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Po bezpodstawnym niepowo³aniu do rady Józefa Czyczer-
skiego, domagamy siê jego przywrócenia

Spór o Radê Nadzorcz¹
W zwi¹zku z (bez)prawn¹ samowol¹ ministra Grada, którego rz¹d z
Polski uczyni³ prywatny folwark, podjête zosta³y �rodki prawne maj¹-
ce uniewa¿niæ uchwa³ê Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjo-
nariuszy z dnia 15 czerwca 2011 roku, która uniemo¿liwi³a powo³a-
nie m.in. Józefa Czyczerskiego do Rady Nadzorczej.

Pozew s¹dowy zosta³ z³o¿ony w S¹dzie Okrêgowym w Legnicy przez
akcjonariusza spó³ki Krzysztofa Skórê, by³ego prezesa KGHM. Zarz¹d
spó³ki w ci¹gu dwóch tygodni (licz¹c od 25 lipca) powinien odpowie-
dzieæ na pozew. Póki co terminu rozprawy nie wyznaczono.

Sprawa dotyczy z³amania ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przed-
siêbiorstw pañstwowych, która jasno stanowi, ¿e walne zgromadzenie
jest zobowi¹zane do powo³ania przedstawicieli do rady nadzorczej z wy-
boru za³ogi. Do rady nadzorczej z ramienia za³ogi wybrani zostali Józef
Czyczerski, Ryszard Kurek i Leszek Hajdacki. Pierwszym skutkiem braku
reprezentacji za³ogi w radzie, by³a sprzeda¿ Polkomtelu zaprzyja�nione-
mu szefowi Polsatu. Zapewne czekaj¹ nas kolejne, byæ mo¿e jeszcze
przedwyborcze, �niespodzianki�.

Nie przyst¹pi³e� jeszcze do PPE? Najwy¿szy czas!

Pracowniczy Program
Emerytalny

Pracowniczy Program Emerytalny jest zorganizowanym oszczêdza-
niem na przysz³¹ emeryturê. Czy naprawdê warto przyst¹piæ do Pra-
cowniczego Programu Emerytalnego?

Pracodawca gwarantuje Ci odprowadzanie sk³adki podstawowej w wy-
soko�ci 5% Twojego miesiêcznego wynagrodzenia, premii nagrody itp.
Sk³adka jest w ca³o�ci finansowana przez Pracodawcê, jednak¿e stanowi
czê�æ dochodu pracownika, w zwi¹zku z czym odprowadzany jest od niej
(jedynie) podatek dochodowy.

Uczestnictwo w PPE jest bardzo korzystne dla pracowników. Niestety nie
wszyscy wiedz¹ o korzy�ciach p³yn¹cych z udzia³u w PPE i czê�æ z nas
jeszcze nie przyst¹pi³a. Na przyk³adzie Zak³adów Górniczych �Lubin� ze
statystyk wynika, ¿e co pi¹ty pracownik nie korzysta z PPE.

W niepewnych czasach, gdzie emerytury wyp³aca siê z bie¿¹cych sk³a-
dek, a ZUS wydaje siê byæ workiem bez dna, nie zwlekaj i zadbaj o lepsz¹
przysz³o�æ przystêpuj¹c do Pracowniczego Programu Emerytalnego.

Wysokie bezrobocie niejednokrotnie powoduje wyzysk i
nadu¿ycia pracodawcy wobec pracowników

Polacy � gotowi
na wszystko

Jak donosi Polska Agencja Prasowa i Rzeczpospolita, Polacy boj¹c
siê zwolnienia, godz¹ siê na gorsze warunki pracy. Nieuczciwi praco-
dawcy zdaj¹c sobie sprawê z ciê¿kiej sytuacji zarówno na rynku pracy
jak i materialnej swoich pracowników, wykorzystuj¹ oba fakty do
wielu nadu¿yæ.

Z pewno�ci¹ ka¿dy z nas spotka³ siê z mobbingiem czy arogancj¹ ze
strony prze³o¿onego. A¿ 46% ankietowanych uwa¿a, ¿e s¹ �le traktowani
lub spotkali siê z arogancj¹ a nawet wulgarno�ci¹ ze strony zwierzchnika,
z czego 41% dla zachowania posady godzi siê z tak¹ sytuacj¹. Mobbing
zaobserwowa³ co trzeci ankietowany. Czê�æ kobiet boj¹c siê utraty pracy,
godzi siê na molestowanie seksualne�

Wielu z nas zmuszona jest doje¿d¿aæ wiêksze odleg³o�ci do pracy. Z
badañ wynika, ¿e co trzeci ankietowany ka¿dego dnia po�wiêca na do-
jazd ponad dwie godziny, a co pi¹ty, a¿ trzy godziny. ¯eby nie utraciæ
pracy, 62% ankietowanych zadeklarowa³o, ¿e mog³oby doje¿d¿aæ o 20
km dalej do pracy, byleby zachowaæ posadê.

Gdyby dosz³o do skutku po³¹czenie oddzia³ów, nie by³oby przeszkód do
przenoszenia pracowników np. z ZG �Lubin� do ZG �Polkowice-Sieroszo-
wice�. Czy pracownik przymuszony do pracy 20 km dalej ni¿ dotychczas,
nie by³by gotów na takie wyrzeczenie by zachowaæ miejsce pracy?

