
PISMO ZARZ¥DU REGIONU ZAG£ÊBIE MIEDZIOWE NSZZ „SOLIDARNOŒÆ”

IS
SN

 1
50

9-
79

94

NR 04/357
kwiecień 2015

309130913091
MY

273602736027360

KWOTA WOLNA 
OD PODATKU!

ONI 



WWW.SOLIDARNOSC.ORG.PL/LEGNICA2 WWW.SOLIDARNOSC.ORG.PL 3

Szkolenia
Lider dialogu autonomicznego – część 1
Członkowie organizacji zakładowych NSZZ „Solidar-

ność” w: Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym 
w Złotoryi, Winkelmannie Sp. z o. o. w Legnicy, PBK Pe-
BeKa S.A. w Lubinie, KGHM Metraco S.A. w Legnicy, 
VWMP Sp. z o. o. w Polkowicach oraz Organizacji Mię-
dzyzakładowej w Regionie, w dniach 3 - 6 marca br. 
wzięli udział w szkoleniu Lider dialogu autonomicznego 
– część 1. Warsztaty dotyczyły organizacji pracy działa-
cza związkowego oraz prawa pracy i prawa wewnątrz-
związkowego. Zajęcia przeprowadzili Ewa Kosiorowska, 
mecenas Monika Majka i mecenas Piotr Jóźwiak z Kan-
celarii Prawnej Radcy Prawnego Monika Majka.

Księgowość podstawowych jednostek organizacyj-
nych Związku

W dniach 11 – 12 marca br. w Legnicy odbyło się 
szkolenie Księgowość podstawowej jednostki organiza-
cyjnej Związku, podczas którego członkowie Solidarno-
ści z organizacji w: KGHM Zanam Sp. z o. o. w Polkowi-
cach, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Legnicy, Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy, 
Voith Industrial Services Sp. z o.o. w Gliwicach Oddział 
w Lubinie, Sitechu Sp. z o. o.  w Polkowicach, Faurecii 
Legnica S.A., VOSS Automotive Polska Sp. z o. o. w Le-
gnicy, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Le-
gnicy,  Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie i Poczty 
Polskiej w Legnicy poznali takie zagadnienia jak: sporzą-
dzanie planu budżetu oraz sprawozdania finansowego 
składającego się z: rachunku wyników, bilansu, informa-
cji dodatkowej i CIT 8, a także prowadzenie dokumentacji 
księgowej. Swoją wiedzą z uczestnikami podzieliły się Li-
dia Marszałek - księgowa Regionu i Ewa Kosiorowska.

PEZ Elementy zarządzania wg McKinsey & Co.
Uczestnicy cyklu „Podstawowe Elementy Zarządza-

nia” w dniach 20 – 21 marca br., wzięli udział w sesji Ele-
menty zarządzania wg McKinsey & Co., podczas której 
poznali zarys historii teorii zarządzania oraz dokładniej 
jedną ze współczesnych teorii, ukierunkowaną na pod-
miotowość człowieka w procesie pracy. W projekcie 
uczestniczą przedstawiciele NSZZ „Solidarność” z: Te-
atru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, Urzędu Miej-
skiego w Głogowie, Kuźni Jawor S.A., Zakładów Wzbo-
gacania Rud w Polkowicach, Huty Miedzi Legnica, Huty 
Miedzi Głogów – oddziałów KGHM Polska Miedź S.A., 
WPEC-u w Legnicy SA, i Winkelmanna Sp. z o. o w Le-
gnicy. Zajęcia prowadziła Ewa Kosiorowska.

Szkolenia
Społeczna Inspekcja Pracy
W dniach 25 - 27 marca br.  Wojciech Zawadzki, Re-

gionalny Koordynator ds. bhp, przeprowadził szkolenie 
Społeczna Inspekcja Pracy, w którym uczestniczyli si-
powcy z firm: KGHM Zanam Sp. z o. o. w Polkowicach 
i FUM „Chofum” S.A. w Chocianowie. Szkolenie doty-
czyło podstaw prawnych działalności SIP oraz roli 
związku zawodowego w zakresie ochrony pracy. Odby-
ło się w ośrodku wypoczynkowym w Karpaczu.

Księgowość podstawowej jednostki 
organizacyjnej Związku

W dniach 26 – 27 marca br. w Legnicy odbyło się 
szkolenie Księgowość podstawowej jednostki organiza-
cyjnej Związku, podczas którego członkowie Solidarno-
ści z organizacji w: KGHM Metraco S.A. w Legnicy, Wo-
jewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy, Miej-
skiej Bibliotece Publicznej w Lubinie, Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Piekary” w Legnicy i oświacie chojnowskiej 
oraz jaworskiej poznali takie zagadnienia jak sporządza-
nie planu budżetu oraz sprawozdania finansowego skła-
dającego się z: rachunku wyników, bilansu, informacji 
dodatkowej i CIT 8, a także prowadzenie dokumentacji 
księgowej. Swoją wiedzą z uczestnikami podzieliły się 
Lidia Marszałek - księgowa Regionu i Ewa Kosiorowska.

Rachunkowość i podatki w związku zawodowym
8 kwietnia w Hotelu Dal w Kielcach odbyło się szkole-

nie Rachunkowość i podatki w związku zawodowym, 
zorganizowane przez skarbnika Komisji Krajowej, prze-
znaczone dla głównych księgowych regionów i sekreta-
riatów branżowych, podczas którego poruszono nastę-
pujące tematy: ujednolicenie sprawozdawczości we-
wnątrzzwiązkowej, budowa centralnej bazy członków 
Związku, sposoby przekazywania podstawowym jed-
nostkom wiedzy ekonomiczno-księgowej. Region Za-
głębie Miedziowe reprezentowali księgowa i skarbnik 
Regionu.

Szkolenie podstawowe na temat rozwoju NSZZ 
„Solidarność”

14 kwietnia br. w siedzibie Regionu w Legnicy miało 
miejsce Szkolenie podstawowe na temat rozwoju NSZZ 
„Solidarność”. Podczas szkolenia poruszono sprawy do-
tyczące kondycji NSZZ „Solidarność”, omówiono niektó-
re przepisy prawa wewnątrzzwiązkowego i powszechne-
go oraz przedstawiono strategię pozyskiwania nowych 
członków Związku.  Uczestnikami szkolenia byli członko-
wie organizacji w Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. 
w Polkowicach, Winkelmann Sp. z o. o. w Legnicy, Hor-
mann Legnica, Komendzie Miejskiej PSP w Legnicy, 
Kuźni Jawor S.A. i Organizacji Międzyzakładowej w Re-
gionie. Zajęcia przeprowadziła Ewa Kosiorowska, a po-
rad prawnych udzielał mecenas Piotr Jóźwiak.

