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Widziane od œrodka

PUSTE OBIETNICE PLATFORMY
Po dwóch latach rządów Platformy Obywatelskiej skrót tej partii − PO −
należy czytać Puste Obietnice. W 2007 roku przewodniczący PO Do−
nald Tusk złożył uroczyście dziesięć zobowiązań, które miały stanowić
oś działalności przyszłego rządu i miały być cuda. Zobowiązania doty−
czyły praktycznie każdej sfery życia społecznego − krótko można by je
podsumować sloganem: „By wszystkim żyło się lepiej”. W 3,5−godzin−
nym exposé premier złożył 125 obietnic, prosząc obywateli o zaufanie.

Takie zaufanie otrzymał, czego dowodem są wysokie notowania w sondażach. Rząd
zadowalał się wysokim poparciem i... zmarnował te dwa lata, wszystko podporządko−
wując prezydenckim aspiracjom premiera Tuska.

Has³ami sztandarowymi Platformy Obywatelskiej by³ roz-
wój gospodarczy i komunikacyjny. Wszyscy byliœmy zapew-
niani, ¿e nast¹pi reforma finansów publicznych, wzroœnie
bezpieczeñstwo obywateli, poprawi siê jakoœæ i dostêpnoœæ
s³u¿by zdrowia. Jak jest, ka¿dy widzi... S¹dzê, ¿e warto przy-
pomnieæ dziesiêæ zobowi¹zañ Donalda Tuska, szczególnie
wyborcom PO, aby mogli sobie porównaæ s³owa premiera z
czynami - tym bardziej, ¿e obietnice te by³y sk³adane (a na-
wet podpisywane!) w blasku kamer telewizyjnych.

Oto te dziesiêæ obietnic PO, spiêtych has³em „Polska za-
s³uguje na cud gospodarczy”:

1. Przyspieszymy i wykorzystamy wzrost gospodarczy.
2. Radykalnie podniesiemy p³ace dla bud¿etówki, zwiêkszy-

my emerytury i renty.
3. Wybudujemy nowoczesn¹ sieæ autostrad, dróg ekspreso-

wych, mostów i obwodnic.
4. Zagwarantujemy bezp³atny dostêp do opieki medycznej i

zlikwidujemy Narodowy Fundusz Zdrowia.
5. Uproœcimy podatki - wprowadzimy podatek liniowy z ulg¹

prorodzinn¹, zlikwidujemy ponad 200 op³at urzêdowych.
6. Przyspieszymy budowê stadionów na Euro 2012.
7. Szybko wype³nimy nasz¹ misjê w Iraku (jedyna zrealizo-

wana obietnica!).
8. Sprawimy, ¿e Polacy z emigracji bêd¹ chcieli wracaæ do

domu i inwestowaæ.
9. Podniesiemy poziom edukacji i upowszechnimy Internet.

10. Podejmiemy rzeczywist¹ walkê z korupcj¹.
Mo¿na by³oby krótko skomentowaæ, ¿e z obietnicami

Donalda Tuska jest tak, jak z katarskim inwestorem, który
mia³ kupiæ stocznie, a kupowa³ poparcie dla PO przed wybo-
rami do Parlamentu Europejskiego. Poni¿ej podam kilka przy-
k³adów realizacji obietnic Platformy.

- Ponad 52-miliardowa dziura  bud¿etowa, najwiêksza w
ostatnich kilkunastu latach. Pakiet antykryzysowy okaza³ siê
zbiorem trudnych i skomplikowanych procedur - przedsiêbior-
cy nie korzystaj¹ z jego zapisów. Ustawy, które mia³y wspieraæ
wrodzon¹ przedsiêbiorczoœæ Polaków i u³atwiæ dzia³anie firm w
kryzysie zosta³y przez prasê specjalistyczn¹ wyœmiane. System
u³atwiaj¹cy udzielanie kredytów dla przedsiêbiorców w prakty-
ce nie dzia³a. Œrodki unijne przewidziane na pobudzenie gospo-
darki nie s¹ odpowiednio sprawnie wykorzystywane.

- Jedno okienko przy zak³adaniu firmy okaza³o siê fikcj¹.
Dalej przedsiêbiorcy ca³e dnie spêdzaj¹ na gonitwach miê-
dzy urzêdami.

- Wiêkszoœæ osób pracuj¹cych w pañstwowej sferze bu-
d¿etowej nie otrzyma podwy¿ek wynagrodzenia zasadnicze-

go w 2010 roku. W bud¿ecie na 2010 rok przewidziana jest
minimalna waloryzacja rent i emerytur. Ministerstwo Finan-
sów zabiera 7,5 mld z³ z Funduszu Rezerwy Demograficznej,
aby ³ataæ dziurê bud¿etow¹.