Rz¹d chce podnie�æ p³acê minimaln¹, ale nie bierze pod
uwagê  projektu ustawy �Solidarno�ci� w bud¿ecie na przy-
sz³y rok

Godna p³aca minimalna,
ale jeszcze nie teraz?

18 lipca Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej przekaza³
300 tys. podpisów pod projektem ustawy o p³acy minimalnej, Mar-
sza³kowi Sejmu Grzegorzowi Schetynie. Przewodnicz¹cy Piotr Duda
spotka³ siê z szefami klubów parlamentarnych w sprawie wprowa-
dzenia ustawy.

Jak komentuje przewodnicz¹cy �S� na ³amach dzia³u informacji Komisji
Krajowej, wszyscy zgodnie podkre�lali, ¿e projekt jest rozs¹dny i odpo-
wiada wszystkim dotychczas sk³adanym obietnicom i zawieranym poro-
zumieniom w sprawie podwy¿szenia p³acy minimalnej. Projekt zak³ada
algorytm doj�cia do tej po¿¹danej warto�ci 50 proc. i zale¿y od wzrostu
gospodarczego kraju. �Trzeba pochwaliæ �Solidarno�æ� za tê rozs¹dn¹
propozycjê. Zgodnie z przyjêt¹ zasad¹ bêdziemy projekty spo³eczne kie-
rowaæ do prac w Sejmie, zobaczymy, jaki bêdzie tego wynik. Prace w tej
kadencji (nad projektem) bêd¹ symboliczne, a prawdziwa dyskusja na
temat tego projektu odbêdzie siê dopiero w nowej kadencji� - zapowie-
dzia³ Tomasz Tomczykiewicz, szef klubu parlamentarnego PO.

Piotr Duda podczas rozmów wykazywa³, jak trudna jest sytuacja pracow-
ników, którzy za p³acê minimaln¹ musz¹ utrzymaæ rodzinê. �Taki pracow-
nik mo¿e zapewniæ swoim najbli¿szym utrzymanie na poziomie minimum



egzystencji, a to oznacza zaspokojenie absolutnie podstawowych po-
trzeb� � mówi przewodnicz¹cy �S�. Z danych G³ównego Urzêdu Staty-
stycznego wynika, ¿e odsetek pracowników ¿yj¹cych w rodzinach, w
których poziom wydatków by³ ni¿szy od minimum egzystencji wyniós³ w
2010 roku 12 proc.

Przewodnicz¹cy przekonywa³ równie¿ pos³ów, ¿e ustawa nie zagra¿a bu-
d¿etowi. Przeciwnie, dziêki odprowadzanym do kasy pañstwa podatkom,
sk³adkom i wp³ywom z podatku VAT, bud¿et zyska, co najmniej kilkana-
�cie milionów z³otych.

Wszystkie kluby pozytywnie odnios³y siê na temat ustawy. Jednak¿e
pomimo ciep³ych s³ów, partia rz¹dz¹ca nie uwzglêdni³a ustawy, ani nawet
jej g³ównej idei w pracach sejmowych, odwlekaj¹c inicjatywê ustawo-
dawcz¹ �Solidarno�ci� na kolejn¹ kadencjê.

NSZZ �S� negatywnie ocenia przygotowane przez Radê Ministrów rozpo-
rz¹dzenie w sprawie wysoko�ci p³acy minimalnej w 2012r. o czym w
komunikacie dzia³u informacji KK:

W przes³anej do ministerstwa finansów decyzji, prezydium zauwa¿a i¿
opiniowanie rozporz¹dzenia jest bezprzedmiotowe. �Naszym zdaniem to
pozorowanie negocjacji i dialogu. Co z tego, ¿e otrzymali�my projekt
rozporz¹dzenia, skoro rz¹d podj¹³ ju¿ decyzjê w sprawie przysz³oroczne-
go bud¿etu i nie ma zamiaru do tego wracaæ?� � pyta Henryk Nakoniecz-
ny, cz³onek prezydium KK NSZZ �Solidarno�æ�. 5 maja rz¹d przyj¹³ projekt
bud¿etu pañstwa na przysz³y rok. Natomiast podczas spotkania Komisji
Trójstronnej, 11 lipca strona rz¹dowa jednoznacznie stwierdzi³a, ¿e nie
bêdzie ponownie rozpatrywaæ ustawy bud¿etowej.

Przes³ane do Zwi¹zku rozporz¹dzenie zak³ada wzrost p³acy minimalnej w
przysz³ym roku do 1500 z³. Zdaniem �S� to poziom niewystarczaj¹cy
bior¹c pod uwagê wzrost kosztów utrzymania osób o niskich docho-
dach, który w pierwszych piêciu miesi¹cach 2011 roku wyniós³ ju¿ oko³o
7 proc. Prezydium Komisji Krajowej podkre�la, ¿e rozporz¹dzenie podob-
nie jak ca³y przysz³oroczny bud¿et oparte jest na nierealnych wska�ni-
kach. �Podobnie jak w ubieg³ym roku, minister finansów celowo zak³ada
niski poziom inflacji, aby ograniczyæ wydatki na politykê spo³eczn¹� �
dodaje Nakonieczny.

Kolejne podejrzenia pope³nienia przestêpstwa przez ludzi
PO w Wa³brzychu

Chlebowski wraca na wokandê
Zbychu jeszcze nie otar³ do koñca potu z czo³a po s³ynnej konferencji,
a tu znowu problemy. Do prokuratury trafi³y dwa zawiadomienia o
pope³nieniu przestêpstwa dotycz¹ce próby wy³udzenia �haraczu�
przez jednego z dzia³aczy Platformy.

