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Informacje
34. rocznica powstania NSZZ �Solidarno�æ�
32. rocznica �Zbrodni Lubiñskiej�
31 sierpnia, to data szczególna dla ludzi, którzy w swych sercach pielê-
gnuj¹ warto�ci patriotyczne i wolno�ciowe, jak równie¿ kultywuj¹ ide-
a³y �Solidarno�ci�. Te pamiêtne dla mieszkañców Zag³êbia Miedziowe-
go wydarzenia, zarówno radosne, jak i tragiczne, uczcijmy zaczynaj¹c
od z³o¿enia kwiatów na grobach Micha³a Adamowicza i Andrzeja Traj-
kowskiego na cmentarzu komunalnym w Lubinie o godz. 11:00. Na-
stêpnie z³o¿ymy kwiaty i znicze przy �Kamieniach �wiadkach� i we�mie-
my udzia³ we Mszy �wiêtej o godzinie 12:00 w Ko�ciele p.w. Naj�wiêt-
szego Serca Pana Jezusa (Ma³y Ko�ció³) w Lubinie. Po Mszy �w. przej-
dziemy pod Pomnik Ofiar Lubina 1982, gdzie z³o¿ymy wieñce i kwiaty.
Przewodnicz¹cy Zarz¹du Regionu Bogdan Or³owski w imieniu �So-
lidarno�ci� Zag³êbia Miedziowego, zaprasza wszystkich mieszkañ-
ców do wziêcia udzia³u w uroczysto�ciach rocznicowych. 7 wrze�nia
o godz. 10:00 odprawiona zostanie Msza �w. w Orzeszkowie, a po
Mszy nast¹pi z³o¿enie kwiatów na grobie Mieczys³awa Po�niaka, trze-
ciej ofiary komunistycznego re¿imu.

32. Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy
We wrze�niu poszczególne Komisje Zak³adowe i Miêdzyzak³adowe oraz
Region Zag³êbie Miedziowe NSZZ �Solidarno�æ� organizuj¹ wyjazd na
Pielgrzymkê Ludzi Pracy do Czêstochowy na Jasn¹ Górê, która odbê-
dzie siê w dniach 20-21 wrze�nia. Zainteresowani udzia³em w piel-
grzymce proszeni s¹ o kontakt z przedstawicielami swojej Komisji lub z
Zarz¹dem Regionu pod numerem telefonu: (76) 721-08-78.

Prezes nie chce dotrzymaæ obietnicy o pe³nej nagrodzie
rocznej dla pracowników

Zarz¹d oszczêdza
na pracownikach

Po kilku pismach Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Soli-
darno�æ Zarz¹d Spó³ki zorganizowa³ 12 sierpnia br. spotkanie z or-
ganizacjami zwi¹zkowymi w sprawie interpretacji podpisanego na
pocz¹tku roku Protoko³u dodatkowego nr 15. Podpisany przez obie
strony Protokó³ zawiera now¹ tabelê z korzystniejszym dla pracow-
ników systemem naliczania wysoko�ci nagrody za wypracowany
zysk. Negocjacje Zarz¹du i organizacji zwi¹zkowych, które toczy³y
siê od pa�dziernika 2013 r. mia³y na celu zrekompensowanie pra-
cownikom utraconego wynagrodzenia z powodu wprowadzonego
przez Rz¹d RP podatku od miedzi i srebra. Zarz¹d obecnie zmieni³
zdanie i udaje, ¿e nie pamiêta co by³o intencj¹ tych negocjacji.
Obecni na spotkaniu reprezentanci Zarz¹du w kó³ko opowiadali o
inwestycjach i rosn¹cych kosztach, które poch³aniaj¹ znaczne kwo-
ty wypracowanego zysku Spó³ki i na dodatek trzeba braæ ju¿ miliar-
dowe po¿yczki by KGHM móg³ normalnie funkcjonowaæ. Trudna sy-
tuacja nie dotyczy jednak Zarz¹du i kadry menad¿erskiej, którym
wyp³acono sowite premie, bo koszty fiskalizmu POwskiej �Sitwy�
maj¹ ponosiæ tylko pracownicy w my�l wyborczego has³a: �BY ̄ Y£O
SIÊ LEPIEJ � KOLESIOM�.

Wprowadzony podatek od miedzi i srebra spowodowa³, ¿e realny zysk
wypracowany w 2013 roku zosta³ ju¿ pomniejszony o ok. 2 mld z³
podatku, tym samym czê�æ zysku przeznaczona dla za³ogi jest w mniej-
szym przedziale. Fakt ten powodowa³ konieczno�æ wprowadzenia roz-
wi¹zañ, które mia³y spowodowaæ to, ¿e pracownicy KGHM nie bêd¹ za
2013 rok okradzeni przez wprowadzenie tego haraczu. Podczas nego-
cjacji by³o to dla Prezesa jasne, a obecnie nast¹pi³a niespotykana amne-
zja.

Na spotkaniu pracodawca podtrzyma³ swoje zdanie twierdz¹c, ¿e pod-
pisany protokó³, który wszed³ w ¿ycie 12 lutego 2014 r. bêdzie obowi¹-
zywaæ dopiero w 2015 r. przy wyp³acie nagrody rocznej za 2014 r. NSZZ
Solidarno�æ i pozosta³e organizacje zwi¹zkowe stoj¹ na stanowisku, ¿e
zapisy Protoko³u nr 15 powinny obowi¹zywaæ ju¿ przy wyp³acie nagro-
dy rocznej za 2013 r., poniewa¿ podatek realnie zmniejszy³ zysk wypra-
cowany przez za³ogê. W momencie wej�cia w ¿ycie nowej tabeli nagro-
dy rocznej z zysku netto poprzednia przesta³a istnieæ, a wielko�æ �rod-
ków na wyp³atê za zysk Zarz¹d przyjmowa³ uchwa³¹ w maju br.

