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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

STANOWISKO
Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ w sprawie
przyjêtego przez Radê Ministrów projektu ustawy o zasadach wykorzystywania niektórych uprawnieñ Skarbu Pañstwa kierowane do
Klubów Parlamentarnych Sejmu RP.
Po dokonaniu analizy przyjêtego przez rz¹d projektu ustawy o zasadach
wykonywania niektórych uprawnieñ Skarbu Pañstwa zwracamy siê do
Pañ i Panów Pos³ów zrzeszonych w Klubie Parlamentarnym Platformy
Obywatelskiej o wniesienie poprawek do projektu w/w ustawy, które to
poprawki powinny mieæ na celu:
- wyeliminowanie zapisów ustawy dotycz¹cych braku uprawnienia do
wskazywania i wyboru kandydatów na cz³onków zarz¹dów oraz rad nadzorczych spó³ek, które powsta³y na bazie ustawy z dnia 30.08.1996r. o
komercjalizacji i prywatyzacji przedsiêbiorstw,
- wprowadzenie zapisów gwarantuj¹cych pracownikom spó³ek, które
powsta³y na bazie ustawy z dnia 30.08.1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiêbiorstw, w którym skarb pañstwa nie jest jedynym akcjonariuszem, wyboru swoich przedstawicieli do rad nadzorczych. Pozbawienie mo¿liwoci wyboru swoich przedstawicieli do rad nadzorczych
przez pracowników doprowadzi w krótkim czasie do fundamentalnych
zagro¿eñ dalszego funkcjonowania tych spó³ek. Pozbawienie organu
nadzorczego pierwiastka pracowniczego spowoduje utratê podstawowej wiedzy o spó³ce, determinacji w kierunku rozwoju jej podstawowej dzia³alnoci i obronie miejsc pracy, na których mamy nadzieje przedstawicielom Klubu Platformy Obywatelskiej te¿ zale¿y.
Zdaniem Rady Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ,
czêæ zapisów zawartych w przyjêtym przez rz¹d projekcie ustawy w
sposób elementarny narusza zasady partnerstwa spo³ecznego, które
zosta³y uregulowane w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiêbiorstw, która jest swoistym kompromisem  umow¹ spo³eczn¹.
W naszej ocenie najistotniejsze jest sprawowanie prawid³owego i skutecznego nadzoru oraz nieuchronnej odpowiedzialnoci cz³onków rad
nadzorczych za podejmowane decyzje. Odpowiedzialnoæ ta powinna
byæ rzeczywista i egzekwowalna prawem przed doprowadzeniem spó³ki
do upad³oci.
Proponowana przez rz¹d RP wersja ustawy wzbudza uzasadniony sprzeciw pracowników Polskiej Miedzi, obawiaj¹cych siê o dalsze funkcjonowanie spó³ki, nadzór nad jej dzia³alnoci¹ i w konsekwencji istnienie i
dalszy rozwój znacz¹cego gospodarczego regionu w Polsce. Przyjêcie
ustawy bez sygnalizowanych poprawek oraz konsekwencje z tego wynikaj¹ce doprowadz¹ do wybuchu niezadowolenia spo³ecznego wród
pracowników Polskiej Miedzi i innych strategicznie wa¿nych dla Polski
bran¿. Bêdzie oznaczaæ wprost przyspieszon¹ degradacjê przedsiêbiorstw i skutkowaæ likwidacj¹ kolejnych tysiêcy miejsc pracy.
Mamy nadziejê, ¿e Pos³owie RP maj¹ wiadomoæ, jakie skutki gospodarcze i spo³eczne wywo³a przyjêcie tej ustawy i dlatego te¿ wnioskujemy, aby Panie i Panowie Pos³owie zg³osili proponowane przez SKGRM
NSZZ Solidarnoæ poprawki podczas prac parlamentarnych nad projektem tej ustawy.
Z powa¿aniem:
Waldemar Brus  V-ce Przewodnicz¹cy KZ O/ZG Rudna
Jerzy Czarnecki  Przewodnicz¹cy Sekcji Regionalnej NSZZ S Hutni-

