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Radosnego Alleluja!
Zdrowych i pogodnych �wi¹t

Wielkanocnych, pe³nych wiary,
nadziei i mi³o�ci. Radosnego, wiosennego

nastroju, serdecznych spotkañ w gronie
rodziny i w�ród przyjació³ oraz weso³ego

Alleluja wszystkim czytelnikom
�Pryzmatu� ¿ycz¹
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Nie podpiszemy siê pod porozumieniem, które jest kpin¹ z pracowni-
ków!

My nie zapomnieli�my
o 300 z³otych

Skleroza staje siê chorob¹ cywilizacyjn¹. �Walcz¹ce� (jak widaæ tylko
na papierze), od kilku lat o wzrost stawek o 300 z³ niektóre organizacje
zwi¹zkowe, zarzucaj¹ NSZZ �Solidarno�æ� nie podpisanie siê pod po-
rozumieniem w sprawie tzw. �kszta³towania wynagrodzeñ w 2012
roku�. Sami twierdz¹, ¿e to �obra�liwa ja³mu¿na i och³apy z pañskie-
go sto³u� i dok³adnie tak jest. Dlaczego mieliby�my zgadzaæ siê na
takie propozycje zarz¹du, które s¹ kompletnie oderwane od rzeczywi-
sto�ci i daj¹ mierne korzy�ci dla pracowników? W porównaniu z pod-
wy¿k¹ p³acy zasadniczej prezesa o ponad 40 000 z³ miesiêcznie, to
podwy¿ka stawek wynikaj¹ca z podwy¿ki najni¿szego wynagrodzenia
jest wrêcz kpin¹ z pracowników.

W poprzednim numerze �Pryzmatu� pisali�my, ¿e zarz¹d zaproponowa³
podwy¿szyæ p³ace w 2012 r. o wska�nik 4,5% i nie odzwierciedla to zg³a-
szanych przez nas postulatów p³acowych - to przecie¿ ju¿ czwarty rok bez
wzrostu p³ac zasadniczych. A czegó¿ to nowego dowiedzieli�my siê od
zarz¹du podczas spotkania? Mianowicie tego, ¿e warto�æ ekwiwalentu za
deputat wêglowy wzros³a o 8% i to ju¿ od 1 stycznia, p³aca minimalna
zwiêkszy³a siê do 1500 z³ równie¿ od 1 stycznia, a przeszeregowania
pracowników na Oddzia³ach zosta³y uruchomione od 1 marca. Co wiêc
zarz¹d chcia³ negocjowaæ, bo fakty mia³y ju¿ miejsce i by³y niezale¿ne od
ich chciejstwa.

�Wielka hojno�æ� zarz¹du z jak¹ spotkali�my siê ju¿ przy próbie rozpo-
czêcia negocjacji stawek osobistego zaszeregowania, doprowadzi³a do
po�piesznego podpisywania siê pod wska�nikiem wzrostu wynagrodzeñ
na 2012r. Zarz¹d zgodzi³ siê nawet � na ¿yczenie podpisuj¹cych � tak
przedstawiæ pracownikom now¹ tabelê wzrostu stawek, aby ich nie de-
nerwowaæ tak �gwa³townymi przyrostami�.

I tak ku uciesze prawie wszystkich, pozosta³y tylko dwie rubryki � katego-
ria i obecna kwota. A to ju¿ jest kolejna kpina z pracowników. NSZZ �So-
lidarno�æ� nie podpisze takiego porozumienia, bo oznacza to akceptacjê
takiego wzrostu p³ac w 2012r. Oprócz sprawy wysoko�ci podwy¿ek, nie
podoba nam siê te¿ to, ¿e prosili�my o dokumenty z wykonania funduszu
wynagrodzeñ za 2011 r. oraz plan na 2012 r. i ich na spotkaniu nie otrzy-

Pracowników czeka nagroda roczna, bony �wi¹teczne i
najprawdopodobniej równie¿ podwy¿ki