Sprawa dotyczy konkretnie ciesz¹cego siê z³¹ s³aw¹ prezydenta Wa³brzy-
cha, ale pojawia siê równie¿ nazwisko Chlebowskiego. Jak donosi portal
�niezalezna.pl� Ireneusz Zarzecki, by³y prezes Miejskiego Przedsiêbior-
stwa Komunikacji oraz Wojciech Czerwiñski, by³y wiceprezes Miejskiego
Zarz¹du Budynków w Wa³brzychu, z³o¿yli zawiadomienia do prokuratury,
w których oskar¿aj¹ m.in. Piotra Kruczkowskiego (prezydent Wa³brzy-
cha), Zbigniewa Chlebowskiego, Izabelê Mrzyg³ock¹ i senatora Romana
Ludwiczuka o �przymuszanie� do przekazywania pieniêdzy na rzecz Plat-
formy Obywatelskiej.

Jeden z dwóch Panów, którzy z³o¿yli zawiadomienia, nagra³ rozmowê z
prezydentem Wa³brzycha, który ¿¹da, by ten odda³ pieni¹dze na jedynie
s³uszn¹ partiê. Dodaje przy tym, ¿e on nie by³ odosobnionym przypad-
kiem i haracze p³aci³y równie¿ inne osoby na dochodowych stanowi-
skach w spó³kach miejskich.

Poni¿ej przedstawiamy, krótki fragment nagrañ rozmowy pomiêdzy Woj-
ciechem Czerwiñskim (wiceprezesem jednej ze spó³ek miejskich) i Pio-
trem Kruczkowskim (prezydentem Wa³brzycha), do której dotar³ �Super
Express�:

- Piotr Kruczkowski, prezydent Wa³brzycha: - I co, my�la³e� co�?
- Wojciech Czerwiñski, wiceprezes MZB: - Kurczê, co� tak, ale za du¿o ci

nie dam.
- Kruczkowski: - No to ile?

- Czerwiñski: - Tysi¹c piêæset.
- Kruczkowski: - Co ty, kurde, na waciki?
- Czerwiñski: - Na waciki. Mówiê ci, ¿e nie mam kasy.
- Kruczkowski: Kurde...
- Czerwiñski: - Poza tym Piotr, kur.., przyj¹³e� mnie tu jako fachowca, do

cholery, co nie?
- Kruczkowski: - Tak... No dobrze, ale wiesz, ja podj¹³em pewne dzia³a-

nia, jakie� nagrody, MBA (ekskluzywne studia podyplomowe, które w
czê�ci spó³ka op³aca³a Czerwiñskiemu � red.)

- Czerwiñski: - Masz racjê, wszystko siê zgadza, wszystko siê zgadza.
- Kruczkowski: - Zastanów siê.

W taki sposób Platforma pozyskiwa³a pieni¹dze na kampaniê wyborcz¹.
Wszystko jest jasne i nie pozostawia z³udzeñ. Zastanawia tylko, jak wy-
gl¹da to w innych regionach Polski? Zgodnie z zawiadomieniem do pro-
kuratury obowi¹zuj¹cy w Wa³brzychu cennik dla nominowanych przez
PO zarz¹dców spó³ek miejskich, radnych oraz dzia³aczy Partii wygl¹da³
nastêpuj¹co:

500 z³ miesiêcznie - cz³onkowie zarz¹dów spó³ek miejskich
30-50% premii rocznej - cz³onkowie zarz¹dów spó³ek
400 z³ miesiêcznie - radni PO
30-70 tys. z³ - zrzutka przed ka¿dymi wyborami

Ciekawe czy w KGHM Platforma stosuje podobne praktyki. Herbercik po
ostatnich podwy¿kach sta³by siê dla partii kur¹ znosz¹c¹ z³ote jaja. Teraz
ju¿ rozumiemy co mia³ na my�li Grzegorz Schetyna w 2007 r. obiecuj¹c
nieprywatyzowanie KGHM i dodaj¹c, ¿e POlska Mied� jest per³¹ w koronie
POlski...

By ¿y³o siê lepiej?
Powoli bez wzglêdu na to, czy tego chcemy czy nie, zbli¿amy siê do
terminu wyborów parlamentarnych, które na pewno odbêd¹ siê w pa�-
dzierniku. Jedyna s³uszna partia chcia³a, aby wybory by³y dwudniowe.
Dlaczego? Ponoæ ciê¿ko jest Platformie zmobilizowaæ swój leniwy elek-
torat dlatego uznali, ¿e dwa dni bêd¹ w sam raz i mo¿e akurat im siê
zachce pój�æ zag³osowaæ. Pomys³ spali³ na panewce, ale wymy�lono, ¿e
nie bêdzie mo¿na reklamowaæ siê w telewizji. Maj¹c do dyspozycji media
publiczne i zaprzyja�nione dwie najwiêksze prywatne stacje telewizyjne
mo¿na mieæ reklamê za darmo, 24 godziny na dobê. Zakazuj¹c wy�wietla-
nia reklam skazuje siê opozycjê na brak przekazu ogólnopolskiego. Przy
czym Platforma ma przekaz niczym nieograniczony. Dodatkowo prezy-
dencja polski w Unii bêdzie nagminnie wykorzystywana do celów kam-
panii wyborczej Donalda Tuska.

