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Rozmowy ws. zmian w ZUZP
� propozycja �Solidarno�ci�

Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarno�æ O/ZG �Rudna� po zapoznaniu
siê z propozycj¹ Zarz¹du dotycz¹c¹ wprowadzenia zmian w �Zasa-
dach kszta³towania przyrostu wynagrodzeñ i �wiadczeñ pracowni-
czych� wypracowa³a kontrpropozycjê, gwarantuj¹c¹ pracownikom
wiêkszy przyrost wynagrodzenia. Po konsultacji z przedstawicielami
pozosta³ych Komisji Zak³adowych, Sekcja Krajowa Górnictwa Rud

Miedzi NSZZ �Solidarno�æ� przyjê³a stanowisko z pro-
jektem zmian, które przekaza³a pracodawcy i pozo-
sta³ym Zwi¹zkom Zawodowym dzia³aj¹cym w KGHM
na spotkaniu w dniu 24.09.2015 r. Poni¿ej propozycja
�Solidarno�ci�.

PROJEKT ZMIAN W §76 DO ZUZP
Zasady kszta³towania przyrostu wynagrodzeñ

i �wiadczeñ pracowniczych

1. Strony uk³adu ustalaj¹, ¿e wzrost wynagrodzeñ
pracowniczych w Spó³ce bêdzie realizowany poprzez
wzrost stawek osobistego zaszeregowania oraz �wiad-
czeñ pracowniczych na dany rok kalendarzowy. Wzrost
ten ustala siê w porozumieniu, które powinno byæ za-
warte do koñca lutego danego roku.

2. Negocjacje w celu zawarcia porozumienia rozpo-
czynaj¹ siê w drugiej dekadzie stycznia danego roku.

3. W trakcie pierwszego spotkania Spó³ka przedsta-
wia informacjê o prognozowanej sytuacji Spó³ki i zak³a-
danych wielko�ciach makroekonomicznych. Ponadto
Spó³ka przedstawia informacjê w postaci Raportu o wy-
nagrodzeniach z kolejnych 5 lat poprzedzaj¹cych nego-
cjacje z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zagadnieñ:
a. zatrudnienie w KGHM Polska Mied� S.A.,
b. zaszeregowania i przeszeregowania pracowników,
c. �rednie p³ace i przychody ze stosunku pracy,
d. realny wzrost wynagrodzeñ,
e. benchmark wynagrodzeñ,
f. polityka p³acowa w poprzedzaj¹cym negocjacje roku,
g. �rednie p³ace w poprzedzaj¹cym negocjacje roku,
h. funkcja kosztowa,
i. struktura kosztów w KGHM Polska Mied� S.A.,
j. wydajno�æ pracy w KGHM Polska Mied� S.A.,
k. wska�niki rentowno�ci i produktywno�ci p³ac.

4. W przypadku niezawarcia porozumienia okre�lo-
nego w pkt. 1 Spó³ka dokonuje rewaloryzacji stawek
osobistego zaszeregowania od 1 stycznia danego roku
o wska�nik przyrostu przeciêtnego miesiêcznego wyna-
grodzenia w sektorze przedsiêbiorstw bez nagrody z zy-
sku w czwartym kwartale rok do roku og³oszonego przez
Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego.

Stanowisko
Stanowisko Prezydium Zarz¹du Regionu Zag³êbie Miedziowe NSZZ
�Solidarno�æ� z dnia 21 wrze�nia 2015 r. w sprawie gwarancji zatrud-
nienia po po³¹czeniu oddzia³ów KGHM.

Prezydium Zarz¹du Regionu Zag³êbie Miedziowe NSZZ �Solidarno�æ� ze
zdumieniem konstatuje fakt, ¿e od 6 sierpnia br. do dzi� (21 wrze�nia) nikt
nie udzieli³ odpowiedzi na pisemne wyst¹pienie organizacji zak³adowych
NSZZ �Solidarno�æ� w Zak³adzie Hydrotechnicznym w Rudnej i Zak³a-
dach Wzbogacania Rud w Polkowicach w sprawie braku gwarancji za-
trudnienia po planowanym po³¹czeniu oddzia³ów, skierowane do preze-
sa Zarz¹du KGHM Polska Mied� S.A.