Pracownicy Pol-Mied�
Trans zyskaj¹ potrójnie

Ewidentnie mo¿na mówiæ o poprawie sytuacji finansowej Spó³ki. Bu-
d¿et za 2011 rok zosta³ zrealizowany w 74%, dziêki czemu pracownicy
otrzymaj¹ nagrodê roczn¹ wy¿sz¹ ni¿ gwarantowane przez Zak³adowy
Uk³ad Zbiorowy Pracy minimum. �Solidarno�æ� stara siê, by dobra
kondycja firmy prze³o¿y³a siê nie tylko na jednokrotne nagrody, ale
równie¿ na podwy¿ki.

Pierwsza czê�æ nagrody rocznej zostanie wyp³acona do koñca marca.
Druga czê�æ, co z pewno�ci¹ pozytywnie zaskoczy pracowników, ju¿ w
pierwszej po³owie kwietnia. Dochodz¹ do tego bony z okazji �wi¹t Wiel-
kanocnych z Zak³adowego Funduszu �wiadczeñ Socjalnych. Zgodnie z
ubieg³orocznymi ustaleniami, bony przyznawane s¹ dwa razy do roku.

Kolejn¹ dobr¹ informacj¹ dla pracowników jest pismo z³o¿one na rêce
Prezesa Spó³ki w sprawie podwy¿ek dla pracowników. W ubieg³ym roku
�rednio co trzeci pracownik dosta³ podwy¿kê. �Za³oga naszej Spó³ki w
znacz¹cy sposób przyczyni³a siê do osi¹gniêcia bardzo dobrego wyniku
finansowego przez Nasz¹ Firmê. Reprezentuj¹c interesy pracowników
mamy nadziejê na wynegocjowanie i podpisanie porozumienia o wpro-
wadzeniu podwy¿ek dla pracowników� � komentuje sprawê przewodni-
cz¹cy Komisji Miêdzyzak³adowej NSZZ �Solidarno�æ� w Pol-Mied� Trans,
Adam Januchta.

mali�my. Traktujmy siê powa¿nie, bo rozmawiamy o sprawach wa¿nych
dla pracowników. Nie jest ¿adn¹ tajemnic¹, i¿ zarz¹d o�wiadczy³ wprost ,
¿e i tak wprowadzi nowy Protokó³ dodatkowy do ZUZP z podwy¿k¹ sta-
wek p³ac zasadniczych. Nowa tabela p³ac wchodzi od stycznia, bo najni¿-
sze wynagrodzenie wzros³o od stycznia br. a ró¿nice wynikaj¹ce ze zmia-
ny tabeli zostan¹ wyp³acone w formie wyrównania. Podpisali�my ten pro-
tokó³ � ale bez ¿adnych dodatkowych cyrografów. Naszym celem nie jest
k³óciæ siê z innymi organizacjami zwi¹zkowymi, czy tworzyæ jakie� po-
dzia³y w za³odze, ale nie bêdziemy udawaæ sklerotyków. Niestety, gdy czy-
tamy, ¿e �Solidarno�æ� zamiast dzia³aæ uprawia �propagandowe zagryw-
ki�, to bêdziemy reagowaæ. Poza tym, to nie �Solidarno�æ� wy³amuje siê z
jednolitego zwi¹zkowego frontu, a robi¹ to inni, podpisuj¹c porozumienia
ca³kiem inne ni¿ to wspólnie ustalono.

Po co prezes ma cokolwiek negocjowaæ czy przekazywaæ jakiekolwiek
dane, jak ju¿ na pocz¹tku negocjacji ma zapewniony swój sukces nego-
cjacyjny a jak znowu zaoszczêdzi na p³acach pracowników to bêdzie móg³
wybranym wyp³aciæ sowite premie. Jak siê sk³ada obietnice, to wypada
s³owa dotrzymywaæ. Postulat podniesienia stawek o 300 z³, przynaj-
mniej dla NSZZ �Solidarno�æ�, nadal jest aktualny.

