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Władza…. 
 

Nie bójmy się ciągle przypominać 
decydentom o ich roli w pełnieniu funkcji 
dla dobra państwa i godnego życia 
obywateli. Polska to piękny kraj ale bardzo 
biedny i pechowy, ciągle dobijany przez 
grupy trzymające władzę. Wszyscy rządzą-
cy od chwili zrywu Solidarności, zafun-
dowali Polakom kilkadziesiąt lat ciągłych 
wyrzeczeń. Władza nie liczy się z naszymi 
oczekiwaniami a przecież to bieda rodzi 
frustrację, patologię zachowania i agresję. 
Wszędzie króluje tylko potworne złodziej-
stwo, kłamstwo, fałsz, obłuda, arogancja, 
hipokryzja, cwaniactwo i prywata. Słyszy-
my puste, wyjątkowo perfidne w wydaniu 
zakłamanych polityków slogany typu Bóg, 
honor, ojczyzna, w sytuacji kiedy żyją 
luksusowo w oderwaniu od rzeczywistości. 
Tworzą uchwały tylko pod siebie, manipu-
lując socjotechniką odpowiednich zacho-
wań Polaków. Obiecywali wprowadzenie 
oszczędności od swoich rządowych resor-
tów a teraz ogromne pieniądze musimy 
fundować na rozrastający się aparat władzy 
na ich premie i nagrody. Zaciskanie pętli na 
szyi Polaków, rządzący zaczęli od 
najbiedniejszych, często uczciwych, scho-
rowanych ale bezsilnych emerytów i 
rencistów, którzy walczyli o Polskę, którzy  

 
odbudowywali kraj ze zniszczeń wojennych 
i całe życie ciężko harowali na kawałek 
chleba. Obecnie robią wszystko aby nikt 
nie popsuł im czerpania korzyści ze 
sprawowania władzy. Tylko ściemniają 
proste sprawy i jak ognia boją się tematu 
rozpoczęcia oszczędności od siebie. Idio-
tyczne tłumaczenie o konieczności wydłu-
żenia czasu pracy dla naszego dobra w 
sytuacji kiedy bezrobocie w Polsce wynosi 
ponad 14%. Dobrze to oni cały czas robią 
tylko sobie, gardząc zwykłym plebsem, 
który ich utrzymuje. Teraz bezczelne i 
podłe złodzieje manipulują przy głodowych 
emeryturach, wiedząc że biedni, scho-
rowani i niedołężni Polacy już nie mają siły 
aby walczyć o swoje ciężko wypracowane 
grosze. Ci hipokryci każą kobietom rodzić 
dzieci w sytuacji likwidacji przez nich 
żłobków, przedszkoli, szkół, zniesienia ulg 
i dotacji, przy braku opieki zdrowotnej i 
codziennemu wprowadzaniu ogromnych 
podwyżek świadczeń na życie. To już 
świadczy o patologii sprawowania władzy 
przez obecnych całkowicie nieodpowie-
dzialnych i bezkarnych decydentów, o 
chorym systemie politycznym w Polsce. 
Nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za 
przekręty i uprawianie swojej prywaty. W 
dodatku patologicznie karmią miliardami 
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rocznie administratorów obcego państwa z 
pieniędzy wszystkich podatników, aby 
tylko zapewnić sobie trwanie przy korycie. 
I to w czasie potwornej biedy i ciągłego 
zaciskania pasa przez ogromną część 
naszego społeczeństwa. Cynicznie finan-
sują karuzelowych prezesów spółek skarbu 
państwa ogromnymi miliardami. Obecnie 
dla tych bezczelnych, niekompetentnych, 
aroganckich parlamentarzystów, władza i 
koryto jest najważniejsze, mądrych i nor-
malnych się tępi a z motłochem i biednym 
ogłupionym plebsem nikt się nie liczy. Jest 
kasta uprzywilejowana bogaczy trzymają-
cych władzę, zwykłych roboli ich utrzymu-
jących i reszta wieśniaków wegetujących za 
pańskie ochłapy. Liczą się tylko układy, 
ściemnianie prostych spraw, pranie móz-
gów sondażami, cwaniactwo, znajomości, 
gierki polityczne i igrzyska codziennie 
fundowane Polakom w mediach. Reszta 
plebsu ma zaciskać pasa, potulnie wych-
walać władzę, zgadzać się na wszelkie 
upodlenia, płacić coraz większe haracze i 
się modlić o lepszą przyszłość po swojej 
śmierci. 
Ocenę tego pozostawiamy Państwu……. 
 

Spotkanie Integracyjne 
 

 Organizowany corocznie w miesiącu 
sierpniu „Festyn Rodzinny Solidarności” w 
tym roku został odwołany. Z tego względu 
Komisja Zakładowa NSZZ „S” postanowiła 
zorganizować w formie grillowej „Spo-
tkanie integracyjne” (tylko dla członków 
związku).  
 Odpłatność od osoby – 30zł, 
 Członek związku + osoba towarzysząca, 
 Termin – 24.08.2012 lub 30.08.2012r., 
 Ośrodek – Bar „Gościniec” lub inny. 