Takie zachowanie jest tym bardziej dziwne, bo to Prezes sk³ada³ obietni-
ce, ¿e pracownicy nie ucierpi¹ na zarobkach z powodu wprowadzenia
tego podatku i otrzymaj¹ maksymaln¹ nagrodê roczn¹ w wysoko�ci
24%. Nowa tabela sprawia, ¿e pracownicy otrzymaj¹ 22,5% wysoko�ci
nagrody rocznej zamiast 20% - co i tak by³oby tylko czê�ciow¹ rekom-
pensat¹ dla utraconych zarobków. Prezes Wirth nie zrekompensowa³
pracownikom utraconego wynagrodzenia i nie chce dotrzymaæ s³owa.
W takiej sytuacji pracodawcy zostanie przedstawione wspólne stano-
wisko organizacji zwi¹zkowych.

Spotkanie z 12 sierpnia nie tylko obna¿y³o stosunek pracodawcy do
pracowników, ale pokaza³o te¿, ¿e nieprawdziwe by³y s³owa rzecznika
prasowego Dariusza Wyborskiego Rzecznik stwierdzi³, ¿e jedynie NSZZ
Solidarno�æ w taki sposób interpretuje zapisy podpisanego Protoko³u
nr 15, a pozosta³e organizacje zwi¹zkowe akceptuj¹ stanowisko Zarz¹-
du. Razem z Solidarno�ci¹ pod wspólnym stanowiskiem podpisa³y siê
inne centrale zwi¹zkowe, które równie¿ domagaj¹ siê wyp³aty dla pra-
cowników wy¿szej nagrody rocznej za 2013 rok. Pan Wyborski mówi¹c
nieprawdê �wiadomie wprowadzi³ w b³¹d pracowników KGHM i opiniê
publiczn¹. W tej sprawie stanowisko zwi¹zków zawodowych jest jed-
noznaczne: pracownikom nale¿y siê wyp³ata zysku wed³ug nowej,
uzgodnionej tabeli.

Piotr Duda: PiS powinien
mieæ serce socjalne

�Jaros³aw Kaczyñski i inni politycy PiS powinni czuæ ciê¿ar odpowie-
dzialno�ci wobec 16 milionów polskich pracowników - jak stworz¹
rz¹d i zawiod¹, to bêd¹ potem mogli ju¿ na zawsze zapomnieæ o w³adzy�
- z Piotrem Dud¹, przewodnicz¹cym Solidarno�ci, rozmawia Krzysztof
�wi¹tek.

�Aby serce bi³o mocno, nie mo¿e byæ rozdarte. A tak jest rozdarty
elektorat Solidarno�ci. Dlatego tym bardziej jest potrzebna konso-
lidacja prawicy� - mówi³ Pan na kongresie prawicy 12 lipca. Ty-
dzieñ pó�niej liderzy PiS, Solidarnej Polski i Polski Razem podpisa-



Rz¹d Tuska szykuje siê do wyborów samorz¹dowych ku-
sz¹c wyborców z Zag³êbia Miedziowego czym�, co sami
odebrali sze�æ lat temu

Bezczelno�æ Platformy
Obywatelskiej nie zna granic

Jeszcze kilka lat temu KGHM by³ na li�cie spó³ek strategicznych dla
polskiej gospodarki (tzw. z³ota akcja Ministerstwa Skarbu Pañstwa).
Przed wyborami parlamentarnymi w 2007 r. Tusk wraz z �PO-wcami�
z regionu (Schetyna, Misiak, Drozd, Kropiwnicki i Wojnarowski) na-
wo³ywali z billboardów, ¿e nie bêd¹ prywatyzowaæ KGHM, nie ogra-
bi¹ firmy z zysku i nie oszukaj¹ górników. Pracownicy KGHM szybko
i bole�nie przekonali siê, ¿e to wszystko by³y jedynie przedwybor-
cze k³amstwa. Rz¹d koalicji PO-PSL usun¹³ KGHM z listy strategicz-
nych spó³ek, pozby³ siê 10% udzia³ów Polskiej Miedzi (pod gro�b¹
strajku górników odst¹piono od ca³kowitej prywatyzacji), sprzeda-
no aktywa telekomunikacyjne (Polkomtel i Dialog) i wyprowadzono
przez raje podatkowe ju¿ ponad 14 mld z³otych do Kanady. W dal-
szym ci¹gu pobierana jest te¿ wysoka dywidenda ze Spó³ki. Jakby
tego by³o ma³o, Tusk wpad³ na jeszcze genialniejszy pomys³ i dobi-
ja KGHM podatkiem od miedzi i srebra. Zbli¿aj¹ siê kolejne wybory,
wiêc propagandowo z powrotem umieszczono KGHM na li�cie klu-
czowych dla gospodarki przedsiêbiorstw.

