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APEL

Zarz¹du Regionu Zag³êbie Miedziowe NSZZ �Solidarno�æ�
z dnia 19 pa�dziernika 2015 r. ws. udzia³u w wyborach parlamentarnych

25 pa�dziernika 2015 r. bêdziemy wybieraæ pos³ów i senatorów na najbli¿sze
cztery lata. Od tego czy i jak zag³osujemy bêdzie zale¿a³a przysz³o�æ naszego

kraju � struktura gospodarki i ¿ycia spo³ecznego obywateli.

Zarz¹d Regionu Zag³êbie Miedziowe NSZZ �Solidarno�æ� apeluje do wszystkich
cz³onków i sympatyków o wziêcie udzia³u w wyborach i oddanie g³osów

na osoby, które przestrzegaj¹ warto�ci NSZZ �Solidarno�æ�
i realizuj¹ postulaty Zwi¹zku.

Ocenê kandydatów u³atwi wej�cie na stronê www.sprawdzampolityka.pl

1. Lokale wyborcze czynne bêd¹ 25 pa�dzier-
nika w godz. 7.00-21.00.

2. Aby otrzymaæ karty do g³osowania, musimy
okazaæ komisji wyborczej dokument ze zdjê-
ciem.

3. Otrzymamy dwie karty do g³osowania. Bia-
³a bêdzie mia³a formê ksi¹¿eczki i znajd¹ siê
w niej kandydaci do Sejmu. Na ¿ó³tej karcie
umieszczona bêdzie lista kandydatów do Se-
natu.

4. W bia³ej ksi¹¿eczce nazwiska kandydatów
na pos³ów znajdziemy, pocz¹wszy od trze-
ciej kartki - listy poszczególnych komitetów
zosta³y uszeregowane w kolejno�ci numerów
list wyborczych wylosowanych w siedzibie
PKW.

5. Na ¿ó³tej karcie do g³osowania, z kandyda-
tami na senatorów, obok nazwiska kandy-
data znajdziemy tak¿e informacjê o nazwie
komitetu, który dany kandydat reprezentuje. SEJM � BIA£A KARTA

tylko jedna lista, tylko jeden kandydat
SENAT � ̄ Ó£TA KARTA
tylko jeden kandydat

Poradnik: jak g³osowaæ w wyborach



Co ukrywa Zarz¹d KGHM?
W dniu 7 pa�dziernika 2015 r. w biurze Zarz¹du KGHM odby³o siê
spotkanie w sprawie planowanego po³¹czenia spó³ek: Centrum
Badañ Jako�ci, KGHM Cuprum, Bipromet oraz czê�ci Inovy. Na
spotkanie zaproszono przedstawicieli dzia³aj¹cych tam organi-
zacji zwi¹zkowych. Ze strony pracodawcy w spotkaniu uczestni-
czy³ wiceprezes Zarz¹du KGHM Marcin Chmielewski wraz z pra-
cownikami biura oraz Zarz¹dy wspomnianych spó³ek, przewidzia-
nych do po³¹czenia. W trakcie spotkania pokazywano materia³
opracowany przez zespó³, który odpowiada za planowane po³¹-
czenie spó³ek. Przekonywano czê�æ zwi¹zkow¹ o wynikaj¹cych z
po³¹czenia dobrodziejstwach zarówno dla nowego podmiotu, jak
i pracowników, którzy maj¹ byæ przeniesieni. Wnioskuj¹c z przed-
stawionej przez pracodawcê prezentacji mo¿na rzec, ¿e otwiera
siê dla wcielanych tam pracowników, których nikt wcze�niej o
tak¹ zgodê nie pyta³, kolejne Eldorado, gdyby nie pewna kwe-
stia, ale jak twierdz¹ znawcy � diabe³ tkwi w szczegó³ach.

