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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

Weso³ych wi¹t

BO¯EGO NARODZENIA

Wtedy jest Bo¿e Narodzenie
Zawsze, ilekroæ umiechasz siê do swojego brata
i wyci¹gasz do niego rêce, jest Bo¿e Narodzenie.
Zawsze, kiedy milkniesz, aby wys³uchaæ,
jest Bo¿e Narodzenie.
Zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad,
które jak ¿elazna obrêcz uciskaj¹ ludzi
w ich samotnoci,
jest Bo¿e Narodzenie.
Zawsze, kiedy rozpoznajesz w pokorze,
jak bardzo znikome s¹ twoje mo¿liwoci
i jak wielka jest twoja s³aboæ,
jest Bo¿e Narodzenie.
Zawsze, ilekroæ pozwolisz by Bóg
pokocha³ innych przez ciebie,
Zawsze wtedy, jest Bo¿e Narodzenie.
Matka Teresa z Kalkuty

Spokojnych, zdrowych i radosnych
wi¹t Bo¿ego Narodzenia
pracownikom KGHM Polska Mied
i spó³ek z grupy kapita³owej
oraz emerytom i rencistom ¿ycz¹:

Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi
NSZZ Solidarnoæ
Komisje Zak³adowe i Miêdzyzak³adowe
NSZZ Solidarnoæ
Redakcja Pryzmatu
Szczêæ Bo¿e!

Komunikat
W dniu 2 grudnia 2013 r. zgodnie z postanowieniem par. 81 Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy dla Pracowników KGHM Polska Mied S.A.
odby³o siê spotkanie stron uk³adu.
Przedstawiciele zarz¹du przedstawili informacje o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w KGHM Polska Mied S.A. za 10 miesiêcy br. Podczas burzliwej dyskusji przedstawiciele Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ
Solidarnoæ udowodnili, ¿e deklaracje zarz¹du mijaj¹ siê z rzeczywistoci¹. Z przedstawionego materia³u bezwzglêdnie wynika³o, i¿ rednia
p³aca za dziesiêæ miesiêcy tego roku wzros³a o 1 z³, co jest ewidentnym
dowodem na spadek p³acy realnej. Te tendencje pog³êbiaj¹ siê i zmuszaj¹
pracowników do pracy w dni wolne. Ponadto pojawi³o siê nowe zagro¿enie zwi¹zane z wprowadzeniem przez rz¹d podatku od miedzi i srebra, co
spowoduje gwa³towny spadek nagrody z zysku, który by³ istotnym elementem wynagrodzenia.
Jedynym wyjciem z tej sytuacji jest kwotowe podwy¿szenie stawek
osobistego zaszeregowania rekompensuj¹ce inflacjê. Niezbêdne jest
zabezpieczenie pracowników przed negatywnym wp³ywem podatku od
miedzi i srebra na nagrodê z zysku poprzez pilne zmiany zapisów w
za³¹czniku nr 11 do ZUZP oraz zwiêkszenie zatrudnienia na stanowiskach bezporednio produkcyjnych.
Jestemy przekonani, ¿e s¹ to niezbêdne elementy, które powinny byæ
uregulowane przy kolejnych spotkaniach ustalaj¹cych wskanik wzrostu wynagrodzeñ na 2014 r.

Skandal w KGHM  4,5 miliona na zagraniczne szkolenia
dla tzw. menad¿erów?!