�wiadczy to o du¿ej arogancji i niew³a�ciwym rozumieniu dialogu ze
zwi¹zkami. Prezydium Zarz¹du Regionu wzywa do podjêcia rozmów z
organizacjami zwi¹zkowymi w obu oddzia³ach na temat wspomnianych
gwarancji. Wynegocjowanie porozumienia w tej sprawie mo¿e uspokoiæ
atmosferê w zak³adach.

Mimo, ¿e zwi¹zki i dyrekcja s¹ autonomicznymi stronami dialogu spo-
³ecznego w zak³adzie, ustne zapewnienia dyrektora w tej sprawie prezen-
towane podczas rozmów s¹ niewystarczaj¹ce, poniewa¿ nie przedsta-
wiono ¿adnej koncepcji rozwoju nadbudowy administracyjnej w oddzia-
³ach wobec planowanego po³¹czenia tych podmiotów.

Zapytanie o badania pracowników
nara¿onych na wibracje

Komisja Zak³adowa NSZZ �Solidarno�æ� O/ZG �Polkowice-Sieroszo-
wice� wystosowa³a pismo do pracodawcy w sprawie badañ dla pra-
cowników nara¿onych na wibracje. Maj¹c na uwadze zdrowie pra-
cowników naszego Zak³adu pracy, którzy pracuj¹ jako operatorzy
maszyn górniczych w nara¿eniu na wibracje, wyst¹pili�my z pismem
do Dyrektora o dodatkowe badania dla pracowników.

�Solidarno�æ� wraz z ZZPD wnios³a o udzielenie informacji, czy operato-
rzy maszyn górniczych pracuj¹cy w nara¿eniu na wibracje s¹ poddawani,
w czasie okresowych badañ lekarskich, tak¿e badaniom na wyst¹pienie
skutków takich wibracji dla zdrowia. W przypadku, gdy takie badania nie
by³yby przeprowadzane, prosili o podjêcie stosownych dzia³añ w tym
kierunku, m.in. niezw³oczne wytypowanie grupy pracowników pracuj¹-
cych w nara¿eniu na wibracje i przeprowadzenie odrêbnych badañ. Do-
datkowo wnosili o podjêcie odpowiednich dzia³añ w celu wyeliminowa-
nia ryzyka zawodowego zwi¹zanego z nara¿eniem na wibracje, ewentual-
nie ograniczeniem tego ryzyka do mo¿liwie najni¿szego poziomu, w tym
przez zastosowanie materia³ów, elementów i uk³adów izoluj¹cych i t³u-
mi¹cych drgania, m.in. amortyzowanych siedzisk, uchwytów i rêkawic
antywibracyjnych.

W odpowiedzi Dyrektor Naczelny stwierdzi³, ¿e stosuj¹ siê do obecnie
obowi¹zuj¹cego prawa, tj. Rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spo-
³ecznej z dnia 30 maja 1996 r. wraz ze zmianami ujêtymi w Rozporz¹dze-
niu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. Z uzyskanych od Miedzio-
wego Centrum Zdrowia informacji wynika, ¿e badania zatrudnionych nie
wykaza³y negatywnych skutków wibracji na zdrowie pracowników na-
szego zak³adu.

�Wykorzystuj¹c sposobno�æ kszta³towania �wiadomo�ci pracowników
w zakresie zagro¿eñ w �rodowisku pracy apelujê o wsparcie ze strony
organizacji zwi¹zkowych (SIP) w ustawicznym przekonywaniu pracowni-
ków, ¿e nara¿enie pracowników na drgania jest w du¿ej mierze zale¿ne od
indywidualnej techniki pracy, szybko�ci przemieszczaj¹cych siê maszyn
dostosowanej do warunków drogowych oraz od jako�ci przeprowadza-
nych przez operatorów przegl¹dów technicznych maszyn i ich wyposa-
¿enia.� � podsumowa³ pracodawca.

Jest jeszcze nadzieja
Po wojnie alianci sprzedali nas w Ja³cie za cenê spokoju. Kiedy ich wojna
ju¿ siê skoñczy³a, u nas walka o wolno�æ trwa³a jeszcze pó³ wieku. Nie
obj¹³ nas plan Marshalla, ale po otwarciu granic Polacy szybko zaczêli
odrabiaæ zaleg³o�ci. Lata 90. wyzwoli³y ogromny potencja³ Polaków; han-
del z ³ó¿ek polowych przeniós³ siê do marketów, a manufaktury zamienia-
³y siê w nowoczesne hale fabryczne. Wyjazdy do pracy owocowa³y po-
wrotem ludzi i nap³ywem dewiz do ojczyzny. Powstawa³y rodzinne firmy,
o¿ywi³o siê budownictwo, ros³a konsumpcja. Gdyby zostawiæ to na ¿ywio³
- byliby�my dzi� w awangardzie Europy!