„Nasz plan? Działać!”. 
Sekcja Młodych bez kompleksów

- Jest Pan świeżo wybranym 
przewodniczącym Rady Sek-
cji Młodych przy KK NSZZ 
„Solidarność”. Serdecznie gra-
tuluję, a przy okazji zapytam 
przewrotnie, po co ogóle stwo-
rzono strukturę młodych 
w Związku? Czy dotychczas 
Związek nie dostrzegał pro-
blemów młodszego pokole-
nia?

Włodzimierz Broda: Nie było 
widać wyraźnego zaintereso-
wania problemami młodych, 
wielu działaczy było wręcz 
przeciwnych Sekcji Młodych. 
Na szczęście to się zmienia. My-

ślę, że może chodzić o różnice 
pokoleniowe i niezrozumienie 
tematu. Przecież, jeżeli nie bę-
dziemy przyjmować do związ-
ku ludzi młodych, to NSZZ 
„Solidarność” umrze w sposób 
naturalny… Dziś nasza organi-
zacja cieszy się dobrym wize-
runkiem wśród osób do 35-ego 
roku życia i chcemy to wyko-
rzystać. Chcemy mówić o pro-
blemach młodych, pozyskiwać 
osoby młode do Związku i ocie-
plić wizerunek Związku.

- Mówi Pan o „ociepleniu” 
wizerunku, dodatkowo pod-

czas waszych spotkań poja-
wiały się jeszcze hasła, że 
Związek należy „unowocze-
śnić”. To jeden z waszych po-
stulatów. O co dokładnie cho-
dzi?

W.B.: To znaczy pokazywać 
Związek i jego członków nie 
w taki sposób jak to robią main-
streamowe media, tylko tak jak 
faktycznie jest. Pokazywać, że są 
w Związku ludzie młodzi, są lu-
dzie wykształceni, jest wielu pro-
fesjonalistów. Obecnie przygoto-
wujemy stronę Sekcji Młodych, 
logo oraz treści, które będą za-
mieszczane m.in. na Facebooku. 

Chcielibyśmy być już widoczni 
na obchodach XXXV-lecia. Na ra-
zie skupiamy się na tworzeniu 
struktur. Obecnie powstaje regu-
lamin. W wielu regionach są już 
wybrane osoby, które zajmą się 
zawiązywaniem SM.

- Oprócz nowej funkcji jest 
Pan również przewodniczą-
cym Organizacji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” w Volks-
wagen Motor Polska.  Rozu-
miem, że zdobyte doświadcze-
nie pomoże przy pełnieniu no-
wej funkcji?

W.B.: Bycie przewodniczą-
cym, szczególnie tak dużej or-
ganizacji (ponad tysiąc osób) to 
bardzo ciekawa praca i sama 
w sobie niosąca codziennie no-
we doświadczenia. Więc jest to 
bardzo dobra podstawa. Mło-
dych ludzi u siebie szkolimy 
i zachęcamy do pracy związko-
wej, więc na tym polu też ma-
my kilkuletnie doświadczenie.

- Jakie plany ma Sekcja Mło-
dych na kolejne miesiące?

W.B.: Nasze plany to powołać 
Sekcję Młodych w jak najwięk-
szej liczbie regionów i sekreta-
riatów. Do sierpnia chcemy do-
prowadzić do wyborów władz 
Krajowej Sekcji Młodych. I dzia-
łać! Oprócz tego oczywiście zaj-
mowanie się problemami mło-
dych i docieranie do jak naj-
większej grupy.

aja KK NSZZ „S”

Nowe 
dodatkowe 
numery 
telefonów 
w Legnicy 
i Lubinie

Od 15 kwietnia sekretariat 
Zarządu Regionu Zagłębie 
Miedziowe NSZZ „Solidar-
ność” oraz Biuro Oddziału ZR 
ZM NSZZ „Solidarność” w Lu-
binie posiadają dodatkowe nu-
mery telefonów kontaktowych.

Sekretariat 
Zarządu Regionu 

– 511 952 364

Oddział w Lubinie 
– 511 952 054

Nowa Organizacja NSZZ 
Solidarność w Regionie

W regionie powstała no-
wa  Organizacja Zakłado-
wa NSZZ Solidarność 
w Miejskim Ośrodku Re-
habilitacji i Usług Specjali-
stycznych w Głogowie. 
Pracownicy, którzy zało-
żyli związek wybrali Tym-
czasową Komisję Zakłado-
wą NSZZ Solidarność 
w składzie:

  Danuta Biegańska-Kędzia 
– przewodnicząca TKZ,
  Renata Wawrzyniak 

– sekretarz TKZ,
  Marta Walkowiak 

– skarbnik TKZ.

Tymczasowa Komisja 
Zakładowa będzie pełniła 
swoje obowiązki do czasu 
wyboru władz statuto-
wych.

„Nasz plan? Działać!”. 

400 zł miesięcznie. Sejm niechętny byłym opozycjonistom
Świadczenie 400 zł mie-

sięcznie na 12 miesięcy, do-
datkowa pomoc pieniężna 
nie częściej niż raz na 12 
miesięcy – o ile zostaną 
spełnione wymogi. Sejm 
przyjął ustawę o pomocy 
dla działaczy opozycji an-
tykomunistycznej oraz 
osób represjonowanych 
z powodów politycznych.  
W dokumencie określono 
zasady nabywania statusu 
działacza opozycji antyko-
munistycznej lub osoby re-
presjonowanej z powodów 
politycznych w latach 1956 
– 1989, a także zasady przy-
znawania świadczeń finan-
sowych.

- Osoby, które uzyskają 
status działaczy opozycji 
antykomunistycznej oraz 
osób represjonowanych 
z powodów politycznych 
powinny otrzymywać obli-
gatoryjne świadczenie pań-
stwowe – podkreśla  Piotr 
Duda, szef “Solidarności”.

Status działacza opozycji 
będzie można uzyskać skła-
dając wniosek do Urzędu 
do Spraw Kombatantów 
i Osób Represjonowanych, 
po potwierdzeniu przez 
IPN, że wnioskodawca nie 

był funkcjonariuszem lub 
tajnym informatorem orga-
nów bezpieczeństwa pań-
stwa. UdSKiOR będzie 
mógł także zwrócić się o za-
opiniowanie wniosku przez 
wojewódzką radę konsulta-
cyjną do spraw działaczy 
opozycji i osób represjono-
wanych.

Decyzję o przyznaniu po-
mocy finansowej będzie po-
dejmował szef UdSKiOR.  
Świadczenie pieniężne 
w wysokości 400 zł mie-
sięcznie ma być przyznawa-
ne osobom spełniającym 
odpowiednie kryteria do-
chodowe. Będzie ono przy-
znawane na 12 miesięcy, ale 
w przypadku osób, które 
ukończyły 67 lat świadcze-
nie będzie mogło zostać 
przyznane na okres do 60 
miesięcy, a w szczególnie 
uzasadnionych przypad-
kach – bezterminowo.

Osoby w trudnej sytuacji 
materialnej mogą ubiegać 
się również o pomoc pie-
niężną w wysokości do 300 
proc. najniższej emerytury, 
jednak nie częściej niż raz na 
12 miesięcy. Pomoc ta bę-
dzie mogła być również 
przyznana m.in. na częścio-
we pokrycie kosztów sprzę-

tu rehabilitacyjnego oraz 
opłacenie pomocy pielęgna-
cyjnej.

