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Prezydent młot
Na całym świecie banksterzy trafiają do więzień lub odchodzą w niebyt. W Polsce przypudrowano tych skom-
promitowanych neoliberałów i usilnie pompuje się w mediach ich polityczny nowotwór pod nazwą Nowo-
czesnaPL. W jego szeregach jest m.in. Wadim Tyszkiewicz, prezydent Nowej Soli – zwolennik tego, by ludzie
za pracę dostawali grosze.

PATRYK KOSELAMówi się, że powstająceugrupowanie polityczne No-woczesnaPL ma być nie tylekołem , co szalupą ratunkowądla idącej na dno niczym Tita-nic Platformy Obywatelskiej.Doskonale pamiętamy jak wten sam sposób do korytaprzykuwali się politycy AWS iUW, szybko przemalowującswe szyldy na PO i PiS. Prezy-dent Nowej Soli w wojewódz-twie lubuskim, WadimTyszkiewicz również ma zasobą romans z Platformą. W2006 skutecznie ubiegał się oreelekcję, startując z popar-ciem partii Donalda Tuska.Jeden z byłych posłów POmówi nawet, że trzyma wszufladzie deklarację Tyszkie-wicza o przyjęcie do partii.Tyszkiewicz ochoczo robiłsobie zdjęcia z innym guru No-woczesnejPL Leszkiem Balce-rowiczem, który zamiastodejść, chce powrócić i jeszczewięcej popsuć Polski, a jej spo-łeczeństwu przysporzyć bólu,cierpienia i nędzy. 
Pudrowanie gangrenyWadim Tyszkiewicz co naj-mniej od roku przygotowujesię do wypłynięcia na szerokiepolityczne wody. Ochoczo po-magają mu w tym media. Stałsię gwiazdką kilku stacji tele-wizyjnych po tym, gdy na Fa-cebooku zaczął walić wgórników podczas protestówczy to w kopalni „Kazimierz-Juliusz” w Sosnowcu wewrześniu 2014 r., czy podczastegorocznych styczniowychprotestów w Kompanii Węglo-wej. Jako, że żyjemy w cieka-wych czasach, w którychludzie o inteligencji pierwot-niaka zapewniają show iwzrost oglądalności w tele-wizji, zapraszano prezydentaTyszkiewicza, by swym „eks-perckim” zdaniem wypowie-dział się w temacie górnictwawęgla kamiennego w Polsce.Do dziś nie wiadomo, czyTyszkiewicz widział kiedyśkopalnię oraz czy potrafi roz-różnić szyb górniczy od szybyw oknie, albo górnika w mun-durze od kominiarza... Wize-runek w mediach włodarzNowej Soli robił sobie po tym,

gdy ścigał kierowcę, któryzabił rowerzystę. Za zwykłyobowiązek obywatelski wy-stawił swą pierś do przypięciamedialnego orderu. No i hitostatniego czasu – Tyszkie-wicz obdzwonił media, że lo-katorzy mieszkań socjalnychzdewastowali je. Chodził pogospodarsku i do kamery po-kazywał rudery. Panie prezy-dencie, nikt panu nie po-wiedział, że cywilizowanyświat odchodzi od gett biedy?Nikt nie podpowiedział, że lu-dziom potrzebna jest długofa-lowa pomoc?Wracając jeszcze do „eks-perckości” Tyszkiewicza w te-macie górnictwa. Pamiętaciejak przeciwstawiał on pomocdla branży wydobywczejdwóm nowosolskim zakładom– Dozametowi i Odrze? Mówił,że lata temu przedsiębiorstwate nie pomogły liczyć napomoc państwa. Ale, ale! Panieprezydencie Tyszkiewicz, dziśteż nie mogą liczyć na pomoc ito pana właśnie! Pracownicyci od miesięcy nie otrzymująwynagrodzenia za pracę. Mu-sieli strajkować, pikietować isami walczyć o sprawiedli-wość. Dlaczego podległe panusłużby im nie pomogły? Dla-czego radca prawny magist-ratu nie udzielił im poradprawnych i nie przygotował

