. tych uwag.

W miêdzyczasie pojawi³a siê informacja, ¿e zaczynaj¹ byæ zmieniane
miejsca pracy pracownikom przodowym i maj¹ oni przej�æ na od-
dzia³ strza³owy, który równie¿ nie spe³nia swoich wymogów. Jaki
jest sens przenoszenia pracowników? Po trzech latach stwierdza
siê, ¿e brakuje pracowników na oddziale strza³owym. Chyba tylko
po to siê ich przenosi, a przecie¿ oni maj¹ spe³niaæ inne zadania,
które im dano w oddziale przygotowania produkcji. Ze wzglêdu na
brak norm obsady ponownie przek³adani s¹ do oddzia³ów wentyla-
cyjno-drogowych operatorzy spychów i obrywaków, którzy przed
zmianami oddzia³u przygotowania produkcji byli na oddzia³ach me-
chanicznych.

Do czego tak w³a�ciwie zmierzamy? W tych dzia³aniach nie wi-
daæ celu, lecz chaos i próbê naprawiania niewydolnej organiza-
cji pracy. Przy dzisiejszych cenach miedzi produkcja w �Polkowi-
cach-Sieroszowicach� wychodzi na zero i w ka¿dej chwili mo¿e
byæ nieop³acalna. Po co zaczynamy manewrowaæ w organizacji
pracy, która w naszej ocenie przez lata by³a sprawdzona? Uwa¿amy,
¿e trzeba powróciæ do systemu organizacyjnego, który by³ przed
2011r. � ze sta³ym podzia³em na górnika i mechanika. Nie zgadzamy
siê na rozwi¹zania, które godz¹ w produkcjê Polskiej Miedzi. Po-
zwólmy pracownikom spokojnie i wydajnie pracowaæ, zamiast prze-
prowadzaæ bezsensowne i szkodliwe eksperymenty.