Na nasze nieszczê�cie Zachód udzieli³ nam �pomocy�. Wpuszczenie do
Polski obcego kapita³u poza kontrol¹ zniszczy³o nasz przemys³, rodzim¹
przedsiêbiorczo�æ, zabra³o nam banki, fabryki, media i co tam mia³o jesz-
cze jak¹� warto�æ. Dotacje z UE zad³u¿y³y wiêkszo�æ miast i gmin; wszak

po³owê inwestycji trzeba by³o sfinansowaæ samemu. Szczodrze udziela-
ne kredyty przez MFW s¹ ju¿ dzi� nie do sp³acenia, a starannie wyselekcjo-
nowane �elity� na wy�cigi koñcz¹ proces kolonizacji Polski. Za naszymi
plecami buduje siê drug¹ nitkê ruroci¹gu Nord Stream. Pomimo �fronto-
wego� po³o¿enia Niemcy nie chc¹ nam oddaæ swych baz NATO i oficjalnie
informuj¹ o niemo¿no�ci wsparcia krajów Europy �rodkowo-Wschod-
niej w przypadku agresji Rosji. Przewodnicz¹cy europarlamentu Martin
Schulz straszy nas nawet interwencj¹ zbrojn¹, je�liby�my nie chcieli przy-
j¹æ pierwszego kontyngentu islamskich imigrantów...

Nigdy nie jest za pó�no na otrze�wienie. Zw³aszcza, gdy zrobi siê rachu-
nek zysków i strat tej naszej �transformacji�. Polska rozwija siê i kwitnie!
- tokuj¹ mainstreamowe media. Jednak cena za ¿ycie na kredyt bêdzie
straszna. W mikroskali przekonali siê ju¿ o tym frankowicze. Wpuszczaj¹c
dzi� niekontrolowane rzesze imigrantów islamskich, Europa zak³ada so-
bie pêtlê na szyjê. Choæ raz zachowajmy siê racjonalnie, sprzymierzmy w
dzia³aniu z Wêgrami, Czechami, Ba³tami, Skandynawi¹...

Nikt nie wie, ilu d¿ihadystów wniknê³o z t³umem imigrantów do Europy.
Przebudzenie nast¹pi z pierwszymi zmasowanymi zamachami terrory-
stycznymi. Jest jeszcze nadzieja dla Polski, pod warunkiem, ¿e wiedza o
zagro¿eniu dotrze do �wiadomo�ci ca³ego spo³eczeñstwa. I ¿e wszyscy
razem zgodnie zag³osuj¹ w jesiennych wyborach na tê partiê, która za-
pewni im bezpieczeñstwo. I nie jest to ani lewica, ani PO; kiedy chodzi o
nasze ¿ycie, koñcz¹ siê ¿arciki i podzia³y.

Lech Makowiecki, W sieci 21-27 wrze�nia

Polak m¹dry przed szkod¹, czyli 10
argumentów przeciw przyjmowaniu

muzu³mañskich imigrantów
Choæ temat by³ ju¿ przerabiany w mediach wielokrotnie, po ostatnim
wyra¿eniu zgody przez rz¹d Ewy Kopacz na przyjêcie imigrantów i
zbli¿aj¹cych siê w Polsce wyborach parlamentarnych, które mog¹
wszystko zmieniæ, nale¿y postawiæ sobie pytanie: dlaczego nie po-
winni�my przyj¹æ tzw. �uchod�ców�? Wbrew serwowanej nam poli-
tycznie poprawnej medialnej papki jest wiele racjonalnych argu-
mentów przemawiaj¹cych za tym. Przede wszystkim nie powinni�my
obwiniaæ siê za brak solidarno�ci europejskiej czy niedobory wspó³-
czucia dla uchod�ców, bo jeste�my niepodleg³ym narodem i nasze
dobro jest na pierwszym miejscu. Poni¿ej 10 argumentów przema-
wiaj¹cych za tym, ¿eby nie przyjmowaæ muzu³mañskich imigrantów
do Polski.