Kosztowne szkolenia
dla wybranych
Solidarnoæ uzyska³a informacjê o podjêciu przez Prezesa KGHM
decyzji o przeznaczeniu 4,5 mln z³ na cokwartalne szkolenie 40 osób
maj¹ce trwaæ dwa lata. Za ogromn¹ kwot¹ stoj¹ abstrakcyjne miejsca szkoleñ: Szwajcaria i Stany Zjednoczone w stanie Colorado. Solidarnoæ w pimie do Prezesa domaga siê rezygnacji z planowanych szkoleñ i poci¹gniêcia do odpowiedzialnoci osób, które wpad³y na tak genialny pomys³. Realne pensje pracowników malej¹, a
od kilku lat pracodawca podnosi kategorie zaszeregowania jedynie
o ustawowy wzrost minimalnej krajowej. Brak podwy¿ek zawsze t³umaczony jest m.in. podatkiem od niektórych kopalin, potrzeb¹ dalszego obni¿ania kosztów produkcji, systemem motywacyjnym (podwojonych zarobków Zarz¹du motywacja nie dotyczy), ale jak siê ma
do tego szastanie milionami na absurdalne szkolenia?! Licz¹c wydatek na szkolenie jednego tylko wybrañca szybko mo¿na dojæ do
wniosku, ¿e jest to koszt wy¿szy ni¿ roczne dochody du¿ej czêci pracowników.
To kolejny bulwersuj¹cy przyk³ad, ¿e g³oszone has³a o obni¿aniu
kosztów s¹ propagandow¹ fikcj¹ i s³u¿¹ tylko do usprawiedliwienia
antypracowniczej polityki. Wygl¹da na to, ¿e dla obecnego Zarz¹du
najistotniejsze we wszystkich tego typu sprawach nie jest obni¿anie
kosztów, lecz usatysfakcjonowanie wybranych osób i zaspokojenie
nieograniczonej pazernoci zaprzyjanionych z rz¹dz¹cym uk³adem politycznym firm  stwierdzi³ w pimie do Prezesa Herberta Wirtha
Przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ Józef Czyczerski. Przewodnicz¹cy sprzeciwi³ siê tak¿e planom rezygnacji z zawartych w nazwie firmy s³ów Polska Mied i pozostawienie
samego KGHM. Józef Czyczerski doda³, ¿e Solidarnoæ nie bêdzie
biernie przygl¹daæ siê niszczeniu marki firmy i miejsc pracy.
W odpowiedzi Prezes Herbert Wirth zarzuci³ Przewodnicz¹cemu Józefowi Czyczerskiemu (rzekome) mijanie siê z prawd¹. W wyjanieniu stwierdzi³, ¿e KGHM Polska Mied i KGHM International pozostan¹ przy swoich
nazwach, ale bêd¹ dzia³aæ pod wspóln¹ mark¹ KGHM. Ma to ponoæ na
celu umocnienie globalnej pozycji i skuteczniejsz¹ promocjê ca³ej firmy.
Planowane szkolenia s¹ rzekomo niezbêdne do zarz¹dzania organizacj¹,
projektami i zespo³ami w skali globalnej. Prezes twierdzi wrêcz, ¿e spó³ka