£¹czenie ma siê odbywaæ w kilku etapach. Na pierwszy ogieñ pójd¹
pracownicy CBJ, którzy ponoæ tak jak wiêkszo�æ ³¹czonych i w ró¿ny
sposób restrukturyzowanych miejsc pracy, wed³ug zapewnieñ Za-
rz¹du KGHM, nie strac¹. Niestety s¹ to tylko s³owa i slogany niepo-
parte ¿adnym dokumentem, porozumieniem, które do dnia dzisiej-
szego nie zosta³o podpisane przez pracodawcê i organizacje zwi¹z-
kowe. Poza Komisj¹ Miêdzyzak³adow¹ NSZZ �Solidarno�æ� O/ZG
�Lubin�, obejmuj¹c¹ swoj¹ dzia³alno�ci¹ pracowników CBJ, nikt
¿adnego innego projektu porozumienia nie przedstawi³ ani nawet
nie przygotowa³. Niektóre zwi¹zki pomijaj¹ tê kwestiê i proponuj¹
przej�cie do kolejnych spraw. Solidarno�ci s³owne zapewnienia nie
wystarcz¹, bo skoro jest tak dobrze, a po po³¹czeniu bêdzie jeszcze
wiêksza sielanka dla wszystkich pracowników i nikt na tym rzekomo
nie straci, to dlaczego wiceprezes Chmielewski w dniu spotkania na
pytanie przewodnicz¹cego Bogdana Nuciñskiego, �kiedy i czy w
ogóle bêdzie z³o¿ony podpis prezesa KGHM pod tekstem takiego
porozumienia, które ponad miesi¹c temu zosta³o przes³ane� stwier-
dzi³, ¿e takiego porozumienia Zarz¹d KGHM nie podpisze.

Wszyscy zaznajomieni z tematem pracownicy ³¹czonych spó³ek
wiedz¹ doskonale, ¿e w tym porozumieniu chcieli�my zawrzeæ takie
gwarancje pracownicze, które dzi� obowi¹zuj¹. Nie chcieli�my nic
wiêcej, tyle tylko, ¿eby gwarancje zatrudnienia obowi¹zywa³y na d³u¿-
szy okres ni¿ 1 rok � co deklaruje Zarz¹d � i by³y bardziej korzystne
dla pracowników, wiêc czego siê boj¹ i co ukrywaj¹? Miejmy nadzie-

jê, ¿e w³adze firmy pójd¹ po rozum do g³owy, w przeciwnym wypad-
ku pozostaje nam zmieniæ ten Zarz¹d, a mo¿na to uczyniæ m¹drze
oddaj¹c g³os w wyborach do parlamentu.

£¹cz¹ ZWR i ZH
Zgodnie z zapowiedziami, Zarz¹d, na wniosek Dyrektora O/ZWR, 8

pa�dziernika jednog³o�nie
podj¹³ uchwa³ê o po³¹czeniu
Zak³adu Wzbogacania Rud i
Zak³adu Hydrotechnicznego.
Po³¹czenie nast¹pi 1 stycznia
2016 roku. Komisje Zak³ado-
wa NSZZ �Solidarno�æ� O/
ZWR i O/ZH by³y i s¹ przeciw-
ne po³¹czeniu z powodu licz-
nych w¹tpliwo�ci, dotycz¹cych
m.in. celowo�ci integracji
dwóch Oddzia³ów. Kluczow¹
kwesti¹ jest brak podpisania
przez Zarz¹d proponowanych
przez Solidarno�æ gwarancji
zatrudnienia dla pracowników,
co mo¿e budziæ uzasadnione
podejrzenie planowanej re-
dukcji zatrudnienia nie tylko
poprzez odej�cia na emerytu-
ry.

Sowa & Przyjaciele w ZWR?
W ZWR-ach wprowadzane s¹ warto�ci KGHM. Szczególn¹ trosk¹ sze-
fostwo, jak siê wydaje, objê³o tak¹ warto�æ jak¹ jest wspó³dzia³anie.
Objawia siê to fotografowaniem czy te¿ nagrywaniem innych pracow-
ników. Szczególnie cenne s¹ ujêcia dozoru, który np. akurat rozmy�la³
nad prac¹ intensywnie wpatruj¹c siê w sufit, ale zdjêcie zwyk³ego robo-
la, który zdj¹³ kask aby poprawiæ grzywkê te¿ jest nie do pogardzenia.
Jest ju¿ kilka gwiazd, ale fotografów �Julianów� te¿ mo¿e byæ wielu. O
ile zdejmowanie kasku mo¿e byæ zdarzeniem sekundowym o tyle czaje-
nie siê na innych z aparatem jest dzia³aniem, które nie mie�ci siê w
zakresie obowi¹zku i wymaga du¿ego nak³adu czasu. Mo¿na spokojnie
stwierdziæ, ¿e zlecanie takich dzia³añ przez prze³o¿onych to zwyk³e dzia-
³anie na szkodê zak³adu, poniewa¿ kto� nie wykonuje swoich obowi¹z-
ków. Nie wspomnê o trwa³ym niszczeniu takich relacji jak zaufanie,
dziêki któremu m.in. podnosimy wydajno�æ swojej pracy.