czo-Przetwórczej Miedzi
Józef Czyczerski  Przewodnicz¹cy SKGRM
S³awomir Kleczyñski  Przewodnicz¹cy KZ O/ZH
Bogdan Nuciñski  Przewodnicz¹cy KM O/ZG Lubin
Franciczek Poszelu¿ny  Przewodnicz¹cy KZ O/ZWR
Bogus³aw Szarek  Przewodnicz¹cy KZ O/ZG Polkowice-Sieroszowice
Do wiadomoci:
Pan Grzegorz Schetyna  Marsza³ek Sejmu RP
Pan Tomasz Tomczykiewicz  Przewodnicz¹cy Klubu PO
Pan Mariusz B³aszczak  Przewodnicz¹cy Klubu PiS
Pan Grzegorz Napieralski  Przewodnicz¹cy Klubu SLD
Pan Stanis³aw ¯elichowski  Przewodnicz¹cy Klubu PSL
Pani Joanna Kluzik-Rostkowska  Przewodnicz¹ca Klubu PJN
Pan Marek Borowski  Przewodnicz¹cy Ko³a SDPl
Demokratyczne Ko³o Poselskie SD
Pos³owie niezrzeszeni

PO prawdopodobnie przegra wybory, wiêc rz¹d postanowi³
zabezpieczyæ siê finansowo okupuj¹c rady nadzorcze pañstwowych spó³ek

Komentarz do stanowiska SKGRM
Rz¹dowa inicjatywa wprowadzenia niekorzystnych dla pracowników
zapisów w prawie napotka³a uzasadniony opór ze strony Solidarnoci. Upolitycznienie rad nadzorczych i wyeliminowanie reprezentacji pracowniczej mog¹ przynieæ katastrofalne skutki.
Rz¹d wpad³ na genialny pomys³, aby zmieniæ ustawê. Zbierze siê grono
z premierem Tuskiem na czele i bêd¹ wybierali osoby do rad nadzorczych
spó³ek, w których Skarb Pañstwa ma udzia³y. Jednoczenie projekt eliminuje przedstawicieli za³ogi z rad nadzorczych. Jest to zamach na miedziow¹ firmê i na ca³y region, poza tym jest to ruch w stronê upolitycznienia gospodarki przy jednoczesnym wyeliminowaniu czynnika spo³ecznego  komentuje sprawê Przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej Górnictwa Rud
Miedzi Józef Czyczerski.
Ustawa przewiduje utworzenie Komitetu Nominacyjnego, powo³ywanego na 5-letni¹ kadencjê, który mia³by zajmowaæ siê obsadzaniem rad nadzorczych Spó³ek Skarbu Pañstwa. Cz³onkowie Komitetu Nominacyjnego
mieliby byæ nieodwo³ywalni. Co to oznacza? Rz¹d powo³uj¹c do KN swoich ludzi, nawet po przegranych wyborach parlamentarnych by³by w
stanie kontrolowaæ rady nadzorcze wszystkie spó³ek pañstwowych. Doskonale zdajemy sobie sprawê, jak fachowi i niezale¿ni eksperci zostaliby
wybrani do Komitetu Nominacyjnego.
To niebezpieczne, bo firma stanie siê ³upem ludzi, którzy nie maj¹ pojêcia
o jej specyfice. By³a ju¿ taka sytuacja, ¿e do rady nadzorczej KGHM powo³ano osobê, która nawet nie wiedzia³a, gdzie znajduje siê spó³ka i zamiast
do Lubina pojecha³a do Lublina...  dodaje Józef Czyczerski.
Likwidacja reprezentacji pracowniczej w Radach Nadzorczych spó³ek oznacza brak kontroli ze strony Zwi¹zków Zawodowych. Niewiedza nt. strategicznych decyzji, niekontrolowane wzrosty zarobków zarz¹du, jeszcze wiêksze podzia³y i brak dialogu spo³ecznego nie doprowadz¹ do niczego dobrego. Stanowisko przes³ane zosta³o do wszystkich klubów parlamentarnych. Zdajemy sobie sprawê, i¿ u Platformy Obywatelskiej nic nie wskóramy, jednak¿e liczymy na wiêkszy rozg³os medialny, upublicznienie sprawy
i merytoryczn¹ debatê.