Wódz wielka wtopa?
Wszyscy jeste�my �wiadkami niesamowitych zdolno�ci Wielkiego preze-
sa. Duma nas rozpiera i zachwyt nie pozwala na zamkniêcie ust, tak nam
wszystkim kopara opada, gdy siê dowiadujemy o coraz to nowych sukce-
sach naszego wodza. Wielbiony przez wszystkie media Herbert o�wiad-
czy³ swego czasu, ¿e bêdziemy siê rozwijaæ i dlatego trzeba sprzedaæ
aktywa telekomunikacyjne, bo trzeba kasy. Logika pokrêtna, bo mo¿e i
owszem rozszerzymy zasoby kopalne, ale pozbywamy siê przecie¿ solid-
nych dochodowych firm, które s¹ nieczu³e na wahania rynku surowców.
Ale kto by tam siê przejmowa³, opchnêli Dialog a kupuj¹cy Plusa dosta³
nagrodê za najlepszy interes roku, a my? My przejmujemy �Kanadê�!
Hura?!

Prezes zapowiedzia³, ¿e w kopalniach kanadyjskiej Spó³ki bêdzie praca dla
pracowników KGHM. Póki co pojecha³a tam ekspedycja z³o¿ona z kilku
tzw. menad¿erów. Prezes stwierdzi³, ¿e pracownicy raczej nie bêd¹ chcieli
jechaæ za granicê ze wzglêdu na spartañskie warunki w jakich trzeba tam
pracowaæ: �Warunki pracy s¹ tam zdecydowanie trudniejsze, a wynagro-
dzenie takie samo lub nawet ni¿sze. Zmiana trwa dwana�cie godzin i tak
przez trzy tygodnie. Dopiero po tym czasie przys³uguje tygodniowy od-
poczynek. Taki jest tam system pracy, raczej trudny do zaakceptowania
przez naszych pracowników�. I wszystko jasne. Zaradni pracownicy robi¹
za grosze, a u nas jest raj i robiæ siê nie chce. Jakby nie patrzeæ w najbli¿-
szym czasie ofert wyjazdowych do Kanady i innych krajów, w których s¹
kopalnie po spó³ce Quadra, dla pracowników nie bêdzie.

Nikt dok³adnie nie wiedzia³ dlaczego znani z rozs¹dku Kanadyjczycy po-
zbywaj¹ siê z³otego interesu, no i wszy³o. Okaza³o siê dopiero po przele-
wie, ¿e owszem przejêli�my kilka kopalni i koncesje do kilku z³ó¿, niektó-
rych jak to kto� powiedzia³ �przypadkiem ju¿ wyfedrowanych�, ale trzeba
siê jeszcze dogadaæ z tamtejszymi zwi¹zkami zawodowymi. Maj¹ tam

one co prawda poparcie w³adz i ludzi, ale w zarz¹dzie pewnikiem ustalaj¹
¿e albo siê ich kupi, albo og³upi, nie takie numery siê robi³o. Ju¿ mia³ byæ
sukces, a tu nastêpna przeszkoda na horyzoncie. Pojawi³ siê wódz �Szczwa-
ny Lis� i oznajmi³ �jak wbijecie tu ³opaty to wpadniecie w tarapaty�, i doda³
�jak macie chêtkê na nasze zapasy, to wyskakujcie z du¿ej kasy�. Innymi
s³owy, KGHM musi op³aciæ dwa plemiona Indian, bo na ich terenach bê-



dzie odbywaæ siê eksploatacja z³ó¿.

W zasadzie tyle ironii, bo nale¿y postawiæ powa¿ne pytania: kto tak nie-
udolnie przygotowywa³ przejêcie �Kanady�? Dlaczego wydajemy olbrzy-
mie pieni¹dze na niekompetentne firmy doradcze? Kto i ile dosta³ premii
za te niespodzianki? Ile jeszcze �nowinek� przynios¹ nam nastêpne dni?
Tyle pytañ do prezesa, jedno do was: czy wam te¿ nasuwa siê skojarzenie
z ekspansj¹ KGHM-u w Kongo?