inwestuje w rozwój swoich pracowników co zwróci siê z nawi¹zk¹. Od
razu przypominaj¹ siê ostatnie problemy pracowników na stanowiskach
operatorów, którzy we w³asnym zakresie zrobili kurs górnika i si³¹ trzymani byli na ni¿szym anga¿u. Ponoæ niezbêdna by³a nieposzlakowana opinia, ale wszyscy dobrze wiemy, ¿e chodzi³o o oszczêdnoci. Teraz ju¿
wiadomo na co  szkolenia dla wybrañców. A co z pracownikami, którzy
pokoñczyli politechniki, akademie i uniwersytety? Dlaczego osoby z wy¿szym wykszta³ceniem nie s¹ awansowane na w³aciwe stanowiska?
Przecie¿ oni sami w siebie zainwestowali i nic z tego nie wynika  nie maj¹
znajomoci. Grupie 40 swojaków nie doæ, ¿e KGHM zafunduje cokwartalne ferie, to jeszcze dostan¹ lepsze stanowiska z godnymi p³acami.
To Ci dopiero Panie Wirth system motywacyjny!
Jak na ironiê Prezes na koniec dodaje: ( ) wszystkie podejmowane
przez nas dzia³ania s³u¿¹ wzmocnieniu pozycji KGHM, w tym równie¿
stabilizacji miejsc pracy i p³acy naszych pracowników. Chcielibymy
zobaczyæ t¹ stabilizacjê miejsc pracy (patrz Huta Miedzi Legnica) i p³acy
(18% nagrody rocznej zamiast obiecanych 24%). My ju¿ dobrze znamy
polityków co tak obiecywali: By ¿y³o siê lepiej. Wszystkim! Kolesiom!
Przewodnicz¹cy Józef Czyczerski udzieli³ odpowiedzi na pismo wyjaniaj¹ce Prezesa KGHM. Szef miedziowej Solidarnoci stwierdzi³, ¿e Prezes
zarzucaj¹c mu mijanie siê z prawd¹, swoim pismem tak naprawdê potwierdzi³ wszystkie zarzuty. Przewodnicz¹cy za bulwersuj¹ce uzna³ zaniechanie jakichkolwiek dzia³añ przez Radê Nadzorcz¹, która jest powo³ana
do dbania o spó³kê i blokowanie szkodliwych decyzji Zarz¹du. Co do
uciêcia z nazwy spó³ki cz³onu Polska Mied wygl¹da na to, ¿e firma
KGHM International, która mia³a mieæ funkcjê podrzêdn¹ wzglêdem spó³ki matki, zaczyna odgrywaæ rolê wiod¹c¹. W³adze spó³ki bardziej stawiaj¹
na ekspansjê zagraniczn¹ ni¿ poszukiwanie nowych z³ó¿ w Polsce. Prezes
Wirth pisz¹c o bardziej skutecznym promowaniu spó³ki pod skrócon¹
nazw¹ zapomnia³ chyba, ¿e marka KGHM Polska Mied dzia³a na rynku
od pó³ wieku, a górnicy, hutnicy i przeróbkarze przez dekady pracowali na
pozycjê firmy w wiecie. Czy¿by przez te 50 lat nie uda³o siê wypromowaæ
miêdzynarodowej marki Polish Copper?
Jak zauwa¿y³ jeden z internautów, najlepszym dowodem na to, ¿e dzia³ania Zarz¹du dotycz¹ce pozbycia siê z nazwy firmy Polskiej Miedzi s¹
b³êdne, jest sytuacja, która wydarzy³a siê w oddziale Polkowice-Sieroszowice. Silny wiatr zerwa³ z szybu SW-1 blachê, na której by³ napis
KGHM i zosta³o samo Polska Mied. Niech Prezes potraktuje to jako
znak i odst¹pi od swoich planów podboju wiata i kosmosu. Gdyby to
nie poskutkowa³o Solidarnoæ na wszelki wypadek wyst¹pi³a o ujawnienie listy menad¿erskiej elity i kryteriów, na podstawie których wytypowano tych 40 najwybitniejszych z wybitnych. Nawi¹zuj¹c do ujawnienia nazwisk wspomnianych osób Przewodnicz¹cy Józef Czyczerski stwierdzi³ w pimie: ( ) na tej licie znajduj¹ siê ludzie zwi¹zani z PO, aktualnie
rz¹dz¹cej partii politycznej, posiadaj¹cy uprawnienia emerytalne oraz bêd¹cy w trzecim lub czwartym szeregu zarz¹dzaj¹cym w Centrali czy Oddzia³ach.. W zakoñczeniu szef miedziowej Solidarnoci wyrazi³ przekonanie, ¿e Prezes z pewnoci¹ nie ma nic do ukrycia i ujawni dane wyselekcjonowanych do szkolenia osób rozwiewaj¹c wszelkie podejrzenia i domys³y.

(Nie)zawis³e s¹dy
a polityka
Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiêbiorstw pañstwowych wyranie stanowi, ¿e wynik wyborów pracowniczych do Rady
Nadzorczej jest wi¹¿¹cy dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Pomimo wielokrotnego wybierania w wyborach pracowniczych
m.in. Józefa Czyczerskiego z Solidarnoci, kolejni Ministrowie
Skarbu Pañstwa z Platformy Obywatelskiej nie daj¹ za wygran¹ i
konsekwentnie nie powo³uj¹ wybranych przedstawicieli za³ogi do
Rady Nadzorczej. Tylko co powiedzieæ, gdy s¹dy pomimo oczywistych przepisów zawsze szukaj¹ pretekstu, by nie przyznaæ racji
stronie pracowniczej i nie powo³aæ reprezentacji za³ogi do nadzoru spó³ki?
Kompromitacja z sêdzi¹ Milewskim z Gdañska pokaza³a realia wspó³czesnego s¹downictwa w Polsce. Wystarczy telefon od kogo z PO i
okazuje siê, ¿e mo¿na rozpraw¹ s¹dow¹ dyrygowaæ z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jak wiêc dziwiæ siê, ¿e nie mo¿na wyegzekwowaæ
powo³ania do Rady Nadzorczej przedstawicieli za³ogi i ukaraæ osób