odpowiednich pism?
Za miskę ryżuNowa gwiazdka medialna,Wadim Tyszkiewicz nie jestwybitnym samorządowcem. Ichoć chce się kreować naświetnego menedżera, wNowej Soli problem piętrzyproblem. Zrobiliśmy kwe-rendę prasową miejscowego„Tygodnika Regionalna” zostatnich kilku miesięcy. Togazeta niezależna od prezy-denta. Pokazuje rzeczywistąsytuację w Nowej Soli.Zacznijmy jednak od pew-nego cytatu z gazety: „Powie-dział [Tyszkiewicz – przyp.PK], że zwykły pracownik niepowinien zarabiać więcej, niżnajniższa krajowa. - Zwykłymłotkowy, który cały dzieńpuka raz-dwa, nie może ocze-kiwać, że będzie zarabiał trzy-krotność tej sumy –powiedział W. Tyszkiewicz”.Ten cytat pochodzi z konferen-cji pt. „Nauka i polityka”, któraodbyła się 30 kwietnia br.Wzięli w niej udział włodarze4 innych lubuskich miejsco-wości. Tyszkiewicz ich po-uczał, instruował, a najwięcejto się chwalił, także tym, żezna odpowiedzi na każde py-tanie. Alfa i Omega! Nie prze-konał chyba swoich kolegów,bo jak widać na zdjęciu z kon-

ferencji, są wyraźnie znużeni iprzysypiają. No to kolejnycytat z tej konferencji: „Przedinwestorem trzeba się kłaniaćw pas, być do dyspozycji 24godziny na dobę i siedem dniw tygodniu, znać odpowiedzina wszystkie pytania – po-uczał prezydent”. Aha! Młot-kowy ma zarabiać poniżejwartości swej pracy i on niezasługuje na poważanie, aleprzedsiębiorca to panisko itrzeba mu rączki całować?Nowa Sól, a stare zasady po-działu na równych i równiej-szych.Widać, że Wadim Tyszkie-wicz poparł w drugiej turzewyborów prezydenckich Bro-nisława Komorowskiego, bozaczął mówić, jak i „Gajowy”.Na pytanie dziennikarza „Ga-zety Wyborczej” (10.06.2015)co ma zrobić pracownik wprzypadku, jeśli na razie niema tego drugiego zakładupracy, a w tym pierwszym naśmieciówce zarabia grosze,Tyszkiewicz odpowiedział:„To niech się zwolni i znajdziepracę w innym zakładzie, októry powinni zabiegać poli-tycy i samorządowcy”. Alemusi z czegoś żyć – ciągnąłdalej dziennikarz. „To niechsię przekwalifikuje i poszukadla siebie szansy w innejbranży, w innej fabryce, u in-nego pracodawcy” - padła od-powiedź.W powiecie nowosolskimblisko 5800 osób jest bezpracy. To więcej, niż w o wielewiększej Zielonej Górze! Coczwarta osoba nie pracuje, aci, co mają zatrudnienie, takżenie mają powodów do radości.Niska płaca minimalna,umowy śmieciowe lub wyzyski łamanie praw pracowniczychw Specjalnej Strefie Ekono-micznej. Spora część osób wy-jeżdża, wszak nawet granica zNiemcami jest niedaleko. Wraporcie tygodnika „New-sweek” Nowa Sól znalazła sięna 93. miejscu w rankingu po-wiatów„Gdzie w Polsce żyjesię najgorzej”. Średnia zarob-ków wynosi tu 3100 zł, ale pa-miętajmy, że w tej średniej jestpensja 8 tys. zł netto prezy-denta Tyszkiewicza i mini-