Nie wiem sk¹d u prze³o¿onych z nadania jedynie s³usznej linii takie
decyzje i dzia³ania, ale wiem, ¿e to podpada pod podejrzenie utraty
rozumu. Platformerzy rz¹dz¹cy w ZWR-ach chyba nie szkodz¹ celowo
firmie, bo co chwilê widaæ braki w kompetencjach. Nie pomo¿e bezro-
zumne kopiowanie programów typu TPM, LEAN czy inne, je�li w du¿ej
mierze oderwane s¹ od realiów firmy. Na nic wszystkie m¹dre programy,
je�li wprowadzacie atmosferê szczucia, podejrzliwo�ci i nieufno�ci w
relacje pracownicze. Te elementarne zasady zarz¹dzania s¹ niestety obce
wysokop³atnym �specjalistom� z PO.

In¿ynier

Tempo wzrostu gospodarczego
w Polsce w ostatnich 10 latach

O rozwoju w tempie siêgaj¹cym 5%, jak w 2011 roku, polska gospo-
darka mo¿e zapomnieæ. W tym roku najpewniej bêdzie to oko³o 3,5%.
Wed³ug wrze�niowej ankiety przeprowadzonej przez NBP wynika, ¿e
w kolejnych dwóch latach tempo wzrostu nie bêdzie wy¿sze.

Kuriozalne propozycje
Zarz¹du KGHM

W KGHM trwaj¹ rozmowy dotycz¹ce zmian w Zak³adowym Uk³a-
dzie Zbiorowym Pracy. W dniu 6 pa�dziernika odby³o siê kolejne
spotkanie Zwi¹zków Zawodowych z przedstawicielami Zarz¹du
na temat projektu zmian w zapisie par. 76 do ZUZP dla pracowni-
ków KGHM Polska Mied�, dotycz¹cego zasad kszta³towania przy-
rostu wynagrodzeñ i �wiadczeñ pracowniczych. Wcze�niej do-
sz³o do spotkania i uzgodnienia wspólnego stanowiska zwi¹z-



Sprawd�, jak g³osowali pos³owie i senatorowie z two-
jego okrêgu

Karty na stó³
Rozmowa Krzysztofa Losza (Nasz Dziennik) z Przewodnicz¹cym
Komisji Krajowej NSZZ �Solidarno�æ� Piotrem Dud¹.

Premier Ewa Kopacz twierdzi, ¿e kampania �Solidarno�ci� to
dzia³alno�æ polityczna i wspieranie jednej partii, w domy�le PiS.
Oczywi�cie, ¿e aktywno�æ obywatelska w kampanii wyborczej to
anga¿owanie siê w politykê. Ka¿dy obywatel ma do tego prawo, a
tym bardziej niezale¿na i samorz¹dna organizacja zrzeszaj¹ca blisko
700 tys. obywateli. Oczywi�cie, ¿e pani premier nie mo¿e byæ z tej
kampanii zadowolona, bo jak g³osowa³a za wyd³u¿eniem czasu pra-
cy osobom niepe³nosprawnym, wyd³u¿eniem wieku emerytalnego,
odrzuca³a obywatelskie wnioski referendalne, g³osowa³a za anty-
pracowniczymi zmianami w kodeksie pracy czy wreszcie za ograni-
czeniem praw obywatelskich w ustawie o zgromadzeniach, to przy-
pominanie obywatelom o tym pokazuje, ¿e jest hipokrytk¹.

Przecie¿ dzisiaj mówi o podnoszeniu p³ac, a choæby nowelizacja
kodeksu pracy wyd³u¿aj¹ca okres rozliczeniowy i wprowadzaj¹ca
elastyczne formy czasu pracy skutecznie pozbawi³a wiêkszo�ci pra-
cuj¹cych p³atnych nadgodzin, a wiêc obni¿y³a, a nie podnosi³a za-
robki. To nie nasza wina, ¿e PiS, SLD, SP g³osowa³y inaczej ni¿ koali-
cja PO-PSL. Do tego dochodzi ordynarne oszustwo wobec górni-
ków, z którymi zawar³a porozumienie i go nie dotrzyma³a Tak, pani
premier powinna siê martwiæ nasz¹ kampani¹, która o tym przypo-
mina.