Górnik

Koalicyjne manewry
emerytalne

Nie ma idealnych systemów emerytalnych. Nie ma te¿ mo¿liwo�ci prze-
kopiowania wprost na polski rynek któregokolwiek z nich. W b³êdzie
jest ten, kto s¹dzi, ¿e wdro¿enie w Polsce systemu kanadyjskiego,
australijskiego, niemieckiego czy jakiegokolwiek innego rozwi¹¿e nasze
problemy. W tym przypadku system czarodziejskiej ró¿d¿ki nie zadzia-
³a. Co zatem mo¿na zrobiæ? Wypracowaæ system uwzglêdniaj¹cy pol-
skie warunki, w tym miêdzy innymi sytuacjê finansow¹ Polaków, stan
finansów pañstwa, mo¿liwo�æ pozyskiwania pracy, stan zdrowia na-
szych obywateli, sytuacjê w ochronie zdrowia, demografiê, warunki
pracy i wreszcie system edukacyjny.

Finanse publiczne trzeszcz¹ w szwach, a fastryga ministra finansów pruje
siê na potêgê. Obecnie przeciêtny emeryt pobiera �wiadczenie, które nie
gwarantuje zabezpieczenia jego podstawowych potrzeb. Po ostatnich
podwy¿kach coraz wiêcej emerytów nie jest w stanie zwi¹zaæ koñca z
koñcem. Potencjalny emeryt, osoba pracuj¹ca, ma perspektywy niena-
pawaj¹ce optymizmem, a absolwent uczelni w³a�nie pakuje walizkê i za-
stanawia siê, do którego kraju wyjechaæ, ¿eby znale�æ pracê i tam siê
urz¹dziæ.

Polaku, pracuj d³u¿ej, krócej bêdziesz obci¹¿a³ bud¿et
Rz¹dowa propozycja zmian systemu emerytalnego ograniczy³a siê do
wyd³u¿enia wieku emerytalnego. Zrównanie wieku, od którego przys³u-
guj¹ �wiadczenia emerytalne dla kobiet i mê¿czyzn do 67 lat, jest kurio-
zalne. Wiêkszo�æ krajów w swoich systemach emerytalnych stosuje zró¿-
nicowanie wieku dla kobiet i mê¿czyzn. Ponadto trzeba braæ pod uwagê
pozycjê kobiet na rynku pracy oraz ich rolê w rodzinie. Zasadnicza kwe-
stia jest równie¿ taka, ¿e ta propozycja nie rozwi¹zuje problemów zabez-
pieczeñ emerytalnych. Jest to po prostu wype³nienie zobowi¹zañ wobec
UE. Rz¹d nie daje ¿adnych gwarancji dotycz¹cych przysz³ych emerytur.
Wiemy tylko tyle, ¿e mamy pracowaæ d³u¿ej. Twierdzenie, ¿e przysz³e
emerytury po wyd³u¿eniu wieku emerytalnego bêd¹ wy¿sze o 60, a na-
wet 70 proc., jest takim samym mira¿em jak reklamy zachêcaj¹ce do
wyboru OFE w latach 90., kiedy wprowadzano obecny system.

Jako temat dyskusji rz¹d narzuci³ problem wyd³u¿enia wieku, wiedz¹c, ¿e
to najbardziej zelektryzuje opiniê publiczn¹. Odwraca w ten sposób uwa-
gê od zasadniczej kwestii emerytalnej, czyli zabezpieczenia finansowego.
Debatowanie o systemie emerytalnym, który dodatkowo wed³ug za³o¿eñ
rz¹du ma zacz¹æ w pe³ni spe³niaæ swoj¹ funkcjê w odleg³ej przysz³o�ci
(przypomnijmy, ¿e mowa jest o perspektywie kilkudziesiêciu lat), przypo-
mina przys³owiowe kupowanie Inflant. Natomiast jako� nie mo¿na w tej
propozycji rz¹dowej odnale�æ nic na temat tego, co czeka emerytów za
rok, dwa czy dziesiêæ lat. Nie ma te¿ ani s³owa o tym, co rz¹d proponuje,
¿eby w Polsce mo¿na by³o pracê zdobyæ i tym samym na przysz³¹ emery-
turê zapracowaæ.