malna pensja młotkowego czygrosze, jakie ludzie mają rzu-cane harując na śmieciów-kach! Ba, „Tygodnik Regio-nalna” opisał dramaty kilkunowosolan, którzy zmuszenibyli pracować za 400 zł mie-sięcznie, czy za... jedzenie!Stawkę 7 zł netto za godzinępłacą też podległe prezyden-towi Tyszkiewiczowi służby wramach tzw. sezonowych pracspołeczno-użytecznych.Co ciekawe, prezydentWadim Tyszkiewicz publicz-nie ogłasza, że załatwił no-wych inwestorów do Ko-strzyńsko-Słubickiej StrefyEkonomicznej, pod którąmiasto podlega, lecz żadnychinformacji o tym nie mają wła-dze tejże strefy! 
Jak ŁukaszenkoWadim Tyszkiewicz doNowej Soli przyjechał z Kre-sów Wschodnich. Nową Soląrządzi do 2002 roku. Po ostat-nich wyborach napisał, że jestmu przykro, że ludzie zagłoso-wali też na jego „niepoważ-nych” kontrkandydatów. - Jakktoś mnie nie lubi, już chybalepiej, żeby oddał nieważnygłos – powiedział, wedle „Wy-borczej”. Jeśli klaun mówi opowadze, to rzeczywiście jestśmiesznie!Nie lubi konkurencji poli-tycznej, nie lubi też niezależ-nych dziennikarzy. Podczasmarcowej sesji Rady Miejskiej,na widok robiącego mu zdję-cia redaktora „Regionalnej”krzyknął: „To łotrostwo”. Pochwili dodał: „Nie będę mówił,bo na sali jest złodziej, kłamcai hiena medialna”. I tak wywa-żenie. Przecież mógł kazaćaresztować dziennikarza... Jakna Białorusi.- Zadłużył Nową Sól na 200mln zł. Wybudował ledwie 56mieszkań TBS dla nowosolan,gdzie w innych miastach po-wstawało ich kilka razy wię-cej. Marnotrawi też publicznepieniądze – tak na łamach „Re-gionalnej” (z 18.04) Tyszkie-wicza recenzuje były pre-zydent Nowej Soli, TadeuszGabryelczyk. Jak długo jeszczepoświeci jeszcze gwiazda Wa-dima?
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Nowa Sól, miasteczko le-żące w woj. lubuskim grani-czącym z Niemcami. Nibyzachodnia Polska. Teoretycz-nie powinno się tu żyć, lepiejniż na wschodzie. Bo ciąglemówią w telewizji, że najgo-rzej to ma Polska B. A jednak.Miasto w zachodniej częścikraju, tak blisko granicy z Nie-mcami i teoretycznie Polska A,ale nikt kto tutaj mieszka nieczuje się częścią tej uprzywile-jowanej części bogatszych Po-laków. Bo o pracę ciężko.Zdarza się, że trzeba pracowaćza przysłowiową miskę ryżu. Ito znacznie dłużej niż kode-ksowe 8 godzin pracy. PolskaA niczym się pod tym wzglę-dem nie różni od Polski B.Może tylko bliskością lepszegożycia w Niemczech i innychkrajach Europy Zachodniej.Łatwiejszą emigracją na Za-chód.
Po prostu 

godnie zarabiaćMiasto Nowa Sól wybra-liśmy jako kolejne miejsceakcji domagającej się podnie-sienia płacy minimalnej. Żą-damy i chcemy zarabiaćgodnie – minimum 2800brutto. To około 2000 zł netto.Bo tak zalecają eksperci RadyEuropy, by płaca minimalnastanowiła co najmniej 68%średniej krajowej. A że średniakrajowa przekracza 4000 zło-tych brutto, to minimum po-winno wynosić 2800 zł brutto.Ktoś powie, że będzie bezro-bocie. Bzdura. Badania nadpłacą minimalną dowodzą, żenie ma ona wpływu na stopębezrobocia. Udowodniły to ba-dania przeprowadzone w Pol-sce, jak i przeprowadzone zagranicą w wielu krajach! Ktośpowie, że to drastyczna pod-wyżka. Bzdura! To zarobki wPolsce są drastycznie niskie! Inależy je podnieść do po-ziomu, który pozwoli na nor-malne życie! Ktoś powie, żezaczną zatrudniać na umo-wach śmieciowych. Właśniedlatego postulujemy takżewprowadzenie godzinowejpensji minimalnej w wysoko-ści nie mniejszej (!) niż 15 złbrutto. Bo w kwestii godnegożycia nie ma kompromisów.Albo zarobisz godnie, alboumrzesz niedojadając! Każdy znas chyba widział oferty pracyza 5, 4, 3, 2, a nawet za 1 zło-

