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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

Najwiêksze poparcie otrzyma³a Solidarnoæ

Sukces Solidarnoci

Kolejne wybory cz³onków Rady Nadzorczej z wyboru za³ogi wykazuj¹, ¿e pracownicy Polskiej Miedzi obdarzaj¹ najwiêkszym zaufaniem
Niezale¿ny Samorz¹dny Zwi¹zek Zawodowy Solidarnoæ.
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 W sonda¿u prawdy wziê³o udzia³ 10.751 pracowników KGHM Pol-

ska Mied S.A., co stanowi 57,30% zatrudnionych w Spó³ce. Dali jasny wyraz, który Zwi¹zek Zawodowy cieszy siê jej najwiêkszym poparciem pracowniczym.
Jak 3 lata temu, w tym swoistym sonda¿u, zatrudnieni w Polskiej
Miedzi oddali najwiêksz¹ liczbê g³osów na kandydatów NSZZ Solidarnoæ.
Zwi¹zki Zawodowe dzia³aj¹ce w KGHM Polska Mied S.A. wg otrzymanych g³osów w 2008r.:
1. NSZZ Solidarnoæ
10.355
2. ZZPPM
9.545
3. Krajowy Zwi¹zek Zawodowy Pracowników Do³owych 1.059

Wyp³ata pozosta³ej czêci nagrody rocznej ju¿ 30 czerwca

Wyp³ata nagrody

Pilnuj¹c interesu pracowniczego - Sekcja Krajowa Górnictwa
Rud Miedzi Niezale¿nego Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego
Solidarnoæ, ju¿ w kwietniu zwróci³a siê o wyp³atê nagrody za
wypracowany zysk w czerwcu br.
Zarz¹d KGHM Polska Mied S.A. podj¹³ uchwa³ê ustalaj¹c¹ termin
wyp³aty pozosta³ej czêci nagrody za wypracowany zysk tj. ok. 60%
z 23,5% rocznego wynagrodzenia - na 30 czerwca. Wyp³ata nast¹pi
pod warunkiem zatwierdzenia sprawozdania finansowego spó³ki za
ubieg³y rok przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Jak mo¿na siê
spodziewaæ, wobec bardzo dobrych ubieg³orocznych wyników (zysk
netto 3,8 miliarda z³), WZA zatwierdzi sprawozdanie bez problemów.
Przypominamy, ¿e wysokoæ wyp³acanej nagrody wyniesie ok.
14% wynagrodzenia rocznego (miesiêczne wynagrodzenie to
8,33% w. rocznego).

4. Zwi¹zek Zawodowy Pracowników
Technicznych i Administracyjnych
5. Zwi¹zek Zawodowy Pracowników Do³owych

1.007
990

810 g³osów wiêcej otrzyma³ NSZZ Solidarnoæ od 2-go w sonda¿u postkomunistycznego zwi¹zku, jest to a¿ o 8,49% wiêcej.
Przedstawiciele Solidarnoci otrzymali o 550 g³osów wiêcej ni¿ 3
lata temu, co wiadczy o sta³ym zwiêkszaniu siê zaufania do Niezale¿nego Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego.
Nas to poparcie cieszy i za nie za³odze dziêkujemy - mówi¹
dzia³acze Solidarnoci i dodaj¹  bêdziemy staraæ siê przez kolejne lata pracowaæ na rzecz pracowników, aby do swej pracy przekonaæ tych, którzy w tych wyborach nie oddali na nas swego g³osu.

Rada Nadzorcza negatywnie oceni³a pracê 3-ch cz³onków Zarz¹du Polskiej Miedzi

Nie-dla
absolutorium!