 - Zmuszanie tych, któ-
rym zawdzięczamy wol-
ność do składania wnio-
sków o pomoc jest uwłacza-
jące ich godności i przynosi 
wstyd państwu, które sowi-
cie wynagradza wysokimi 
emeryturami oprawców, 
a każe ich ofiarom prosić 
o jałmużnę – komentuje 
Piotr Duda. – Brak rozwią-
zania tego problemu przez 
25 lat naszej wolności to 
skandal. A przyjęcie takiej 
ustawy w 35. lecie powsta-
nia NSZZ “Solidarność” 
wystawia jednoznaczną 
ocenę tym parlamentarzy-
stom, którzy powołują się 
na ideały sierpnia 80 roku – 
dodaje przewodniczący 
KK.

Ustawa została skierowa-
na do Senatu. Przepisy mu-
szą wejść w życie w czerw-
cu, w innym wypadku 
w tym roku po raz kolejny 
byli opozycjoniści zostaną 
bez pomocy. Senacki pro-
jekt ustawy o działaczach 
opozycji antykomunistycz-
nej trafił do Sejmu rok temu. 
Wielu byłych działaczy 
opozycji w PRL znajduje się 

w trudnej sytuacji material-
nej. Mogą starać się o po-
moc społeczną, ale często 
uważają, że jest to poniżej 
ich godności.

- Internowani, więzieni 
mają dziś wielki żal do swo-
jej Ojczyzny. Dzisiaj ich 
oprawcy, esbecy, zomowcy 
cieszą się wysokimi emery-
turami, a ludzie więzieni, bi-
ci i poniżani, jeżeli dożyją 
emerytury, to nie wiedzą, 
jak mają za tę emeryturę 
przeżyć – mówił w grudniu 
ubiegłego roku Piotr Duda. 
Oprawcy z czasów PRL ma-
ją się o wiele lepiej niż opo-
zycjoniści z czasów PRL. 
Wypłaca się im wysokie 
emerytury. Na dodatek 
przed rokiem rząd nega-
tywnie ocenił poselski pro-
jekt ustawy autorstwa Soli-
darnej Polski, o obniżeniu 
świadczeń emerytalnych 
byłych funkcjonariuszy SB 
i WRON. W myśl poselskie-
go projektu podstawa wy-
miaru świadczenia emery-
talnego funkcjonariuszy SB 
zmniejszyłaby się z 0,7 proc. 
do 0,25 proc. za każdy rok 
służby, a zaoszczędzone 
pieniądze miałyby trafić ja-
ko odszkodowanie do ofiar 
represji komunistycznych.

W czerwcu 2013 r. Euro-
pejski Trybunał Praw Czło-
wieka nie dopuścił do roz-
patrzenia skargi byłych es-
beków, którzy złożyli 
w Strasburgu skargę prze-
ciwko ustawie, która obni-
żyła im wysokie emerytury. 
Trybunał uznał, że system 
obniżający emerytury nie 
pozbawiał skarżących środ-
ków do życia, tylko nieco 
zmniejszył i tak bardzo ko-
rzystny dla nich system.  - 
Gdyby w Strasburgu zasia-
dali polscy sędziowie, byli 
esbecy pewnie by wygrali. 
Na szczęście to nie polski 
wymiar sprawiedliwości – 
mówił wtedy Piotr Duda, 
przewodniczący KK.

Z pomocy uchwalonej 
przez Sejm skorzysta nie 
więcej niż tysiąc osób. Jeżeli 
te ostrożne szacunki się po-
twierdzą, otworzy to drogę 
do debaty nad nowelizacją 
ustawy i rozszerzenia kręgu 
uprawnionych – ocenia Łu-
kasz Kamiński, prezes IPN 
–  Obecny kształt ustawy 
może bowiem prowadzić 
do niewydatkowania całe-
go budżetu, który został 
przeznaczony na pomoc dla 
działaczy opozycji.

hd KK NSZZ „S”

Kwota wolna od 
podatku jest 
w Polsce tak 
niska, że nawet 
osoby 
z dochodami 
poniżej progu 
ubóstwa muszą 
płacić podatek. 

Tymczasem portal 
wgospodarce.pl 
informuje nieświa-

domych obywateli, że 
nawet w tej kwestii nasi 
posłowie są traktowani 
inaczej niż reszta społe-
czeństwa. Okazuje się, że 
diety polskich posłów są 
wolne od podatku docho-
dowego do wysokości 27 
360 zł w skali roku!

Zgodnie z ustawą o wy-
konywaniu mandatu posła 
i senatora, tzw. dieta parla-
mentarna jest zwolniona 
z podatku PIT do wysokości 

2 280,00 zł miesięcznie, co 
w skali roku daje nam kwotę 
w wysokości 27 360 zł. Dla 
reszty obywateli kwota ta 
jest blisko 9-razy niższa 
i wynosi 3 091 zł. Na doda-
tek pozostaje zamrożona od 
2009 r. i, według rządowych 
zapowiedzi, do 2017 r. nie 
nastąpią tutaj żadne zmiany.

Posłowie Twojego Ruchu 
złożyli w zeszłym roku 
w Sejmie projekt podnoszą-
cy kwotę wolną od podatku, 
dzięki któremu z podatku 
wyłączony zostałby dochód 
odpowiadający minimum 
egzystencji. Niestety, w lu-
tym Sejm odrzucił projekt 
głosami posłów PO i PSL. 
(Jak głosowali posłowie 
można sprawdzić na www.
sprawdzampolityka.pl).

Przypominamy, że pod-
wyższenie kwoty wolnej od 
PIT to jeden z najważnie-
szych postulatów Związku. 
Podczas Krajowego Zjazdu 
Delegatów NSZZ „Solidar-
ność” w Bielsku- Białej w paź-

dzierniku 2014 r., przewodni-
czący Piotr Duda podkreślał, 
że „Solidarność” będzie za-
biegała o zmiany w podat-
kach, by wesprzeć rodziny. 
Delegaci zapisali w Uchwale 
Programowej, że „istotną czę-
ścią społecznej gospodarki 
rynkowej jest sprawiedliwy 
i solidarny system podatko-
wy. Postulujemy obniżenie 
podatku dochodowego dla 
osób o najniższych docho-
dach wraz z równoczesnym 
zwiększeniem kwoty wolnej 
od podatku”.

W lutym 2015 r. Sztab 
Protestacyjny trzech central 
związkowych (NSZZ „Soli-
darność”, OPZZ, Forum ZZ) 
zdecydował o rozpoczęciu 
akcji protestacyjno-strajko-
wych. Wśród najważniej-
szych spraw, w których 
związkowcy żądają podjęcia 
przez rząd negocjacji, zna-
lazł się postulat „wypraco-
wania i wdrożenia skutecz-
nego programu walki z ubó-
stwem i wykluczeniem spo-

łecznym, w tym zwiększe-
nia wysokości progów do-
chodowych uprawniających 
do świadczeń rodzinnych 
i pomocy społecznej.”