tówkę na godzinę! Oczywiściebrutto! To jest wyzysk. Tak wnormalnym kraju nikt nie po-winien zarabiać! A jednak wPolsce, nawet w Polsce A, takieoferty pracy są codziennością.Szarą codziennością, zwy-kłych zjadaczy chleba, czylinas. Bo kto widzi dzisiaj śred-nią krajową na oczy przy wy-płacie? Chyba tylko prezesispółek i banków, którzy zara-biają nawet 8500 zł dziennie!Ot, średnia zarobków w Pol-sce. Jeden zarabia miliony, areszta klepie biedę. A możechociaż ludzi, których wybie-ramy na urząd prezydentapaństwa, miasta, czy na posłazarabiają średnią? Nie. Oni za-rabiają także dużo więcej. Iwłaśnie dlatego wybraliśmyponownie Nową Sól namiejsce naszej akcji. Bo rządzitutaj prezydent zarabiającykilka razy więcej niż średniakrajowa. Ale bardzo ochoczowypowiada się o tym, ile to mypowinniśmy zarabiać! Bowedług niego my, zwykli„młotkowi”, powinniśmy miećnie więcej niż 1286 zł na rękę,które jest dzisiaj pensją mini-malną... O czym piszemy winnym artykule.W powiecie nowosolskimbez pracy jest około 6 tys.osób. Niektórzy z nich to pra-wie emeryci, którym do eme-rytury niewiele brakuje. No,

ale miejsc pracy brak, a trzebaz czegoś żyć. Podejmujemy sięzatem najgorszych prac, naj-mniej płatnych byle było co dogara włożyć. Ci, co mają pracę,harują np. w Dozamecie. Tamraz płacą, a raz nie płacą.Ciągle żyjemy w niepewności.Pracę można znaleźć w Spe-cjalnej Strefie Ekonomicznej.Ale to wybór jak międzydżumą, a cholerą. Umowyśmieciowe, płaca minimalna,jeśli w ogóle dostanie się etat,harówka i nadgodziny. Wieluma dość takiego traktowania,ale nie mają wyboru. Coczwarta osoba w Nowej Solinie ma pracy, więc lepiej cho-ciaż grosze zarobić niż nic. Aletak być nie powinno! To jestskandal, że w kraju, któryaspiruje do dwudziestki naj-bogatszych państw świata,zwykli ludzie mają problem zwsadzeniem czegokolwiek dogara! O rodzinach z dziećmi,samotnie wychowującychmatkach, czy ojcach nawet niewspominamy. Bo w Polsce takżyć się po prostu nie da. Nicdziwnego, że ludzie uciekająza granicę, skoro Polska niedaje żadnych perspektyw. Ża-dnych! A lepiej wyjechać niżwylądować pod mostem.
Miliony pod kreskąGUS opublikował ostatnionajnowsze dane dotyczące po-

ziomu życia w Polsce. Okazujesię, że poniżej minimum eg-zystencji (jest to minimum,przy którym zwyczajnie gło-dujemy, zaczynamy chorowaćz niedożywienia i prowadzi todo wyniszczenia organizmu)żyje aż 3 mln ludzi w Polsce.Trzy miliony! Z tego aż miliondzieci! I nie dotyczy to tylkobezrobotnych, bo mamy całą

masę biednych pracujących...Jak temu zaradzić? Zrzucać nabarki państwa opiekę so-cjalną? Prawda jest taka, żeopieka socjalna w Polsce jestna tragicznie żenującym po-ziomie. Przydałaby się lepsza isprawniejsza. Jednak najważ-niejszym czynnikiem są za-robki. I to właśnie teminimalne. Dlatego trzeba jenatychmiast podnieść. I toprzynajmniej do poziomu, jakipostulujemy. W momentskrajne ubóstwo znacznie sięzmniejszy. Polacy będą mieliwięcej pieniędzy i będą więcejwydawać. Bo najbiedniejsiwydają wszystko co zarobią.Nie stać ich na odkładanie.Wzrośnie popyt i PKB. Spad-nie bezrobocie. Kolejne osobybędą wyciągnięte z biedy.Wzrosną także wpływy podat-kowe i będzie można zadbać otych, którzy sobie nie pora-dzili. Dać lepsze zasiłki oso-bom po wypadkach przypracy. Lepszą pomoc dzieciomz rodzin wielodzietnych, czymatkom i ojcom samotnie wy-chowującym dzieci. Jednaktrzeba chcieć! Ale zawsze cho-dzi o pieniądze i tutaj o pienią-dze kilku procent najbo-gatszych, którzy nie zbiedniejąod tego, że będą nam płacićgodne pieniądze. 
ciąg dalszy >> str 4.