odpowiedzialnych za to bezprawie? Pomijaj¹c d³ugi etap sporu z
Ministerstwem Skarbu Pañstwa wystarczy przytoczyæ ostatnie wydarzenia, ¿eby pokazaæ z jak¹ fars¹ mamy do czynienia.
Akcjonariusze KGHM wyst¹pili z pozwem domagaj¹c siê od s¹du uchylenia uchwa³y Walnego Zgromadzenia dotycz¹cego niepowo³ania
przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej. S¹d w ustnym uzasadnieniu do wyroku stwierdzi³, ¿e zamiast uchylenia uchwa³y powinni domagaæ siê uniewa¿nienia uchwa³y. Pomijaj¹c ju¿ fakt, ¿e to
jaki prawniczy nonsens, co innego w maju stwierdzi³ S¹d Najwy¿szy
jednoznacznie wskazuj¹c, ¿e zamiast pozywania spó³ki trzeba wnioskowaæ o uchylenie uchwa³y. Najwyraniej S¹d Okrêgowy w Legnicy
jest bardziej kompetentny od S¹du Najwy¿szego. Drugi pozew z³o¿y³
Leszek Hajdacki, w którym domaga³ siê uniewa¿nienia uchwa³y 
unikaj¹c problemu z jakim spotkali siê akcjonariusze. Jego pozew s¹d
równie¿ odrzuci³, t³umacz¹c to tym, ¿e jako wybrany w wyborach przedstawiciel pracowników do Rady Nadzorczej nie ma interesu prawnego w tej sprawie. Pomijaj¹c nielogiczny tok rozumowania ponownie nale¿y odwo³aæ siê do wyroku S¹du Najwy¿szego z maja tego
roku, który uzna³, i¿ z³amane zosta³o prawo, a poszkodowani (Józef
Czyczerski i Leszek Hajdacki) mog¹ domagaæ siê swoich praw na
drodze s¹dowej ¿¹daj¹c uchylenia uchwa³y. Jak to siê ma do decyzji
s¹du Okrêgowego mówi¹cego, ¿e nie mo¿e?
Przewodnicz¹cy Józef Czyczerski równie¿ z³o¿y³ w tym samym czasie
pozew. O dziwo sprawa od kilku miesiêcy stoi w miejscu, a s¹d nie
kwapi siê, ¿eby rozpocz¹æ proces. We wszystkich przypadkach s¹dy
interpretuj¹ prawo jak im wygodniej i szukaj¹ kolejnych przepisów
prawnych, którymi mo¿na po raz kolejny odsun¹æ problem w czasie i
to nawet wbrew S¹dowi Najwy¿szemu, który jest nadrzêdny w stosunku do Okrêgowego. Nie powo³uje siê przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej, bo domagaj¹ tego politycy, a sady im przyklaskuj¹. Skutkiem braku nadzoru pracowniczego w spó³ce i dzia³añ
Platformy Obywatelskiej by³o wyprzedanie Polkomtela i Dialogu, sprzedanie kolejnych akcji KGHM, zad³u¿enie spó³ki, wyprowadzenie za
granicê 10 mld z³ oraz pobieranie ogromnych dywidend pomimo
wprowadzonego podatku od niektórych kopalin. Podobno wyroków
niezawis³ych s¹dów siê nie komentuje, ale po takim chocholim tañcu komentarz sam cinie siê na usta. Nie jestemy zaskoczeni takim
wyrokiem a wrêcz budzi pe³en podziw to, ¿e obecnie tak szanowana
instytucja w Polsce jakim s¹ s¹dy, które to teraz dopiero pod rz¹dami
uczciwej do bólu PO pokazuj¹ swoj¹ niezale¿noæ, b³yskawicznie, bo
tylko w dwa lata prawid³owo zinterpretowa³y zapisy art. 14 pkt. 2
ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiêbiorstw pañstwowych,
¿e wybór dokonany przez pracowników jest wi¹¿¹cy dla Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy. Tak szybka i prawid³owa interpretacja
to sukces niespotykany na skalê wrêcz wiatow¹ i wiadczy o wysokim poziomie kszta³cenia prawników w Polsce. To po pierwsze.
Po drugie, wszyscy wiedz¹  nikt nie mie nawet pomyleæ, ¿e jest
inaczej  i¿ s¹dy w Polsce s¹ ca³kowicie niezale¿ne od obecnie rz¹dz¹cych i nie ulegaj¹ ¿adnym naciskom. Fakt, ¿e zatrudnienie w KGHM
znalaz³y osoby pracuj¹ce niedawno w Wydziale Gospodarczym S¹du
Okrêgowego w Legnicy, zajmuj¹ce tam kierownicze stanowiska, oraz
to, ¿e po oddzia³ach spó³ki upychani s¹ cz³onkowie ich rodzin, to
zapewne zwyk³y zbieg okolicznoci i oczywisty przypadek jakich obecnie w Polsce jest wiele.
Wreszcie po trzecie: Trudno siê nie zgodziæ ze s³owami skompromitowanego, tak¿e wysoko postawionego dzia³acza partii obecnie sprawuj¹cej w³adzê, by³ego ministra sportu Miros³awa Drzewieckiego, ¿e
Polska to dziki kraj. I w tym w³anie kraju w³adza s¹downicza o znamionach wymiaru sprawiedliwoci, bez ¿enady i ¿adnej krêpacji, wrêcz
próbuje krêciæ obywatelem jak przys³owiowym ch³opem w s¹dzie.
Byæ mo¿e wielce wysoki s¹d uwa¿a, ¿e ma przed sob¹ niedorozwiniêtych ch³opów pañszczynianych. Mówi¹c bardzo oglêdnie, Polska
jest przegnita korupcj¹ do szpiku, a teraz oczekujemy na uzasadnienie
wyroku na pimie.