Decyzja Ministerstwa Skarbu Pañstwa to kolejny szczyt hipokryzji. Mi-
nisterstwo Skarbu Pañstwa twierdzi, ¿e wpisa³o w³a�nie na listê spó³ki,
które odgrywaj¹ wa¿n¹ rolê w procesie tworzenia silnej gospodarki
kraju oraz wspó³tworz¹ bezpieczeñstwo ekonomiczne pañstwa. Mamy
przez to rozumieæ, ¿e KGHM przez sze�æ lat nie odgrywa³ wa¿nej roli w
procesie tworzenia silnej gospodarki kraju i nie wspó³tworzy³ bezpie-
czeñstwa ekonomicznego pañstwa? Co� siê przez te lata zmieni³o poza
wzmacnianiem przez KGHM Polsk¹ Mied� bezpieczeñstwa gospodar-
czego Kanady, USA i Chile?

Byæ mo¿e KGHM ponownie sta³ siê �wa¿n¹� spó³k¹, któr¹ obecnie rz¹-
dz¹cy doprowadz¹ swoj¹ polityk¹ na skraj bankructwa. Ju¿ obecnie
Spó³ka przymierza siê do zaci¹gniêcia 7,5 mld z³ kredytu od grupy ban-
ków i dodatkowo kolejne 2 mld z³ od Europejskiego Banku Inwestycyj-
nego. Razem prawie 10 mld z³. Dosz³o do takiej sytuacji, pomimo ¿e
ceny miedzi i srebra gwarantuj¹ spor¹ rentowno�æ produkcji. Proble-
mem podstawowym jest drakoñski podatek od niektórych kopalin, który
drenuje KGHM na ok. 2 mld z³ rocznie. W po³¹czeniu z innymi podatkami
i inwestycjami zagranicznymi Spó³ka nie ma wyboru i zmuszona jest siê
zad³u¿aæ.

5-letni kryzys w Polskiej Miedzi
Nie dzieje siê to bez przyzwolenia Prezesa Zarz¹du, który pos³uszny
wobec swoich PO-wskich mocodawców jako� specjalnie nie oponuje.
W lipcu stuknê³o mu 5 lat na stanowisku prezesa i przez ten okres
pracownicy mogli zapomnieæ o godziwej podwy¿ce p³ac. Oczywi�cie
nie mo¿na tego powiedzieæ o zarobkach managerów, którzy zadbali o
w³asn¹ kieszeñ i podwoili swoje �skromne� pobory. Prezes przyczyni³
siê te¿ do utworzenia setek nowych miejsc pracy dla partyjnych kolesi
w biurze zarz¹du KGHM i Oddzia³ach oraz tysiêcy stanowisk dla Kana-
dyjczyków i Chilijczyków.

li porozumienie o wspó³pracy. Jak przyj¹³ Pan tê decyzjê?

Na pewno pozytywnie, je�li chodzi o po³¹czenie si³ PiS-u i Solidarnej
Polski. By³em wcze�niej na kongresach obu ugrupowañ i mówi³em:
unikajcie wzajemnych ataków, bo i tak w pewnym momencie bêdziecie
na siebie skazani. Czas pokaza³, ¿e mia³em racjê. Elektoratem obu partii
w wiêkszo�ci s¹ zwi¹zkowcy �S�. Nawet ci, którzy tylko pobie¿nie �ledz¹
wydarzenia polityczne, wiedz¹ jak zachowuj¹ siê poszczególne partie i
na kogo warto g³osowaæ. Jestem natomiast zaniepokojony budowa-
niem obozu zjednoczonej prawicy z parti¹ prezesa Gowina, dlatego ¿e ci
ludzie - bêd¹c w Platformie - zachowywali siê i g³osowali w sposób
antypracowniczy i antydemokratyczny, np. opowiadaj¹c siê przeciwko
referendum emerytalnemu. Podej�cie pana Gowina do gospodarki, do
prawa pracy jest dla mnie nie do przyjêcia.

Jaros³aw Gowin na ³amach �TS� przyzna³ siê do dwóch b³êdów -
g³osowania przeciwko referendum emerytalnemu i za ogranicze-
niem praw obywatelskich w ustawie o zgromadzeniach. Jednak
nadal opowiada siê za podnoszeniem wieku emerytalnego i wyzna-
je, ¿e ceni Leszka Balcerowicza. Czy jednoczenie PiS z Polsk¹ Ra-
zem jest faktycznie tak korzystne?

Za rz¹dów PiS-u w pewnym momencie prym wiedli tacy politycy jak
Zyta Gilowska, Pawe³ Sza³amacha czy Pawe³ Poncyliusz, którzy ci¹gnêli
zdecydowanie w stronê liberaln¹. Teraz jestem w miarê spokojny o
kierunek PiS-u. Tylko nie mo¿e byæ tak, ¿e partia o �ladowym poparciu
- w sonda¿ach notuj¹ca od 1 do 2 proc. - bêdzie decydowaæ o progra-
mie tak du¿ego ugrupowania jak Prawo i Sprawiedliwo�æ, które cieszy
siê poparciem elektoratu spo³ecznego, socjalnego. Ten elektorat ma
do�æ liberalnej polityki PO i domaga siê spo³ecznej gospodarki rynko-
wej - zapisanej w art. 20 konstytucji - a nie opartej na XIX-wiecznym
kapitalizmie. Dziêki poparciu wyborców o takim nastawieniu PiS zyska³
tak dobre notowania. Prezes Gowin nie mo¿e tylnymi drzwiami wpro-
wadzaæ liberalnych rozwi¹zañ. Partia z 1 proc. poparcia, powinna zapo-
mnieæ o ambicjach realizacji swojego programu w ramach obozu pra-
wicy, w którym zdecydowanie dominuje PiS. Gdybym ja dzi� zapowie-
dzia³, ¿e startujemy w wyborach, to na �dzieñ dobry� mieliby�my nie 1
czy 2 proc., tylko o wiele wiêcej. Solidarno�æ cieszy siê dzi� zaufaniem
blisko 40 proc. spo³eczeñstwa. My drugi raz nie wchodzimy do tej
samej rzeki, pozostajemy zwi¹zkiem zawodowym. Ale planktony poli-
tyczne niech zapamiêtaj¹, ¿e nie s¹ pêpkiem �wiata i nie bêd¹ negatyw-
nej wobec pracowników polityki wprowadzaæ tylnymi drzwiami. Warto
by prezes Gowin zastanowi³ siê dlaczego jego partia ma 1 czy 2 proc.
poparcia. Odpowiadam - dlatego, ¿e prezentuje nieakceptowany przez
Polaków program gospodarczy.