Z zestawienia przygoto-
wanego przez KPMG dla 
„Gazety Wyborczej” wyni-
ka, że polska kwota wolna 
od PIT jest najniższa pośród 
wszystkich krajów, które 
mają ją w swoich systemach. 
W Grecji po przeliczeniu na 
złote kwota ta wynosi po-
nad 20 tys. zł, we Francji 25 
tys. zł, w Niemczech grubo 
ponad 30 tys. zł, w Wielkiej 
Brytanii niemal 50 tys. zł, 
w Hiszpanii prawie 75 tys. 
zł, a na Cyprze aż 82 tys. zł. 
W niektórych wymienio-
nych krajach zarobki są spo-
ro wyższe niż w Polsce, jed-
nak  przeciętny Niemiec nie 
zarabia dziesięć razy więcej 
niż przeciętny Polak. Brytyj-
ska kwota wolna jest wyż-
sza od naszej już przeszło 15 
razy, hiszpańska niemal 25.

hd KK NSZZ „S”

10
 rocznica 
śmierci 

Jana 
Pawła II
2 kwietnia 2005 roku 
o godzinie 21:37 od-
szedł do Domu Ojca 

Jan Paweł II.

Jan Paweł II piel-
grzymował do swojej 
Ojczyzny ośmiokrot-
nie. 2 czerwca 1997 

podczas VI Piel-
grzymki do Polski 

odwiedził Legnicę.

Kilkakrotnie Solidar-
ność pielgrzymowa-
ła do Rzymu. Przed-
stawiciele Regionu 
Zagłębie Miedziowe 
brali również udział 
w uroczystościach 

pogrzebowych 
w Watykanie.

Kwota wolna od PIT jest 
za niska? Nie dla posłów!
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Andrzej Duda gościł 
w Jaworze, Lubinie i Legnicy

Kandydat Prawa i Spra-
wiedliwości na prezydenta 
Andrzej Duda gościł przez 
dwa dni na terenie Regionu 
Zagłębie Miedziowe. Od-
wiedził Jawor, Lubin i Le-
gnicę.

W Jaworze jak i w Legnicy 
Duda spotkał się na rynku 
z mieszkańcami. Tylko w Lubi-
nie odbyło się dłuższe spotka-
nie w DK Muza, gdzie przyszło 
wię ce j  os ób  n iż  mie j s c . 
W czwartek rano kandydat na 

prezydenta złożył kwiaty pod 
Pomnikiem Pamięci Ofiar Lu-
bina ’82, a w południe po spo-
tkaniu z mieszkańcami złożył 
kwiaty w katedrze pod tablicą 
upamiętniającą ofiary tragedii 
smoleńskiej.

Delegacja Solidarności 
w Warszawie

Delegacja związkowców z Solidarno-
ści (głównie z ZG LUBIN) wraz z pocz-
tem sztandarowym wzięła udział w ob-
chodach 5. rocznicy katastrofy smoleń-
skiej.

W piątek, 10 kwietnia, tysiące osób 
w całej Polsce oddało hołd prezydentowi 
Lechowi Kaczyńskiemu, jego małżonce 

Marii Kaczyńskiej oraz pozostałym dzie-
więćdziesięciu czterem ofiarom katastro-
fy rządowego tupolewa pod Smoleń-
skiem.

Związkowcy wzięli udział we Mszy 
świętej w intencji ofiar katastrofy, wiecu 
pod Pałacem Prezydenckim oraz Marszu  
Pamięci.

Politycy nie są 
zainteresowani 
sprawą podatku od 
miedzi i srebra?

W temacie podatku od miedzi i srebra 
Prawo i Sprawiedliwość jako jedyna partia 
odpowiedziała na list Sekcji Krajowej Gór-
nictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarność”. 
Jak dowiadujemy się z pisma „PiS w pełni 
podziela obawy i troskę o przyszłość 
KGHM Polska Miedź S.A. po wprowadze-
niu podatku od wydobycia niektórych ko-
palin. Dawali temu wyraz kierując wprowa-
dzającą podatek ustawę do Trybunału Kon-
stytucyjnego, wnioskując o powołanie Ko-
misji Nadzwyczajnej w sprawie podatku 
i informując media i opinię publiczną o za-
grożeniach wynikających z utrzymywanie 
tej daniny w przyjętej formie”.

W podsumowaniu pisma dodali również: 
„Niestety, mimo tych i innych działań, rzą-
dząca krajem koalicja PO-PSL pozostaje głu-
cha na głosy nasze, związków zawodowych, 
niezależnych ekspertów zabierających głos 
w sprawie podatku, a nawet przedstawicieli 
samej spółki. Co ważne – nie próbuje się na-
wet w merytoryczny sposób odnieść do sta-
wianych przez wszystkie strony, które z nie-
pokojem myślą o przyszłości KGHM Polska 
Miedź S.A., zarzutów”. Zgadzamy się z teza-
mi zawartymi w odpowiedzi PiS i cieszy za-
interesowanie z ich strony. Brak zaintereso-
wania pozostałych partii opozycyjnych jest 
niepokojący tym bardziej, że oprócz sekcji 
górniczej, pisma dotyczące podatku przesyła-
ła również sekcja hutnicza i efekt był ten sam. 
Czy politycy opozycyjnych partii z naszego 
regionu postawili już krzyżyk na sprawie 
niszczenia przemysłu miedziowego w Pol-
sce?  BB

W ciągu jednego posiedze-
nia ekspresowo jak 
nigdy dotąd, przyjęto 

skonsolidowane sprawozdanie 
roczne (blisko 1000 stron) praktycz-
nie przy milczącej aprobacie człon-
ków nadzoru spółki z ramienia 
Ministerstwa Skarbu Państwa – 
w dodatku bez obecności Zarządu. 
O „zaangażowaniu” członków 
Rady ze strony rządu niech świad-
czy choćby fakt, że nie byli w stanie 
odpowiedzieć na posiedzeniu ile 
spółek jest obecnie związanych 
z KGHM i KGHM International. 
Pod koniec kwietnia planowane jest 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy, które przyjmie spra-
wozdanie roczne za 2014 rok obroto-
wy i dokona skwitowania Zarządu 
oraz Rady Nadzorczej. Okazuje się, 
że jeszcze przed pierwszą turą 
wyborów prezydenckich nastąpi 
uruchomienie wypłaty nagrody 
rocznej z zysku. Platforma Obywa-
telska zrobi wszystko, żeby przesło-
nić swoje działania związane z nisz-
czeniem przemysłu miedziowego 

i koniecznie chce udobruchać społe-
czeństwo. Do połowy maja wypła-
cona zostanie nagroda z zysku za 
2014 rok, która wyniesie 12,3%, tj. ok. 
1¾ miesięcznego wynagrodzenia.