Wracaj¹c do samych wyborów parlamentarnych. Przychodzi zawsze
moment, ¿e warto dokonaæ sobie pewnego podsumowania swoich w³a-
snych osi¹gniêæ, a teraz wydaje mi siê ku temu najlepszy moment. Dzisiaj
coraz mniej jest osób zadowolonych i odwa¿nych, którzy uwierzyli, ¿e to
im po oddaniu g³osu na Cudo Peru bêdzie ¿y³o siê lepiej. Jestem przeko-
nany, ¿e oni ju¿ wiedz¹, ¿e ten cud nie by³ przygotowany dla nich. Dzisiaj
coraz czê�ciej zamiast platformianej polityki mi³o�ci mamy szar¹ skrze-
cz¹c¹ nienawi�æ w wykonaniu ludzi platformy na ka¿dym etapie sprawo-
wania w³adzy.

Mimo rekordowych zysków przez KGHM,  pracownicy nie mog¹ docze-
kaæ siê na oczekiwane podwy¿ki wynagrodzeñ, mimo ró¿nych prób poro-
zumienia siê mamy kolejne próby prowokacji ze strony zarz¹du. Za wszelk¹
cenê robi siê wszystko by tych, którzy nie chc¹ byæ bia³ymi niewolnikami
nawet wbrew ko�lawemu prawu, chce siê zakneblowaæ im usta i wypraæ
za wszelk¹ cenê szare komórki, by zmusiæ niepokornych do ich popraw-
no�ci politycznej oraz dokonaæ totalnego zastraszenia. Dawni i nowi ko-
muni�ci przepoczwarzaj¹ siê w nowy liberalizm. Strasznie siê obra¿aj¹,
gdy ich wyuzdane pojêcie demokracji porównujemy do dyktatury £uka-
szenki, oni przecie¿ ju¿ dawno go prze�cignêli.

Nie cofaj¹ siê przed niczym. Oto kolejna lekcja demokratycznej popraw-
no�ci w ich wydaniu. Po ostatniej majowej pikiecie pod biurem Zarz¹du,
kiedy ze strachu przed spotkaniem z pracownikami narobili w majty i
sprowokowali celow¹ zadymê, sprzêgli w to ca³y wymiar sprawiedliwo�ci
z s¹dami i policj¹ w³¹cznie. Wzorem stanu wojennego wskazanych pra-
cowników prawie si³¹ i we �nie w trybie dora�nym dostarczono przed
oblicze prawa feruj¹c do ju¿ os¹dzonych pokazowe wyroki. Jak æwierkaj¹
lataj¹ce nad KGHM platformiane gawrony w stosunku do tych os¹dzo-



nych bêd¹ prowadzone dalsze dzia³ania represyjne w³¹cznie z rozwi¹za-
niem umów o pracê. Sztab dywersyjno-prowokacyjny ca³y czas w KGHM
pracuje, jak nas jeszcze upodliæ, sprowokowaæ i niewa¿ne ile lat masz
nienagannie przepracowane, ¿e na utrzymaniu masz niepracuj¹c¹ ¿onê i
piêcioro dzieci. Na jubileusz 50-lecia zamiast oczekiwanej podwy¿ki i na-
grody dostajesz przys³owiowego szpica. Taki maj¹ cel polityczny, sobie
do maximum nabiæ kabzê by ustawiæ siê na pokolenia, a nas sprowadziæ
do roli ¿ebraków i najemników. Tych kolegów nie mo¿emy w ¿aden spo-
sób pozostawiæ. W samym NSZZ �Solidarno�æ� deklarowali�my swoim
cz³onkom bezwzglêdn¹ pomoc i z tego siê nie wycofujemy. Ale bez wzglê-
du na przynale¿no�æ zwi¹zkow¹ nam wszystkim potrzebne jest pospolite
ruszenie i jak najwiêcej wzajemnej ¿yczliwo�ci i rozumu. Nie namawiam
do rewolucji i rozlewu krwi, nasz¹ d³ugo oczekiwan¹ szansê poprawy
bytu materialnego mo¿esz osi¹gn¹æ korzystaj¹c z kartki wyborczej.
Jak wykorzystasz j¹ m¹drze pomo¿esz sobie, rodzinie i dzisiaj zwal-
nianemu koledze. Gdy z lenistwa albo w³asnej g³upoty zmarnujesz
teraz nadarzaj¹c¹ siê okazjê nastêpny mo¿esz byæ na czarnej li�cie
Ty, czy tego oczekujesz?

Górnik

Pod m³otek najpierw pójdzie Lotos, nastêpny bêdzie KGHM

Nadzieja na polski Lotos
�Tyle siê mówi o uzale¿nieniu Polski od rosyjskiego gazu, teraz sami
na si³ê wpychamy w ich rêce rynek paliw� - mówi Krzysztof Steckie-
wicz, zbieraj¹cy podpisy przeciw sprzeda¿y Grupy Lotos. Zachowanie
pakietu wiêkszo�ciowego gdañskiej rafinerii ma byæ zagwarantowa-
ne w ustawie. Pomys³ wspiera Solidarno�æ.