- Rz¹d wybra³ kosztowny system finansowania budowy
dróg, bo takim s¹ obligacje sprzedawane przez NBP. Nie wia-
domo czemu pieniêdzy nie móg³ po¿yczaæ bud¿et pañstwa.
Równoczeœnie rz¹d ogranicza wydatki na remonty dróg. W
bud¿ecie na 2010 rok na drogi przeznacza siê zaledwie 3,7
miliarda z³otych. Na remonty i bie¿¹ce utrzymanie dróg dro-
gowcy dostan¹ tylko 1,3 miliarda z³otych.

- Narodowy Fundusz Zdrowia nadal istnieje, a jego pre-
zes wydaje alarmistyczne komunikaty w sprawie braku œrod-
ków na leczenie pacjentów. Zamiast dostêpu do darmowej
opieki medycznej pacjenci obserwuj¹ przepychanki prawne
miêdzy szpitalami i NFZ, a pacjenci coraz d³u¿ej oczekuj¹ na
badania i leczenie specjalistyczne.

- W ramach uproszczenia podatków nie ma ¿adnych roz-
wi¹zañ i wci¹¿ panuje chaos.

- Polacy rzeczywiœcie wracaj¹ do Polski, ale nie dlatego,
¿e dokona³ siê cud Donalda Tuska, tylko dlatego, ¿e skoñ-
czy³ siê cud irlandzki. Emigranci wracaj¹, chc¹ pracowaæ, ale
minister pracy mo¿e im zaoferowaæ tylko przewlek³e proce-
dury albo informacjê, ¿e koñcz¹ siê pieni¹dze przewidziane
na pomoc dla nich.

- Na razie minister Hall uda³o siê wywo³aæ kontrower-
sje wokó³ listy lektur szkolnych i wprowadziæ chaos w edu-
kacji szeœciolatków. Donald Tusk obieca³, ¿e uczniowie
gimnazjów dostan¹ od rz¹du laptopy. Platforma cichaczem
wycofa³a siê ze swoich obietnic. Najnowsza obietnica rz¹-
du w sprawie Internetu to powszechny dostêp do tej us³ugi
w 2014 roku.

- Czo³owi politycy PO wymieniani s¹ wœród osób, zamie-
szanych w aferê stoczniow¹ i hazardow¹. Standardy walki z
korupcj¹ koledzy premiera ustalaj¹ pomiêdzy stacjami ben-
zynowymi i cmentarzami.

To tylko niektóre, niezrealizowane zobowi¹zania Donal-
da Tuska. Gdyby do³o¿yæ jeszcze ponad sto niezrealizowa-
nych obietnic z exposé, to mo¿na krótko podsumowaæ: to
zmarnowane dwa lata. Wielka szkoda, ¿e PO skupi³a siê na
marketingu politycznym, a nie na rozwi¹zywaniu istotnych
problemów naszego kraju. Na przekór temu wszystkiemu czy-
telnikom „Solidarnoœci Podbeskidzia” sk³adam najlepsze
¿yczenia spokojnych, radosnych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
oraz wszystkiego najlepszego w Nowym Roku.

STANIS£AW SZWED

ZASADY WYKUPU
Biuro pos³a Stanis³awa Szweda informuje, ¿e tylko dla

wniosków z³o¿onych przed 30 grudnia 2009 roku bêd¹ obo-
wi¹zywa³y niezwykle korzystne dla lokatorów zasady wyku-
pu mieszkañ od spó³dzielni. Data z³o¿enia wniosku jest bar-
dzo wa¿na, bo s¹d uwzglêdni przepisy obowi¹zuj¹ce w chwili
z³o¿enia wniosku do spó³dzielni.

Sejm obecnie pracuje nad rz¹dowym projektem noweli-
zacji ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych, w którym
proponuje siê, by decyzjê o kosztach wykupu mieszkañ po-
dejmowa³o walne zgromadzenie wiêkszoœci¹ 2/3 g³osów, a

wiêc wszystko bêdzie zale¿a³o od aktywnoœci poszczegól-
nych grup cz³onkowskich - lokatorów, w³aœcicieli spó³dziel-
czych i „nowych” w³aœcicieli. Wiele osób, które wykupi³y
mieszkania przed wejœciem korzystnych zapisów w ustawie,
a ich spore pieni¹dze zasili³y fundusz remontowy spó³dziel-
ni, nie bêdzie siê godziæ na - jak to okreœlaj¹ - dalsze roz-
dawnictwo.