Aktualno�ci
Pó³roczne odszkodowanie dla zwolnionej szwaczki
 Zwolniona z fabryki firanek za wywieszenie flagi �Solidarno�ci� kobieta
nie wróci do pracy. Szwaczka otrzyma za to od pracodawcy pó³roczne
zado�æuczynienie. Pod koniec marca br. Michael Schroeiber, wiceprezes
firmy ADO  (obecnie Rileta) Sp. z o. o. w Legnicy  zwolni³ dyscyplinarnie
kobietê za to, ¿e wywiesi³a na bramie flagê �Solidarno�ci�. Nie przeszko-
dzi³ mu w tym fakt, ¿e szwaczka jest cz³onkini¹ Komisji Zak³adowej NSZZ
�Solidarno�æ� i podlega szczególnej ochronie. Kobieta pozwa³a praco-
dawcê do s¹du. Domaga³a siê przywrócenia do pracy. Wspiera³a j¹ w tym
�Solidarno�æ�, która pod zak³adem urz¹dzi³a kilka pikiet, a tak¿e zg³osi³a
sprawê do prokuratury. Ta wszczê³a �ledztwo w sprawie nieprzestrzega-
nia przez Zarz¹d Spó³ki ustawy o zwi¹zkach zawodowych i prawa pracy.
Trwaj¹cy od maja proces toczy³ siê w legnickim S¹dzie Rejonowym. Za-
koñczy³ siê 9 pa�dziernika br. ugod¹. Szwaczka zadowoli³a siê cofniêciem
dyscyplinarki i wyp³aceniem zado�æuczynienia w wysoko�ci wynagro-
dzenia za 6 miesiêcy. Do pracy wróciæ ju¿ nie chce.
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Ruszy³ nowy serwis informacyjny �Tygodnika Solidarno�æ�
Czytelnicy znajd¹ tu informacje, analizy i komentarze dotycz¹ce bie¿¹-
cych wydarzeñ spo³ecznych, politycznych, a tak¿e, a mo¿e przede wszyst-
kim � z ¿ycia NSZZ �Solidarno�æ�. W serwisie zamieszczane s¹ felietony,
materia³y video i galerie zdjêciowe. Informacje podzielono na 10 katego-
rii: Zwi¹zek, Kraj, �wiat, Praca, Spo³eczeñstwo, Porady Prawne, Historia,
Kultura, Sport i Turystyka. W ramach ka¿dej z nich na stronie g³ównej
portalu codziennie pojawiaj¹ siê  naj�wie¿sze informacje i komentarze.
Czytelnicy znajd¹ w serwisie tak¿e omówienie najwa¿niejszych materia-
³ów zamieszczanych w wydaniu papierowym �Tygodnika Solidarno�æ�.
Nowy serwis �Tygodnika Solidarno�æ� to tak¿e forum publicystyczno-
informacyjne s³u¿¹ce wymianie opinii i informacji, g³ównie w �rodowisku
zwi¹zkowców i pracowników, ale otwarte dla wszystkich zainteresowa-
nych. �Solidarno�æ� zapewnia obiektywne dziennikarstwo na wysokim
poziomie merytorycznym. Wejd� na now¹ stronê: www.tygodniksolidar-
nosc.com
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Hanna Gronkiewicz-Waltz zostaje
Za odwo³aniem w referendum prezydent Warszawy by³o 95% g³osuj¹-
cych, a 5% sprzeciwi³o siê temu. Frekwencja wynios³a 25,6% przy wyma-
ganych 29,1%, ¿eby referendum by³o wa¿ne. Nie oby³o siê bez skandalu.
SLD stwierdzi³o, ¿e referendum odwo³awcze jest niepotrzebne. Jak dono-
si portal niezalezna.pl w zamian za ciche poparcie szef Sojuszu w Warsza-
wie uzyska stanowisko wiceprezydenta stolicy. Kilkadziesi¹t znanych osób
publicznych podpisa³o siê pod listem poparcia dla prezydent Warszawy
i apelowa³o do mieszkañców, aby� nie szli do wyborów. Jak na ironiê te
same osoby w poprzednich wyborach nawo³ywa³y, by i�æ na wybory i
spe³niæ swój obywatelski obowi¹zek. W czasie ciszy wyborczej Gazeta
Wyborcza w sobotnim numerze opublikowa³a na ok³adce artyku³, w któ-
rym by³ jasny sygna³: popierasz Platformê? Nie idziesz na wybory� Sytu-
acja bardzo podobna do dzia³ania Donalda Tuska, który apelowa³ za rz¹-
dów PiS-u, by nie p³aciæ abonamentu telewizyjnego. Gdy doszed³ do
w³adzy zmieni³ zdanie i zacz¹³ �ci¹gaæ zaleg³e nale¿no�ci od ludzi, którzy
go pos³uchali.
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Nobel na zamówienie
Tegoroczn¹ Pokojow¹ Nagrodê Nobla przyznano Organizacji ds. Zakazu
Broni Chemicznej (OPCW), która, co ciekawe, dopiero rozpoczê³a swoje
dzia³ania w Syrii. Historia lubi siê powtarzaæ. W przesz³o�ci pokojowego
Nobla otrzyma³ Barack Obama za plany szerzenia pokoju. Niedawno chcia³
nie�æ pokój Syrii rakietami Tomahawk. Nobla dosta³ te¿ Al Gore, by³y
wiceprezydent Stanów Zjednoczonych za �walkê� z globalnym ocieple-
niem, które nie wiadomo czy istnieje.
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Polacy uciekaj¹ z Polski
Liczba polskich emigrantów ci¹gle ro�nie. Z informacji dziennika �Rzecz-
pospolita� wynika, ¿e GUS nie publikuje przera¿aj¹cych danych by nie
zaszkodziæ Platformie Obywatelskiej. 2,13 mln Polaków przebywa³o za
granic¹ w koñcu 2012 roku. To o 70 tys. wiêcej ni¿ w 2011 r. i 130 tys.
wiêcej ni¿ w 2010 r. Polacy zatem � mimo ¿e mieli wracaæ, a zachód
Europy rozwija siê wolniej � wci¹¿ uciekaj¹ z kraju. Zbli¿amy siê do rekor-
dowej liczby emigrantów zanotowanej w 2007 r. Wtedy by³o ich 2,27
mln.
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Ukraina odwraca siê od Rosji
Prezydent Ukrainy Wiktor Janukowicz ma do�æ wspó³pracy z Rosj¹, która
nie traktuje Ukraiñców jak partnera. Janukowicz chce integracji z Uni¹
Europejsk¹. Na wie�æ o tym Rosjanie przyznali Ukrainie kredyt w wysoko-
�ci 750 mln dolarów na zakup gazu, a Gazprom udostêpni³ jej gaz po
cenie ulgowej 260 dol. za tysi¹c metrów sze�ciennych. Dotychczas cena
dla Ukrainy wynosi³a 400 dol. i by³a wy¿sza ni¿ np. dla Wielkiej Brytanii, do
której trzeba gaz transportowaæ drog¹ wodn¹. Ukraina chce podpisaæ
umowê o wolnym handlu z Uni¹ Europejsk¹, zrywaj¹c kontakt z Rosj¹ i
uniezale¿niaj¹c siê od wschodniego s¹siada w przeci¹gu kilku lat. Od
Rosji odwraca siê te¿ Kazachstan, który nie chce ju¿ integracji i rozpocz¹³
proces wyj�cia z Unii Celnej. Przyk³ad Ukrainy pokazuje, ¿e z Rosjanami
trzeba rozmawiaæ jak równy z równym, czego nie mo¿na powiedzieæ o
polityce rz¹du Tuska. Z pewno�ci¹ dlatego kupujemy gaz od Rosji po
bardzo wysokich cenach.
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Drugi tablet dla pos³a
Jak donosi portal niezale¿na.pl pos³owie otrzymali tablety zakupione przez
Kancelariê Sejmu. Kosztowa³y one podatnika 1,5 mln z³. Jak dowiedzia³
siê dziennik �Fakt� pos³owie dostan¹ jeszcze po drugim, gdyby siê okaza-
³o, ¿e� jednego zapomnieli i zosta³ w domu. Jak widaæ kryzys faktycznie
min¹³, szkoda tylko, ¿e wy³¹cznie w Sejmie.
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Chodzi o biznes
O odst¹pienie od realizacji obecnej polityki klimatycznej Unii Europejskiej
zaapelowa³ do premiera Zarz¹d Regionu �l¹sko-D¹browskiego NSZZ
�Solidarno�æ�. Powodem by³o o�wiadczenie komisarz Komisji Europej-
skiej ds. dzia³añ w dziedzinie klimatu, ¿e obecna polityka klimatyczna UE
bêdzie kontynuowana bez wzglêdu na to, czy podstawy naukowe, na
których siê opiera, s¹ prawdziwe. A o tym, ¿e prawdziwe byæ nie musz¹,
�wiadczy pi¹ty raport Miêdzyrz¹dowego Zespo³u do spraw Zmian Klima-
tu (IPCC). Wynika z niego, ¿e od 15 lat temperatura na �wiecie znajduje siê
w stagnacji i do koñca stulecia nie wzro�nie wiêcej ni¿ 1,5°C. (...)