 
Rajd Górski  

 
W dniach 9÷14 września 2012 roku 
Komisja Zakładowa NSZZ „S” już po raz 
14 organizuje Rajd Górski. Tym razem w 

Beskidy i okolice. Miejscem zamieszkania 
będzie miejscowość Zawoja, ośrodek 
„Zawojanka”. Odpłatność od osoby 360zł. 
 

Proponowane trasy 
10.09.2012 
Trasa trudniejsza: 
Szlak ks.Kardynała Wojtyły: Sucha Góra - 
Hala Krupowa - Polica -Krowiarki -  dojazd 
do Zawojanki. 
 
Trasa łatwa: 
Skansen w Zubrzycy - wyjazd na Mosorny 
Groń - wodospad na Mosornym Potoku - 
dojazd do Zawojanki, lub zamiast 
wodospadu dojście żółtym szlakiem i drogą 
"stokówką" do ośrodka. 
 
11.09.2012 
Trasa trudniejsza: 
Babia Góra: Krowiarki - Babia Góra - 
przeł. Brona - Markowe Szczawiny - 
Zawoja Markowa - dojazd do ośrodka, lub 
zejście do Zawoi Podryżowanej i do 
ośrodka, lub Krowiarki - Babia - Krowiarki 
- Skansen w Zubrzycy - dojazd do ośrodka. 
 
Trasa łatwa: 
Krowiarki - Markowe Szczawiny - Zawoja 
Podryżowana - dojście lub dojazd do 
ośrodka. 
  
12.09.2012 
Trasa Trudniejsza: 
Przeł. przysłop – Kiczora – Kolędówki – 
Jałowiec - Zawoja Wełcza- dojazd do 
ośrodka, lub z kolędówek do Zawoi 
Centrum lub Zawoja Czatoża - Żywieckie 
rozstaje - Mała Babia - Markowe 
Szczawiny - Zawoja Markowa (lub 
Podryżowana). 
 
Trasa łatwa: 
Przeł. przysłop – Kiczora - przeł 
Kolędówki - Zawoja Centrum lub ścieżka 
dydaktyczna BPN lub spacer po Przysłopiu 
lub Zawoja Czatoża - Markowe Szczawiny 
- Zawoja Markowa (lub Podryżowana). 
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13.09.2012 
Zwiedzanie Kalwarii Zebrzydowskiej oraz 
Inwałdu. 
 

ZSIP 
 
W miesiącach lipiec, sierpień odbędą się 
wybory oddziałowych społecznych inspe-
ktorów pracy w ANWILU S.A. Została 
powołana Zakładowa Komisja Wyborcza w 
skład której wchodzą przewodniczący 
związków zawodowych działających w 
naszym zakładzie.  
Powołano 15 okręgów wyborczych. 
Okręgi wyborcze i terminy wyborów 
zamieszczamy poniżej. 

 
Kara za nieudolność władzy 

 
Zdaniem Piotra Dudy – przewodniczącego 
„Solidarności” nowelizacja ustawy o zgro-
madzeniach publicznych istotnie ogranicza 
wolności obywatelskie. Stwarza sytuację, 
gdzie urzędnik sam będzie decydował, czy 
wolno, czy nie wolno protestować. 
Dodatkowo obarcza odpowiedzialnością 
materialną organizatora za niewypełnienie 
obowiązków, które są ustawowo przypisane 
służbom publicznym, mającym zapewnić 
obywatelom bezpieczeństwo, takim jak np. 
policja. 
- Twórcy nowelizacji wykorzystują okazję, 
aby ograniczyć społeczeństwu prawo do 
sprzeciwu wobec polityki prowadzonej 
przez obecną władzę – mówi Piotr Duda. 
Przewodniczący zwraca uwagę, że od 1989 
roku nie wydarzyło się w Polsce nic 
takiego, co uzasadniałoby tak daleko idące 
zmiany w prawie o zgromadzeniach. Szcze-
gólnie groźne jest przerzucenie odpowie-
dzialności ze służb publicznych mających 
zapewnić bezpieczeństwo w trakcie 
zgromadzeń na organizatorów. W czasie 
manifestacji wśród uczestników pojawiają 
się ludzie z zewnątrz, których organizatorzy 
nie są w stanie zidentyfikować. Szczególnie 

przy manifestacjach o dużej skali. 
Tymczasem kary finansowe dla osób 
kierujących zgromadzeniem za wszelkie 
prowokacje i szkody, które mogą powstać 
w wyniku działania tego typu ludzi, są w 
istocie narzędziem represji wobec 
obywateli sprzeciwiającym się władzy bez 
wskazywania prawdziwych sprawców 
wykroczeń. 
- Taka decyzja posłów, to karanie obywa-
teli za nieudolność władz, w tym szcze-
gólnie władzy samorządowej miasta War-
szawy, z prezydent Hanną Gronkiewicz-
Waltz, która nie potrafi skutecznie 
wypełniać swoich obowiązków. Dotych-
czasowe prawo dawało samorządowi moż-
liwość wydania zakazu, czego przykładem 
był zakaz władz Warszawy na manifestację 
w dniu 8 czerwca br. dla Międzyza-
kładowej Organizacji Związkowej Praco-
wników Sądownictwa NSZZ „S” z 
Katowic. 