1) W�ród imigrantów s¹ terrory�ci
Oficjalnie w nagraniach mówi¹ o tym przywódcy organizacji terrorystycz-
nych. Wielu z nielegalnych imigrantów zniszczy³o swoje dokumenty, ¿eby
podaæ siê za uciekaj¹cych przed wojn¹ Syryjczyków lub Erytrejczyków.
Tym ³atwiej dla terrorystów jest dostaæ siê do unijnej strefy Schengen.
Dziennikarzom i internautom uda³o siê równie¿ zestawiæ opublikowane w
internecie zdjêcia terrorystów ISIS (tzw. pañstwa islamskiego) z fotogra-
fiami �uchod�ców�. Tylko dziêki tak prostemu, choæ ¿mudnemu zabiego-
wi uda³o siê rozpoznaæ kilku terrorystów. Jednak to jest jedynie kropla w
morzu. Terrory�ci tylko czekaj¹ na sygna³, a wtedy ca³a nienawi�æ muzu³-
mañskich terrorystów zostanie skierowana przeciw Europejczykom. Skoro
tylko jeden muzu³manin móg³ w bia³y dzieñ odci¹æ g³owê brytyjskiemu
¿o³nierzowi na londyñskiej ulicy, do czego zdolna bêdzie ca³a armia?!

Jak powiedzia³ prof. Wolniewicz: nie ka¿dy muzu³manin to terrorysta, ale
ka¿dy terrorysta to muzu³manin.

2) Ucieczka przed wojn¹ czy emigracja zarobkowa?
Imigranci, uchod�cy, azylanci � jak ich nie nazwaæ, znale�ni dobry spo-
sób, ¿eby przedostaæ siê do krajów zachodniej Europy. Zniszczyli doku-
menty, ¿eby podaæ siê np. za obywateli Syrii uciekaj¹cych przed wojn¹.
Gdyby podali siê za obywateli innego kraju, zostaliby z miejsca deporto-
wani. Co ciekawe zgodnie z danymi udostêpnionymi przez unijny Euro-
stat 75% imigrantów to mê¿czy�ni. Na materia³ach filmowych ewidentnie
widaæ, ¿e do Europy masowo przybyli m³odzi mê¿czy�ni. Od zawsze w
wiêkszo�ci kobiety, dzieci i osoby w podesz³ym wieku ucieka³y przed
wojn¹. Obecnie mamy do czynienia z emigracj¹ zarobkow¹, a konkretniej
to ujmuj¹c emigracj¹ zasi³kow¹.



3) Polska? Dlaczego nie bogatsze kraje?!
Pañstwa zachodnie bardzo chêtnie dziel¹ siê problemami narzucaj¹c w³a-
sne rozwi¹zanie innym krajom Unii Europejskiej. Polska nie powinna
przyjmowaæ uchod�ców z Afryki i bliskiego wschodu, oni powinni byæ
przyjmowani prze kraje, które tam rozpêta³y wojny, czyli Stany Zjednoczo-
ne, Wielk¹ Brytaniê i Francjê. Podobnie jak nasi zachodni s¹siedzi od
sprawy uchod�ców rêce umywaj¹ równie¿ pañstwa bliskiego wschodu.
Bogate kraje arabskie takie jak: Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty
Arabskie, Kuwejt czy Bahrajn ani my�l¹ o przyjêciu imigrantów do siebie.
Szczytem hipokryzji by³a propozycja sfinansowania przez Arabiê Sau-
dyjsk¹ Niemcom 200 meczetów, ¿eby imigranci mieli gdzie siê modliæ�
To s¹ pañstwa zdominowane przez muzu³manów, dlaczego wiêc my mie-
liby�my ich przyj¹æ, a oni nie? Albo nie chc¹ mieæ problemów u siebie,
albo jest to zmasowany atak na nasz¹ cywilizacjê.

4) Niemiecka polityka Unii Europejskiej przeciw Polsce
Premier Ewa Kopacz najpierw wyrazi³a zgodê na przyjêcie 2 tys. imigran-
tów, a pó�niej potajemnie zmieni³a zdanie i na polecenie Angeli Merkel
zwiêkszy³a ilo�æ mo¿liwych do przyjêcia uchod�ców do nieca³ych 12 tys.
Sta³o siê tak pomimo przeprowadzonych badañ opinii publicznej jedno-
znacznie wskazuj¹cych brak zgody spo³eczeñstwa na takie kroki. Czy tak
powinien postêpowaæ premier polskiego rz¹du, wbrew woli narodu?
Dodatkowo Polska zdradzi³a kraje z grupy Wyszehradzkiej tj. Czechy, S³o-
wacjê i Wêgry, które sprzeciwi³y siê decyzji Unii Europejskiej. Pojawiaj¹ siê
g³osy, ¿e bogatsze kraje zrobi¹ selekcjê i przyjm¹ do siebie wykszta³co-
nych, znaj¹cych jêzyki imigrantów, dziêki którym ich gospo-
darki nie ucierpi¹ My nawet nie bêdziemy mieæ na to wp³ywu.