Prezes Gowin domaga siê jeszcze wiêkszej liberalizacji kodeksu
pracy.

W Polsce mamy ju¿ najbardziej liberalny kodeks pracy na �wiecie! Pra-
cownik czêsto staje siê przedmiotem i w tym kontek�cie spyta³bym
prezesa Gowina, jak godzi to ze swoim chrze�cijañskim �wiatopogl¹-
dem. Przecie¿ Ojciec �wiêty Jan Pawe³ II czy b³ogos³awiony ks. Popie-
³uszko domagali siê respektowania godno�ci i podmiotowo�ci pra-
cownika. My wiemy kto� chce wej�æ tylnymi drzwiami do sejmu z Polsk¹
Razem - np. by³y wicepremier gospodarki Pawe³ Poncyliusz, który wal-
czy³ z Solidarno�ci¹. I tak jak pan Gowin przyzna³, ¿e pope³ni³ b³¹d w
g³osowaniu ws. Referendum emerytalnego, tak oczekuje od niego jed-
noznacznej deklaracji co do umów �mieciowych, p³acy minimalnej czy
elastycznego czasu pracy. Bo inaczej w ramach akcji �Sprawdzam poli-
tyka� przypomnimy jak w sejmie g³osowa³. Koniec ju¿ z ogrywaniem
Solidarno�ci przez polityków! (...)

Jakich decyzji oczekuje Pan od rz¹du, który zosta³by powo³any przez
obóz prawicy?

Przekaza³em ju¿ wcze�niej prezesowi Kaczyñskiemu uchwa³ê progra-
mow¹ naszego Zwi¹zku. Pracuje te¿ dwustronny zespó³, który wspól-
nie przygotowuje projekty ustaw. Najwa¿niejsze s¹ kwestie pracowni-
cze, nowa formu³a dialogu spo³ecznego, tak¿e polityka przemys³owa i
pakiet klimatyczny, bo je�li tu odpu�cimy, stara Piêtnastka UE przykrêci
nam �rubê i coraz wiêcej bêdziemy p³aciæ za emisjê Co2, co negatywnie
wp³ynie na polsk¹ gospodarkê. Chcemy te¿ zmiany w konstytucji w
zakresie referendum obywatelskiego, by po zebraniu okre�lonej liczby
podpisów referendum by³o obligatoryjne, a nie uzale¿nione od decyzji
pos³ów.

�Przed PiS s¹ dwie drogi. Jedna - socjalna i prospo³eczna, a druga

liberalna, odwo³uj¹ca siê do rzekomo ciê¿kiego losu przedsiêbior-
ców, powielaj¹ca to, co robi³y poprzednie rz¹dy� - mówi prof. Ry-
szard Bugaj w wywiadzie dla �W sieci�. Dostrzega Pan zagro¿enie
wyboru przez PiS tej drugiej drogi, tak¿e za spraw¹ skrzyd³a liberal-
nego, które jest w tej partii obecne?

Jest obecne, ale os³ab³o, bo na szczê�cie tacy politycy jak Wipler ode-
szli. Kiedy� by³ w PiS-ie i nie wiadomo sk¹d tam siê wzi¹³. Przeszed³ od
Korwina do PiS i z powrotem do Korwina. I niech ju¿ tam zostanie.
Wybór drogi zale¿y od prezesa Kaczyñskiego. Przy ka¿dym spotkaniu z
liderami PiS mówiê: je¿eli bêdziecie szli drog¹ socjaln¹, zauwa¿aj¹c pra-
cowników i zwi¹zki zawodowe, zawsze zyskacie poparcie Solidarno�ci.
Ale to tak¿e nasze wspólne - PiS i Solidarno�ci - zobowi¹zanie wobec
historii. Strajkuj¹cy w 80 roku robotnicy mieli marzenia, które wyrazili w
21 postulatach. I te postulaty nie s¹ reliktem przysz³o�ci, a zadaniem do
realizacji. PiS powinien mieæ serce socjalne.



Aktualno�ci
Ile dni trzeba pracowaæ by zarobiæ na wakacje?
Firma Work Service przedstawi³a wyliczenia, ile dni trzeba pracowaæ w
poszczególnych zawodach, aby pozwoliæ sobie na wakacje w 5 najpo-
pularniejszych kierunkach wakacyjnych (Grecja, Egipt, Turcja, Hiszpa-
nia, Tunezja). Do Egiptu lekarz pojedzie ju¿ po 4 dniach pracy, a elektryk
dopiero po 21. Sêdzia do Turcji mo¿e pojechaæ po niespe³na 10 dniach,
pielêgniarka musia³aby pracowaæ na taki wyjazd prawie 30 dni. Z kolei,
aby pojawiæ siê w Hiszpanii, lekarz musi spêdziæ w pracy 5 dni, kasjer
za� mo¿e pozwoliæ sobie na takie wakacje dopiero po 45 dniach.