 

Humor 
 
Wieczorem żona pyta policjanta: 
- Wziąłeś prysznic? 
- No tak! Ile razy coś zginie, zawsze jest na 
mnie! 

*** 
 
W sądzie odbywa sie rozprawa o kradzież 
pieniędzy. Sędzia każe opowiedzieć, jak to 
sie stało. 
- Proszę wysokiego sadu, jak usiadłam w 
kinie, to ten łajdak przysiadł się do mnie na 
wolne krzesło. Najpierw mówił ładne 
słówka, a jak się zrobiło ciemno, to mi 
podniósł sukienkę i sięgnął ręką za pod-
wiązkę, a tam właśnie miałam pieniądze. 
- To czemu pani nie krzyczała ? 
- Bo ja myślałam, że on w uczciwych 

zamiarach! 
*** 

Redaguje zespół. 
Wydaje: Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność 

w ANWILU S.A. tel. 32-32, 33-32 
 



 

 

4 

Harmonogram zebrań wyborczych OSIP ustalony przez WZKW w dniu 13 czerwca 2012 
 

Załącznik do Komunikatu nr 1 
Nr 
okręgu 

Komórki org. wchodzące w skład 
okręgu wyborczego 

Liczba 
zatrudn. 

18.06.2012 

Data zebrania Godz. Członek WZKW Miejsce zebrania 

1 TA,AJ,A-1,A-11,A12.A-13 121 02 LIPIEC 14:30 WENSKI, OCH Budynek Administracyjny Z-du Saletry 
 (sala konferencyjna) 

2 A2,A-22,A-23 106 04 LIPIEC 14:45 WENSKI, OCH Budynek Administracyjny Z-du Saletry 
 (sala konferencyjna) 

3 A-21 27 06 LIPIEC 14:30 WENSKI, OCH Wydział Kwasu Azotowego (stołówka) 
4 P-1,P-11,P-12 134 10 LIPIEC 14:30 MACIEJEWSKI Budynek Z-du Chloru i Ługu Sod.(świetlica)  
5 P-2,P-21,PJ, 72 12 LIPIEC 14:30 MACIEJEWSKI Budynek Z-du Chlorku Winylu (świetlica) 
6 P-22 61 16 LIPIEC 14:30 ROGIEWICZ Budynek Z-du Chlorku Winylu (świetlica) 
7 P-3,P-31 70 18 PILIEC 10:00 ROGIEWICZ Budynek Z-du Polichlorku Winylu (świetlica) 
8 P-32 38 18 LIPIEC 14:30 ROGIEWICZ Budynek Pakowni (świetlica) 
9 P-4,P-41, P-42, P-42, TP 97 24 LIPIEC 14:30 MUSIALIK Budynek Z-du Przetwórstwa PCV (akwarium) 

10 GC, ID, IŻ ,ZM, SI, ZH 66 30 LIPIEC 14:30 MUSIALIK 
 

Budynek Z-du Gosp. Energet. (świetlica) 

11 GE, EG, IE 52 01.SIERPIEŃ 14:30 ROGIEWICZ Budynek Z-du Gosp. Energet. (świetlica)  

12 SW, ES 62 01 SIERPIEŃ 10:00 MUSIALIK Budynek Wydziału Sieci i Gosp. Ściekowej 
13 PF 64 10, 11 LIPIEC 07:15 OCH, ROGIEWICZ Budynek Straży Pożarnej (świetlica) 
14 LS GD, DR, DJ, DA, DL, DN, DO, OG, OM, 

MA, MP, LK, LR, TR, DS., SH, SP, PD, DT, 
DF, FA, FG, AZ, FU, FT, FF, FK, GM, GS, GI, 
GF, KP, KW, KK, KB, ZZ  

145 03 Sierpień 11:00  ROGIEWICZ, OCH 
 

Sala konferencyjna CA 

15 SL, LG, DZ, ZU, ZR, ZS, DK, KS, KM, DP, PV, 
PX, PY, PZ, TS, ST, TM, TE, SN, NM, NA, SE, 
EM, EA, SR, RR, RT, SU, SD, IL, LO, LT 

166 03 Sierpień 14:30 MACIEJEWSKI Sala konferencyjna obszaru TP (I piętro) 

       

 
 