Największe niepokoje, które moż-
na dostrzec w sprawozdaniu doty-
czą tego co dzieje się w KGHM Pol-
ska Miedź. Konkretnie mowa o ko-
palniach, hutach, zakładach wzboga-
cania rud i spółek z grupy kapitało-
wej. Już prawie 6 mld zł wynosi za-
dłużenie KGHM co jest bezpośred-
nio związane z funkcjonowaniem 
KGHM International Ltd. i wpły-
wem podatku od wydobycia niektó-
rych kopalin. W przeszłości w przy-
padku 1 mld zł zadłużenia władze 
spółki mocno rozważały wszystkie 
scenariusze i negatywne czynniki 
mogące wpłynąć na funkcjonowanie 
spółki w Polsce. Obecnie Zarząd za-
gwarantował sobie gotowość kredy-
tową w wysokości do 14 mld zł, jako 
tzw. „zabezpieczenie” funkcjonowa-
nia spółki. Bieżące spłacanie zadłuże-
nia, odsetek i utrzymanie gotowości 
kredytowej to w rzeczywistości 

ogromne koszty dla spółki i zagroże-
nie dla funkcjonowania przemysłu 
miedziowego w Polsce.

Zgodnie z oficjalnymi danymi 
zysk netto spółki zmalał w porówna-
niu do poprzedniego roku o ok. 20% 
i zamknął się na poziomie 2,4 mld zł, 
co kolejny rok podtrzymuje tenden-
cję spadkową. Pomimo zwiększenia 
wydobycia do 31 mln ton rudy oraz 
wzrostu produkcji miedzi i srebra, 
sprzedaż przyniosła przychody 
mniejsze o 11%. Jednocześnie, jak na 
„ironię”, efektywna stawka podatko-
wa z tytułu łącznych obciążeń wzro-
sła w 2014 r. prawie do poziomu 
75%. Największym elementem wy-
pychającym produkcję miedzi z Pol-
ski jest podatek od wydobycia nie-
których kopalin (miedzi i srebra), 
który za 2014 r. wyniósł 1,5 mld zł. 
KGHM płaci aż 18 podatków co 
skutkuje pogłębiającym się zadłuże-
niem spółki. Na posiedzeniu podjęta 
została również decyzja o wypłacie 
dywidendy na poziomie 1/3 zysku 
netto, czyli 800 mln zł. Ministerstwo 

Skarbu Państwa, po sprzedaży 10% 
akcji KGHM Polska Miedź, mając je-
dynie 31,79% udziałów uczyniła ze 
spółki własny folwark na wzór go-
spodarki centralnie sterowanej.

Inwestycje (?!) 
zagraniczne

Równie źle dzieje się w działalno-
ści zagranicznej. Produkcja miedzi 
w 2014 roku w KGHM International 
była niższa o ok. 15%,  zaś metali szla-
chetnych ok. 30%. Koszty wzrosły 
o 5% a przychody ze sprzedaży były 
niższe o ok. 34%. Widać wyraźnie, że 
propagandowa bańka mydlana 
o KGHM jako imperium inwestycyj-
nym, która od kilku lat jest dmucha-
na, w końcu prysnęła. Można uznać, 
że mamy do czynienia z plagami 
egipskimi, które nawiedzają zagra-
niczne inwestycje. Nawet Chile i pu-
stynię Atacama należącą do najsuch-
szych obszarów na świecie, na której 
od kilkunastu lat nie padało – czym 
chwalił się Zarząd po uruchomieniu 
Sierra Gordy – nawiedziła niespoty-
kana powódź. Do tego dochodzą pro-
blemy m.in. z rudą tlenkową w Sierra 
Gorda oraz KGHM Ajax Mining. Pro-
blemy inwestycji zagranicznych 
w konsekwencji uderzają w KGHM 
i przemysł miedziowy w Polsce.

KGHM z polityką w tle
Jak się dowiedzieliśmy na posie-

dzeniu Rady Nadzorczej doszło do 
dziwnego zdarzenia. Zgodnie ze 
standardową procedurą, gdy koń-
czy się kadencja Zarządu, Zwyczaj-
ne Walne Zgromadzenie Akcjona-
riuszy przyjmuje sprawozdanie za 
dany rok obrotowy i podejmuje de-
cyzję o powołaniu członków Zarzą-
du spółki. Na posiedzeniu Rady 
Nadzorczej z 16 marca doszło do 
skrócenia kadencji poprzez odwoła-
nie Zarządu i ponownie po raz trzeci 
powołano Herberta Wirtha na pre-
zesa KGHM, który zaproponował 
ten sam skład Zarządu – Rada Nad-
zorcza zatwierdziła propozycję pre-
zesa. Te nerwowe ruchy zapewne 
spowodowane są obawami związa-
nymi z możliwością zmiany w „du-
żym pałacu”. Czyżby działacze Plat-
formy Obywatelskiej stowarzyszeni 
z Komorowskim wieścili jego poraż-
kę i szykowali się do oblężenia ze 
strony pozostałych, żądnych stano-
wisk „spółdzielni” swojej partii?

BB 

Rząd: potrzeby budżetowe kraju nie pozwalają 
na likwidację podatku od miedzi i srebra

Po dwóch miesiącach ponoć 
wytężonych prac i przeprowa-
dzanych analiz Ministerstwo 
Finansów odpowiedziało na 
pismo przedstawicieli Rady 
Nadzorczej KGHM z wyboru 
załogi w sprawie podatku od 
wydobycia niektórych kopa-
lin. Odpowiedź liczy „aż” czte-
ry zdania – pismo na naszej 
stronie i związkowych tabli-
cach. Pomimo lakoniczności 
odpowiedzi uwagę przykuło 
kilka elementów, o których 
warto wspomnieć.

W pierwszej kolejności nale-
ży jednak przypomnieć jakie ar-
gumenty zostały użyte w pi-
śmie do Premier Kopacz, Mini-
sterstwa Finansów i Minister-
stwa Skarbu Państwa przez 

przedstawicieli pracowników 
w Radzie Nadzorczej Spółki. 
Przede wszystkim domagali się 
podjęcia działań zmierzających 
do zaprzestania niszczenia 
miejsc pracy w miedziowym 
przemyśle i całym regionie. 
Przemysł miedziowy dobijany 
jest przez podatek od miedzi 
i srebra, który od maja 2012 r. 
do końca 2014 r. zabrał ze Spół-
ki 4,5 mld zł. Tylko w latach 
2012-2014 KGHM odprowadził 
w postaci przeróżnych podat-
ków, opłat i należności praw-
nych ok. 17 mld zł. Spółka płaci 
łącznie aż 18 przeróżnych po-
datków! Aby zrównać poziom 
obciążeń podatkowych dla 
KGHM, ze średnim poziomem 
obciążeń innych państw, które 
liczą się na rynku wydobycia 

miedzi trzeba by było obniżyć 
podatek od wydobycia niektó-
rych kopalin o ok. 67% w sto-
sunku do obowiązujących ob-
ciążeń. Wpływ wprowadzonej 
daniny już jest odczuwalny za-
równo poprzez narastający kil-
kumiliardowy dług, jak i spa-
dek rentowności oddziałów, 
w tym Zakładów Górniczych 
„Lubin”, które znalazły się pod 
„kreską”.