5) Wszechobecny brud i brak szacunku
Widz¹c co dzieje siê w Zachodnich krajach, przede wszyst-
kim Francji i Wielkiej Brytanii, dlaczego nasz (?) rz¹d chce
stworzyæ te same problemy w Polsce? Politycy w imieniu
obywateli przyjmuj¹ imigrantów, choæ sami nie bêd¹ miesz-
kaæ w ich s¹siedztwie � nie chc¹, ¿eby muzu³manie �uboga-
cali� ich kulturowo. Gdziekolwiek imigranci siê nie pojawi¹,
czy to na dworcu, autostradzie, mieszkaniach komunalnych,
wszêdzie zostawiaj¹ po sobie wysypisko �mieci. Przyznane
im mieszkania obracaj¹ w py³, a do innych siê w³amuj¹ i
nielegalnie je zajmuj¹. Czy tak zachowuj¹ siê go�cie? Docho-
dzi³o nawet do tak kuriozalnych sytuacji, ¿e rzucali na tory
wodê i ¿ywno�æ przekazywan¹ im przez wêgierskie s³u¿by.
Nie chcieli te¿ przyj¹æ pomocy od Czerwonego Krzy¿a, bo to
symbol chrze�cijañstwa.

6) Obca cywilizacja
W mi³o�ci przeciwieñstwa siê przyci¹gaj¹, ale ta zasada nie
ma zastosowania w przypadku religii � zw³aszcza, gdy jedna
z nich chce zwalczyæ drug¹. Cywilizacja europejska (chrze-
�cijañstwo) jest zupe³nie odmienna od arabskiej (islam). Na-
wet najbardziej zagorzali zwolennicy przyjmowania imigran-
tów, je�li przejd¹ do drugiego obiegu informacji, czyli inter-
netu, gdzie nie ma poprawno�ci politycznej, stosunkowo
szybko zmieni¹ zdanie o 180 stopni w obawie przed utrat¹
zdrowia lub ¿ycia swojego i bliskich. Mordowanie chrze�ci-
jan w Afryce i na bliskim wschodzie ju¿ tak spowszednia³o, ¿e
media pomijaj¹ ten temat. Ile mo¿na pisaæ o tym samym (!),
wystarczy, ¿e papie¿ co jaki� czas przypomni o prze�ladowa-
niach i sprawê mo¿na zamkn¹æ.

Zreszt¹, po co szukaæ tak daleko. Wystarczy przywo³aæ zama-
chy terrorystyczne w Madrycie czy Nowym Jorku lub obciê-
cie g³owy brytyjskiego ¿o³nierza na ulicach Londynu w bia³y
dzieñ przez zwolennika religii �pokoju�. Inn¹ kwesti¹ s¹ za-
bójstwa honorowe. Z powodu tego, ¿e dziecko samo znaj-
dzie partnera zamiast wzi¹æ �lub poprzez aran¿owane przez
rodziców ma³¿eñstwo, mo¿na je zabiæ. �lub mo¿na wzi¹æ z kilkuletni¹
dziewczynk¹. Je�li kobieta od Ciebie odejdzie mo¿esz oblaæ j¹ kwasem.
Kobieta musi byæ ci uleg³a, je�li nie jest bij j¹ dopóki nie zmieni zdania.
Innowierców mo¿na oszukiwaæ, je�li nie chc¹ przej�æ na islam nawet
zabiæ. Jak to siê ma do cywilizacji bia³ego cz³owieka? Muzu³mañscy imi-
granci nigdy nie zasymiluj¹ siê z nasz¹ cywilizacj¹, bêd¹ tworzyæ getta z
obowi¹zuj¹cym prawem szariatu. W Wielkiej Brytanii i Francji ju¿ chc¹
wprowadzenia prawa szariatu.