Szefowa rz¹du twierdzi, ¿e zwi¹zek dzia³a destrukcyjnie, bo pod-

burza opiniê publiczn¹.
Tylko kto� oderwany od rzeczywisto�ci mo¿e tak mówiæ. Strona
sprawdzampolityka.pl rejestruje g³osowania wszystkich pos³ów i se-
natorów ostatniej kadencji. 450 z nich ponownie ubiega siê o man-
dat. Jak cz³owiek, który dziêki nowelizacji kodeksu pracy straci³ p³at-
ne nadgodziny, przypomni sobie, ¿e to premier Kopacz mu to zafun-
dowa³a, to liczê na to, ¿e siê wzburzy i przy wyborach wy�le tê pani¹
na polityczn¹ emeryturê. J¹ i innych szkodników.

Jak inicjatywê �Solidarno�ci� oceniaj¹ sami wyborcy?
Pozytywnie. Ze strony korzystaj¹ g³ównie posiadacze urz¹dzeñ mo-
bilnych i g³ównie w du¿ych miastach. To ponad 80 proc. wej�æ.
Blisko 50 proc. wej�æ jest z 5 du¿ych miast (Warszawa, Kraków,
Gdañsk, Wroc³aw, Poznañ). Poniewa¿ g³ównie z du¿ych o�rodków
PO dostaje g³osy w wyborach, to widaæ wyra�nie, ¿e maj¹ siê czym
martwiæ. Ale kampania dopiero ruszy³a, a my uruchamiamy jeszcze
kilka dzia³añ, które bêd¹ j¹ wzmacnia³y. W trzecim dniu kampanii
mamy blisko 20 tys. nowych u¿ytkowników i blisko 200 tys. ods³on.
Je�li ta tendencja siê utrzyma, a mam nadziejê, ¿e bêdzie lepiej, po-
prawimy wynik z eurowyborów, gdzie w trzy tygodnie zanotowali-

�my blisko 2 mln ods³on, a wiele jedynek nie dosta³o siê do europar-
lamentu. Teraz rozumie pan, dlaczego premier Kopacz i jej otoczenie
tak ostro atakuj¹ �Solidarno�æ�. Wiedz¹, ¿e nasze dzia³ania s¹ sku-
teczne.

Id� na wybory i �wiadomie
oddaj g³os

W nadchodz¹cych wyborach parlamentarnych �Solidarno�æ� po-
par³a kandydatów z list Prawa i Sprawiedliwo�ci do Sejmu i Se-
natu. Samo udzielenie poparcia niekoniecznie musi przekonaæ
do oddania g³osu, dlatego chcia³em pokrótce �przedstawiæ� ugru-
powania, które w przeprowadzanych sonda¿ach przekraczaj¹
próg wyborczy niezbêdny by wej�æ do Sejmu.

O Platformie Obywatelskiej mo¿na napisaæ ca³e tomy. Kluczow¹
kwesti¹ dla regionu jest seria k³amstw dotycz¹cych KGHM. Przed-
wyborcza obietnica nieprywatyzowania KGHM Polskiej Miedzi skoñ-
czy³a siê na sprzeda¿y 10% udzia³ów Skarbu Pañstwa. Nastêpnie
sprzedano aktywa telekomunikacyjne i zainwestowano w kanadyjsk¹
spó³kê. Od pocz¹tku Solidarno�æ mówi³a, ¿e ta inwestycja bêdzie
dramatyczna w skutkach dla KGHM. Kolejn¹ kwesti¹ jest wprowa-
dzenie podatku od wydobycia niektórych kopalin, a konkretnie mie-
dzi i srebra. Platforma Obywatelska wprowadzi³a podatek obejmuj¹-
cy tylko jeden zak³ad pracy w Polsce � KGHM. Obecnie firma jest
zad³u¿ona na 6 mld z³. Pose³ PO Kropiwnicki k³ama³ 23 lutego 2012
r., ¿e górnicy nie strac¹ po wprowadzeniu daniny. Pracownicy KGHM
stracili a k³amca Kropiwnicki nawet nie przeprosi³. Do tego na billbo-
ardach ma napisane, ¿e jest �skutecznym pos³em�. Skutecznie to on
³¿e. Nie mo¿na równie¿ zapomnieæ o �ladowych podwy¿kach co ma
miejsce ju¿ od kilku lat. Do tego dochodzi masa kwestii na szczeblu