Przedstawiciele Sekcji Krajo-
wej Górnictwa Rud Miedzi 
NSZZ „Solidarność” również 
napisali do rządu i w odniesie-
niu do analizy domagali się 
w piśmie natychmiastowych 
zmian w zakresie podatku od 
wydobycia niektórych kopalin 
w celu umożliwienia Polskiej 
Miedzi skutecznego funkcjono-

wania na rynku międzynaro-
dowym na warunkach porów-
nywalnych do światowych 
konkurentów i tym samym, 
w celu dania Spółce szansy nie-
zagrożonej kontynuacji działal-
ności. Przewodniczący SKGRM 
NSZZ „Solidarność” Józef Czy-
czerski jako członek Rady Nad-
zorczej z wyboru załogi zgłosił 
na posiedzeniu RN projekt 
Uchwały dotyczącej negatyw-
nego wpływu podatku od wy-
dobycia niektórych kopalin na 
Spółkę. Jak się okazało przed-
stawiciele Rady Nadzorczej po-
wołani przez Ministerstwo 
Skarbu Państwa nie chcieli 
przyjąć uchwały, przyczyniając 
się tym samym do niszczenia 
przemysłu miedziowego 
w Polsce.

Odpowiedź 
Ministerstwa 
Finansów

Wróćmy do meritum spra-
wy – odpowiedzi Ministerstwa 
Finansów. Na pismo przedsta-
wicieli pracowników w Radzie 
Nadzorczej KGHM w imieniu 
Ministra Finansów odpowie-
dział wiceminister finansów Ja-
rosław Neneman, odpowie-
dzialny w resorcie za podatki. 
O dziwo wcześniej był doradcą 
Komorowskiego do spraw sa-
morządu. Jak widać jest 
wszechstronnie uzdolniony 
a już z pewnością zasłużony. 
Nie można również zapo-
mnieć, że obecnie urzędujący 
prezydent to „strażnik” praw 
konstytucyjnych, który lekką 
ręką podpisał ustawę o podat-

ku od wydobycia niektórych 
kopalin, podatku przeznaczo-
nego wyłącznie dla jednej spół-
ki w Polsce – KGHM.

Wiceminister stwierdził, że 
po przeprowadzonej analizie 
stanowiska spółki (żadne nigdy 
nie zostało wystosowane), sytu-
acji KGHM Polska Miedź S.A. 
(spółka zadłużona, część od-
działów nierentowna) i… 
uwzględniając potrzeby budże-
towe kraju, nie jest planowana 
zmiana stawki podatku od wy-
dobycia niektórych kopalin. 
Nie trudno było przewidzieć, 
że jedynym kryterium przy po-
dejmowaniu decyzji była dziu-
ra budżetowa i szukanie pienię-
dzy na jej łatanie, kompletnie 
pomijając problemy, z którymi 
boryka się miedziowa spółka. 

Platforma Obywatelska nie by-
łaby jednak sobą, gdyby nie 
obiecała czegoś przed wybora-
mi. Rzekomo przeprowadzane 
są kolejne analizy, które mają 
ustalić możliwość preferencyj-
nego opodatkowania wydoby-
cia miedzi i srebra z nowych 
złóż. W te zapewnienia nikt 
przy zdrowych zmysłach nie 
uwierzy, ale ciekawi jesteśmy 
o jakich złożach mowa? Być 
może o nowych złożach sąsia-
dujących z obecnie eksploato-
wanymi przez KGHM Polską 
Miedź, na które koncesje Mini-
sterstwo Środowiska przyznało 
kanadyjskiej spółce pod wodzą 
byłego prezesa naszej firmy? 
Platforma Obywatelska prze-
kroczyła kolejną granicę absur-
du.

W KGHM produkcja w górę, zysk w dół, zadłużenie rośnie a  inwestycje zagraniczne toną – dosłownie i w przenośni...

Rada Nadzorcza 
podsumowała ubiegły rok
Z uzyskanych przez nas informacji o posiedzeniu Rady Nadzorczej 
KGHM Polska Miedź z 16 marca 2014 r. dowiedzieliśmy się o kilku 
ciekawych i zarazem przerażających sprawach. 
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1) Sprawy 14.700 znajdu-
jących się w obozach dla jeń-
ców wojennych byłych pol-
skich oficerów, urzędników 
państwowych, obszarni-
ków, policjantów, agentów 
wywiadu, żandarmów, 
osadników i dozorców wię-
ziennych,

2) Jak też sprawy areszto-
wanych i znajdujących się 

w więzieniach w zachodnich 
obwodach Ukrainy i Białoru-
si w liczbie 11 000 członków 
różnych k-r [kontrrewolucyj-
nych] organizacji szpiegow-
skich i dywersyjnych, byłych 
obszarników, fabrykantów, 
byłych polskich oficerów, 
urzędników państwowych 
i zbiegów – rozpatrzyć w try-
bie specjalnym z zastosowa-
niem wobec nich najwyższe-
go wymiaru kary – rozstrze-
lania.

II. rozpatrzenie spraw 
przeprowadzić bez wzywa-
nia zatrzymanych i bez 
przedstawienia zarzutów, 
decyzji o zakończeniu śledz-
twa i aktu oskarżenia…”

5 III1940 r. J. Stalin oraz 
członkowie najwyższego kie-
rownictwa ZSRR podjęli decy-
zje o  wymordowaniu polskich 
jeńców wojennych osadzo-

nych w obozach w Kozielsku, 
Ostaszkowie oraz Starobiel-
sku. Jak miało się to odbyć, zo-
stało sprecyzowane w rozkazie 
, skierowanym do NKWD.

Miejsc kaźni polskich żoł-
nierzy jest wiele, najbardziej 
znane to Katyń, Miednoje, 
i Charków. Rozstrzeliwania 
trwały od 3 IV do połowy 
maja 1940 r. i były utrzymy-
wane w tajemnicy.

Jednak już w 1943 r . 
Niemcy okupujący znaczne 

obszary ZSRR odkryli groby 
w Lesie Katyńskim. Podjęli 
obliczoną na rozbicie koali-
cji antyniemieckiej akcję 
propagandową.

Zwłoki badane były przez 
specjalną komisję, ponadto 
do Katynia przywożono 
osoby  „z drugiej strony ba-
rykady”, by zaświadczyły, 
że zbrodni tej dokonali So-

wieci. W Katyniu był mie-
dzy innymi znakomity pol-
ski pisarz Ferdynand Go-
etel.