Krótka historia o pracy w Nowej Soli

Czy wszyscy mają wyjechać?

Polecamy >> www.facebook.com/chcemywiecejzarabiac
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Bezpłatna gazeta informacyjna Komisji Krajowej Wolnego Związku Zawodowego „Sierpień 80” - Konfederacja. 40-009 Katowice, ul. Warszawska 19,
Redaktor Naczelny: Patryk Kosela tel. 032-206-89-09, fax 032-206-84-30   Druk: Polska Press Sp. z o.o., Oddział Poligrafia, Drukarnia Sosnowiec

Sypie się Platforma Oby-watelska. Niczym kijem w łebspadło na partię władzy roz-strzygnięcie wyborów prezy-denckich. Komorowski miałwygrać w pierwszej turze.Przegrał z kretesem. Nie po-mógł efekt Kopacz, Tusk, anisianie strachu przed powro-tem Kaczyńskiego do władzy.Scenę polityczną demolujeKukiz. Jak tak dalej pójdzie, POzjedzie do rozmiaru maleńkiejpartyjki opozycyjnej, z klubemliczącym trzydziestu paru po-słów. Popłoch i panika w szere-gach PO robią swoje. Dowrześnia 12 procent. W paź-dzierniku lub listopadzie bę-dzie problem z przekro-czeniem progu. Stąd pomysłna przyśpieszone wybory. WPO pożar w burdelu. Za chwilękłęby dymu i wyskakiwanieprzez okna. Stąd pomysł natratwę ratunkową. Tratwą mabyć nowa formacja, na czele

której stanął Ryszard Petru.Człowiek od noszenia teczkiza Balcerowiczem, któryszczerzy kły zza jego pleców.Nowoczesna.pl to zbiór wam-pirów, strzyg i voo doo wskrajnie liberalnej formie.Wulgarny liberalizm rodem zfilmu o kanibalach. Wilczestado to przy nich grzecznepieski. Zioną nienawiścią dowszystkiego co socjalne, spo-łeczne, państwowe. Chcąprywatyzować, eliminowaćochronę państwa. Darwinizmw czystym wydaniu. Rynek re-guluje wszystko. Są chętni dopracy za 1 zł na godzinę, topłacimy 50 groszy, bo znajdąsię chętni i za taką stawkę. Niestać cię na wezwanie karetkipogotowia, albo lekarza, czyprywatne ubezpieczenie, tozdychaj pod płotem. Bo śmierćjest tańsza, niż leczenie bie-doty. Twoje dziecko nie maszans na edukację. Tym lepiej- będzie „młotkowym” za mi-