ków zawodowych, które zosta³o na pi�mie przekazane stronie
Pracodawcy. Przedstawiciele Zarz¹du sk³adali absurdalne pro-
pozycje dotycz¹ce m.in. obowi¹zywania Uk³adu tylko na trzy lata,
a pó�niej� negocjowanie nowego! Po takich propozycjach cz³on-
kowie �Solidarno�ci� uciêli rozmowê stwierdzaj¹c, ¿e przedsta-
wicieli Zarz¹du ponios³a fantazja, bo na takie propozycje nigdy
nie bêdzie zgody i równie dobrze mo¿na zaprzestaæ rozmowy.

Innym tematem by³ podzia³ pracowników na lepszych i gorszych.
Lepsi z waloryzacj¹ p³acy zasadniczej, gorsi z systemem motywacyj-
nym. Prezes Wirth stwierdzi³ kilka lat temu, ¿e nie bêdzie w KGHM
urawni³owki, choæ czê�æ jego wynagrodzenia w³a�nie w taki sposób
jest kszta³towana. Przez Solidarno�æ przywo³any zosta³ temat pod-
wy¿ek w czasie dobrej koniunktury na rynku miedzi. Gdy jest hossa,
pracownicy maj¹ zyski. Lepsza koniunktura siê koñczy i szybko oka-
zuje siê, ¿e zarobki pracowników s¹ na poziomie sprzed kilku lat. Po
burzliwej dyskusji przedstawiciele Zarz¹du o�wiadczyli, ¿e na pi-
�mie odnios¹ siê do propozycji zg³oszonej przez stronê zwi¹zkow¹.
Pisemna odpowied�, choæ przewidywalna, pozbawi³a nas wszelkich
z³udzeñ co do dobrych intencji pracodawcy. Dodatkowo przedsta-
wiciele Zarz¹du konsekwentnie
uchylaj¹ siê od zagwarantowa-
nia stronie zwi¹zkowej wpisu
do Uk³adu mówi¹cego o udo-
stêpnieniu raportu o wynagro-
dzeniach z ostatnich piêciu lat.
Owszem, pracodawca chce
wpisaæ do ZUZP zapis o co-
rocznym przekazaniu doku-
mentacji stronie zwi¹zkowej,
ale zakres tych informacji by³-
by opisany w osobnym poro-
zumieniu, do którego wcale nie
musi doj�æ.

Kolejne spotkanie odbêdzie siê
20 pa�dziernika br. o godz.
11:00 i równie¿ bêdzie poprze-
dzone spotkaniem organizacji
zwi¹zkowych dzia³aj¹cych w
KGHM celem wypracowania
wspólnego stanowiska.
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Komisje NSZZ �Solidarno�æ� przy ZG �Rudna� i ZG �Lu-
bin� 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!

centralnym dotycz¹cych podwy¿szenia podatków i akcyzy, ignoro-
wania 6 mln podpisów pod wnioskami referendalnymi, afer i korup-
cji, pogarszaj¹cej siê sytuacji w s³u¿bie zdrowia, emigracji, umów
�mieciowych i pracy a¿ do �mierci.

Kolejn¹ parti¹ jest koalicjant PO, czyli Polskie Stronnictwo Ludowe.
Chyba ju¿ nikt nie ma w¹tpliwo�ci, ¿e najwa¿niejsze dla nich s¹ mini-
sterstwa, agencje rolnicze i inne pañstwowe instytucje, które mo¿na
obstawiæ swoimi lud�mi. I to jest dla nich kluczowe. Za³atwianie
stanowisk tak wesz³o im w krew, ¿e gdy jaki� cz³owiek zaczepi³ mini-
stra Piechociñskiego z argumentem braku pracy dla Polaków, ten
chc¹c unikn¹æ problemów da³ mu wizytówkê i zaproponowa³ pra-
cê�

Postkomunistyczny relikt przesz³o�ci zmieni³ nazwê na Zjednoczo-
na Lewica. Tworzy j¹ piêæ ugrupowañ: SLD, TR, PPS, UP i Zieloni.
Bardzo niskie poparcie w spo³eczeñstwie i ogromna ¿¹dza objêcia
sto³ków doprowadzi³y do utworzenia bloku piêciu partii, na którego
musi zag³osowaæ co najmniej 8% wyborców, ¿eby dostali siê do
Sejmu. Nie bêdzie to ³atwe zadanie, skoro coraz czê�ciej dzia³acze
tego ugrupowania zamiast o swoim zaletach, mówi¹ o (anty)koalicji
przeciwko potencjalnym rz¹dom PiS. Dlatego pozostaje mieæ na-
dziejê, ¿e nie uda im siê przekroczyæ progu wyborczego. Przez wiele
mieli�my czerwon¹ Polskê, teraz chc¹ nam sprowadziæ imigrantów i
zrobiæ têczow¹ � nie pozwólmy na to!

S¹ trzy g³ówne problemy z Paw³em Kukizem i ugrupowaniem Ku-
kiz�15. Po pierwsze JOW-y przesadnie faworyzuj¹ce najwiêksz¹ par-
tiê. W ostatnich brytyjskich wyborach, gdzie obowi¹zuj¹ Jednoman-
datowe Okrêgi Wyborcze, Partia UKIP pomimo zdobycia 3,8 mln
g³osów uzyska³a zaledwie 1 mandat, podczas gdy zwyciêska partia
konserwatystów przy 11,3 mln g³osów (trzykrotnie wiêcej) a¿ 331
mandatów!! Kolejny problem jest powi¹zany z pierwszym. JOW-y to
jedyny postulat Kukiza, nie ma ¿adnego programu wyborczego.
Wyborca chc¹c zag³osowaæ na partiê musi wiedzieæ czy jego pogl¹-
dy s¹ zbie¿ne z tymi zaprezentowanymi przez dane ugrupowanie. Nie
decyduj¹c siê na stworzenie i ujawnienie programu Kukiz nie wyko-
rzysta³ potencja³u jaki mia³ po wyborach prezydenckich. Trzeci¹ i
ostatni¹ kwesti¹ jest tworzenie list kandydatów w wyborach. Pier-
wotnie Kukiz szed³ do wyborów z ró¿nymi ugrupowaniami, m.in.
Ruchem Narodowym. Jak zrelacjonowa³ lider RN Marian Kowalski,
Kukiz zarz¹dzi³ castingi, na których przes³uchiwano kandydatów i o
dziwo wielu jego g³ównych wspó³pracowników nie przesz³o. Nie
by³oby z tym problemu ze strony RN, gdyby nie fakt, ¿e Kukiz zrobi³
�jedynk¹� na kieleckiej li�cie Liroya, który nawet nie wiem ilu pos³ów
zasiada w Sejmie, bez przej�cia przez komisjê w tzw. castingu.

Nie mo¿na zapomnieæ o nowym �objawieniu� wypromowanym przez
media mêtnego nurtu, czyli Nowoczesna.pl Ryszarda Petru. Go�æ
przez ca³e lata wystêpowa³ w mediach w imieniu banków, a teraz ma
wprowadziæ do Sejmu partiê rzekomo �przedsiêbiorców�. Ju¿ po-
miñmy fakt, ¿e kilkana�cie �jedynek� na listach nowoczesnej to lu-
dzie, którzy ewakuowali siê z Platformy Obywatelskiej lub s¹ z ni¹
po�rednio pow¹zani� Nowoczesna.pl nieprzypadkowo nazywana
jest Nowoczesn¹.PO. Jest to zwyk³a szalupa ratunkowa dla za³ogi
ton¹cej ³ajby. Obserwuj¹c wypowiedzi Petru, ucznia Balcerowicza,
jednoznacznie mo¿na stwierdziæ, ¿e reprezentowaæ to on bêdzie, ale
nie obywateli tylko w³a�nie banki. Nic dziwnego, ¿e podczas swoich
objazdów po miastach jest �witany� przez ludzi okrzykami typu �bank-
ster�. Petru kilka lat temu namawia³ ludzi do zad³u¿ania siê we fran-
kach, podczas gdy sam w tym czasie przewalutowa³ swój kredyt na
polskie z³otówki. I to by by³o na tyle, je�li chodzi o jego wiarygod-
no�æ.