STRATA

Stojąc nad ciałem genera-
ła B.Bohatyrewicza przebie-
gał myślą wspomnienia: „ 
Biegnę myślą wstecz. Boha-
tyrewicz…Bohatyrewicz…
Skąd znam to nazwisko? 
Przecież to z powieści 
Orzeszkowej „ Nad Nie-

mnem”. Wzburzenie uderza 
mi do gardła!”

„ Wzburzenie Goetla wy-
nikało nie tylko z refleksji 
nad losem dzielnego genera-
ła. Myślał o zagładzie pol-
skich Kresów, o powstań-
czej legendzie…Widział 
w zamordowanych ofice-
rach nieodwracalną stratę , 
barbarzyńską rozprawę 
z piękną tradycją niepodle-
głościową polskiej inteligen-
cji, zwłaszcza tej kresowej”.

WIEDZA

Do Katynia Niemcy przy-
wieźli również amerykań-
skich jeńców wojennych: płk 
Johna Van Vlieta oraz płk. 
Donalda Stewarda. Obaj nie 
wierzyli Niemcom i wcale 
nie chcieli jechać do Lasu 
Katyńskiego. Jednak, gdy 
już się tam znaleźli, przeko-
nali się naocznie, że Niemcy 
w tym wypadku nie kłamią, 
że zbrodni na polskich ofice-
rach dokonali Sowieci.

Tuż po wyzwoleniu J.Van 
Vliet napisał raport przeka-
zany wywiadowi Sztabu 
Generalnego USA. Datowa-
ny był na 12 maja 1945 r., do-
kument jednak utajniono, 
a potem po prostu…zaginął. 
W czasie wojny koreańskiej 
pułkownik Van Vliet został 
z niej wycofany tak, by nie 
wpadł w ręce komunistów, 
a także po to,by odtworzyć 
zaginiony raport. Stało się to

 12 maja 1950 r. Odtwo-
rzony dokument powtarzał 
tezy z 1945 r. i został przeka-
zany Kongresowi Stanów 
Zjednoczonych, a potem 
opublikowany w amerykań-
skiej prasie. Wielu badaczy 
sądzi, że „zaginięcie” pierw-

szego raportu było związa-
ne z działalnością sowieckiej 
agentury na szczytach 
władz USA.

KŁAMSTWO

Wiedza o zbrodni ludo-
bójstwa dokonanej na pol-
skich oficerach była po-
wszechnie znana.

W PRL jednak za jej roz-
powszechnienie groziły 
mniej lub bardziej poważne 
represje.

Początkowo w okresie sta-
linowskim, tj. mniej więcej 
do 1956 r. władze komuni-
styczne rozpowszechniały 
wersje radzieckiej komisji 
Burdenki, że zbrodni w Ka-
tyniu dokonali Niemcy. 
Wszyscy, który upowszech-
niali prawdę o sowieckiej 
winie, skazywani byli na 
wieloletnie wyroki więzie-
nia.

W latach późniejszych 
zrezygnowano z propago-
wania wersji ZSRR, a po 
prostu zaczęto śmierć pol-
skich oficerów  ignorować. 
Postanowiono skazać ich na 
niepamięć.

Nawet zakłamana wersja 
zbrodni zniknęła z kart pod-
ręczników szkolnych. 

Wyroki, za rozpowszech-
nianie wiedzy o Katyniu, za-
padały więc w zawieszeniu, 
SB przeprowadzała rozmo-
wy ostrzegawcze.

W latach 70-tych i 80-tych 
zaczęły jednak pojawiać się 
inicjatywy, które trudno by-
ło przemilczeć. W 1978 r. 
powstał w Krakowie Insty-
tut Katyński, a w 1979 r. 
w Warszawie Komitet Ka-
tyński. Zasłużyli się tu: 
Adam Macedoński, Stefan 

Melak, czy ksiądz Wacław 
Karłowicz.

Pojawiło się także wiele 
wydawnictw niezależnych, 
które odkłamywały oraz na-
głaśniały sprawę mordu na 
polskich oficerach.

OFIARY

21 III1980 r. w  proteście 
wobec zakłamywania spra-
wy katyńskiej  samospalenia 
dokonał - w Krakowie - były 
żołnierz AK-Walenty Bady-
lak. 

Zaś w styczniu 1989 r. zo-
stał zamordowany przez 
„nieznanych sprawców” 
ksiądz Stefan Niedzielak. 
Był kapelanem AK i WiN. 
W latach 80-tych tworzył 
sanktuarium Poległym i Po-
mordowanym na Wscho-
dzie. Był inicjatorem wznie-
sienia Krzyża Katyńskiego 
na Powązkach. Który to 
krzyż został zresztą natych-
miast rozebrany przez SB. 

Ksiądz S. Niedzielak był 
kapelanem Rodziny Katyń-
skiej. Zastraszany przez SB, 
w końcu został zamordowa-
ny.

Przy polskich oficerach 
odnaleziono ok. 3300 li-
stów…

„„Kochane Haniątko! 
Jestem zdrów. Daj znak 

życia.... pisz.”
                                                   

Agnieszka Rurak-Żeleźny 

Piotr Szubarczyk, Mieli do-
wodzić pod Monte Cassino, „ 
Nasz Dziennik”, 11-12 IV 
2015 r. Zakładnicy Katynia, „ 
Nasz Dziennik”, 11-12 IV 
2015 r.

Tomasz Szczepański, Pamięć 
Katynia…, IV 2015 r.

KATYŃ
„…Polecić NKWD ZSRR:

XVI Ogólnopolska 
Pielgrzymka 
do Lichenia

Zapraszamy  na 
XVI Ogólnopol-
ską Pielgrzymkę 
NSZZ „Solidar-
ność” do Sanktu-
arium Matki Bo-
żej Bolesnej Kró-
lowej Polski w Li-
cheniu w dniu 26 
kwietnia br. Te-
goroczne hasło 
p i e l g r z y m k i 
brzmi :  Mary ja 
wspiera w nawracaniu i ewangelizacji.

PROGRAM:

  26 kwietnia 2015 (niedziela) 
Godz. 10.30 Rejestracja pocztów sztanda-
rowych
Godz. 11.15 Wprowadzenie pocztów 
sztandarowych do bazyliki
Godz. 12.00 Wprowadzenie relikwii bł. 
Ks. Jerzego Popiełuszki Patrona NSZZ 
Solidarność

UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA

Gody. 13.45 Złożenie kwiatów pod pomni-
kami: Bł. Jana Pawła II, Bł. Jerzego Popiełusz-
ki, Powstania NSZZ „Solidarność”