Róbta co chceta  czyli motto przewodnie dzisiejszego
pracodawcy

Stanowisko SGiE ws.
³amania praw Konstytucji
Wielu pracodawców na sam¹ myl o zwi¹zkach zawodowych dostaje napadów agresji. Polska pomimo, i¿ jest krajem, w którym
zapocz¹tkowa³y siê przemiany demokratyczne dziêki ruchowi
spo³eczno-robotniczemu Solidarnoæ, to po up³ywie 20lat demokracji wci¹¿ ³amane s¹ prawa pracownicze.
Sytuacja ³amania praw pracowniczych ma miejsce w ca³ej Polsce. W
ci¹gu ostatnich kilku miesiêcy problem siê nawarstwi³. Wielokrotne
przyk³ady natychmiastowego zwalniania za dzia³alnoæ zwi¹zkow¹
lub za za³o¿enie zwi¹zku zawodowego w miejscu pracy sta³y siê
norm¹. Medialna nagonka na Zwi¹zki Zawodowe najprawdopodobniej prze³o¿y³a siê na rozzuchwalenie pracodawców. Dzi bohaterstwem jest za³o¿enie zwi¹zku zawodowego.
Wygl¹da na to, ¿e w Polsce mamy do czynienia z sytuacj¹ przypominaj¹c¹ to co siê dzieje w krajach Ameryki £aciñskiej. £amie siê Konstytucjê, która pozwala zrzeszaæ siê i tworzyæ zwi¹zki zawodowe.
Wyranie widaæ, ¿e takie prawo jest nie do przyjêcia przez tych,
którzy rz¹dz¹ i tworz¹ prawo. Wyranie widaæ, ¿e ju¿ dawno zosta³a
przekroczona granica tolerancji. St¹d w³anie ten apel do polityków, do tych, którzy przyczynili siê do zmian gospodarczych i do
tych, którzy kiedy sami tworzyli zwi¹zki zawodowe, jak na przyk³ad
Solidarnoæ, a dzi nie zauwa¿aj¹, ¿e ludzi wywala siê z pracy za
to, ¿e chc¹ robiæ to samo.  mówi Przewodnicz¹cy Józef Czyczerski.
Problemy wystêpuj¹ w ca³ej Polsce, równie¿ w naszym regionie. W
sprawie ³amania praw pracowniczych w KGHM alarmowalimy ju¿
niejednokrotnie. Brak dialogu, szykanowanie zatrudnionych, nielegalne odbieranie pracownikom pieniêdzy za udzia³ w strajku, niestosowanie siê do decyzji Pañstwowej Inspekcji Pracy, wprowadzanie nowych zapisów wbrew Kodeksowi Pracy i Zak³adowemu Uk³adowi Zbiorowemu Pracy
Józef Czyczerski dodaje: To wstyd, ¿e wszystkie te zarzuty ³amania
prawa, o których wspominamy mo¿na przypisaæ KGHM, ale wbrew
pozorom takich pracodawców jest zdecydowanie wiêcej. Mielimy
ju¿ przyk³ad w polkowickiej strefie, gdzie z pracy wyrzucono przewodnicz¹c¹ komisji zak³adowej w firmie, gdzie g³ównym udzia³owcem s¹ Japoñczycy. To nie tyczy siê jedynie KGHM.
Ciê¿ko uwierzyæ, ¿e takie sytuacje mog¹ mieæ miejsce, gdzie nawet
miêdzynarodowi pracodawcy przestrzegaj¹ prawo we wszystkich
krajach, z wyj¹tkiem Polski! Wiemy jedno, nie mo¿emy daæ siê zastraszyæ i musimy walczyæ o swoje. Robimy to na ka¿dym szczeblu,
od bezporednich negocjacji z pracodawcami po rozmowy z parlamentem, rz¹dem i Prezydentem.