Komunikat do
pracowników WPEC
W dniu 4 grudnia 2013 roku, w wyniku korespondencji wys³anej
przez Komisjê Miêdzyzak³adow¹ NSZZ ,,Solidarnoæ WPEC w Le-

gnicy do Prezesa KGHM Herberta Wirtha, dosz³o do spotkania cz³onków Komisji NSZZ Solidarnoæ z Przewodnicz¹cym Rady Nadzorczej WPEC w Legnicy i Prezesem Energetyki Adamem Witkiem, dzia³aj¹cym z upowa¿nienia Prezesa KGHM. W trakcie spotkania, odpowiadaj¹c na pytania przedstawicieli NSZZ Solidarnoæ Prezes Energetyki poinformowa³, ¿e na dzisiaj nie ma przyjêtej strategii KGHM
co do sposobu po³¹czenia Energetyki i WPEC oraz brak jest decyzji
KGHM o wykupie akcji pracowniczych. Do 20 stycznia 2014 roku,
na zlecenie Energetyki, ma zostaæ opracowana strategia odnosz¹ca
siê do planów Energetyki co do przysz³oci WPEC w Legnicy.
Zgodnie z ustaleniami kolejne spotkanie odbêdzie siê po 20 stycznia 2014 r., w trakcie którego Prezes Adam Witek przedstawi strategiê dalszego funkcjonowania WPEC i Energetyki oraz poinformuje o
decyzji w sprawie ewentualnego wykupu akcji. Przedstawiciele NSZZ
Solidarnoæ poruszyli równie¿ temat niskich p³ac i brak innych
wiadczeñ dla pracowników WPEC w porównaniu do wiadczeñ
wyp³acanych dla pracowników Energetyki. Odnosz¹c siê do kwestii
p³acowych prezes Energetyki owiadczy³, ¿e Energetyka dba o swoich pracowników.
Przewodnicz¹ca KM NSZZ Solidarnoæ
Iwona Majsner