�Z tego, co powiedzia³a komisarz wynika jednoznacznie, ¿e tu nie chodzi
o ochronê klimatu, tylko o biznes� � powiedzia³ Jaros³aw Grzesik szef
Sekcji Wêgla Kamiennego �Solidarno�ci�. Europa ma ponie�æ wielomi-
liardowe koszty z tytu³u wprowadzania pakietu klimatycznego. Kto na
tym zyska? Producenci urz¹dzeñ zwi¹zanych z odnawialnymi �ród³ami
energii. Bo pakiet wymusza na wszystkich krajach cz³onkowskich UE, by
20 proc. produkowanej w tych pañstwach energii pochodzi³o z odna-
wialnych �róde³. Z czasem ma to byæ 50 proc., a docelowo 85 proc.
Wmawia siê przy tym Europejczykom, ¿e owe odnawialne �ród³a energii
nic, albo prawie nic nie kosztuj¹ � bo za darmo wiatr wieje, rzeki p³yn¹,
s³oñce �wieci...
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Rz¹d podnosi akcyzê na alkohol i papierosy
W nowym roku pó³ litra wódki bêdzie dro¿sze o 2 z³, a paczka papierosów
o z³otówkê. Rz¹d Donalda Tuska ³ata ju¿ przysz³oroczny bud¿et � jak
zwykle kosztem obywateli. Od lat wiadomo, ¿e jest to sposób nieskutecz-
ny, bo coraz wiêcej Polaków kupuje tañsze papierosy w szarej strefie.
Paradoksalnie efektem s¹ du¿o ni¿sze wp³ywy do bud¿etu z tytu³u akcyzy
ni¿ zak³ada³o Ministerstwo Finansów.