Sprowadzenie dyskusji o zmianie systemu emerytalnego tylko i wy³¹cz-
nie do problemu wyd³u¿enia wieku jest powa¿nym b³êdem. Ta sztuczka

ma przede wszystkim odwróciæ uwagê od pozosta³ych problemów za-
bezpieczenia emerytalnego. Jaki jest naprawdê pomys³ rz¹du na przy-
sz³o�æ Polaków? Lakonicznie, aczkolwiek dosadnie uj¹³ to minister Ro-
stowski w wywiadzie radiowym, stwierdzaj¹c: �¯eby emerytura by³a go-
dziwa, no to niestety - mówmy o przykrych rzeczach, ale jest to konieczne
- przej�cie na emeryturê musi byæ na tyle pó�ne, ¿eby oczekiwana prze-
ciêtna d³ugo�æ ¿ycia nie by³a bardzo d³uga�.

Mo¿liwo�æ wyboru
Zak³adamy, ¿e ka¿dy pracuj¹cy powinien mieæ mo¿liwo�æ wyboru, czy
chce mieæ ubezpieczenie w ZUS, czy w OFE. Jednocze�nie przewidujemy
mo¿liwo�æ zmiany podjêtej wcze�niej decyzji. Równie¿ dowolno�æ pod-
jêcia decyzji, jaki procent sk³adki ma byæ odprowadzony do OFE, je¿eli
kto� wybierze tak¹ emeryturê. Tym samym dajemy prawo decydowania
ka¿demu o swojej emeryturze. Z naszych wyliczeñ wynika, ¿e ten system
bêdzie stabilny i zabezpieczy zarówno interesy emerytów, jak i finansów
pañstwa. Ka¿dy powinien mieæ równie¿ prawo decydowania, czy chce
d³u¿ej pracowaæ. Jednocze�nie z tym systemem musz¹ byæ wprowadzo-
ne zmiany dotycz¹ce rynku pracy, zmieniony system edukacji oraz wpro-
wadzone programy pañstwowe, które bêd¹ preferowaæ rodziny. Nie mo¿na
rozmawiaæ o zmianie systemu emerytalnego bez pilnego podjêcia tema-
tu demografii, sytuacji rodzin, problemów m³odych ludzi na rynku pracy.
Rz¹dowa propozycja, któr¹ mo¿na okre�liæ jako przymus d³u¿szej pracy
bez ¿adnych gwarancji, jest nie do przyjêcia.

Nasz Dziennik, Beata Szyd³o

Walczymy o emerytury
NSZZ �Solidarno�æ� utworzy³ miasteczko przed gmachem Sejmu RP.
30 marca o godzinie 9.00 rozpocznie siê sejmowa debata ws. emery-
tur natomiast o 13.00 powinno odbyæ siê g³osowanie w sprawie z³o¿o-
nego przez NSZZ �S� wniosku o przeprowadzenie referendum emery-
talnego. Podpisa³o siê pod nim prawie 2 mln Polaków.

Przed budynkiem parlamentu stanie du¿y telebim, na którym na ¿ywo
bêdzie transmitowana debata i g³osowanie wniosku. �Solidarno�æ� pro-
testuj¹c ¿¹da wycofania siê rz¹du z planów podniesienia wieku emerytal-
nego do 67 lat albo przeprowadzenia w tej sprawie ogólnokrajowego
referendum. Oprócz przedstawicieli �S� bêd¹ w niej uczestniczyæ równie¿
cz³onkowie OPZZ i Forum Zwi¹zków Zawodowych. Do przy³¹czenia siê
do zwi¹zkowego protestu maj¹ zachêciæ og³oszenia w prasie i telewizji
przygotowane przez �S�.