Wykonujac obowiazki wynikajace z tresci postanowienia § 20 ust.
2 pkt. 4 Statutu KGHM Polska Miedz S.A., na posiedzeniu w dniu 23
kwietnia 2008r., Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedz S.A. przeprowadzi³a g³osowanie nad uchwa³a dotyczaca skierowania wniosku
Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedz S.A. do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium i wnios³a do
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o nieudzielenie absolutorium
za rok 2007: prezesowi Krzysztofowi Skórze; wiceprezesowi ds. inwestycji i rozwoju Maksymilianowi Bylickiemu; wiceprezesowi ds.
inwestycji i rozwoju Dariuszowi Kasków (pracowa³ 2 miesi¹ce po
odwo³aniu M. Bylickiego).

Platforma Obywatelska realizuje swój program - karuzela stanowisk nabra³a tempa

Zmiany Kadrowe
w KGHM

Po dokonanych zmianach w Radzie Nadzorczej i Zarz¹dzie KGHM
Polska Mied S.A. maszyna PO wymienia kadrê mened¿ersk¹ w
Oddzia³ach i spó³kach zale¿nych. Wielkie wymiatanie nabra³o tempa.
- Oddzia³ Biuro Zarz¹du  Andrzej Krauze, który za rz¹dów SLD pe³ni³ funkcjê dyrektora departamentu prawnego zosta³ dyrektorem
generalnym Biura Zarz¹du; Arkadiusz Gierat dotychczasowy wiceprezes Legnickiego Parku Technologicznego Letia zosta³ mianowany dyrektorem generalnym ds. inwestycji i rozwoju; Marek Cypko
pe³ni¹cy za SLD funkcjê dyrektora generalnego ds. górnictwa zosta³ ponownie powo³any na to stanowisko; na stanowisko dyrektora naczelnego ds. zakupów zosta³ powo³any Artur Król,
- Oddzia³ KGHM PM S.A. Zak³ady Górnicze Rudna  powo³ano
na stanowisko: dyrektora naczelnego Piotra Walczaka, dyrektora
ds. technicznych Miros³awa Laskowskiego, dyrektora ds. finansowych Krzysztofa Pieni¹¿ka, dyrektora ds. pracowniczych Mieczys³awa Kraniañskiego,
- Oddzia³ KGHM PM S.A. Zak³ady Górnicze Polkowice  Sieroszowice  powo³ano na stanowisko: dyrektora naczelnego Paw³a
Markowskiego, dyrektora ds. pracowniczych Tadeusza Maæka³ê.
- Oddzia³ KGHM PM S.A. Zak³ady Górnicze Lubin  powo³ano na
stanowisko dyrektora ds. technicznych Jana Czajê,
- Oddzia³ KGHM PM S.A. Huta Miedzi G³ogów  stanowisko dyrektora ds. finansowych obj¹³ Wojciech Braszczok,
- Oddzia³ KGHM PM S.A. Hydrotechniczny  na stanowiska dyrektora naczelnego powo³ano Miros³awa Biliñskiego,
- Oddzia³ KGHM PM S.A. Jednostka Ratownictwa GórniczoHutniczego  dyrektorem zosta³ Marek Marzec,
- PeBeKa Sp. z o. o.  na stanowisko p. o. prezesa zosta³ powo³any
Ryszard Janeczek,
- Inova Sp. z o. o. - powo³ano na stanowisko: prezesa Leona £ukaszewicza, wiceprezesa Jerzego Bednarza.
- KGHM Metraco S.A.  powo³ano na stanowisko: p. o. prezesa zarz¹du Dariusza Petrykowskiego, wiceprezesa Leszka Lechowskiego.
- KGHM Ecoren  odwo³ano z zarz¹du wiceprezesa Czes³awa Cichonia,
- Telefonia Lokalna Dialog S.A.  prezesem zosta³ Piotr Mazurkiewicz,
- Pol-Mied Trans Sp. z o. o.  prezesem zosta³ ponownie Janusz
Cendrowski odwo³any 1,5 miesi¹ca temu, a pe³ni¹cy obowi¹zki prezesa Ryszard Jakowski zosta³ cz³onkiem Zarz¹du,
- KGHM Letia Legnicki Park Technologiczny S.A.  p.o. prezesa
zarz¹du powierzono Ma³gorzacie Jarzynka, a wiceprezesem zosta³
Piotr Urbaniak.