Organizacj¹ szczytu klimatycznego
Polska strzeli³a sobie w stopê

Szybkimi krokami zbli¿a siê rozpoczêcie szczytu klimatycznego ONZ w
Warszawie 11 listopada tego roku i je¿eli nawet abstrahowaæ od
skandalu wynikaj¹cego z faktu, ¿e bêdzie siê on odbywa³ równocze-
�nie ze �wiêtem Niepodleg³o�ci (co mo¿e skutkowaæ starciami ulicz-
nymi na ogromn¹ skalê), to wszystko wskazuje na to, ¿e Polska jako
jego organizator, ju¿ strzeli³a sobie w stopê.

Wcze�niej 14 pa�dziernika ma siê odbyæ posiedzenie ministrów ds. �ro-
dowiska krajów cz³onkowskich UE w celu ustalenia ostatecznej wersji
stanowiska krajów na ten szczyt klimatyczny i ju¿ w tej chwili wiadomo, ¿e
nasz kraj jest w ogromnym k³opocie. Otó¿ w jego projekcie znalaz³ siê
zapis �o wzmocnieniu ambicji przeciwdzia³ania zmianom klimatu przed
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rokiem 2020, co utoruje drogê ambitnej umowie miêdzynarodowej w
roku 2015�. Ten ogólny zapis jest niestety zwi¹zany z konkretnym zobo-
wi¹zaniem podwy¿szenia tzw. celu redukcyjnego dla krajów UE z 20 do
30% do roku 2020.

Przypomnijmy tylko, ¿e w 2008 roku podczas szczytu klimatycznego w
Poznaniu zdecydowano, ¿e za 5 lat kolejny szczyt zostanie zorganizowa-
ny przez który� z krajów Europy �rodkowo-Wschodniej (wtedy sugero-
wano, ¿e bêdzie to Ukraina) ale w grudniu 2012 roku w Dauha, ¿aden z
tych krajów siê nie kwapi³, ze wzglêdu na koszty (Ukraina wprost o�wiad-
czy³a, ¿e nie ma takich pieniêdzy, ¿eby szczyt zorganizowaæ). Polska do
organizacji szczytu wziêta niestety zosta³a dos³ownie z ³apanki (przy tym
to minister �rodowiska wskaza³ Warszawê i Stadion Narodowy jako g³ówne
miejsce w którym bêd¹ siê odbywa³y obrady), bo bardzo rzadko siê zda-
rza, ¿eby ten sam organizowa³ szczyty zaledwie w odstêpie kilku lat.

Pieni¹dze na organizacjê szczytu wyk³ada Narodowy Fundusz Ochrony
�rodowiska (NFO�) i jak siê okazuje koszty tego przedsiêwziêcia s¹ sza-
cowane na ogromn¹ kwotê przynajmniej 100 mln z³. Samo wynajêcie
Stadionu Narodowego na kilkana�cie dni ma kosztowaæ 26 mln z³ (ma
byæ wtedy obiektem eksterytorialnym we w³adaniu ONZ) i zapewne ta
operacja finansowa znacz¹co wesprze w¹t³e finanse deficytowej spó³ki
NCS, która na co dzieñ zarz¹dza stadionem. Oczywi�cie �rodki finansowe
znacznie ³atwiej pozyskaæ ministrowi �rodowiska z NFO� ni¿ z bud¿etu
pañstwa ale przeznaczenie tak ogromnej kwoty na ten cel spowoduje, ¿e
tych �rodków nie przeznaczy siê na rzeczywist¹ ochronê �rodowiska w
Polsce.