W Polsce planuje siê wyd³u¿yæ wiek emerytalny do 67 roku ¿ycia. Jest to
ewenement na skalê ca³ej Europy. Dla przyk³adu w s¹siednich Czechach
maksymalny wiek emerytalny wynosi 63 lata, a w najlepszym wypadku
nawet 56 lat (gdy kobieta ma co najmniej 5 dzieci). We Francji, która jest
znacznie bardziej rozwiniêta od Polski, planuje siê wyd³u¿enie wieku eme-
rytalnego do 65 lat. Dlaczego wiêc Polska mia³aby wyd³u¿yæ wiek emery-
talny a¿ do 67 lat?
 
�Mamy prawo skorzystaæ z demokratycznego narzêdzia, jakim jest refe-
rendum, tym bardziej ¿e podczas kampanii wyborczej politycy nie wspo-
minali o podwy¿szaniu wieku emerytalnego. Teraz wszystko w rêkach
pos³ów. Ka¿dy z nich powinien pamiêtaæ, ¿e jego decyzje nie s¹ tajne� �
mówi Piotr Duda, przewodnicz¹cy Komisji Krajowej NSZZ �S�. 

NSZZ �Solidarno�æ� sprzeciwia siê rz¹dowym planom podniesienia wie-
ku emerytalnego, poniewa¿ najpierw nale¿y stworzyæ warunki do konty-
nuowania zatrudnienia przez starszych pracowników czy godzenia ¿ycia
rodzinnego z prac¹. �Solidarno�æ� wzywa równie¿ do zmian w systemie
op³acania sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne, ograniczenia i uszczelnie-
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100 dni rz¹dów?!
My�la³em, ¿e 1500!

Ju¿ jaki� czas temu minê³o symboliczne sto dni rz¹dów Donalda Tu-
ska. Nie by³oby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, ¿e media tak du¿¹
uwagê po�wiêci³y temu tematowi, a¿ dziennikarze sami uwierzyli w
rozpoczêcie rz¹dów przez koalicjê PO i PSL. Wszyscy kompletnie za-
pomnieli, ¿e Platforma Obywatelska, wygrywaj¹c po raz drugi wybory
znalaz³a siê na pó³metku swoich rz¹dów, a nie zaledwie po trzech mie-
si¹cach�

Tak jak obecnie, podobnie w ubieg³orocznej kampanii wyborczej dzienni-
karze zapomnieli o rozliczaniu Donalda Tuska z ostatnich czterech lat. Po
co dr¹¿yæ temat, skoro jeste�my �zielon¹ wysp¹� w Unii Europejskiej?
Mia³y byæ ni¿sze podatki, a rz¹d je podniós³. Mia³y byæ drogi, wybudowa-
no tylko czê�æ � w dodatku jako�ci �made in China�. Podniesienie wieku
emerytalnego nie wchodzi³o w grê � przynajmniej przed wyborami. W
ramach ciêcia wydatków zatrudniono 70 tys. urzêdników. Wszystko na
odwrót � Eldorado jak siê patrzy.

Zawsze jednak musi byæ wyj¹tek od regu³y, wiêc gdy zdarzy siê marudny
dziennikarz, który przypomni o obietnicach, pada magiczne has³o �kry-
zys �wiatowy�. Premier wówczas zrêcznie przechodzi z atmosfery prê¿-
nie rozwijaj¹cej siê Polski, �zielonej wyspy� zasianej orlikami, w sferê
kryzysu, który niemi³osiernie nas dotyka. Jest to recepta na rozwi¹zanie
ka¿dego problemu. Dajmy na to, gdyby kto� zapyta³, jak to siê dzieje, ¿e
rz¹d co roku planuje oko³o 30 mld z³ deficytu, a za ostatnie cztery lata
dosz³o nam 300 mld z³ d³ugu publicznego, to jaka mo¿e byæ odpowied�?
Przecie¿ nie, ¿e minister Rostowski prowadzi kreatywn¹ ksiêgowo�æ�

Pomimo atmosfery zwyciêstwa oberwa³o siê ministrowi Bartoszowi Ar-
³ukowiczowi za fataln¹ sytuacjê w s³u¿bie zdrowia, now¹ listê leków re-
fundowanych itp. Ju¿ pomijaj¹c fakt, ¿e minister Ar³ukowicz zdradzi³ swoich
wyborców i samego siebie zmieniaj¹c swoj¹ pogl¹dy o 180 stopni, jest
on Bogu ducha winny w tej sprawie. Wszystkie problemy zrzucono na
jego karb, bo by³y one de facto zaplanowane jeszcze w poprzedniej ka-

nia KRUS-u, ograniczenia patologii w tzw. �samozatrudnieniu� oraz sto-
sowania �umów �mieciowych�.

Z marcowego badania CBOS wynika, ¿e podwy¿szenie wieku emerytal-
nego budzi silny opór spo³eczny. Przeciw podniesieniu do 67 lat wieku
emerytalnego mê¿czyzn jest 84% doros³ych Polaków (przy czym 64%
zdecydowanie odrzuca tê propozycjê). Przeciwnych podwy¿szeniu do 67
lat wieku emerytalnego kobiet jest a¿ 91% badanych (w tym 75% � zde-
cydowanie). Wniosek NSZZ �Solidarno�æ� o przeprowadzenie referen-
dum w kwestii podniesienia wieku emerytalnego popiera trzy czwarte
badanych (74%). Zwolennicy referendum przewa¿aj¹ we wszystkich ana-
lizowanych grupach spo³eczno-demograficznych oraz w elektoratach
wszystkich najwa¿niejszych partii politycznych.

Projekt radykalny, przedwczesny i obliczony przede wszystkim na pokry-
cie rosn¹cego deficytu finansów publicznych � tak w du¿ym skrócie mo¿na
podsumowaæ opiniê NSZZ �Solidarno�æ� do rz¹dowych planów podwy¿-
szenia wieku emerytalnego do 67 lat.

W przes³anej do Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej opinii prezy-
dium Komisji Krajowej NSZZ �Solidarno�æ� wskazuje, i¿ w Polsce nie
zosta³y spe³nione warunki pozwalaj¹ce na podwy¿szenie ustawowego
wieku emerytalnego. Dlatego Zwi¹zek wzywa rz¹d do rozpoczêcia prac
nad za³o¿eniami do Narodowej Strategii Demograficznej, zmian w syste-
mie op³acania sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne, uszczelnienia syste-
mu ubezpieczeñ rolniczych, ograniczenia patologii w �samozatrudnie-
niu� i stosowaniu �umów �mieciowych�, stabilizacji zatrudnienia ludzi
m³odych, zwiêkszenia efektywno�ci systemu opieki zdrowotnej i profilak-
tyki.

dencji, a winê ponosi Ewa Kopacz, która awansowa³a na marsza³ka (mar-
sza³kinie?) Sejmu. Podsumowuj¹c 100 dni rz¹dów Donalda Tuska, nie
mo¿na nie patrzeæ przez pryzmat poprzednich czterech lat, a dziennikarze
najprawdopodobniej zapomnieli co to obiektywizm i rzetelno�æ dzienni-
karska.