List by³ego
wyborcy PO
Szanowna Platformo, drodzy znajomi i przyjaciele dzia³aj¹cy w tej
partii, jak mo¿e wiecie, albo nie, w 2007 roku, by³em w holu Focusa,
gdzie czekalicie na wyniki wyborów. Cieszy³em siê tak jak Wy z
odsuniêcia PiS-u od w³adzy.
Niestety muszê Was poinformowaæ, ¿e moja cierpliwoæ siê wyczerpa³a i w najbli¿szych wyborach na Was nie zag³osujê. Nawet straszak w postaci powrotu PiS-u do w³adzy ju¿ na mnie nie dzia³a.
Nie zrobilicie nic z afer¹ hazardow¹, a co wiêcej, s³yszê, ¿e Miro
jak gdyby nigdy nic kandyduje z Waszych list do sejmu. No to dajcie
jeszcze Rycha, Zbycha czy jak siê ci panowie nazywaj¹.

Za katastrofalne b³êdy w swojej pracy zostanê z niej wyrzucony.
Wasz minister Grabarczyk za totalny bajzel na kolei dostaje w nagrodê kwiaty. Minister Klich nie ponosi odpowiedzialnoci za Casê (co
jeszcze mo¿na zrozumieæ), ale i za Smoleñsk, czego ju¿ naprawdê
poj¹æ nie mogê. Teraz, opowiadaj¹c o zielonej wyspie, wchodzicie
na moj¹ emeryturê.
Wasze s³u¿by specjalne inwigiluj¹ dziennikarzy jak ¿adna w³adza
dot¹d. Gdyby Lech Kaczyñski rzuci³ jeden z wielu dowcipów Bronis³awa Komorowskiego, zosta³by rozjechany na miazgê, ale w przypadku tego Prezydenta Wam to nie przeszkadza. O Wa³brzychu nawet nie chcê mówiæ.
Móg³bym tak d³ugo  Wasz by³y wyborca  Marcin Meller

£ami¹c prawa cz³owieka i prawo pracy trzeba liczyæ siê
z konsekwencjami

Nie dla Biedronki
w EURO 2012
Przewodnicz¹cy Solidarnoci Piotr Duda spotka siê z prezydentem Europejskiej Federacji Pi³karskiej Michelem Platinim.
Szef UEFA odpowiedzia³ na pismo Piotra Dudy, wys³ane do niego
kilka tygodni temu. Przewodnicz¹cy Solidarnoci informowa³ w licie o przypadkach nieprzed³u¿ania umów o pracê cz³onkom Solidarnoci w Biedronce, sponsorze Polskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej.
Zdaniem Piotra Dudy, takie praktyki mog¹ rzutowaæ na wizerunku
nie tylko PZPN-u, ale i polskich przygotowañ do EURO 2012.
To bulwersuj¹ca sprawa. Chcia³bym, ¿eby najwa¿niejsza osoba w
europejskim futbolu dowiedzia³a siê o tym mniej radosnym obrazie
sponsoringu polskiej pi³ki  mówi szef Solidarnoci.
To nie jedyny temat, jaki bêdzie poruszany podczas spotkania Piotra
Dudy z Michelem Platinim. Przewodnicz¹cy Solidarnoci poruszy
te¿ kwestiê promocji historii NSZZ Solidarnoæ podczas Mistrzostw
Europy w 2012 roku.  Gdañsk jest jednym z czterech miast  gospodarzy EURO 2012 w Polsce. Nie wyobra¿am sobie, ¿eby nasz
zwi¹zek i jego dokonania nie by³y promowane podczas mistrzostw,
np. w wydawanych przez UEFA folderach dla kibiców. Liczê na wspó³pracê i ¿yczliwoæ Michela Platiniego równie¿ w tej sprawie  mówi
Piotr Duda.
Spotkanie odbêdzie siê 9 marca w Nyon - siedzibie UEFA.
Dzia³ Informacji KK