Przypomnijmy tak¿e, ¿e najbardziej �postêpowa� w zakresie ograniczenia
emisji CO2 jest niestety sama Unia Europejska, która ju¿ w 2008 roku
zaordynowa³a wszystkim krajom cz³onkowskim s³ynn¹ formu³ê 3×20%
(20% ograniczenie emisji CO2, 20% udzia³ energii odnawialnej w ca³o�ci
zu¿ywanej energii i poprawa o 20% efektywno�ci zu¿ycia energii � to
wszystko kraje UE maj¹ osi¹gn¹æ do roku 2020). Niestety, premier Tusk w
grudniu 2008 roku zaakceptowa³ te ograniczenia i teraz ju¿ wiemy, ¿e
bêd¹ one kosztowa³y nasz¹ gospodarkê i nasze pañstwo miliardy z³otych
dodatkowych wydatków rocznie, co w oczywisty sposób uwidoczni siê
we wzrastaj¹cych cenach energii elektrycznej i cieplnej. Co wiêcej, jak ju¿
zasygnalizowa³em, mamy kolejne inicjatywy Komisji Europejskiej aby w
redukcji emisji CO2 pój�æ jeszcze dalej- przynajmniej o 30% i to niestety
przy przyjêciu roku 2005 jako roku bazowego (wcze�niej w negocjacjach
tzw. ramowych prowadzonych miêdzy innymi przez �p. prezydenta Le-
cha Kaczyñskiego rokiem bazowym by³ rok 1989 co czyni³o Polskê g³ów-
nym beneficjentem tego systemu redukcji poniewa¿ do roku 2007 zmniej-
szyli�my emisjê o ponad 34%).

Je¿eli podczas szczytu klimatycznego w Warszawie zostanie przyjête sta-
nowisko �o wzmocnieniu ambicji klimatycznych UE�, czyli podwy¿szenia
celu redukcyjnego dla krajów UE do 30%, to Polska jako kraj, którego
gospodarka oparta na wêglu znajdzie siê w zupe³nie dramatycznej sytu-
acji. Je¿eli bêdziemy chcieli temu stanowisku przeciwdzia³aæ i zg³osimy
do niego sprzeciw, zostaniemy oskar¿eni o blokowanie porozumienia
klimatycznego co dla organizatora szczytu, bêdzie wrêcz kompromituj¹-
ce. Tak czy inaczej wydamy 100 mln z³ publicznych pieniêdzy i przy okazji
strzelimy sobie w stopê. Rz¹d Tuska coraz czê�ciej wrêcz specjalizuje siê
w takich kuriozalnych decyzjach.

w Sieci, Zbigniew Ku�miuk

Komisje NSZZ �Solidarno�æ� przy ZG �Rudna� i ZG �Lu-
bin� przypominaj¹ o �wi¹tecznej akcji charytatywnej

Pomó¿ potrzebuj¹cym
Komisje NSZZ �Solidarno�æ� O/ZG �Rudna� i O/ZG �Lubin� apeluj¹
do cz³onków i sympatyków �Solidarno�ci� � do wszystkich ludzi do-
brej woli � o przekazywanie w ramach akcji charytatywnej BONÓW
¯YWNO�CIOWYCH.

Bony zostan¹ wymienione na ¿ywno�æ, z której przed �wiêtami Bo¿ego

Narodzenia zrobione bêd¹ paczki ¿ywno�ciowe i przekazane najubo¿-
szym rodzinom z ¿yczeniami �wi¹tecznymi od górników. Wszystkie oso-
by dobrej woli, chc¹ce wesprzeæ tak szlachetn¹ akcjê charytatywn¹ mog¹
przekazaæ czê�æ swoich bonów ¿ywno�ciowych do 19 grudnia 2013 r. w
biurach �Solidarno�ci� ZG �Rudna G³ówna� lub ZG �Lubin G³ówny�.