7) Leczyæ czy zapobiegaæ?
Zamiast rozwi¹zaæ problem u �ród³a próbuj¹c rozwi¹zaæ konflikt w Syrii,
chcemy (oni chc¹) przyjmowaæ do siebie wszystkich, którym uda siê
przyp³yn¹æ lub dojechaæ do Europy. Oznacza to, ¿e jeszcze wiêcej dzieci

utonie, w mediach bêd¹ nam pokazywaæ kolejne dramaty a emigrancka
spirala coraz bardziej bêdzie siê nakrêcaæ. Czy w razie wybuchu wojny w
Chinach przyjmiemy ma³¹ grupê uchod�ców w ilo�ci 100 milionów osób?
Stany Zjednoczone zostawi³y Irak bez ochrony wojskowej a kraje zachod-
niej Europy rozpêta³y wiosnê arabsk¹ obalaj¹c dyktatorów, którzy mimo
wszystko rz¹dzili lepiej ni¿ ma to obecnie miejsce. Dlaczego Polska ma
p³aciæ za ich petrodolary?

8) Przymus zamiast dobrowolno�ci
Nie ma mowy o dobrowolno�ci w przyjmowaniu imigrantów. Dosz³o
nawet do tego, ¿e przewodnicz¹cy Parlamentu Europejskiego chce �na-
rzuciæ si³¹� imigrantów pañstwom Europy �rodkowo-wschodniej, które
nie chc¹ siê zgodziæ na ich przyjêcie. Jak widaæ w Unii nie ma demokracji,
decyduj¹ najsilniejsi, czyli np. Niemcy. Teraz mo¿na zrozumieæ dlaczego
na Uniê Europejsk¹ z³o�liwi mówi¹ Zjednoczone Socjalistyczne Republiki
Europejskie.

Pojawiaj¹ siê te¿ g³osy, ¿e my kiedy� równie¿ masowo uciekali�my przed
wojn¹. Ju¿ poruszali�my kwestiê, ¿e to jest emigracja zarobkowa, a nie
ucieczka przed wojn¹, wiêc skupmy siê nad innym aspektem tej sprawy.
Przede wszystkim ka¿dy obcokrajowiec u¿ywaj¹cy tego stwierdzenia po-
winien dostaæ w twarz � i to mocno. Emigracja w czasie i po II Wojnie
�wiatowej wynik³a z tzw. �czwartego rozbioru polski�, który zgotowa³y
nam dwa mocarstwa: Niemcy i Rosja (ZSRR), a Francja i Wielka Brytania,
rzekomi sojusznicy, wystawili Polskê do wiatru. W pó�niejszym czasie
Rosja do³¹czy³a do aliantów i ponownie Zachodnie pañstwa rzuci³y nas

na pastwê losu tym razem w rêce sowietów skazuj¹c Polaków na kilka-
dziesi¹t lat okupacji i zamordyzmu. Nikt z Zachodu nie ma prawa wytykaæ
Polsce emigracji, bo oni sami j¹ spowodowali! Podobnie zreszt¹ jak obec-
nie w Iraku i Syrii.

9) Masowe gwa³ty
Zwolennicy przyjmowania imigrantów to przede wszystkim osoby o po-
gl¹dach lewicowych i liberalnych. Walcz¹ o równouprawnienie jednocze-
�nie okazuj¹c szacunek do religii, która traktuje kobiety gorzej od zwierz¹t
i nakazuje im chodziæ w burkach zas³aniaj¹cych ca³e cia³o. Gdy kobieta nie
jest ubrana po �muzu³mañsku� nic nie stoi na przeszkodzie, ¿eby doko-
naæ gwa³tu. Tam gdzie s¹ muzu³mañscy imigranci wzros³a przestêpczo�æ
� to jest niepodwa¿alny fakt. Najgorszym europejskim przyk³adem jest
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Szwecja, gdzie od jakiego� czasu przez politycznie poprawne komunikaty
przebijaj¹ siê oficjalne informacje o gwa³tach na Szwedkach. Mniejszo�æ
muzu³mañska w Szwecji stanowi 5% ludno�ci, a wed³ug statystyk do-
puszczaj¹ siê oni 77% wszystkich gwa³tów!