Reaktywowane
Bizancjum
Zaraz po wygranych wyborach parlamentarnych przez Podmiot Oszustów, pojawi³ siê w KGHM niejaki prezes Krutin, który stwierdzi³, ¿e
czas najwy¿szy ograniczyæ rozdawnictwo pieniêdzy ³¹cznie z wynagrodzeniami i u¿y³ takiego sformu³owania, ¿e trzeba przykróciæ to
Bizancjum. Warto na wstêpie przypomnieæ z jakim has³em obóz rz¹dz¹cy szed³ do wyborów poniewa¿ wiêkszoæ z tych, którzy w poprzednich wyborach g³osowali na Pod. Osz. zapomnia³a, ¿e odda³a
na nich g³os (czy¿by ze wstydu?), a przecie¿ sprytnie wyko³owali
nas obietnic¹ by ¿y³o siê lepiej. Naiwniacy uwierzyli, ¿e wszystkim,
a to przecie¿ chodzi³o o w¹sk¹ grupê wybranych. W tym roku KGHM
bêdzie obchodzi³ jubileusz 50-lecia i jeli znów znajdzie siê jaka

grupa osób naiwnych, ¿e pracownicy bêd¹ mieli co wiêtowaæ, to
bêd¹ bardzo zawiedzeni. Zarz¹d KGHM kolejny ju¿ rok nie zak³ada
wzrostu wynagrodzeñ dla pracowników. Nie zapomnieli o sobie, dla
siebie has³o wyborcze zrealizowali, za³atwili podwy¿ki swoich pensji
prawie o 100%.
Wróæmy do jubileuszu 50-lecia, program bardzo ambitny, przygotowano ogromne rozdawnictwo rodków finansowych na wszelkiego
rodzaju sympozja, albumy, za ogromne pieni¹dze media, radio, prasa - maj¹ dobrze pisaæ o firmie - we Wroc³awiu szykowany jest bal
dla wybranych. Wydana zostanie z³ota p³yta, na której pewnie g³ównymi wykonawcami bêd¹ Donald turysta, Grzegorz S. i prezes Wirth
w g³ównym utworze Jak wykiwalimy pracowników Polskiej Miedzi. Zasponsoruj¹ rejs dooko³a wiata, aby wieloryby mog³y ogl¹daæ logo KGHM, które bêdzie widnia³o na maszcie. Kto spyta: Co
dla pracowników?, ano bêdzie siê dzia³o. Dwudniowy festyn na
lotnisku w tumanach kurzu, kolejki po piwko i now¹ kie³baskê wyborcz¹ platformy pod warunkiem, ¿e pracownicy wykupi¹ sobie na
ni¹ talony. I jeszcze jeden drobny szczególik, otó¿ na 50-lecie zostan¹ wydane okazjonalne srebrne i z³ote komplety piór i d³ugopisów, ale nie dla pospólstwa, lecz dla tych, którym ju¿ dawno ¿yje siê
lepiej. Dla pracowników te¿ przygotowywana jest mi³a niespodzianka, ka¿dy ma dostaæ miedziany d³ugopis aby móg³ wypisaæ swoje
marzenia o oczekiwanych podwy¿kach wynagrodzeñ i nieprywatyzowaniu KGHM - tak wygl¹da nowe Bizancjum. My w tym cyrku jako
Solidarnoæ z pewnoci¹ nie bêdziemy uczestniczyæ.