Pracownik Pol-Mied� Trans

Mój stra¿nik
Nie wiem jak wy, ale ja ka¿dego dnia spotykam ludzi zawiedzionych i
rozczarowanych sposobem uprawiania polityki przez obóz obecnie rz¹-
dz¹cy, czyli zaplecze polityczne Donalda Tuska i Waldemara Pawlaka. Dla
uwa¿nego i rozs¹dnego obywatela to nic zaskakuj¹cego, bo jak siêgn¹æ
pamiêci¹, nawet kilkana�cie lat do ty³u, to te same twarze widaæ w uk³a-
dzie polityczno-rz¹dowym pod ró¿nymi szyldami partyjnymi. Spogl¹da-
j¹c na obecny rz¹d widzê KLD, UD, UW, PO i kto wie co bêdzie nastêpne.
Ci ludzie nigdy nie przejawiali, a teraz w szczególno�ci, ¿adnego zaintere-
sowania losem zwyk³ych obywateli, a mimo to zawsze s¹ u steru w³adzy
i olbrzymich pieniêdzy, które ta w³adza im gwarantuje. Tyle krótkiego pod-
sumowania tych, którzy obecnie nas gnêbi¹ w ka¿dej sferze ¿ycia pu-
blicznego.

A co my, zmanipulowani i celowo sk³ócani miêdzy sob¹, mamy do po-
wiedzenia, oprócz ci¹g³ego narzekania, ¿e �le i ciê¿ko? Zaczyna brakowaæ
wszystkiego i na wszystko co wa¿ne dla bytu naszych rodzin, a w szerszej
perspektywie i ca³ego narodu. Pozbawia siê nas mo¿liwo�ci godnego
wynagrodzenia, miejsc pracy, dostêpu do lekarza, obci¹¿a kolejnymi po-
datkami i mo¿na by tak wyliczaæ w nieskoñczono�æ. Tylko co nowego i
pozytywnego zbudujemy kolejnym narzekaniem? Je¿eli dalej bêdziemy
dzieliæ siê miêdzy sob¹, robotnik nie bêdzie robotnikowi okazywa³ nale¿-
nego szacunku, to cwaniacy i kapusie bêd¹ górowali nad nami � wtedy
przegramy.

Czy musimy siêgn¹æ przys³owiowego dna, ¿eby zrozumieæ, ¿e nasz¹ je-
dyn¹ mo¿liw¹ drog¹ pomocy jest powrót do idei �Solidarno�ci�? To wi-
daæ we wszystkich organizowanych akcjach, strajkach i manifestacjach,
a szczególnie obecnie, ¿e tam gdzie ludzie na nowo jednocz¹ siê pod tym
znakiem, mamy szansê pomóc sobie i przystopowaæ pêdz¹cy lewicowy
pseudoliberalizm Tuska. Naszym stra¿nikiem praw i wyznawanych war-
to�ci by³a i jest uczciwa i ludzka solidarno�æ, to nasza jedyna szansa i
nadzieja, czy pozwolimy by i z tego nas odarto? To od nas zale¿y. Zjedno-
czenie na nowo pod tym wspólnym znakiem bêdzie zmartwychwstaniem
naszej wolno�ci i braterstwa � tego nam ¿yczê.

Optymista

Druga rocznica
tragedii Smoleñskiej
10 kwietnia planowana jest uroczysto�æ w Katedrze we Wroc³awiu o
godz. 18:00. Zapraszamy do wziêcia udzia³u wszystkich, którzy czuj¹
siê patriotami i dla których s³owa �Bóg, Honor, Ojczyzna� faktycznie
co� znacz¹. Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ �Solidar-
no�æ� wraz z pocztami sztandarowymi we�mie udzia³ w uroczysto-
�ci. Wiêcej informacji mo¿e udzieliæ Komisja Zak³adowa �Solidar-
no�ci� ZG �Rudna� pod numerem: 76 748 57 30.

Komisja Zak³adowa NSZZ �Solidarno�æ� ZG �Lubin� organizuje w
drug¹ rocznicê wyjazd do Warszawy. Wszyscy, którzy wraz z �Soli-
darno�ci¹� chc¹ uczciæ pamiêæ Prezydenta Lecha Kaczyñskiego i
pozosta³ych 95 ofiar, powinni skontaktowaæ siê z KZ pod numerem
telefonu: 76 748 26 05.