10) Wiêkszo�æ spo³eczeñstwa jest przeciwna
Podobnie jak w przypadku wieku emerytalnego, obowi¹zku szkolnego
sze�ciolatków i prywatyzacji lasów pañstwowych, rz¹d PO-PSL komplet-
nie ignoruje zdanie spo³eczeñstwa w kwestii imigrantów. Wiêkszo�æ Po-
laków jest przeciwna ich przyjmowaniu. Polska zmaga siê z w³asnymi
problemami, nie ma mieszkañ komunalnych dla biednych rodzin, zasi³ki
dla bezrobotnych s¹ dramatycznie niskie, a imigranci automatycznie otrzy-
maliby wy¿sze �wiadczenia i mieszkania � czy to jest uczciwe?

Trzeba to powiedzieæ wprost. Bêdziemy utrzymywaæ te osoby ju¿ zawsze.
Unia Europejska da wy³¹cznie kilkakrotnie zastrzyk gotówki, pó�niej bê-
dziemy musieli sami sobie radziæ.  Muzu³manie z Afryki i bliskiego wscho-
du nie s¹ skorzy do pracy, ich religia wrêcz zezwala im na pobieranie
zasi³ków z krajów �innowierców�, jako nale¿ny im religijny podatek �d¿i-
zja� co ju¿ stosuj¹ wobec chrze�cijan np. w Iraku.

U nas statystycznie na jedn¹ kobietê przypada 1,3 dziecka. Muzu³manie
maj¹ wiele ¿on i u nich kilkoro dzieci to minimum. Czy na pewno jeste�my
w stanie to wszystko ud�wign¹æ? Ka¿dy uchod�ca zgodnie z unijnymi
przepisami ma prawo sprowadziæ swoj¹ rodzinê. Ich rodziny nie wygl¹-
daj¹ tak jak obecnie ma to miejsce w Europie. U nas zazwyczaj to jest
model 2+1, czyli m¹¿, ¿ona i dziecko. U nich poligamia jest na porz¹dku
dziennym. Przyjmuj¹c na pocz¹tek 12 tysiêcy imigrantów szybko oka¿e
siê, ¿e na utrzymaniu bêdziemy mieæ równie¿ ich rodziny i liczba uro�nie
do 100 tysiêcy. Mieszkañcy krajów arabskich dostaj¹c sygna³y od bli-
skich i znajomych, którzy uciekli do Europy o mo¿liwo�ci ³atwiejszego
¿ycia na naszym kontynencie bez wahania rusz¹ do Europy i wspomnia-
na liczba szybko siê zwielokrotni.

������������-

Rz¹d zgodnie z poleceniem Niemiec podj¹³ decyzjê o przyjêciu imigran-
tów wbrew woli spo³eczeñstwa. Pozostaje nam po¿egnaæ ich przy na-
stêpnych wyborach parlamentarnych i postawiæ na opcjê, która naprawi
ten problem i cofnie wiele innych szkodliwych decyzji. Id�my na wybory
i miejmy wp³yw na to co dzieje siê w Polsce. Niech w³adza liczy siê z
naszym zdaniem!

Niewykorzystane bierne
prawo wyborcze

Analizuj¹c coraz to nowsze sonda¿e podawane przez media z przera¿e-
niem patrzê na niem¹ czê�æ polskiego spo³eczeñstwa, która na przestrze-
ni ostatnich 25 lat nie uczestniczy³a w ¿adnych wyborach. Czy tak ciê¿ko
zrozumieæ, ¿e ¿adnym narzekaniem ani krytykanctwem nie jeste�my w
stanie niczego zmieniæ? Nasza bierno�æ nie mo¿e ograniczaæ siê tylko do
narzekania. Nie zapominajmy, ¿e zaniechanie w kwestii pój�cia na wybory
to równie¿ jest wybór � przyzwolenie na obecn¹ sytuacjê w Polsce. Prze-
liczaj¹c wszystkie podawane wyniki sonda¿owe okazuje siê, ¿e we wszyst-
kich poprzednich wyborach nie uczestniczy³a prawie po³owa doros³ego
spo³eczeñstwa. I nie dziwmy siê, ¿e mamy taki stan rzeczy, bo w bardzo
du¿ym stopniu decyzje bardzo wa¿ne i odpowiedzialne �w jakim kraju
bêdê ¿y³� podejmuje ta milcz¹ca po³owa pozostawiaj¹c w³adzê w rêkach
ma³ej mniejszo�ci, która przez okres ostatnich o�miu lat dobitnie pokaza-
³a jak nie nale¿y rz¹dziæ.