Pielgrzymka NSZZ Solidarnoæ do Rzymu z okazji 30
rocznicy pontyfikatu Ojca wiêtego Jana Paw³a II - padziernik 2008r.

Zaproszenie na
Pielgrzymkê

Komisja Krajowa NSZZ Solidarnoæ organizuje pielgrzymkê
do Rzymu, w której i Ty mo¿esz wzi¹æ udzia³.
Janusz niadek, przewodnicz¹cy Komisji Krajowej NSZZ Solidarnoæ zaprasza do wspólnego pielgrzymowania wszystkich chêtnych,
cz³onków i sympatyków Zwi¹zku, a szczególnie pracowników Polskiej
Miedzi.
Drodzy Cz³onkowie i Sympatycy NSZZ Solidarnoæ!
Zwracam siê do Was z serdecznym zaproszeniem do wspólnego
pielgrzymowania do Stolicy Apostolskiej - grobu wiêtego Piotra i
miejsca spoczynku naszego umi³owanego Ojca wiêtego Jana Paw³a
II.

Komisja Krajowa NSZZ Solidarnoæ w zwi¹zku z przypadaj¹c¹ w
tym roku 30. rocznic¹ rozpoczêcia pontyfikatu przez Jana Paw³a Wielkiego og³osi³a rok 2008 Rokiem Jana Paw³a II. Bogactwo nauczania i
myli przekazywanych nam przez Najwiêkszego z Polaków, w ci¹gu lat
zasiadania przez Niego na Tronie Piotrowym s¹ skarbnic¹, z której
mo¿emy i powinnimy czerpaæ nieustannie.
Komisja Krajowa NSZZ Solidarnoæ wielokrotnie organizowa³a
pielgrzymki do Stolicy Piotrowej. Powracalimy z Watykanu nie tylko
wzmocnieni na duchu, ale te¿ pe³ni wra¿eñ po niezapomnianych spotkaniach z Ojcem wiêtym.
Planowalimy kolejne z Nim spotkania. Bóg zdecydowa³ inaczej. 2
kwietnia 2005 roku o godzinie 2137 Jan Pawe³ II, odszed³ na wieczn¹
s³u¿bê do Domu Ojca.
Pielgrzymowalimy ju¿ do Jego grobu. Tym razem chcemy czuwaæ
jak najbli¿ej Jana Paw³a II w rocznicê dnia, kiedy przed 30 laty zosta³
wezwany do dalekiego kraju, by tam s³u¿yæ Bogu i ca³emu Kocio³owi.
Bêdziemy siê tam modliæ za niego i do niego, tak jak On mówi³ do nas
i za nas na gdañskiej Zaspie w 1987 roku.
Pragniemy te¿ spotkaæ siê na modlitwie - w trakcie audiencji generalnej - z jego nastêpc¹ Benedyktem XVI.
Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania wszystkich chêtnych,
cz³onków i sympatyków Zwi¹zku, a tak¿e pielgrzymów indywidualnych
i grupy parafialne. Niech wspólnie prze¿yte dni przypomn¹ nam wielkie Narodowe Rekolekcje, którymi by³y wszystkie pielgrzymki Jana
Paw³a II do ojczystego Kraju i ostatnie godziny ¿ycia wielkiego Papie¿a
- Polaka.
Janusz niadek
Przewodnicz¹cy Komisji Krajowej
NSZZ Solidarnoæ

1.
2.
3.
4.

W tym roku mo¿na wybraæ trasê i sposób pielgrzymowania:
PROPOZYCJE PROGRAMÓW PIELGRZYMKOWYCH:
Pielgrzymka lotnicza do Rzymu (5 dni, 14-18.10.2008, cena 2395
PLN)
Pielgrzymka autokarowa do Rzymu z nawiedzeniem Asy¿u (6 dni,
13-18.10.2008, cena od 995 do 1045 PLN)
Pielgrzymka autokarowa do Rzymu z nawiedzeniem Manopello i
San Giovanni Rotondo oraz pobytem na Capri (9 dni, 1119.10.2008, cena od 1445 do 1495 PLN)
Pielgrzymka autokarowa do Rzymu z nawiedzeniem grobu Ojca
wiêtego Jana Paw³a II, Loreto i Lanciano, San Giovanni Rotondo
i Monte San Angelo oraz pobytem na Capri i w Pompejach (11 dni,
08-18.10.2008, cena od 1795 do 1845 PLN)

Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w Zarz¹dzie Regionu Zag³êbie
Miedziowe NSZZ Solidarnoæ tel. 0767210878
Zapraszamy!

Bogdan Nuciñski pyta: Kiedy uczciwoæ zwyciê¿y?

Deklaracja

Komu i dlaczego przeszkadza, ¿e dzia³acz zwi¹zkowy po nabyciu
uprawnieñ emerytalnych lub rentowych ust¹pi miejsca pracy bezrobotnemu?
W organie ZZPPM Zwi¹zkowiec ukaza³ siê artyku³ pt. Po¿egnanie z
emerytami. Aktywici ZZPPM zasiadaj¹cy z wyboru za³ogi w Radzie
Nadzorczej informuj¹ w nim, ¿e Rada Nadzorcza zmieni³a Regulamin
wyboru przedstawicieli za³ogi do RN i na wniosek Józefa Czyczerskiego pozbawi³a prawa wyborczego by³ych pracowników (emerytów i
rencistów).
Czyczerski zaprzecza. Faktem jest, ¿e poprawki do Regulaminu
wyboru by³y przygotowywane przez przedstawicieli za³ogi w RN Kurka, Hajdackiego i Czyczerskiego, a wród poprawek znalaz³ siê zapis
pozbawiaj¹cy by³ych pracowników prawa wyborczego. Trudno dociec,
kto by³ inicjatorem poprawki, gdy¿ aktywistom niele dupcia lata³a na
sam¹ myl, ¿e w wyborach mo¿e wystartowaæ by³y ich protegowany
prezes Wiktor B³¹dek lub przewodnicz¹cy Solidarnoci z kopalni Lubin. Jest oczywistoci¹ oczywist¹ (jak mawia premier Jaros³aw Kaczyñski), ¿e startuj¹c w wyborach nie stanowilibymy konkurencji w
wycigu po mandat dla Czyczerskiego, ale Kurka lub Hajdackiego - ju¿
tak. Wiadomym ju¿ jest, kto mia³ interes, aby wprowadziæ poprawkê.
Co jeszcze owym artyku³em chcieli uzyskaæ aktywici? Podjêli próbê
poró¿nienia przewodnicz¹cych Solidarnoci.
Próba aktywistów siê nie powiod³a
Jak czas pokaza³, wbrew waszej woli i judaszowskiej podstawie

wspomaganej przez tajnych wspó³pracowników i donosicieli SB-ckich,
pomimo terroru i srebrników stosowanych wobec dzia³aczy Solidarnoci, Solidarnoæ w podziemnych strukturach trwa³a, a tacy jak ja,
wbrew waszej woli, utrzymywalimy j¹ przy ¿yciu.
Wy w tym czasie budowalicie swój jedyny, dopuszczony przez
komunistyczn¹ w³adzê zwi¹zek.
Pomimo SB-ckich aresztowañ i szykan dokonywanych przez us³u¿ny wam dozór, ja i mi podobni przetrwalimy i przetrwa³a dziêki nam
Solidarnoæ.
Teraz, gdy dzia³alnoæ naszego Niezale¿nego Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego jest legalna i nie mo¿ecie nas poprzez swoich siepaczy aresztowaæ i szykanowaæ, próbujecie nas poró¿niæ. Rêczê, ¿e to
wam siê nie uda. To, czy kandydujê do Rady Nadzorczej, czy te¿ nie,
nie ma znaczenia. Ró¿niê siê z Józkiem Czyczerskim wzrostem i wiekiem oraz cieraj¹ siê nasze pogl¹dy w niektórych sprawach pracowniczych, co nie przeszkadza³o i nie przeszkadza nam trwaæ przy NSZZ
Solidarnoæ. Odbudowywaæ jego si³ê, sprzed wojny, któr¹ siepacze
komunistyczni rozpêtali przeciw Narodowi polskiemu, dla zd³awienia
niezale¿nego od w³adzy ruchu zwi¹zkowego i odbudowania sobie
podleg³ego - bran¿owego zwi¹zku. Nie przypadkiem w latach 80-tych
ubieg³ego wieku zdelegalizowano NSZZ Solidarnoæ i ponownie
zalegalizowano po wczeniejszym odbudowaniu bran¿owego zwi¹zku, który stanowi korzenie istnienia ZZPPM w Polskiej Miedzi. Te¿ nie
przypadkiem wród twórców zwi¹zku zawodowego tworzonego z
polecenia w³adzy komunistycznej byli agenci i wspó³pracownicy, a
zawsze ludzie ulegli rz¹dz¹cej wówczas komunie. Czy twórcy ZZPPM
na ZG/Lubin: Zbrzyzny i Kurek sroce spod ogona wypadli? Teraz
podejmuj¹ kolejn¹ próbê os³abienia Solidarnoci, ale ona siê nie powiod³a i nie powiedzie. Solidarnoæ trwa w jednoci i pozostanie jedna.
Czy rencista lub emeryt jest gorszy?
Podczas pracy pod ziemi¹, jako górnik operator zosta³em przez
kolegów wybrany na przewodnicz¹cego Komisji Zak³adowej NSZZ
Solidarnoæ. Gdy uleg³em wypadkowi pod ziemi¹ i odesz³am na rentê
wypadkow¹ nie wycofa³em siê z dzia³alnoci zwi¹zkowej. Uwa¿a³em,
¿e powinienem swój prywatny czas przeznaczyæ nadal na rzecz dzia³alnoci dla ludzi pracy.
Moja dzia³alnoæ zosta³a odebrana pozytywnie przez delegatów na
Walne Zebranie NSZZ Solidarnoæ O/ZG Lubin nie raz i nie dwa jestem od wielu lat wybierany na przewodnicz¹cego jednej z najwiêkszych organizacji zwi¹zkowych w Oddzia³ach KGHM. Zawsze uwa¿a³em i uwa¿am, ¿e moja dzia³alnoæ ma byæ ukierunkowana na za³atwianie spraw ludziom, a nie sobie. Dlatego nie przyj¹³em propozycji
zatrudnienia w ZG z oddelegowaniem do dzia³alnoci zwi¹zkowej. Jestem na wiadczeniu emerytalno- rentowym wyp³acanym przez ZUS
i prowadzê NSZZ Solidarnoæ, jako przewodnicz¹cy nie pobieraj¹c
pensji od pracodawcy. Brzydzê siê i potêpiam dzia³ania niektórych
zwi¹zkowców  aktywistów, którzy swoj¹ prywatê przek³adaj¹ nad
dobro innych. Nie do przyjêcia dla zwi¹zkowca z Solidarnoci jest
przyjêcie awansu o kilkanacie stawek zaszeregowania, przyjmowanie synekur w postaci diet z Rad Nadzorczych zale¿nych od pracodawcy podczas pe³nienia funkcji przewodnicz¹cego zwi¹zku, a ju¿
karygodnym nadu¿yciem, gdy pe³ni siê funkcjê kontroln¹ nad Zarz¹dem z wyboru pracowniczego do Rady Nadzorczej sprawuj¹cej nad
nim kontrolê.
Rozumiem ju¿, dlaczego przewodnicz¹cy ZZPPM - R. Kurek pomimo nabytych uprawnieñ emerytalnych przed wielu laty nie odchodzi na emeryturê nie ustêpuj¹c miejsca pracy m³odym, bezrobotnym. Kierownicza pensja, wynagrodzenie z Rady Nadzorczej
Polskiej Miedzi i jeszcze wynagrodzenie z tytu³u zasiadania w Radach Nadzorczych MCZ S.A. lub Pol  Mied Trans Sp. z o. o., to s¹
pieni¹dze nie do pogardzenia. Ale jak to siê ma do etyki zwi¹zkowego dzia³acza? W Solidarnoci nie do przyjêcia, ale w ZZPPM
normalka.
Ró¿nice s¹ pomiêdzy zwi¹zkami i nikt nie mówi, ¿e wszystkie zwi¹zki
maj¹ byæ takie same.
Do pracowników nale¿y wybór: czy chc¹ nale¿eæ do zwi¹zku,
którego przewodnicz¹cy jest na rencie czy emeryturze i dzia³a na
ich rzecz, czy wol¹ zwi¹zek, którego przewodnicz¹cy powinien byæ
na emeryturze od wielu lat, ale dla w³asnych korzyci materialnych na ni¹ nie odchodzi.
Ta subtelna ró¿nica oraz chêæ pozbycia siê realnego zagro¿enia z
pewnoci¹ by³a przyczyn¹ wyst¹pienia przedstawicieli pracowniczych
w Radzie Nadzorczej o pozbawienie prawa wyborczego rencistów i
emerytów. Wed³ug mojej oceny, jest to decyzja b³êdna. Bêd¹c na wiadczeniu ZUS i pe³ni¹c obowi¹zki przewodnicz¹cego licz¹cej siê organizacji zwi¹zkowej w KGHM Polska Mied S.A. znam doskonale d¹¿enia
i potrzeby pracowników. Móg³bym doskonale ich interesy reprezentowaæ w radzie.

Dzia³aæ na rzecz ludzi pracy mo¿na zawsze
W naszym zak³adzie jest wielu uczciwych i pe³nych powiêcenia dla
innych ludzi pracowników. Pomagaj¹ oni sobie wzajemnie nie bacz¹c
na swoje korzyci. Najbardziej to siê uwidacznia, gdy organizujemy
coroczn¹ zbiórkê dla ludzi potrzebuj¹cych wsparcia. Wszyscy dzia³aj¹cy w naszej Komisji, to ludzie bezinteresownie reprezentuj¹cy swoich
kolegów i kole¿anki z poszczególnych oddzia³ów i wydzia³ów. Z pewnoci¹ w innych Oddzia³ach Spó³ki jest identyczna sytuacja.
Za³oga wybiera 3-ch swoich przedstawicieli do Rady Nadzorczej, a
dzia³aczy zwi¹zkowych w ca³ej spó³ce s¹ dziesi¹tki, jak nie setki. Dlatego nie ma znaczenia, to czy jestem przedstawicielem w Radzie Nadzorczej dla mojej dalszej dzia³alnoci na rzecz ludzi pracy w Polskiej Miedzi. Pomagaæ pracownikom rozwi¹zywaæ ich problemy oraz ich trudne
sprawy i byæ przy tym cz³owiekiem uczciwym  oto moja dewiza. Szkoda, ¿e nie wszystkich.
Czy jest uczciwym mówienie ludziom, ¿e dba siê o ich interesy, a
w Sejmie g³osuje za wprowadzeniem zmian do Kodeksu Pracy pozbawiaj¹cych ludzi pracy wielu uprawnieñ? Czy jest uczciwym obiecywanie pracownikom, ¿e ich firma bêdzie siê rozwija³a, gdy¿ uruchomi siê produkcjê kobaltu, a póniej mijaj¹ lata rz¹dów SLD(ZZPPM) i
produkcji nie ma? Zreszt¹, po co szukaæ uczciwoci tam, gdzie jej siê
nie znajdzie.
Móg³bym apelowaæ o rozs¹dek i racjonalizm oraz merytorycznoæ,
ale do kogo?
Mogê tylko deklarowaæ, ¿e bêdê wykonywaæ swe obowi¹zki wobec pracowników Oddzia³u ZG Lubin i ca³ej Spó³ki jak dotychczas z
pe³nym powiêceniem i bez znaczenia jest tu posiadane przeze mnie
wiadczenie z ZUS. W mojej ocenie pozbawienie przez Radê Nadzorcz¹ biernego prawa wyborczego by³ych pracowników, którzy s¹
emerytami lub rencistami Polskiej Miedzi jest odtr¹ceniem ludzi
dowiadczonych i posiadaj¹cych du¿¹ wiedzy i czêsto dysponuj¹cych czasem, który mogliby powiêciæ pracuj¹c w radzie. Powsta³¹
sytuacjê uwa¿am za b³êdn¹ i szkodliw¹.
Bogdan Nuciñski