����������
W³adze Lidla nie ustêpuj¹ � przy³¹cz siê do akcji!
Od lipca kontynuowany jest kolejny etap akcji protestacyjnej przeciwko
³amaniu praw pracowniczych w sieci Lidl. NSZZ Solidarno�æ z pomoc¹
UNI Global Union i serwisu internetowego LabourStart rozpoczê³a miê-
dzynarodow¹ kampaniê internetow¹, w której ka¿dy mo¿e udzieliæ po-
parcia dla pracowników Lidla. Aby wzi¹æ udzia³ w akcji, wystarczy wej�æ
na stronê www.labourstart.org/go/lidl, wpisaæ w odpowiednich rubry-
kach swoje imiê oraz adres mailowy, a nastêpnie klikn¹æ przycisk �wy�lij
wiadomo�æ�. W ten sposób do centrali sieci Lidl w Niemczech trafi
podpisany przez nas mail w jêzyku angielskim o tre�ci:

�Dzia³ania LIDL Polska podejmowane przeciwko dzia³aczom zwi¹zko-
wym naruszaj¹ podstawowe standardy MOP oraz praktycznie wszyst-
kie wytyczne OECD odno�nie wspó³pracy ze zwi¹zkami zawodowymi.
Dodatkowo, w grudniu 2013 roku LIDL Polska nielegalnie zwolni³ dwóch
liderów zwi¹zkowych pomimo, ¿e stanowi³o to naruszenie obowi¹zuj¹-
cego prawa.
O�wiadczam, ¿e postanawiam zbojkotowaæ Wasze sklepy i nie dokony-
waæ w nich zakupów, a tak¿e poproszê swoich przyjació³, ¿eby zrobili to
samo dopóki wszyscy nielegalnie zwolnieni pracownicy nie zostan¹
przywróceni do pracy.�

Konflikt w Lidlu trwa od wielu miesiêcy. W styczniu 2013 roku pracow-
nicy tej sieci za³o¿yli organizacjê zwi¹zkow¹ Solidarno�ci. Zdaniem zwi¹z-
kowców kierownictwo Lidla od samego pocz¹tku unika³o rzeczywiste-
go dialogu ze stron¹ spo³eczn¹, a wszelkie skargi i propozycje pracow-
ników zrzeszonych w NSZZ Solidarno�æ by³y ignorowane. W grudniu
2013 roku przewodnicz¹ca zak³adowej organizacji zwi¹zkowej w Lidl
Polska Justyna Chrapowicz i jej zastêpca Artur Szuszkiewicz otrzymali
wypowiedzenia z pracy co by³o bezprawne. W lutym 2014 roku NSZZ
Solidarno�æ zorganizowa³a ogólnopolsk¹ akcjê protestacyjn¹ polega-
j¹c¹ na bojkotowaniu sklepów Lidl. W kolejnych miesi¹cach przed skle-
pami tej sieci w ca³ej Polsce by³y organizowane akcje ulotkowe oraz
happeningi polegaj¹ce na p³aceniu za zakupy groszówkami. Mimo ko-
lejnych protestów zarz¹d Lidla jak dot¹d nie przywróci³ do pracy zwol-

Jakby tego by³o ma³o rz¹d nie przyzna³ dla KGHM-u koncesji na eksplo-
atacjê z³ó¿ rudy miedzi istotnych dla dalszego rozwoju Spó³ki. Jak siê
zrobi³ wokó³ tego krzyk, to minister �rodowiska siê przestraszy³ i posta-
nowi³ ³askawie rozpatrzyæ odwo³anie KGHM. Jak na ironiê � koncesje
przydzielono kanadyjskiej firmie Leszno Copper, zarz¹dzanej przez by³e-
go prezesa KGHM.

Widaæ jak naprawdê KGHM jest dla rz¹du PO-PSL kluczow¹ spó³k¹,
która odgrywa wa¿n¹ rolê dla gospodarki. Obecnie rz¹dz¹cy traktuj¹
Polsk¹ Mied� jak dojn¹ krowê, która ma im dawaæ miliardy z³otych
rocznie na ³atanie dziury bud¿etowej, by mogli wydawaæ kasê na wy-
kwintne kolacyjki. Platforma ma w g³êbokim powa¿aniu spó³kê, dzie-
si¹tki tysiêcy stanowisk pracy i ca³e Zag³êbie Miedziowe. KGHM jest
najwiêkszym p³atnikiem podatku CIT w Polsce i w 2013 r. oprócz masy
przeró¿nych danin zabrano ok. 2 mld z³ podatku od miedzi i srebra, 1
mld z³ dywidendy i 1 mld z³ podatku CIT. Tylko te trzy czynniki daj¹
³¹cznie 4 mld z³otych. Wyzysk podatkowy ma miejsce w okresie obni¿o-
nej rentowno�ci spó³ki i wielomiliardowych inwestycji w Chile i Kana-
dzie, które niejednokrotnie nazywane s¹ �Kongo bis� � bo tak napraw-
dê nie wiadomo za ile lat inwestycja zacznie na siebie zarabiaæ. Rz¹d nie
kwapi siê, ¿eby odci¹¿yæ KGHM o�wiadczaj¹c, ¿e podatek od miedzi i
srebra pozostanie na obecnym poziomie. Pos³owie opozycji z³o¿yli wiêc
wniosek do Najwy¿szej Izby Kontroli, ¿eby przyjrza³a siê katastrofalne-
mu wp³ywowi tej daniny na spó³kê. Tylko czy rz¹d przejmie siê wnioska-
mi z przeprowadzonej kontroli robionej przez swoich partyjnych kole-
si?

nionych dzia³aczy Solidarno�ci i nadal uchyla siê od dialogu ze stron¹
spo³eczn¹.