Aktualnoci
My p³acimy za ich benzynê!
Cwaniacy u w³adzy bez krêpacji wo¿¹ siê za nasze. Np. by³y ju¿ minister Nowak za pieni¹dze podatników jedzi³ na zakupy. Czy przyzwoitoæ jeszcze u nas obowi¹zuje? Ministrowie, którzy na co dzieñ s¹
wo¿eni rz¹dowymi limuzynami, bior¹ z Sejmu pieni¹dze na paliwo i
to nawet ponad 2300 z³ miesiêcznie. To zwrot kosztów za s³u¿bowe
podró¿e prywatnym autem. Konia z rzêdem jednak temu, kto ich
zobaczy, gdy tysi¹ce kilometrów przemierzaj¹ w³asnym autem, ¿eby
za³atwiaæ s³u¿bowe sprawy. Minister zdrowia Bartosz Ar³ukowicz,
w³aciciel bmw 530, ale na co dzieñ pasa¿er nowiutkiej rz¹dowej
Skody Superb za prawie 100 tys. z³ w zesz³ym roku na s³u¿bowe
wypady prywatnym autem wyda³ niby 27321 z³. Szef dyplomacji
Radek Sikorski kaza³ sobie zwróciæ z Sejmu 19100 z³. Zasada jest
taka: jeli w ramach poselskich obowi¹zków jedzisz swoim autem,
dostajesz zwrot pieniêdzy za benzynê. Z pieniêdzy podatników oczywicie. Prawie ka¿dy pose³ rozlicza w ten sposób wydatki na paliwo.
Ale dlaczego robi¹ tak ministrowie, którzy nawet nie maj¹ okazji
korzystaæ ze swoich prywatnych samochodów? Na co dzieñ wo¿eni
s¹ autami rz¹du i nic nie p³ac¹. Gdyby tego by³o ma³o okazuje siê, ¿e
¿ona Donalda Tuska Ma³gorzata jedzi rz¹dow¹ limuzyn¹ promowaæ
swoj¹ ksi¹¿kê... Tusk upomnia³ ministrów naci¹gaj¹cych podatników za rzekomo wyje¿d¿one paliwo, a sam pozwala ¿onie jedziæ za
nasze. Dziki kraj.

Rozdaj¹ publiczn¹ kasê, a w zamian !!!
Koledzy i znajomi królika ci¹gle zarabiaj¹ ogromn¹ kasê. Pozostaje
wiêc zapytaæ, dlaczego wybrane media zarabiaj¹ najwiêcej na pañstwowych reklamach? Parlamentarny zespó³ do spraw wolnoci s³owa, opublikowa³ raport pt. Wydatki Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i ministerstw na og³oszenia i komunikaty w rodkach masowego przekazu w latach 2008-2012. Raport powsta³ na podstawie
informacji dostarczonych przez Kancelariê Prezesa Rady Ministrów
i resorty w odpowiedzi na interpelacje pos³ów pracuj¹cych w zespole. I mimo tego, ¿e ministrowie maj¹ obowi¹zek odpowiedzi na takie
wyst¹pienia pos³ów w ci¹gu 30 dni, to zebranie informacji trwa³o
prawie rok  a to nie wszystkie dane. Z zebranych informacji wy³ania
siê obraz szastania publicznymi pieniêdzmi pomimo kryzysu. W ci¹gu 5 lat na og³oszenia i komunikaty w rodkach masowego przekazu wydano ok. 125 mln z³!
G³ównym beneficjentem tych publicznych rodków finansowych
jest Gazeta Wybiórcza kierowana przez Michnika i wydaj¹cy j¹
koncern Agora, który zgarn¹³ 51.6% ca³ej puli czyli oko³o 65 mln z³.
Tak wiêc w zasadzie mo¿e byæ rozdawana za darmo, skoro jest w
stanie polegaæ na tak hojnych publicznych sponsorach. Z kolei je¿eli chodzi o telewizjê to najwiêcej rodków zosta³o skierowanych
do telewizji publicznej, ale ju¿ rok 2012 przyniós³ inne priorytety.
Grupa TVN za og³oszenia i reklamy rz¹dowe otrzyma³a 6,5 mln z³ (co
wcale nie dziwi widz¹c jej stronniczoæ i podlizywanie siê rz¹dowi),
podczas gdy TVP zaledwie 3,8 mln z³, za Polsat 3,6 mln z³. Oczy-

wicie nale¿y pamiêtaæ, ¿e ods³oniêcie tego co wydaje Kancelaria
Premiera i ministerstwa na reklamê, to zaledwie przys³owiowy czubek góry lodowej. Przecie¿ mamy ca³y szereg jednostek podporz¹dkowanych resortom, które nie szczêdz¹ grosza, ¿eby reklamowaæ
swoje osi¹gniêcia, ale tak¿e przypodobaæ siê okrelonym mediom.
S¹ jeszcze spó³ki skarbu pañstwa. Wystarczy przejrzeæ g³ówne gazety i obejrzeæ parê programów informacyjnych w g³ównych telewizjach, ¿eby zorientowaæ siê, ¿e spó³ki te maj¹ wielkie bud¿ety reklamowe i jako dziwnym trafem kieruj¹ swoje zamówienia tylko do
okrelonych mediów. A Gazeta Wyborcza czy TVN swojej w³adzy
siê rewan¿uj¹, podtrzymuj¹c j¹ bez wzglêdu na konsekwencje dla
poczytnoci czy ogl¹dalnoci.