obecnego barona Platformy Obskurników Grzegorza S. (w aferze
hazardowej figuruje jako Grzechu) i ma siê odpowiedni glejt na bezkarnoæ. Chodzi oczywicie, jak podaje z dnia 25.01.2011 Gazeta
Wroc³awska, o przewodnicz¹cego Zwi¹zku Do³owych Jana M. który
w ewidentny sposób przez podstawionych ludzi i lewe faktury wy³udza³ pieni¹dze z kopalni Polkowice-Sieroszowice i wspomaga³ swoje prywatne konto.
Mimo, ¿e od tego procederu minê³o kilka lat do dnia dzisiejszego
pozostaje nieos¹dzony. ¯eby by³o ciekawiej okazuje siê, ¿e KGHM
sowicie jeszcze go wynagradza zlecaj¹c jego obecnej ¿onie szkolenia dla kadry - zajêcia musz¹ byæ istotnie atrakcyjne. Cz³onkowie
tego zwi¹zku po wszystkich kopalniach chwal¹ siê, ¿e ponoæ nawet
sam najwy¿szy Heinrich Wilhelm osobicie interweniuje w sprawach
cz³onków tego¿ zwi¹zku, którzy maj¹ problemy z dyscyplin¹ pracy.
A¿ nie chce siê wierzyæ, aby szef tak renomowanej firmy swoim
autorytetem uwiarygadnia³ ludzi bezprawia - choæ pod rz¹dami obecnego uk³adu politycznego wszystko jest mo¿liwe. Ciekawe jak d³ugo bêdzie mo¿na robiæ ludziom wodê z mózgu pod przykrywk¹ prywatnego biznesu. Zwi¹zkowiec okrada nie tylko swoich cz³onków, ale wiêkszoæ pracowników KGHM zgadzaj¹c siê na ró¿ne rozstrzygniêcia, które godz¹ w interes finansowy zatrudnionych. To
kolejny przyk³ad dla tych, którzy maj¹ problem z merytorycznym
myleniem, ¿e naiwnoæ zawsze bêdzie po¿¹dana dopóki tacy ludzie jak Jan M. bêd¹ tolerowani.
Górnik

AntyPO

Okiem robotnika

Zakazany owoc

Co mi siê wydajê, ¿e na powa¿nie obecny polityczny uk³ad rz¹dz¹cy
rozpocz¹³ kampaniê wyborcz¹ do tegorocznych wyborów parlamentarnych. Premier pi³karz jak ognia unika tematów powa¿nych i dra¿liwych. Coraz czêciej bêdzie pewnie pokazywany w towarzystwie
przywódców innych pañstw, b¹d urzêdników nowego sowchozu
europejskiego. Od d³u¿szego czasu w mediach niepolskich, ale polskojêzycznych wrzuca siê nam tematy zastêpcze i tak sprytnie jestemy manipulowani medialnie, aby coraz trudniej mo¿na siê by³o
dowiedzieæ choæby odrobinê prawdy.