�Polski Lotos to idea ³¹cz¹ca wielu ludzi w Gdañsku i ca³ej Polsce. To
jednocze�nie gwarancja stabilno�ci i niezale¿no�ci energetycznej Polski,
to wreszcie jedna z niewielu polskich marek maj¹ca szanse zaistnieæ na
rynkach �wiatowych� � pisz¹ inicjatorzy akcji na specjalnie za³o¿onej
stronie polskilotos.pl. Pod obywatelskim projektem Ustawy o Zachowa-
niu Przez Pañstwo Polskie Wiêkszo�ciowego Pakietu Akcji Grupy Lotos
SA musi siê podpisaæ 100 tys. obywateli. Pe³nomocnik Komitetu Inicjaty-
wy Ustawodawczej poinformowa³, ¿e uda³o siê zebraæ ok. 150 tysiêcy
podpisów.

Podkopywanie Orlenu
Na sprzeda¿ jest 69 mln 76 tys. 392 akcje Lotosu nale¿¹ce do skarbu
pañstwa. Stanowi¹ one 53,2 proc. kapita³u zak³adowego spó³ki i tyle
samo g³osów na jej walnym zgromadzeniu. Termin z³o¿enia ofert wi¹¿¹-
cych ustalono na 16 listopada 2011 roku, czyli ju¿ po wyborach parla-
mentarnych.

Grupa Lotos to drugi po Orlenie producent paliw w Polsce. Wed³ug infor-
macji ze strony Lotosu, przychody grupy wynosz¹ rocznie ponad 16 mld
z³. Gdañska rafineria jest w trakcie realizacji zakrojonego na szerok¹ skalê
programu inwestycyjnego 10+. Inwestycja w wysoko�ci blisko 1,5 mld
euro zwiêkszy³a moce przerobowe do 10 mln ton ropy rocznie, czyli pra-
wie dwukrotnie. Pieni¹dze te ju¿ wydano, obecnie inwestycja zaczyna siê
zwracaæ. Moment na sprzeda¿ jest wiêc najgorszy z mo¿liwych. Poza tym
sprzeda¿ Lotosu sama w sobie jest niekorzystna.

�Jest skala mikro i makro, czyli straty dla regionu i dla Polski� � t³umaczy
szef gdañskiej Solidarno�ci Krzysztof Do�la. Zwi¹zkowcy obawiaj¹ siê, ¿e
nowy w³a�ciciel wyprowadzi siedzibê Lotosu z Gdañska. �To oznacza
utratê wyp³ywów z podatków, a Lotos wp³aca ich bardzo du¿o. Firma jest
te¿ sponsorem wielu przedsiêwziêæ kulturalnych i sportowych, a miêdzy-
narodowe koncerny zwykle siê do tego nie garn¹. Do tego dochodzi
ubytek miejsc pracy, zw³aszcza dla absolwentów wy¿szych uczelni, któ-
rzy znajduj¹ tu dobrze p³atne zajêcie. W wielkim koncernie Lotos bêdzie
marginalizowany� � przestrzega Do�la.

�Lotos to wizytówka naszego miasta. Kiedy jedzie siê z Warszawy, to jest
to pierwsze, co siê widzi. Szkoda, ¿eby firma nazywa³a siê po rosyjsku� �
dodaje Krzysztof Steckiewicz. Zagro¿enia dla Gdañska to nie wszystko.
Po wdro¿eniu programu inwestycyjnego Lotos jest niewiele mniejszy od
Orlenu. Ma nad nim dodatkowo tê przewagê, ¿e posiada w³asne z³o¿a
surowców. Je�li przejmie go który� z pañstwowych rosyjskich potenta-
tów, tak¿e maj¹cych swoje z³o¿a, bêdzie móg³ za pomoc¹ agresywnej
polityki cenowej podkopaæ pozycjê p³ockiej konkurencji. A wtedy sam

Orlen stanie siê ³atwym ³upem do przechwycenia. To scenariusz pesymi-
styczny, ale realny, bo firmy ze wschodu od lat interesuj¹ siê rafineri¹ z
Gdañska.

Chêtni Rosjanie
Chêtnych do kupna Lotosu jest czterech. Ministerstwo nie udziela infor-
macji, co to za firmy. R¹bka tajemnicy uchyli³ za to rosyjski dziennik �Kom-
miersant�, który poda³ w maju, ¿e w przetargu bierze udzia³ TNK-BP, rosyj-
sko-brytyjski koncern z siedzib¹ w Moskwie, trzecie pod wzglêdem wiel-
ko�ci przedsiêbiorstwo paliwowe w Rosji. Po³owa akcji nale¿y do brytyj-
skiego BP. Pozosta³e znajduj¹ siê w rêkach jego rosyjskich partnerów �
Alfa Group (25 proc.), Renova (12,5 proc.) i Access Industries (12,5
proc.). Podmioty te s¹ kontrolowane przez trzech lojalnych wobec Kremla
oligarchów � Michai³a Fridmana (prezes TNK-BP), Wiktora Wekselberga i
Leonarda B³awatnika.

Kim s¹ pozostali potencjalni inwestorzy, oficjalnie nie wiadomo. Mówi³o
siê o libijskim koncernie Tamoil, z którym wspó³pracuje Jan Kulczyk (war-
to pamiêtaæ o bliskich relacjach Rosji z re¿imem Kadafiego), azerskim
SOCAR, China National Petroleum Corporation, a tak¿e £ukoilu. Po po-
cz¹tkowych deklaracjach, wycofa³ siê Gazprom.