Bli¿sze szczegó³y w sprawach uw³aszczenia mo¿na uzy-
skaæ w biurze pos³a Stanis³awa Szweda (Bielsko-Bia³a ul.
Asnyka 19, tel. 33 821 71 62) codziennie od 8.00 do 15.00.

Mieszkania spó³dzielcze

SMIERC BASISMIERC BASI
Z najg³êbszym smutkiem i ¿alem

przyjêliœmy wiadomoœæ, ¿e 9 listo-
pada 2009 roku w wieku 39 lat nie-
spodziewanie odesz³a od nas do
Wiecznoœci nasza kole¿anka, œp.
Barbara Bryœ. Od samego pocz¹tku
istnienia Komisji Zak³adowej NSZZ
„Solidarnoœæ” przy Hutchinson Po-
land w ¯ywcu by³a aktywnym jej
cz³onkiem. W mijaj¹cej kadencji
(2006-2010) Basia by³a przewodni-
cz¹c¹ Komisji Zak³adowej, jak rów-
nie¿ delegatem na Walne Zebranie
Delegatów Regionu.

Funkcjê przewodnicz¹cej obejmowa³a w trudnej dla
zwi¹zku i zak³adu sytuacji. W tym okresie gwa³townie spa-

da³a liczba zwi¹zkowców w Hutchinsonie. Jej ciê¿ka praca i
zaanga¿owanie spowodowa³y, i¿ przy pomocy swoich wspó³-
pracowników w Komisji Zak³adowej doprowadzi³a do szyb-
kiego rozwoju tej organizacji. Obecnie liczy ona trzystu cz³on-
ków.  - By³a zawsze pogodna, uœmiechniêta, gotowa iœæ in-
nym z pomoc¹. Robi³a bardzo wiele dla ludzi, dla za³ogi Hut-
chinsona. Teraz, gdy organizujemy tam wybory, czêsto s³y-
szymy, ¿e nie sposób bêdzie zast¹piæ Basiê.  Aktywnie uczest-
niczy³a te¿ we wszelkich szkoleniach i zwi¹zkowych manife-
stacjach - wspomina Andrzej Madyda, przewodnicz¹cy
¿ywieckiego oddzia³u Zarz¹du Regionu Podbeskidzie NSZZ
„Solidarnoœæ”.

W uroczystoœciach pogrzebowych, które odby³y siê 11
listopada w Ciœcu, uczestniczy³a delegacja podbeskidzkiej
„Solidarnoœci”.

★ ★ ★
Rodzinie œp. Barbary Bryœ, wszystkim jej przyjacio³om i

wspó³pracownikom sk³adamy wyrazy szczerego wspó³czu-
cia i solidarnoœci w bólu.

Kole¿anki i koledzy z podbeskidzkiej „Solidarnoœci”

SWIETO
PODLEG£OSCI
SWIETO
PODLEG£OSCI
Pół tysiąca pracowników spółki Cooper
Standard Automotive w Bielsku−Białej mu−
siało pracować w tegoroczne Święto Nie−
podległości. Tak zadecydował pracodaw−
ca, proponując pracownikom wolne w naj−
bliższy piątek. − To Boże Ciało też prze−
suńmy na piątek − ironizują pracownicy.

Spó³ka Cooper Standard Automotive Polska istnieje
w Bielsku-Bia³ej od ponad dziesiêciu lat. Firma ta, bêd¹-
ca cz¹stk¹ gigantycznego, miêdzynarodowego koncernu
z central¹ w Stanach Zjednoczonych, specjalizuje siê w
produkcji wszelkiego rodzaju uszczelek samochodowych.
Praktycznie ca³a produkcja kierowana jest na eksport.
Obecnie, po niedawnych redukcjach zatrudnienia, w biel-
skiej spó³ce pracuje ponad 500 osób. Na pocz¹tku listo-
pada pracownicy dowiedzieli siê, ¿e w ich zak³adzie Œwiê-
to Niepodleg³oœci bêdzie normalnym dniem pracy.

Pocz¹tkowo w pismach uzasadniano tê decyzjê enig-
matycznymi „potrzebami pracodawcy”. - O tym wszyst-
kim dowiedzieliœmy siê niemal na koñcu. Za¿¹daliœmy wy-
jaœnieñ, przypominaj¹c pracodawcy, ¿e w Polsce Œwiêto
Niepodleg³oœci obchodzimy 11 listopada, a nie 4 lipca -
mówi Robert Pude³ko, przewodnicz¹cy zak³adowej „So-
lidarnoœci”. W odpowiedzi  w³adze spó³ki t³umaczy³y, ¿e
decyzja o pracy w œwi¹teczn¹ œrodê podyktowana by³a
wzglêdami ekonomicznymi. Zbyt kosztowne jest dwu-
krotne uruchamianie produkcji w ci¹gu jednego tygo-
dnia...