nimalną stawkę. Emeryturabędzie tylko dla wybranych, aetat tylko dla swoich. Wymar-zone państwo Balcerowicza,Petru i Wadima Tyszkiewicza.Tego typu ludzie rwą się dowładzy, aby zastąpić upada-jącą PO. Przy nich nawet JKMto aniołek. Banksterzy, czyli skrzyżo-wanie bankiera i gangstera, tozabójcza substancja. Jeśli po-zwolimy dorwać im się dowładzy, nasza społecznaśmierć będzie długa, bolesna iponiżająca. Jak  ostatnie sta-dium raka. A na koniec, za zdy-chanie, dostaniemy jeszczefakturę do zapłacenia odbanksterów. Warto pomyśleć,czy oddawać los w ręce spo-łecznych hien. Czy nie lepiejwykorzystać okazji i przewiet-rzyć nasz kraj, przeganiając wdiabły to całe towarzystwo,które rządzi nami od 26 lat. 
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>> dokończenie ze str. 3Bo i tak nie są w stanie wydaćwszystkiego co zarabiają! Aprzynajmniej w Polsce zaczniesię normalnie żyć. A nie wege-tować. Dlatego minimalna kra-jowa musi wynosić 2800 złbrutto i minimalna płaca go-dzinowa przynajmniej (!) 15 złbrutto. W tych aspekcie nie mażadnych kompromisów! Bodziecku nie odmówisz kromkichleba. Ale chyba organizacjepracodawców, które postulująpodniesienie płacy minimal-nej o 30 zł brutto uważają ina-czej. Wolą by Polacy harowaliciężko, za głodowe pensje. Ichnie obchodzi, że Twojemudziecku nie masz co dać jeść.Liczą się ich zyski. I kolejnezera dodawane na koncie.
K(raj) dla bogatychMamy potwornie liberalnykraj. Przedsiębiorcom za dużosię pozwala. I nie mówimy tuo osobach, które prowadząwłasną działalność gospodar-czą. Zwykle będąc do tegozmuszonymi przez praco-dawcę, u którego te osoby po-winny być na etacie. Niemówimy tutaj też o osobach,które z braku pracy spróbo-wały własnych sił, zakładającwłasną działalność i próbującsię jakoś utrzymać w tymkraju. Mówimy tutaj o przed-siębiorcach zatrudniającychwielu pracowników, częstooszukując państwo, i naswszystkich, zatrudniając naumowach śmieciowych i zmu-szając do nieodpłatnych nad-godzin. Zachowują się jak psy

spuszczone z łańcucha i gryząwszystkich na około. Niezwracają uwagi na to, że zaniedługo jak pogryzą wszyst-kich to nikogo w tym kraju jużnie będzie. Ujadają na wysokiekoszty pracy, ogromne podatkii składki. A tymczasem mamyjedne z najniższych podatkóww Unii Europejskiej, a takżejedne z najniższych spośródwszystkich krajów należącychdo grupy tzw. krajów rozwi-niętych. Tak samo mamy jednez najniższych kosztów pracy.Są one kilkukrotnie niższe niżna Zachodzie. Nasze państwopobiera małe składki w po-równaniu do innych krajów, ai udział płac w PKB jest w czo-łówce najniższych. U nas płacestanowią mniej niż 35% PKB.Na zachodzie przekraczają60%. To oznacza, że w Polscezarobki mogłyby być niemaldwa razy wyższe. DWA RAZY!Ale wtedy zachodnie koncernynie mogłyby wyprowadzaćmiliardów za granicę, nie pła-cąc ani grosza podatku w Pol-sce. Wtedy wielkie siecihandlowe nie mogłyby trakto-wać Polski jak eldorado i trak-tować pracowników jakśmieci. Podnieśmy więc płacęminimalną! Tak dla płacy mi-nimalnej 2800 brutto. Tak dlaminimalnej godzinowej stawki15 zł brutto. Tak dla wyższychzarobków! Tak dla lepszychperspektyw życia w Polsce! Wkońcu się nam to należy! Bojesteśmy najciężej pracującymnarodem Unii Europejskiej.
Łukasz Ługowski

Czy wszyscy
mają wyjechać?

Jak założyć
1. Zbierz grupę przynajmniej 10 osób i skontaktuj się
telefonicznie z biurem Komisji Krajowej, tel. 032-206-
89-09; fax 032-206-84-30
2. W biurze Komisji Krajowej lub na internetowej stro-
nie www.wzz.org.pl znajdziesz uchwałę i wniosek o
rejestrację.
3. Z wypełnionymi i podpisanymi drukami przyjedź
do biura Komisji Krajowej w Katowicach, ul. War-
szawska 19. Rejestrację można otrzymać w tym
samym dniu.
4. W każdej sprawie pracowniczej lub dotyczącej za-
łożenia związku możesz napisać na adres mailowy >>
bzietek@wzz.org.pl

BOGUSŁAW ZIĘTEK

Banksterzy idą po władzę

Polecamy >> www.facebook.com/chcemywiecejzarabiac

Michał Tomaszek