Nie ma wszechmocnych
Choæ Rosjanie staraj¹ siê kupowaæ wszystko co ma zwi¹zek z paliwami i
energetyk¹ w naszej czê�ci Europy ich inwazja nie jest wcale nieuniknio-
na. Jak podaje O�rodek Studiów Wschodnich, pod koniec maja Wêgrzy
odkupili od rosyjskiego Surgutnieftgazu akcje koncernu MOL. Rosjanie
posiadali ponad 21 proc. udzia³ów w tym wêgierskim przedsiêbiorstwie.
Premier Viktor Orbán od miesiêcy stara³ siê poszerzyæ kontrolê pañstwa
nad MOL i w koñcu osi¹gn¹³ sukces. Miesi¹c pó�niej Komisja Europejska
zablokowa³a kupno przez Gazprom akcji austriackiej gie³dy gazowej Cen-
tral European Gas Hub (CEGH). Transakcja zapewni³aby rosyjskiemu gi-
gantowi zarz¹dzanie sieci¹ gazoci¹gów europejskich Trans Austria Gas
Pipeline i dawa³a kontrolê nad kluczowym dla niego podziemnym zbior-
nikiem gazu Baumgarten (w³asno�æ CEGH), z którego rosyjski gaz jest
dystrybuowany do Europy Zachodniej, a który jednocze�nie jest punk-
tem docelowym planowanego gazoci¹gu South Stream.

Cicha wyprzeda¿
Tymczasem w cieniu wyprzeda¿y paliwowych potentatów Polska po ci-
chu pozbywa siê tak¿e mniejszych spó³ek z bran¿y, umo¿liwiaj¹cych tym
wielkim funkcjonowanie. �Tygodnik Solidarno�æ� pisa³ parokrotnie o p³oc-
kim O�rodku Badawczo-Rozwojowym Przemys³u Petrochemicznego, któ-
ry przez lata wspó³pracowa³ z Orlenem (siedziby firm s¹siaduj¹ ze sob¹,
czê�æ instalacji jest wspólna). Nagradzan¹ za innowacje i sukcesy bizne-
sowe firmê ludzie wprowadzeni do zarz¹du przez ministra skarbu Alek-
sandra Grada doprowadzili na skraj upadku. Dwie próby prywatyzacji
OBR zakoñczy³y siê niepowodzeniem. Za pierwszym razem ministerstwo
przyzna³o wy³¹czno�æ negocjacyjn¹ nieznanemu szerzej funduszowi po-
wierniczemu z Niemiec. Rozmowy zakoñczy³y siê fiaskiem, a wtedy stro-
na rz¹dowa przerwa³a proces prywatyzacji, choæ byli inni inwestorzy, w
tym spó³ka pracownicza. Drugie podej�cie do sprzeda¿y OBR tak¿e siê
nie powiod³o. Teraz trwa trzecia próba. W miêdzyczasie dziwnie zarz¹dza-
na firma straci³a kontakty handlowe i dochody.

W zesz³ym tygodniu portal niezale¿na.pl poda³ informacjê o pospiesznej
sprzeda¿y Naftora, firmy ochraniaj¹cej naftoci¹gi i magazyny paliw p³yn-
nych nale¿¹cych do Agencji Rezerw Materia³owych. Naftor ma �wiadec-
two bezpieczeñstwa przemys³owego. Dziêki temu mo¿e wykonywaæ zle-
cenia zwi¹zane z bezpieczeñstwem pañstwa zwi¹zane z dostêpem do
informacji niejawnych o najwy¿szej klauzuli tajno�ci: ��ci�le tajne�. Na
sk³adanie ofert ministerstwo da³o inwestorom zaledwie trzy tygodnie.

Nadzieja zawsze jest
Pracownicy Lotosu nie s¹ informowani o tym, co bêdzie dzia³o siê z ich
firm¹. �Informacja jest poza naszym zasiêgiem. Wiemy tyle, co z �Kom-
miersanta� � martwi siê Andrzej Cenacewicz, szef Solidarno�ci w Lotosie.
Inicjatorzy akcji zbierania podpisów próbowali skontaktowaæ siê z pre-
mierem Donaldem Tuskiem. Nie dostali ¿adnej odpowiedzi. Zgodnie z
przepisami, pierwsze czytanie projektu musi siê odbyæ najpó�niej po trzech
miesi¹cach od z³o¿enia go u marsza³ka sejmu. Grzegorz Schetyna nie
musi zatem zaczynaæ prac przed wyborami.

�Sytuacja jest taka, ¿e Lotos albo bêdzie polski, albo rosyjski. Mo¿e czê�æ
urzêdników bêdzie siê chcia³a przed wyborami przymiliæ do wyborców i
walcz¹c o now¹ kadencjê, opowie siê za Polsk¹.� � podsumowuje Krzysz-
tof Steckiewicz.

Jakub Ja³owiczor
�Tygodnik Solidarno�æ�



Dwutygodnik �PRYZMAT� - pismo SKGR Miedzi NSZZ �Solidarno�æ�. Redakcja nie odpowiada za tre�æ reklam i listów.
Adres Redakcji -  SKGRM NSZZ �Solidarno�æ�, ul. Sk³odowskiej-Curie 90, 59-301 Lubin, tel./fax (76) 746 56 33 www.skgrm.pl

Czy mo¿e nas przestaæ byæ staæ na cz³onkostwo w UE? Nie-
stety, nie da siê tego wykluczyæ

Wysoka cena bezczynno�ci
Je�li rz¹d czym prêdzej nie zacznie skuteczniej zabiegaæ o interesy
naszego pañstwa w Unii Europejskiej, mo¿e do tego doj�æ wcze�niej,
ni¿ sobie wyobra¿amy. A w ka¿dym razie szybko mo¿emy zacz¹æ p³aciæ
za cz³onkostwo w UE bardzo wygórowan¹ cenê. Wspólnotowy pakiet
klimatyczny mo¿e bowiem tak mocno wywindowaæ u nas ceny ener-
gii, ¿e drastycznie zdusz¹ one polsk¹ gospodarkê.