Polak poprawia wydajnoæ w pracy, ale lepiej nie zarabia
Jak podaje Eurostat i OECD od kilku lat wydajnoæ polskich pracowników ronie najszybciej w Europie, zostawiaj¹c inne kraje w tyle. Za
wydajnoci¹ nie nad¹¿a jednak wzrost p³ac. To kolejny dowód, ¿e
pracodawcy wykorzystuj¹c kryzys, sztucznie zani¿aj¹ polskie wynagrodzenia. W opublikowanym na stronie Eurostatu zestawieniu,
Polska tylko w 2012 roku osi¹gnê³a 5,6 proc. wzrost produktywnoci. To a¿ o ponad 2 proc. wiêcej ni¿ druga w zestawieniu £otwa i
trzecia Bu³garia. Jak siê ma do tego wzrost p³ac? W 2012 roku realne p³ace w Polsce zmala³y o 0,6 proc., a w 2011 wzros³y zaledwie o
0,2 proc. Jak wyliczy³a niedawno prof. Jadwiga Staniszkis, gdyby
przez ostatnie kilkanacie lat p³ace w Polsce ros³y proporcjonalnie
do wzrostu wydajnoci, rednia pensja powinna u nas wynosiæ o
1000 z³ wiêcej. Co to oznacza? ¯e w naszych domowych bud¿etach
jest o 200 mld z³ rocznie mniej pieniêdzy, które mog³yby byæ przeznaczone np. na konsumpcjê.

Tuskowi gracze
Jak pokazuj¹ sonda¿e doæ du¿a czêæ naszego spo³eczeñstwa pi w
b³ogim letargu i pozwala sobie na dalsze obra¿anie i og³upianie przez
ekipê Donalda. Przecie¿ co zdolniejsze dziecko na poziomie pierwszej
klasy szko³y podstawowej dochodzi do wniosku, ¿e tej politycznej ekipie
rz¹dz¹cej obecnie krajem przez ca³y czas zale¿y wy³¹cznie na ustawieniu
swoich partyjnych kolesi i us³u¿nych im lokalnych klakierów, resztê spo³eczeñstwa mieli i maj¹ w przys³owiowej d Z ca³¹ stanowczoci¹ realizowane jest wyborcze has³o ekipy Donka by ¿y³o siê lepiej, ale kolesiom. Swoimi dzia³aniami pokazuj¹, ¿e gardz¹ spo³eczeñstwem, nawet za
bardzo siê z tym nie kryj¹. Kolejne przewa³ki w ustawianych przetargach,
czy drogocenne prezenty dla ministra Nowaka publicznie s¹ usprawiedliwiane przez Donka tak, jak gdyby nic wielkiego siê nie sta³o. Z ekranów
telewizyjnych w zaprzyjanionych z PO mediach ci¹gle p³ynie jeden i ten
sam przekaz: Polacy nie martwcie siê, nic siê nie sta³o, to tylko drobne
pomy³ki, cieszmy siê zielon¹ wysp¹. Zapominaj¹ dodawaæ, ¿e ta wyspa
ju¿ dawno zatonê³a.
Dla zamydlenia oczu w icie pijarowskim stylu dokonano b³yskawicznych roszad w ekipie rz¹dowej i wcale nie oznacza to, ¿e przyszli lepsi,
którzy bêd¹ dbaæ o interes Polski czy Polaków. Oni maj¹ zagwarantowaæ
Donaldowi parê miesiêcy spokoju na przegrupowanie w szeregach politycznych Platformy, przygotowanie do wyborów samorz¹dowych i europarlamentu oraz kolejny powyborczy sojusz i jeszcze cilejsz¹ wspó³pracê parlamentarn¹ z SLD (tak jak w Warszawie) i Palikociarni¹. Plan strategiczny jest prawie gotowy, teraz tylko potrzeba czasu na wt³oczenie go do
wiadomoci niezorientowanego spo³eczeñstwa. Czy manewr siê powiedzie? Co mi podskórnie podpowiada, ¿e ma szanse na powodzenie,
poniewa¿ oni doskonale maj¹ rozpracowane przez swoich pijarowców
zachowania naszego spo³eczeñstwa. Wystarczy gruszki na wierzbie obiecaæ, a ona w lot b³yskawicy jest podchwytywana, d³ugo ¿yje w umys³ach
spo³eczeñstwa i ma³o kto siê zastanawia, ¿e to kolejna utopia. Sprowadzili
spo³eczeñstwo do roli jeñców, którzy ca³e ¿ycie maj¹ pracowaæ za grosze,
a zamiast emerytury jak te lemingi powinni skakaæ w przepaæ.
Platforma dosz³a do perfekcji w manipulacji. Czasem mam wra¿enie, ¿e