����������
Sierpieñ miesi¹cem honorowego krwiodawstwa
Jeszcze do koñca sierpnia trwa akcja Solidarno�ci Honorowego Krwio-
dawstwa. Oddaj¹c krew w sierpniu prosimy poinformowaæ punkt po-
boru, ¿e oddajemy j¹ w ramach akcji Dni Honorowego Krwiodawstwa
�S�. Apelujemy do cz³onków NSZZ �Solidarno�æ� i wszystkich ludzi
dobrej woli o podzielenie siê w sierpniu darem krwi z osobami najbar-
dziej potrzebuj¹cymi.

XXII Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ �Solidarno�æ� w dowód pamiêci i
szacunku dla Ojca �wiêtego Jana Paw³a II i Jego nauk ustanowi³ sier-
pieñ Miesi¹cem Honorowego Krwiodawstwa NSZZ �Solidarno�æ�, po-
niewa¿ latem zapasy banków krwi s¹ na dramatycznie niskim poziomie,
a wydawanie krwi ograniczane jest czêsto do przypadków bezpo�red-
niego zagro¿enia ¿ycia. Ka¿dego roku z krwi korzysta ponad 2 mln
chorych. Krew jest baz¹ dla wielu podstawowych leków i nie da siê jej
wyprodukowaæ. Co roku nawet 500 tys. osób oddaje krew, z czego
honorowi krwiodawcy czyni¹ to kilkukrotnie w ci¹gu roku. Jednorazo-
wo bezpiecznie mo¿na oddaæ 450 ml krwi, mê¿czy�ni nie czê�ciej, ni¿ co
8 tygodni, a kobiety co 12 tygodni.

Krew mo¿na oddawaæ w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa. Adresy i telefony przedstawiamy poni¿ej. Dzieñ oddawania
krwi jest wolny od nauki, pracy. Nale¿y pamiêtaæ o zabraniu odpowied-
niego za�wiadczenia ze stacji krwiodawstwa.

Terenowy Oddzia³ w G³ogowie - ul. Ko�ciuszki 15, 67-200 G³ogów, tel.
(76) 831-49-23 czynne w poniedzia³ki 7:00-16:30, od wtorku do pi¹t-
ku 7:00-11:00

Terenowy Oddzia³ w Legnicy - ul. Iwaszkiewicza 5, 59-220 Legnica,
tel. (76) 721-16-88, czynne w PON 7:00-16:00, WT 7:00-12:30, �R
7:00-17:00, CZW i PT 7:00-11:30.

Terenowy Oddzia³ w Lubinie - ul. Bema 5, 59-300 Lubin, tel. (76) 746-
88-70, czynne od poniedzia³ku do czwartku 7:30-10:45, w pi¹tki 7:30-
16:30.

����������
By ¿y³o siê lepiej
Wed³ug NIK �rednia pensja w Kancelarii Premiera wzros³a o 194 z³ote,
do 7769 z³otych. Z raportu wynika, ¿e podwy¿ki wi¹¿¹ siê z przyznaniem
urzêdnikom nagród za �szczególne osi¹gniêcia�, ze zwiêkszeniem �rod-
ków na dodatki s³u¿bowe oraz z dodatkami za wieloletni¹ pracê. W
Kancelarii Premiera pracuje a¿ 560 osób. Zarabiaj¹ oni �rednio niemal 8
tys. z³ miesiêcznie, a ich wynagrodzenia wzros³y przez rok (z 2012 na
2013 r.) a¿ o 200 z³! W�ród szczê�liwców jest m.in. radna PO z Pruszcza
Gdañskiego, 23-letnia Dobrawa Morzyñska, która dostaje 7,2 tys. z³
miesiêcznie jako asystentka polityczna szefa KPRM Jacka Cichockiego.

Na biedê nie mog¹ równie¿ narzekaæ pracownicy Kancelarii Prezydenta.
U Bronis³awa Komorowskiego zarabia siê jeszcze lepiej, bo w 2013 r.
�rednie wynagrodzenie wynios³o 9205 z³. W Kancelarii Prezydenta pra-
cuje 397 osób. Dobrze ma siê te¿ armia urzêdników w parlamencie
(³¹cznie 1206 osób). Przeciêtne wynagrodzenie w Kancelarii Sejmu
wynios³o 8183 z³, Senatu za� 7510 z³.

Ratownicy lepsi i gorsi
Dyrektor O/ZG �Polkowice-Sieroszowice� podj¹³ decyzjê o po¿e-
gnaniu siê ze wszystkimi ratownikami z Kopalnianej Stacji Ratow-
nictwa Górniczego w oddziale, którzy ukoñczyli 50 rok ¿ycia. Okazu-
je siê jednak, ¿e nie wszystkich dotyczy ta decyzja. Komisja Zak³a-
dowa NSZZ �Solidarno�æ� w O/ZG �Polkowice-Sieroszowice� wnio-
s³a do Dyrektora Oddzia³u o wyja�nienie zaistnia³ej sytuacji.