Nastąpiła ogromna ilość 
nieprawidłowości , 
tymczasem sądy ponad 

99% protestów wyborczych 
oddalają bez rozpoznania dowo-
dów. Wśród nich był najważ-
niejszy, Doroty Stańczyk z woj.  
śląskiego w sprawie „zniknię-
cia” 130 tysięcy głosów wybor-
czych w wyniku sporządzenia 
2-go protokołu wojewódzkiego, 
nie podpisanego przez wszyst-
kich członków Woj. Komisji 
Wyborczej! Sądu nie interesowa-
ło nawet zbadanie kopii 1 proto-
kołu (w posiadaniu p.Stańczyk)-
-który podpisali wszyscy człon-
kowie Komisji. Oficjalną przy-
czyną jest dwukrotne, omyłko-
we policzenie wyników z okrę-
gu wyborczego Pszczyna. Jest 
tylko mały problem. Cała lud-
ność tego obszaru włącznie 
z osobami niepełnoletnimi 
(a więc bez praw wyborczych) 
to…108 tysięcy ludzi! Dodajmy 
jeszcze choćby 18% głosów nie-
ważnych w wyborach do sejmi-
ków wojewódzkich, czy ogło-
szenie wyników PKW po 6 

dniach. Wyników lokalnych 
wciąż oficjalnie nie ma! Dlatego, 
wobec niewydolności III RP, 
która nie chce i nie potrafi 
zagwarantować nam uczciwych 
wyborów, obywatele muszą ich 
sami dopilnować. Po to 21 lute-
go tego roku na Jasnej Górze 
powstał społeczny, ponadpartyj-
ny Ruch Kontroli Wyborów, 
którego mam zaszczyt być 
członkiem. Jak działamy? Naj-
pierw odbyły się 2 ogólnopol-
skie, a obecnie mają miejsce 
regionalne szkolenia. Uczymy 
się, jak przeciwdziałać fałszowa-
niu wyborów, w jaki sposób 
udokumentować wyniki wybo-
rów z poszczególnych okręgo-
wych komisji wyborczych, a tak-
że w jaki sposób zebrać informa-
cje ze wszystkich z ponad 26 
tysięcy okręgowych komisji 
wyborczych. Celem ostatecz-
nym jest niezależne od PKW 
policzenie prawdziwych wyni-
ków wyborów w 2015 r., prezy-
denckich i parlamentarnych. Do 
Ruchu może przystąpić każdy 
(także osoby już zarejestrowane 

lub zadeklarowane jako kandy-
daci na członków komisji lub 
mężów zaufania), skupia ludzi 
zainteresowanych przede 
wszystkim uczciwością procesu 
wyborczego, o bardzo różnych 
poglądach  pol i tycznych , 
a nawet bez nich. Pojawili się 
w nim ludzie, dla których jest to 
pierwsze doświadczenie w dzia-
łalności społecznej i publicznej. 
Choć jego jedynym celem są 
uczciwe wybory, musi działać 
poprzez komitety wyborcze Kan-
dydatów na Prezydenta RP. Jeste-
śmy niestety bowiem państwem 
skrajnie upartyjnionym i nawet 
bycie mężem zaufania wymaga 
akceptacji organizacji politycznej. 
Ale dla celów dopilnowania 
uczciwych wyborów taka, czy 
inna etykietka, umożliwiająca 
pracę w komisjach wyborczych 
nie jest istotna. Kiedy Państwo 
będą czytali ten tekst, zakończy 
się już rekrutacja na członków 
komisji wyborczych. Ale w dal-
szym ciągu, aż do 7 maja włącz-
nie, zapraszamy wszystkich 
uczciwych ludzi do ciężkiej 

i wytężonej  pracy za darmo, 
w komisjach jako mężów zaufa-
nia z różnych komitetów wybor-
czych. Jest pewne, że każdy chęt-
ny otrzyma taką szansę, aby 10 
i 24 maja służyć Polsce poprzez 
zapewnienie Jej uczciwych wybo-
rów. Prosimy o rozpowszechnia-
nie idei i informacji o RKW. 

Z wyrazami szacunku Robert 
Żeleźny 

KONTAKT KOORDYNATOR 
RKW POWIATÓW: miasto Le-
gnica i legnicki ziemski  udzieli 
również informacji nt. powiatów 
głogowskiego, polkowickiego, 
lubińskiego, jaworskiego, gó-
rowskiego i złotoryjskiego An-
drzej Lorenc 600671698 an-
drzej.lorenc@10g.pl Informacje 
w internecie o RKW: stopfalszo-
waniuwyborow.pl; ruchkontroli-
wyborow.pl;    facebook.com/
rkw2015 KOLEJNE SZKOLENIE 
RUCHU KONTROLI WYBORÓW 
LEGNICA WTOREK   5 MAJA G. 
18.15 KLASZTOR O. FRANCISZ-
KANÓW PARAFIA ŚW.JANA SA-
LA 8

Od Solidarności 
do III Rzeczypospolitej

W Szkole Podstawowej nr 17 we Wrocławiu odbył 
się finał konkursu „Od Solidarności do III Rzeczypo-
spolitej” Gościem uczestników konkursu był prezes 
Instytutu Pamięci Narodowej dr Łukasz Kamiński.

Drużyna Gimnazjum nr 1im. Dzieci Głogowskich 
w Głogowie w składzie Magdalena Idkowiak, Adam 
Bock i Robert Petecki zajęła II miejsce. W finale spotkało 
się sześć drużyn gimnazjalistów z Dolnego Śląska, wyło-
nionych po eliminacjach, do których przystąpiło 98 
szkół.

Uczniowie odpowiadali na pytania z najnowszej hi-
storii Polski z uwzględnieniem historii NSZZ „Solidar-
ność” i ludzi z nim związanych. Uczniowie głogowskiej 
jedynki ulegli o 0,5 punktu drużynie Gimnazjum nr 14 
z Wrocławia. Młodych głogowian do konkursu przygo-
towała nauczycielka historii Jolanta Peciak.

Udział w konkursie jest częścią projektu „Kamienia 
Pamięci”, którego partnerami są: Region Zagłębie Mie-
dziowe NSZZ „Solidarność i NSZZ „Solidarność” Pra-
cowników Oświaty i Wychowania w Głogowie.

Ruch Kontroli 
Wyborów w Polsce 
Oficjalne wyniki wyborów do samorządu w listopadzie 2014 r. podane przez Państwową 
Komisję Wyborczą nie odzwierciedlają rzeczywistej woli wyborców. 

regionalne szkolenia. Uczymy 
się, jak przeciwdziałać fałszowa-
niu wyborów, w jaki sposób 
udokumentować wyniki wybo-
rów z poszczególnych okręgo-
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zapraszają na uroczystość 
wprowadzenia relikwii i poświęcenia 
obrazu błogosławionego księdza 
Jerzego Popiełuszki kapelana 
i patrona NSZZ „Solidarność”

Duszpasterstwo parafi i p.w. świętego Maksymiliana Marii Kolbego 
Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” 

 Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy ZG  „Lubin” 

Podczas Mszy świętej w sposób szczególny modlić się 
będziemy za wszystkich ludzi pracy oraz bezrobotnych. 
Uroczysta Eucharysti a  odprawiona zostanie 
1 maja 2015 r. o godzinie 12.00 
w kościele pw. Maksymiliana Marii Kolbego w Lubinie.

Bezpośrednio po zakończonej mszy rozpocznie 
się koncert zespołu „Równica” 
z okazji XXXV rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”.