mog¹ zrobiæ ze spo³eczeñstwem wszystko. Mamy cieszyæ siê, ¿e pozwol¹
nam jeszcze ¿yæ, mimo ¿e z dnia na dzieñ coraz ciê¿ej i marniej. W ich
nowej Europie ustawili nas w roli bia³ego niewolnika, stalimy siê najtañsz¹ si³¹ robocz¹ i dalej ten kierunek nasila siê. Z przera¿eniem patrzê na
zachowanie siê czêci naszego spo³eczeñstwa, która niewiadomie daje
sob¹ sterowaæ i ten stan siê pog³êbia. Po tylu przyk³adach korupcji i
dzia³añ wrogich Polakom zastanawiam siê, co jeszcze musi siê wydarzyæ
w naszym kraju, abymy zrozumieli, ¿e przez lewicowe i libertyñskie ekipy
jestemy coraz bardziej og³upiani i ogo³acani. Rok 2014 bêdzie dla nas
testem, jeli go nie zaliczymy, siêgniemy dna.
Zatroskany

Ku rozwadze!
Ucich³ gwar karczemnych spotkañ, które mia³y pielêgnowaæ szlachetne tradycje górnicze i staæ na stra¿y pewnych wartoci chrzecijañskich zakorzenionych w Polskim Narodzie. Nieprzypadkowo
u¿y³em stwierdzenia mia³y pielêgnowaæ, poniewa¿ od d³u¿szego
czasu  z wielk¹ przykroci¹ muszê to stwierdziæ  organizatorzy
niektórych karczm piwnych i czêæ ich uczestników ju¿ dawno rozminêli siê z w³aciwymi celami tych zabaw. Czêsto zdarza siê, ¿e
scenariusze karczemne, ich treæ i uczestnicy swoim zachowaniem
uw³aczaj¹ powadze i godnoci górniczego stanu, jakby pomylili
miejsce karczmy piwnej z szaletem. Nie piszê tych s³ów, ¿eby ponarzekaæ, ale daæ szansê organizatorom i uczestnikom na refleksjê,
aby nie godzili w powagê górniczego stanu. Je¿eli my górnicy obralimy sobie za patronkê w. Barbarê, to mylê, ¿e nie po to, by w
karczemnych scenariuszach wyszydzaæ i wymiewaæ wartoci katolickie i narodowe. Jeli brakuje w³aciwych pomys³ów z tematyk¹
górnicz¹, to nie przeistaczajmy autentycznego spotkania karczemnego w zwyk³y ochlaj.
Górnik

Komisje NSZZ Solidarnoæ przy ZG Rudna i ZG
Lubin przypominaj¹ o wi¹tecznej akcji charytatywnej

Pomó¿
potrzebuj¹cym
Komisje NSZZ Solidarnoæ O/ZG Rudna i O/ZG Lubin apeluj¹ do cz³onków i sympatyków Solidarnoci  do wszystkich
ludzi dobrej woli  o przekazywanie w ramach akcji charytatywnej BONÓW ¯YWNOCIOWYCH.
Bony bêd¹ wymienione na ¿ywnoæ, z której przed wiêtami Bo¿ego
Narodzenia zostan¹ zrobione paczki ¿ywnociowe i przekazane najubo¿szym rodzinom z ¿yczeniami wi¹tecznymi od górników. Wszystkie osoby dobrej woli chc¹ce wesprzeæ tak szlachetn¹ akcjê charytatywn¹ mog¹ przekazaæ czêæ swoich bonów ¿ywnociowych do
19 grudnia 2013 r. w biurach Solidarnoci ZG Rudna G³ówna
lub ZG Lubin G³ówny.

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