Podjêta decyzja stanowi, ¿e po 50 roku ¿ycia maj¹ odej�æ wszyscy
ratownicy. Brak jest jednak konsekwencji u Dyrektora, poniewa¿ nast¹-
pi³ podzia³ na ratowników �lepszych� i �gorszych�. Dyrektor skre�li³ z
dru¿yny ratowniczej czê�æ ludzi z dniem 1 sierpnia, ale s¹ jeszcze pra-
cownicy, którzy mog¹ pozostaæ w ratownictwie po ukoñczeniu 50 roku
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Wszystko w naszych rêkach
Ju¿ nikt siê nie ³udzi, ¿e kolejne ods³ony ta�m z nagranymi rozmowami
polityków PO i PSL spowoduj¹ zmianê sposobu sprawowania w³adzy
lub przyczyni¹ siê do dymisji Tuska i jego popleczników. Niby czemu
mieliby to robiæ, przecie¿ poza trzeci¹ czê�ci¹ zdroworozs¹dkowego
spo³eczeñstwa nikomu wiêcej nie zale¿y na Polsce co czê�ciowo poka-
za³y wybory do parlamentu europejskiego. Jak kto� mia³ w¹tpliwo�ci to
nagrania z ta�m wszystkim niedowiarkom powinny w pe³ni rozja�niæ
horyzonty my�lowe, ¿e los Polski rz¹dz¹ca sitwa ma w g³êbokim powa-
¿aniu. Polityków i oligarchów dalej ³¹czy interes ekonomiczny. Oni do-
skonale wiedz¹, ¿e im d³u¿ej porz¹dz¹, tym wiêcej pieniêdzy zasili ich
prywatne konta i partyjnych kolesi � to ich g³ówny cel. By³o ju¿ tyle afer:
Ambergold, hazardowa, stadionowa, stoczniowa, infoafera, autostra-
dowa, obecnie na topie ta�mowa i wiele innych � tyle tego by³o, ¿e siê
pogubi³em. Pomimo ca³ej masy skandali uczynne media zamiataj¹ ka¿d¹
aferê pod dywan wyszukuj¹c co rusz nowe tematy zastêpcze. W nor-
malnym kraju taki rz¹d ju¿ dawno przesta³by istnieæ. Tak, w normalnym

kraju, bo dzia³acz PO Miros³aw Drzewiecki trafnie oceni³ obecny stan
Polski jako �dzikiego kraju� (ju¿ pomijaj¹c jego interpretacjê), a minister
Bart³omiej Sienkiewicz stwierdzi³, ¿e pañstwo polskie istnieje tylko w
teorii. Przez siedem lat rz¹dów koalicji PO-PSL tak wygl¹da Polska i ju¿
nie wiem co musia³oby siê staæ, ¿eby ludzie zag³osowali przeciwko nim.
Pó�niejsze emerytury, wy¿sze podatki, likwidacja ulg, niewydolna s³u¿-
ba zdrowia, masowa emigracja zarobkowa, bilion z³otych zad³u¿enia
pañstwa� to jeszcze za ma³o.

Natomiast w ¿aden sposób nie potrafiê zrozumieæ zachowania naszego
spo³eczeñstwa w tym równie¿ pracowników KGHM. Ile jeszcze razy
Donek i jego wspólnicy musz¹ nas or¿n¹æ, aby�my zrozumieli, ¿e to
naprawdê ostatni dzwonek, ¿eby czym prêdzej zbudzili siê z b³ogiego
snu i na nowo pod wspólnym sztandarem Solidarno�ci zaczêli pilno-
waæ swoich miejsc pracy, bo jutro mo¿e byæ za pó�no. Nie chcê nikogo
straszyæ, ale apelujê do tej czê�ci spo³eczeñstwa, która chce jeszcze i
ma czym my�leæ, aby�my na nowo zaczêli siê organizowaæ. Rozbici na
ró¿ne grupy i daj¹cy sob¹ manipulowaæ tylko wspieramy i utrwalamy
ten uk³ad oligarchiczny. Nie zastanawiajmy siê czy warto, przestañmy
pojedynczo kalkulowaæ czy mi siê op³aci. Dzi� jeszcze jest szansa na
zablokowanie dalszej grabie¿y naszego maj¹tku i kurcz¹cych siê miejsc
pracy. Nie potrzeba du¿ego wysi³ku, wystarczy zacz¹æ tylko zdroworoz-
s¹dkowo my�leæ i stan¹æ odwa¿nie w jednym szeregu, je�li siê obroni-
my to razem, je�li przez g³upotê i zacietrzewienie utoniemy to wszyscy
na tym stracimy, a tego przecie¿ nie chcemy.