Organizatorzy akcji z góry dziêkuj¹ za wra¿liwo�æ i otwarte serce na
potrzeby ludzi najbardziej potrzebuj¹cych!

Zielona wyspa
z platform¹ tonie

Do uszu spo³eczeñstwa dochodzi coraz wiêcej informacji o w¹t³ych fun-
damentach utopii, któr¹ wymy�lili Tusk z Rostowskim. Mowa o zielonej
wyspie i cudzie gospodarczym, jaki mia³ ogarn¹æ nasz kraj pod rz¹dami
Platformy i PSL-u. Wydaje mi siê, ¿e w tê bajkê mogli uwierzyæ tylko
naiwniacy, poniewa¿ rozs¹dny cz³owiek szybko siê zorientowa³ i przesta³
tym ³garzom ju¿ dawno wierzyæ. Chocia¿ uczciwie nale¿y przyznaæ, ¿e
wszyscy Ci, którzy korzystaj¹ z rzekomej obfito�ci pañstwa stworzonej
przez obecn¹ w³adzê, wci¹¿ maj¹ urojenia i opowiadaj¹ ró¿ne niestworzo-
ne historie us³yszane w telewizji. Nie do�æ, ¿e sami s¹ og³upiani tymi
bzdurami, to jeszcze staraj¹ siê og³upiaæ innych. Zauwa¿y³em jednak, ¿e
znacznie trudniej im to przychodzi. Jestem bardzo ciekaw co dzisiaj maj¹
do powiedzenia wszyscy Ci, którzy w ostatnich wyborach g³osowali na
Platformê, Palikota i PSL? Zapewne ze wstydu nie przyznaj¹ siê do tego.
Ciekawe czy zrozumieli, ¿e przez ich nieodpowiedzialny wybór, dzisiaj
przez nieudolno�æ rz¹du musi cierpieæ tyle ludzi. Naszym krajem nie musz¹
rz¹dziæ zwolennicy ludzi bogatych, którzy zrzucaj¹ kryzys na barki Pola-
ków. Gdyby tego by³o ma³o niszcz¹ spo³eczeñstwo domagaj¹c siê m.in.
obni¿enia wieku inicjacji seksualnej, legalizacji narkotyków, szerzenia szo-
kuj¹cych zachowañ typu zamienianie ról p³ciowych dzieci w przedszko-
lach i popieraj¹cy ró¿ne dewiacje.

Gdzie w tym wszystkim jest miejsce dla cz³owieka, m¹drej i odpowiedzial-
nej polskiej rodziny? W 33. rocznicê powstania �Solidarno�ci� Donek
oraz jego poplecznicy zamiast uczciwego dialogu i poprawy sytuacji
materialnej naszych rodzin funduj¹ nam nieformaln¹ delegalizacjê �Soli-
darno�ci� poprzez ci¹g³¹ dyskredytacjê i brak dialogu. Po ostatnich wy-
darzeniach politycznych, które maj¹ miejsce w samej Platformie, jestem
coraz wiêkszym optymist¹. Skoro pose³ Godson zrozumia³, ¿e Platforma
to samo z³o, prze³ama³ siê i z niej wyst¹pi³, to mo¿e w koñcu coraz wiêksza
rzesza naszego spo³eczeñstwa zm¹drzeje zmieniaj¹c swój sposób my�le-
nia i zachowania. Wszystkim tego z ca³ego serca ¿yczê i oby jak najszyb-
ciej mentalnie wyst¹pili z szeregów poparcia dla tej bandy.

Zatroskany

W wieku 42 lat tragicznie odszed³ od nas,
gin¹c - 5 pa�dziernika 2013r. - na stanowisku pracy,

pracownik KGHM Polska Mied� S.A.
Oddzia³ ZG �Polkowice-Sieroszowice�

�p. Robert Tarakanow
Cze�æ Jego Pamiêci!

Kondolencje i wyrazy szczerego ¿alu dla rodziny i znajomych
sk³ada:

Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ �Solidarno�æ�,
Komisja Zak³adowa NSZZ �Solidarno�æ� O/ZG �Polkowice-

Sieroszowice� oraz Redakcja �Pryzmatu�


