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Szanowny Panie Przewodniczący !
Solidaryzujemy się z protestującymi GÓRNIKAMI. Generalnie popieramy pańskie wystąpienia.
Sytuacja w górnictwie węgla kamiennego wymaga natychmiastowej zmiany ekipy zarządzającej
i nadzorczej w jednostkach organizacyjnych górnictwa węglowego, odsunięcia od kierowania
gospodarką kraju ekipy wywodzącej się z rekomendacji partii centralistycznych. Należy skończyć
z korzystania z nieudolnych, skompromitowanych funkcjonariuszy partyjnych we
wszystkich sferach gospodarki oraz organach władzy państwowej i samorządowej.
Wnioskujemy o rzetelne przygotowanie materiałów analitycznych na temat górnictwa węglowego
oraz publiczną debatę z udziałem przedstawicieli Rządu, związkowców, menadżerów górnictwa
i wszystkich sił politycznych, w tym stowarzyszeń działających w Radzie Górnośląskiej.
Społeczeństwo musi być poinformowane o udziale wszystkich podatków oraz akcyzy w cenie
zbytu węgla . Przykład ma dotyczyć ceny węgla w wysokości 800 złotych za tonę bo taka ceną
węgla, jako typową operują zazwyczaj dziennikarze i internauci .
Syntetyczne przedstawienie uwarunkowań stworzonych przez państwo, które doprowadziło do
ruiny polskie górnictwo węglowe przedstawiliśmy w naszym liście otwartym w sprawie
bezprawnego odebrania części deputatu węglowego, który znajduje się na stronie www.nwsd.pl.
Nie możemy w dalszym ciągu kompromitować się jak to miało miejsce z likwidacją
Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego czy przy przetargach na eksploatację złóż miedzi i złota,
gdzie nieudolność była klinicznym przykładem bezkarnego dyletanctwa.
Popieramy pański apel, w tym wezwanie do obalenia "liberalnych drani" .
Tą leczniczą operację można osiągnąć poprzez likwidację obecnego, niedemokratycznego
kodeksu wyborczego niezgodnego z Art. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
W załączeniu przesyłamy opracowany przez zespół Stowarzyszenia Nasz Wspólny Śląski Dom
projekt pt „Naprawić Polskę można i trzeba….”( można go pobrać z naszej strony www.nwsd.pl )
Powyższy projekt zmian w kodeksie wyborczym rozesłaliśmy wiele miesięcy temu między innymi
do wszystkich znaczących partii politycznych, Sejmu i Senatu – bez zainteresowania.
Wniosek jest oczywisty, nie udolne w działaniach na rzecz społeczeństwa elity partyjne chcą
pozostać u władzy na stale dzięki obowiązującej ułomnej i niedemokratycznej ordynacji
wyborczej.
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