W dalszym ci¹gu w³adza nie pozostawia nam ¿adnych w¹tpliwo�ci co do
swoich intencji � dla tow. Kopacz i jej platformersów licz¹ siê tylko sto³ki.
Senat nie zgodzi³ siê na przeprowadzenie referendum w sprawie obni¿e-
nia wieku emerytalnego, obowi¹zku szkolnego sze�ciolatków i zachowa-
nia lasów w polskich rêkach. Prezydent Duda z³o¿y³ do Sejmu projekt
ustawy obni¿aj¹cy wiek emerytalny dla kobiet i mê¿czyzn. Od razu pole-

Podziel siê posi³kiem
Organizacja Zak³adowa NSZZ �Solidarno�æ� w Przedsiêbiorstwie
Budowy Kopalñ PeBeKa S.A. w Lubinie og³asza AKCJÊ CHARYTA-
TYWN¥ �Podziel siê posi³kiem�.

Blisko nas ¿yje wiele rodzin, które znalaz³y siê w ciê¿kiej sytuacji z
powodu ró¿nych przeciwno�ci losu. Komisja Zak³adowa �Solidar-
no�æ� stara siê pomagaæ takim ludziom, poprzez ró¿ne akcje, w któ-
rych nasi Cz³onkowie mog¹ wesprzeæ najbardziej potrzebuj¹cych.
Naszymi podopiecznymi jest miêdzy innymi wielodzietna rodzina,
która znalaz³a siê w wyj¹tkowo ciê¿kiej sytuacji materialnej i na bie-
¿¹co potrzebuje ¿ywno�ci.

W zwi¹zku z powy¿szym Komisja Zak³adowa NSZZ �Solidarno�æ�
Przedsiêbiorstwa Budowy Kopalñ PeBeKa S.A. w Lubinie APELUJE
do cz³onków i sympatyków �Solidarno�ci� - do wszystkich ludzi
dobrej woli - o przekazywanie w ramach akcji charytatywnej bonów
na posi³ki profilaktyczne. Bony zostan¹ zamienione na ¿ywno�æ, z
której zostan¹ zrobione paczki ¿ywno�ciowe i przekazane najubo¿-
szym rodzinom.

Wszystkie osoby dobrej woli, chc¹ce wesprzeæ tak szlachetn¹ akcjê
charytatywn¹ mog¹ przekazaæ swoje bony ¿ywno�ciowe w siedzi-
bie Komisji Zak³adowej w budynku D-26 pok. 110 lub do naszych
przedstawicieli na rejonie.

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

Komisje NSZZ �Solidarno�æ� przy ZG �Rudna� i ZG
�Lubin� oraz w PeBeKa przypominaj¹ o �wi¹tecznej
akcji charytatywnej

Pomó¿ potrzebuj¹cym
Komisje NSZZ �Solidarno�æ� O/ZG �Rudna� i O/ZG �Lubin� oraz
PeBeKa apeluj¹ do cz³onków i sympatyków �Solidarno�ci� � do
wszystkich ludzi dobrej 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 osoby dobrej woli, chc¹ce wesprzeæ tak szlachetn¹ akcjê
charytatywn¹, mog¹ przekazaæ czê�æ swoich bonów ¿ywno�ciowych
do 18 grudnia 2015 r. w biurach �Solidarno�ci�.

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

cia³a ciêta riposta Platformy ustami marsza³ek Sejmu, ¿e w tej kadencji ten
projekt pod obrady na pewno nie trafi. Skoro tak, to nas wszystkich bez
wyj¹tku, razem z dotychczasowymi maruderami, którzy w wyborach nie
uczestniczyli, powinno trafiæ co� pozytywnego, aby�my tê bandê oszu-
stów ca³kowicie odsunêli od w³adzy na boczny tor razem z poci¹giem,
którym tow. Kopacz podró¿uje po kraju by wiêcej ju¿ nie szkodzili. Mam
nadziejê, ¿e do wyborów parlamentarnych dojrzejemy do pój�cia do urny,
jeden drugiego przekonamy na tyle, ¿e warto skorzystaæ z kartki wybor-
czej, bo ona mo¿e zagwarantowaæ nam godniejsze warunki pracy, spokój
spo³eczny i bezpieczeñstwo. Poka¿my rz¹dz¹cym chocia¿ tym razem, ¿e
rozum jest w stanie zwyciê¿yæ z naiwno�ci¹. Czy tak siê stanie zobaczymy
ju¿ 25 pa�dziernika. Do trzech razy sztuka.

Zatroskany