Ostatnim ugrupowaniem jest partia KORWiN z Januszem Korwin-
Mikkem na czele. Lider ugrupowania chce, ¿eby wolnym rynkiem
rz¹dzi³a niewidzialna rêka, a wiêc aby rynek sam siê regulowa³ � bez
ingerencji pañstwa. Wszystko fajnie, ale ten sam prezes partii chce
likwidacji ZUS i NFZ� przy jednoczesnym wyp³acaniu �wiadczeñ
emerytalnych dla kilku mln seniorów oraz wyp³aceniu Polakom, jesz-
cze nie w wieku emerytalnym, pieniêdzy od³o¿onych w ZUS i OFE.
Chce tak¿e likwidacji podatków dochodowych PIT i CIT oraz konsty-
tucyjnego zakazu uchwalania bud¿etu z deficytem. Niestety nie wia-

domo na ile lat to jest program, bo z pewno�ci¹ nie na jedn¹ kaden-
cjê bior¹c pod uwagê 3 bln z³ ³¹cznego zad³u¿enia Polski.

Mam nadziejê, ¿e krótkie przypomnienie powy¿szych faktów pomo-
¿e w podjêciu decyzji co do samego pój�cia na wybory oraz oddania
g³osu na listy partii Prawo i Sprawiedliwo�æ.

xyz

Oszu�ci siê wstydz¹
Im bli¿ej wyborów parlamentarnych tym wiêksza plejada gwiazd z
list wyborczych Platformy Obywatelskiej b³yszczy w mediach. Przy-
pisuj¹ sobie takie zas³ugi i zrealizowane przez nich cele, ¿e jeszcze
gdyby to by³o prawd¹ to nasz kraj powinien op³ywaæ w dobrobycie.
A przecie¿ wiêkszo�æ z nas doskonale wie, ¿e tak nie jest. Praktycz-
nie w ka¿dej dziedzinie ¿ycia czy rozwoju zamykamy europejsk¹, a
nawet �wiatow¹. Przecie¿ to co obiecuje tow. Kopacz w ostatnich
dniach to nawet jej zaufani platformersi nie wierz¹. Chyba kobiecina
jest bardzo cienka z matematyki, bo gdyby chocia¿ trochê mia³a
pojêcie i przeliczy³a stawkê godzinowej pracy, któr¹ proponuje Pola-
kom po wygranych wyborach, to przecie¿ by³by zupe³ny odlot - po
12 z³ za godzinê pracy.

Jestem przekonany, ¿e tak¹ propozycj¹ nie zachêci m¹drych i roz-
s¹dnych Polaków, kolejny raz do g³osowania na kandydatów z list
Platformy, a ju¿ na pewno nie zachêci do powrotu do kraju najdro¿-
szych emigrantów z Polski Tuska czy tow. Bieñkowskiej, która przy-
pomnê powiedzia³a na ta�mach prawdy, ¿e za 6 tys. z³ pracuj¹ ponoæ
idioci. W naszym okrêgu te¿ pojawia siê nam platformiany lalu�,
który wszystkim wszystko obieca³ a przez pracê w parlamencie eu-
ropejskim biedaczysko prawie wcale nie spa³. Obecnie w dzieñ pra-
cuje na ministerialnym sto³ku u kolesia Grzesia a w nocy tyra na
opó�nionej o kilka lat budowie drogi S3, która w rekordowym tem-
pie otwiera nam horyzonty do szaleñczego dobrobytu. Ch³opisko
ma swoje billboardy gdzie popadnie � strach lodówkê otwieraæ � a
na nich u�miechniêt¹ twarzyczkê. Wymy�li³ tak swojsko brzmi¹ce
has³o �Czas na zmiany�, tylko zapomnia³ chyba dopisaæ znaki PO
albo wstydzi siê, w co nie bardzo wierzê, bo ze wstydu ju¿ dawno
powinien zapa�æ siê pod ziemiê. Ja mam pro�bê do wszystkich wy-
borców, bez wyj¹tku, je�li chcemy rzeczywi�cie pozytywnych zmian
w kraju i nie chcemy martwiæ siê jak prze¿yæ kolejny dzieñ i miesi¹c.
Musimy za pomoc¹ kartki wyborczej odsun¹æ takich pajaców od
w³adzy, aby nigdy wiêcej nie mogli nas ok³amaæ.

Zatroskany