Zatroskany

Tylko �winie, co kwicz¹,
ogl¹daj¹ Wiertnicz¹

Witold Gadowski w tygodniku �wSieci�: Niedawno TVN obwie�ci³a, ¿e
w polskim godle nie ma ¿adnego or³a, tylko bielik, a bielik to nie orze³,
tylko or³an. Tefauenowskie odkrycie zilustrowano materia³em z zoo,
gdzie - cytujê autora materia³u Paw³a Abramowicza - �orze³ przegania
bielika i bielik znika�, bo w ogóle bielik, to padlino¿erca i tchórz, a nie
¿aden tam orze³. �No có¿, jaki kraj takie god³o� - koñczy autor epokowe-
go newsa, a towarzyszy temu ju¿ w studio u�miechniêta od ucha do
ucha facjata Kamila Durczoka. (...) Politrucy w TVN dostali sygna³, aby
post¹piæ krok dalej - napluæ na god³o, napluæ nam w twarz. Dotychczas
popluwali tak nie�mia³o, zza wêg³a, tak po Pieczyñskiemu, a teraz ju¿
otwarcie - no dalej¿e, wdeptywaæ Polaków bardziej w ziemiê, mocniej,
ju¿ tak otwarcie, po rusku. (...) A gdybym ja napisa³, ¿e TVN to ¿adna
telewizja, a jedynie klatka, w której hoduj¹ padlino¿ercze pticy, tresowa-
ne na wschodni sposób? To co, proces mi wytocz¹? A przecie¿ to tylko
takie niewinne krotochwile, ¿arciki ledwie.

Warto dodaæ, ¿e w podobny sposób hañbili polskie god³o Sowieci
podczas polsko - bolszewickiej wojny zakoñczonej �cudem nad Wis³¹�
oraz niemieccy naje�d�cy. Podczas okupacji niemieckiej popularne by³o
powiedzenie �Tylko �winie siedz¹ w kinie�. Dzisiaj propagujmy powie-
dzenie �Tylko �winie, co kwicz¹, ogl¹daj¹ Wiertnicz¹�.

Dyktat mniejszo�ci
Co rusz mainstreamowe i prorz¹dowe media serwuj¹ nam seriê mate-
ria³ów o têczowych mniejszo�ciach odwracaj¹c wzrok spo³eczeñstwa
od wa¿nych wydarzeñ i rzeczywistych problemów. W konsekwencji po
ka¿dym zdarzeniu na forach internetowych tocz¹ siê dyskusje. Nie ina-
czej by³o po krótkim programie z udzia³em Artura Zawiszy i pana w
sukience ka¿¹cego nazywaæ siê Rafalala, który/która/które (niepotrzeb-
ne skre�liæ) obla³o wod¹ swojego rozmówcê.

�Mam pytania do wszystkich, tak¿e tych tolerancyjnych. Czy facet prze-
brany w babskie ciuchy automatycznie staje siê kobiet¹? I czy z tego
powodu, ¿e siê przebra³ ma prawo innych obra¿aæ i biæ? Czy ka¿dy
agresywny �wir to od razu �dyskryminowana mniejszo�æ�? Czy jak siê
przebiorê za psa to mam prawo wszystkich pogry�æ, a przebrany za
konia wszystkich skopaæ? Czy �wiat zachodni z t¹ swoja poprawno�ci¹
polityczn¹ i obron¹ �dyskryminowanych mniejszo�ci� ju¿ ca³kiem zwa-
riowa³, czy jest jeszcze jaka� szansa na normalno�æ?�

�Na ludzkie dziecko jak mówisz? Ten dziecko? Ten dziecek? Ta dziec-
ko? Ta dziecka? Czy TO dziecko? I czy ludzkie dziecko nie jest cz³owie-
kiem, bo mówi siê �to dziecko�? I jakiej formy u¿yæ, gdy widaæ, ¿e facet
siê za babê przebra³? Powiesz �cz³owieku�, a tu w pysk, bo przebiera-
niec chce, ¿eby mówiæ do niego �kobieto�. Powiesz �kobieto� to robisz
z siebie idiotê, bo przecie¿ widaæ, ¿e to przebrany facet. Równie dobrze
nale¿a³oby do �wirka przebranego za Napoleona, Cezara, czy Kaligulê
mówiæ �wasza cesarska mo�æ� i oddawaæ godn¹ cesarza cze�æ, bo
przecie¿ on czuje siê cesarzem i pragnie tak byæ traktowany�.

PS. Do czego to ju¿ dosz³o. Mnie siê to nie mie�ci w g³owie. Niech ka¿dy
w domu robi sobie co tylko mu siê podoba, ale niech z tym nie wycho-
dzi do ludzi. Pozdrawiam, Z.

¿ycia do koñca roku, przy czym czê�æ z nich ma umowy jeszcze na
przysz³y rok. Wed³ug naszej wiedzy chodzi o ok. 5 osób, których nie ma
na li�cie osób objêtych zarz¹dzeniem. W razie potrzeby Solidarno�æ
zadeklarowa³a mo¿liwo�æ udostêpnienia nazwisk �lepszych� pracow-
ników � naiwnie zak³adaj¹c niewiedzê dyrektora w tej materii.

�Brak zasad oraz nierówne traktowanie pracowników prowadzi do sy-
tuacji takich, ¿e zwalnia Pan dyscyplinarnie tego, który ukrad³ parê rêka-
wic, a z innym, który kradnie 4 kg miedzi, rozwi¹zuje Pan umowê o pracê
za porozumieniem stron. Jeste�my przekonani, ¿e wp³ywa to demorali-
zuj¹co na pracowników Naszego zak³adu pracy co w konsekwencji
prowadzi do obni¿enia morale pracowników i wp³ywa negatywnie na
ocenê Dyrekcji.� � stwierdzi³ w stanowisku przewodnicz¹cy Komisji
Zak³adowej Bogus³aw Szarek.