Szacuje siê, i¿ ze wzglêdu na nasze niezwykle du¿e uzale¿nienie od energii
pochodz¹cej ze spalania wêgla, bêdziemy p³aciæ za ni¹ najdro¿ej w Euro-
pie. Wed³ug danych Forum Odbiorców Energii i Gazu � wskutek realizacji
unijnego projektu klimatycznego � w 2020 r. megawatogodzina bêdzie u
nas kosztowa³a 104 euro. To a¿ o 8 euro wiêcej ni¿ w Niemczech i o 24
euro dro¿ej ni¿ w Belgii, przy nieporównanie wy¿szych dochodach oby-
wateli tamtych pañstw.

Polski rz¹d robi wiele, by nie dopu�ciæ do pogorszenia gro¿¹cego nam �
i tak ju¿ fatalnego � energetycznego scenariusza. Ale wiele nie oznacza:

Wymaganie, by raport by³ Bibli¹ �wiêt¹, jest co najmniej
niepowa¿ne i zas³uguje na u�miech politowania

Raport Millera, czyli
prawda objawiona

Wspominanie katastrofy smoleñskiej nie uchodzi, je�li chce siê na-
le¿eæ do dobrego towarzystwa. Ci¹g³e dopytywanie o �prawdê� jest
PiS-owsk¹ fanaberi¹. Bo to w sumie by³a PiS-owska katastrofa.

A æwokiem trzeba byæ ju¿ zupe³nym, ¿eby chcieæ nie wiadomo czego od
raportu. Raport mia³ byæ i jest. Czego wiêcej pyszczyæ? Przyczyny kata-
strofy by³y ustalone 15 min po niej, chocia¿ kiedy te 15 min up³ynê³o,
trudno siê zorientowaæ, gdy¿ raz samolot spad³ o godz. 8.56, a potem
okaza³o siê, ¿e to by³ spó�niony prima aprilis, bo spad³ o 8.41. Czy to
zreszt¹ takie wa¿ne? Pañstwo polskie zda³o egzamin. To jest najwa¿niej-
sze. Nikt nie musia³ siê podaæ do dymisji. By³y awanse i ordery. Uda³o siê
zainstalowaæ odpowiedniego prezydenta, bo jeszcze bardziej odpowied-
ni, nie wiedzieæ czemu, zrejterowa³ i to bez okazania zwolnienia lekarskie-
go. Mo¿e targnê³o nim jakowe� przeczucie, a mo¿e� Zreszt¹ licz¹ siê
fakty.

A te s¹ takie, ¿e samolot wystartowa³ do lotu wojskowego, ale spad³ jako
ca³kiem cywilny, a nawet prywatny, ówczesnego prezydenta.

A ówczesny prezydent, gdyby nie napiera³ tak nachalnie na wycieczkê do
Katynia, to te¿ by losu nie skusi³. Zdarzeniem powinni zaj¹æ siê historycy
z IPN, tylko przypadkiem niczego nie ujawniaæ. Wzorem lustracji. Studio-
waæ, analizowaæ, archiwizowaæ, to tak, ale rozg³aszaæ to, co nie jest prze-
znaczone do rozg³aszania, no to siê samo rozumie, ¿e to zwyk³y brak
odpowiedzialno�ci. A od ludzi na poziomie nale¿a³oby jej wymagaæ. Jak
siê nie da po dobroci, no to sami �wicie, rozumicie�. Przeciêtny obywatel
jest zmêczony tematyk¹ smoleñsk¹. Czy my jako naród musimy siê p³a-
wiæ w samych tragediach? Nie mo¿na kultywowaæ bez przerwy ¿a³oby.
Dlatego, aby zaistnieæ na salonach, nale¿y o tej katastrofie mówiæ w
sposób pogodny, a wrêcz dowcipny. A jest siê z czego po�miaæ � sztucz-
na mg³a, rozpylony hel, unieruchomiony samolot, �Bia³a ksiêga�, zgadnij
kto w której trumnie, no boki zrywaæ jak �wie¿e wi�nie. A sonda¿owa
wiêkszo�æ pomnik ofiar ma w nosie. Takie mamy zdrowe spo³eczeñstwo.

Ryszard Makowski
�Uwa¿am Rze�

wystarczaj¹co du¿o. Trudno bowiem za sukces tej ekipy uznaæ samo-
dzielne � czyli w pojedynkê, nawet bez jednego sojusznika � zawetowa-
nie przez nasz kraj pomys³u obowi¹zkowego zmniejszenia przez wszyst-
kie pañstwa UE emisji dwutlenku wêgla do 2020 r. z 20 proc. do 25 albo
nawet do 30 proc. To raczej wyraz desperacji rz¹dz¹cych polityków.