Nie s¹ lepi i g³usi

Pos³ugiwanie siê k³amstwami i oszczerstwami - tylko to pozosta³o jeszcze aparatczykom z ZZPPM. Jednak mocno przesadzili
robi¹c z Czyczerskiego kryminalistê  jestem pewien, ¿e sprawa
znajdzie swój fina³ w s¹dzie  tak jak zapowiedzia³ przewodnicz¹cy.
Dok³adnie wiadomo, dlaczego im tak zale¿y, by jak twierdz¹, bez
ogródek: nie dopuciæ do wyboru do Rady Nadzorczej kandydatów
NSZZ Solidarnoæ.
Po prostu siê boj¹, ¿e kto uczciwy bêdzie im patrzy³ na ³apki. No
i bardzo s³uszne maj¹ obawy!
Nie bêd¹ mogli opowiadaæ pracownikom bajek o swoich wymylanych sukcesach i za plecami za³ogi za³atwiaæ swoje prywatne interesy (bez kontroli i w zaciszu gabinetów).
Ju¿ nie raz pokazali, ¿e potrafi¹ organizowaæ:
· sobie dodatkowe posadki w radach nadzorczych spó³ek zale¿nych,
b³yskawiczne awanse i podwy¿ki wynagrodzeñ, a pracownikom
bajki o d³ugach Spó³ki i braku rodków na podwy¿ki wynagrodzeñ,
· zatrudnienie dla dzieci (zapominaj¹c dodaæ, ¿e dla swoich i swoich rodzin), a pracownicy przychodz¹ do siedzib Solidarnoci prosiæ o pomoc w zatrudnieniu swoich dzieci,
· przyzwolenie na okradanie Spó³ki i pracowników przez pseudoracjonalizatorów i wynalazców.
Przedstawiciele pracowników w Radzie Nadzorczej maj¹ za zadanie troszczyæ siê o interesy swoich wyborców - pracowników. Po to
ich za³oga wybiera. I wbrew temu, co próbuje siê wmówiæ górnikom
i hutnikom - za³ogi Oddzia³ów KGHM doskonale widz¹, ¿e przedstawiciele NSZZ Solidarnoæ dobrze ich reprezentuj¹. Iloæ oddanych
g³osów poparcia w wyborach do Rady Nadzorczej jest tego odzwierciedleniem. ¯adne oszczerstwa i wierutne k³amstwa tego nie zmieni¹.
Za zni¿anie siê do poziomu k³amliwej propagandy, wrêcz rynsztoku,
wiadczy tylko o tym, ¿e ich autorom brakuje argumentów.
Opowiadanie bajek o dotykaniu cz³onków, ich rodzin i przyprawianiu rogów, to ju¿ szczyt hipokryzji. Nikt nie jest lepy i g³uchy - pracownicy sami widz¹, co siê wokó³ nich dzieje i odpowiednio to oceniaj¹.
Górnik-obserwator