Pracownicy maj¹ inne wyt³umaczenie. Na 11 listopa-
da wizytê w bielskim zak³adzie zapowiedzia³ jeden z naj-
wa¿niejszych przedstawicieli w³adz koncernu, Ameryka-
nin Michael Talaga. - W innym zak³adzie naszego kon-
cernu, w Myœlenicach, by³ 10 listopada, i tam mieli wol-
ne w Œwiêto Niepodleg³oœci. Tam nikt nie t³umaczy³ siê
wzglêdami ekonomicznymi - mówi Robert Pude³ko.

Z powodu decyzji zarz¹du 11 listopada za³oga biel-
skiej spó³ki pracowa³a jak w zwyk³y, roboczy dzieñ. W
firmie faktycznie pojawi³ siê amerykañski VIP. Wszyst-
ko by³o piêknie, a pracownicy niepodleg³oœæ swej ojczy-
zny mogli œwiêtowaæ kilka dni póŸniej. Z powodu decy-
zji zarz¹du spó³ki wiele osób, z powodu œwiêta, mia³o
problem z dojazdem do pracy. Ludzie mieli te¿ k³opoty z
zapewnieniem opieki dzieciom.

Precedensow¹ decyzjê zarz¹du spó³ki Cooper Standard
Automotive z niepokojem przyjê³y w³adze podbeskidzkiej
„Solidarnoœci”. - To nieprzyzwoite wrêcz manipulowanie
czasem pracy. W telewizji s³yszymy, jak Hilary Clinton dziê-
kuje Polsce i „Solidarnoœci” za wytyczenie drogi do nie-
podleg³oœci, a w tym samym czasie w polskim zak³adzie,
nale¿¹cym do amerykañskiego koncernu, ludzie s¹ zmu-
szani do pracy w dzieñ najwa¿niejszego œwiêta narodowe-
go. To jest skandal! - nie kryje emocji  Marcin Tyrna, prze-
wodnicz¹cy podbeskidzkiej „Solidarnoœci”.

W imieniu Zarz¹du Regionu wystosowa³ on list otwar-
ty, którego g³ównym adresatem jest Jim McElya, prezes
ca³ego koncernu z Michigan. Uwa¿amy, ¿e nic nie uspra-
wiedliwia przymuszania Polaków do pracy w tak wielki
dzieñ, jakim jest Œwiêto Niepodleg³oœci. A do takiej sytu-
acji dosz³o w spó³ce Cooper Standard Automotive Pol-
ska w Bielsku-Bia³ej. Osoba, podejmuj¹ca decyzjê o nor-
malnej pracy spó³ki w³aœnie w Œwiêto Niepodleg³oœci, mu-
sia³a mieæ œwiadomoœæ, ¿e narusza tym samym uczucia
narodowe i patriotyczne Polaków. Takiego postêpowa-
nia nic nie mo¿e t³umaczyæ, nawet rachunek ekonomicz-
ny. Polacy, walcz¹c z komunistycznym zniewoleniem,
pokazali ca³emu œwiatu, ¿e wa¿niejsze od pieni¹dza jest
ludzka godnoœæ oraz narodowa wolnoœæ i niepodleg³oœæ.
Chcemy wierzyæ, ¿e osoby odpowiedzialne za funkcjono-
wanie i dobry wizerunek koncernu Cooper Standard Au-
tomotive wyci¹gn¹ odpowiednie wnioski z listopadowe-
go incydentu i w przysz³oœci nie bêdzie ju¿ dochodzi³o do
takich sytuacji - czytamy w tym piœmie.

/”Tygodnik Solidarnoœæ” nr 47 (1103) 20 listopada
2009/

Od redakcji „SP”: Jak siê dowiedzieliœmy, po nag³o-
œnieniu ca³ej sprawy w bielskiej spó³ce Cooper Standard
Automotive, zorganizowane zosta³o tam spotkanie za³o-
gi z dyrekcj¹. Jeden z najwa¿niejszych dyrektorów tego
koncernu, Piotr G¹ska, przeprosi³ wszystkich pracowni-
ków, którzy poczuli siê ura¿eni w zwi¹zku z listopado-
wym incydentem. Jest wiêc nadzieja, ¿e do podobnych
sytuacji nie bêdzie dochodziæ w przysz³oœci...

Nowe porz¹dki w bielskiej
spó³ce ?