Nie wiadomo te¿, jaki pomys³ ma Donald Tusk, zak³adaj¹c, co jest przecie¿
wielce prawdopodobne, ¿e to on sformuje tak¿e nastêpny rz¹d � na
wyrwanie siê przez Polskê z tej energetycznej pu³apki, w kierunku której
na razie z samobójcz¹ konsekwencj¹ pod¹¿amy. Mam nadziejê, ¿e nie jest
to koncept sprowadzaj¹cy siê do poddania siê biegowi wydarzeñ, który �
jak siê wydaje � jest ulubionym sposobem dzia³ania premiera. Bo to mo¿e
siê skoñczyæ jakim� rodzajem deelektryfikacji Polski.

Ale naszego kraju mo¿e nie byæ za bardzo staæ na przynale¿no�æ do UE
tak¿e ze wzglêdu na spodziewane unijne utrudnienia w wydobywaniu
gazu ³upkowego. A ten � zgodnie z przewidywaniami � móg³by nie tylko
pozwoliæ Polsce wyzwoliæ siê od gazowego dyktatu Rosji, nie tylko spra-
wiæ, ¿e p³aciliby�my za gaz znacznie mniej ni¿ w tej chwili, ale w dodatku
solidnie podreperowaæ bud¿et pañstwa, zwa¿ywszy na prognozowane
wp³ywy z jego eksportu.

I z ca³¹ pewno�ci¹ ani w pierwszym, ani w drugim wypadku nie wystarczy
powtarzanie zaklêæ o unijnej solidarno�ci oraz wspólnej polityce bezpie-
czeñstwa energetycznego, od czasu do czasu przerywane wetem � za-
skakuj¹cym, je�li wzi¹æ pod uwagê sta³¹, euroentuzjastyczn¹ retorykê
rz¹du. Taka ma³o zrozumia³a polityka nie mo¿e byæ skuteczna. I nie jest.

Piotr Gabryel
�Uwa¿am Rze�

Ci¹gle w cenie!
Coraz czê�ciej i g³o�niej daj¹ siê s³yszeæ odg³osy ró¿nego rodzaju narze-
kania i sprzeciwu wobec otaczaj¹cej nas rzeczywisto�ci, z czym mamy do
czynienia robi¹c codziennie zakupy b¹d� dokonuj¹c ró¿nych op³at, nie
wy³¹czaj¹c z tego dostêpno�ci do ró¿nych lekarzy, specjalistów. Ca³¹ t¹
sytuacjê mo¿na by skwitowaæ jednym zdaniem, po có¿ dzisiaj narzekania,
one nie zmieni¹ naszej i tak bardzo trudnej, skomplikowanej sytuacji.
Trzeba by³o wykazaæ wiêcej m¹dro�ci i odpowiedzialno�ci nie za innych,
ale w³a�nie za siebie, swoje rodziny, dzieci i wnuki w dniu wyborów poli-
tycznych. Wówczas, ale równie¿ i dzisiaj, a teraz jeszcze ze zdwojon¹
energi¹ z ekranów telewizyjnych i szpalt gazet polskojêzycznych mediów,
jak przys³owiowa ¿ó³æ wylewa siê fa³sz, ob³uda i podsycana agresja, z
której wyrastaj¹ takie tragiczne w skutkach jaskó³ki, jak ostatnio bom-
biarz z Krakowa czy tragiczne zdarzenie z Norwegii.

Kiedy wreszcie my doro�li ludzie, ponoæ m¹drzy i odpowiedzialni a przy-
najmniej za takich siê uwa¿amy, przebudzimy siê z letargu i jeszcze b³ogie-
go snu, w który jak w przys³owiowej hipnozie wprowadzi³a nas ekipa
Donka cudotwórcy. Wali siê nam na g³owy wszystko, gospodarka, wzrost
bezrobocia, szalej¹ce ceny. Zielona wyspa, któr¹ mieli�my byæ, dos³ow-
nie tonie a my wraz z ni¹ z narastaj¹cym d³ugiem, który co kilka dni
wzrasta o dodatkowy miliard. T¹ sytuacj¹ mo¿na by siê by³o nie martwiæ
gdyby narastaj¹cy d³ug by³ d³ugiem rz¹du, ale on bez wzglêdu na to, któr¹
og³upiaj¹c¹ nas dzisiaj gazetê czytamy lub telewizjê ogl¹damy i tak siê-
gnie do naszych kieszeni. A my ci¹gle bombardowani jeste�my zadowo-
lonymi twarzami premiera rz¹du i prezydenta, jak uprawiaj¹ przys³owiow¹
chucpê na naszych oczach mami¹c nas polsk¹ prezydencj¹ w Unii, z
której my obywatele poza kosztami nic dobrego nie mamy.

Je¿eli wspomnia³em o kosztach oto fakty. Nie ma na pomoc dla powo-
dzian, dla coraz wiêkszej grupy g³oduj¹cych w naszym kraju dzieci, wyli-
czaæ mo¿na w nieskoñczono�æ natomiast lekk¹ rêkê rz¹d z naszego bu-
d¿etu przeznacza dziennie oko³o 2 mln z³ na balety zwi¹zane z polsk¹
prezydencj¹. Przyk³ad z w³asnego podwórka KGHM kolejny ju¿ rok bije
rekordy zysku, a pracownicy na jubileusz 50-lecia dostan¹ po zwyk³ym
d³ugopisie, aby mogli napisaæ sobie w swoich pamiêtnikach, jak zostali
oszukani przez Partiê Ob³udy. Dla tej ekipy nie liczy siê uczciwo�æ, warto-
�ci patriotyczne, pracowito�æ, tylko g³upota i naiwno�æ s¹ w cenie. Czy
tego pragniemy?

Racjonalista