Dlaczego tak siê dzieje, ¿e 30 lat od powstania NSZZ Solidarnoæ
znajduje ona wiêcej zwolenników za granic¹ ni¿ we w³asnym kraju.
Zawsze by³y i s¹ nadal takie ukryte si³y polityczne, którym Solidarnoæ ci¹gle jak koæ w gardle uwiera i przeszkadza w nieuczciwym
dorabianiu siê, niejednokrotnie poprzez krzywdê drugiego cz³owieka. Z takimi przyk³adami spotykamy siê czêsto na co dzieñ. Mimo, ¿e
¿yjemy ponoæ w demokratycznym kraju, to szczególnie teraz pod
rz¹dami Donka turysty na styku pracownik  pracodawca dochodzi czêsto do rozstrzygniêæ jak w krajach trzeciego wiata, a ponoæ
okres ciemnogrodu ju¿ dawno min¹³. Nawet instytucje pañstwowe,
które powinny z mocy prawa staæ na stra¿y jego skutecznego przestrzegania, czêsto swoimi decyzjami wpisuj¹ siê w kontekst polityczny i ochronê nie pracownika, ale obecnego uk³adu politycznego. Wielokrotnie z Tygodnika Solidarnoæ mo¿na by³o siê dowiedzieæ o szykanowaniu dzia³aczy Solidarnoci za ich dzia³alnoæ. Dzieje
siê to w ró¿ny sposób ³¹cznie z bezprawnym wyrzucaniem z pracy.
Ten niechlubny zwyczaj z rz¹du zosta³ przeniesiony do KGHM. W
umys³ach Zarz¹du, ale równie¿ i na ni¿szych szczeblach utkwi³o to,
¿e w czasach pseudodemokracji nale¿y z ca³¹ si³¹ walczyæ ze zwi¹zkami zawodowymi, a zatem i z pracownikami. Celem tego jest zniszczenie tych, których zadaniem jest patrzeæ im na rêce. W mniemaniu
Zarz¹du KGHM kolejnymi szkodnikami s¹ przedstawiciele za³ogi
zasiadaj¹cy w radach nadzorczych z wyboru. Po unicestwieniu tych
organów bêd¹ mogli przyznawaæ sobie wy¿sze wynagrodzenia ni¿
te ostatnie o 100%.

Chcia³oby siê rzec: oby jak najszybciej zawita³a wiosna. Mielibymy
szansê chocia¿ przyrodniczo staæ siê zielon¹ wysp¹, bo wydaje mi
siê, ¿e przez pryzmat zwiêkszonych wydatków (d³ug publiczny ronie w zastraszaj¹cym tempie) coraz wiêksza czêæ naszego doros³ego spo³eczeñstwa wychodzi intelektualnie ze strefy nie euro, ale
ciemnogrodu i to zaczyna byæ pocieszaj¹ce. Nie doæ, ¿e malej¹
nasze zasoby to równie¿ - poprzez zabieg ustawowy - dla m³odych
ludzi stopnia³y do minimum szanse na wy¿sze wiadczenia emerytalne z otwartych funduszy emerytalnych. Ze strony internetowej
Donalda Cudotwórcy i jego akolitów prawdopodobnie zniknê³a lista
obietnic z poprzedniej kampanii wyborczej. Z pewnoci¹ na nowe
rozdanie szykowane s¹ nowe k³amstwa wyborcze. Dlatego te¿ ¿yczê
nam wszystkim w nowym 2011 roku obymy byli zdrowsi ale i m¹drzejsi w dokonywanych wyborach.

Wyjêty spod prawa!
Jeszcze chyba nigdy, tak jak obecnie za ekipy Donka turysty, nie
mogli czuæ siê bezkarnie niektórzy malkontenci, którzy maj¹ problemy z prawem, pod warunkiem, ¿e s¹ w uk³adzie politycznym z aktualnie rz¹dz¹cymi. Z takim przyk³adem od d³u¿szego czasu mamy do
czynienia w KGHM. Wystarczy zrobiæ sobie w odpowiednim czasie
dobre zdjêcie z drugim pi³karzem ekipy Donka, chodzi oczywicie o

Niekiedy wygl¹da to tak , jakby celowo tworzono szemrane uk³ady,
nie jeste w uk³adzie, nie funkcjonujesz i nie awansujesz. Taka jest
nasza Polska rzeczywistoæ g³upia i mierdz¹ca, ale jak siêgniemy
wstecz, to w ¿adnym systemie nie brakowa³o tzw. szpicli i kapusiów i teraz te¿. Czy wydwigniemy siê z moralnego bagna? To my
zadecydujemy podczas wyborów. Jeli chcesz mieæ jasn¹ i umiechniêt¹ twarz, wyprostowany krêgos³up moralny, te¿ nieugiête kolana, do³¹cz do Solidarnoci, wówczas jak w roku 80-tym mamy
szansê odnieæ zwyciêstwo.
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