Stadion Zag³êbia Lubin by³ miejscem zaciêtych rozgrywek pi³ki no¿nej

Ma³e EURO

Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ Solidarnoæ ZG LUBIN, 31
maja br. zorganizowa³a turniej pi³ki no¿nej na trawie - o puchar
przewodnicz¹cego K.M.NSZZ Solidarnoæ.
Rozgrywki by³y prowadzone w systemie mistrzowskim  suma
zdobytych punktów decydowa³a o kolejnoci miejsc.
Najwiêksz¹ iloæ punktów zgromadzi³a dru¿yna reprezentuj¹ca
Oddzia³ T-10 i to ona zwyciê¿aj¹c otrzyma³a g³ówn¹ nagrodê 
Puchar Przewodnicz¹cego KM NSZZ Solidarnoæ o/ZG Lubin.
Walka o kolejne miejsca toczy³a siê w dramatycznej atmosferze, a
zaciêtoci w boju mog³aby uczyæ siê niejedna dru¿yna graj¹ca w naszej zawodowej lidze. Rozstrzygniêcie o kolejnoci II i III miejsca
zapad³o dopiero po podliczeniu strzelonych bramek - II miejsce zajê³a reprezentacja Oddzia³u M-3, a III reprezentacja CBJ Sp. z o.
o. Organizatorzy doceniaj¹c wolê walki i powiêcenie zawodników
ufundowali puchary dla dru¿yn, które zajê³y miejsca punktowane. Po
rozgrywkach zawodnicy zasiedli wraz z kibicami przy poczêstunku i
ju¿ planowali strategiê na nastêpne zawody, i jak to w nastêpnych
rozgrywkach zdobêd¹ pierwsze miejsce.
Przedstawiciele Komisji ZG LUBIN informowali o kolejnej planowanej imprezie  festynie 28 czerwca br. w Ma³owicach (k. cinawy) i wszystkich na ni¹ zapraszali.
Przewodnicz¹cy KM NSZZ Solidarnoæ O/ZG Lubin Bogdan
Nuciñski zachêca wszystkich cz³onków Zwi¹zku do zg³aszania swego uczestnictwa. Zapewnia, ¿e zabawa bêdzie przednia, a jad³a i
popitki nie braknie, a i op³ata symboliczna wobec oferowanych
atrakcji.
Od red. - Zapisy jeszcze tylko do 23 czerwca br.

M¹dry Polak po szkodzie i po szkodzie g³upi

Nasze interesy

Czêsto rozmawiam z kolegami w pracy na ró¿ne tematy, w tym
powoduj¹ce u niektórych rozdra¿nienie jak np. dot.: wyznawania
wiary, patriotyzmu, odpowiedzialnoci. Z niepokojem obserwujê, ¿e
wypowiedziane przez nich niektóre zdania wzbudzaj¹ we mnie g³êbok¹ refleksjê. Z przera¿eniem i publicznie pytam: czy w naszym
kraju musi byæ ca³y maj¹tek publiczny sprzedany? Je¿eli wszystko
sprzedamy: maj¹tek narodowy, zak³ady pracy, szpitale, zatracimy
wiarê i pozbêdziemy siê odpowiedzialnoci  to, kim pozostaniemy?
Czy Polska sprzedana do cna, bêdzie jeszcze nasza? Ci¹gle s³ychaæ
od rz¹dz¹cych o wielkiej prywatyzacji, a premier Donald, co rusz
sk³ada w naszym imieniu deklaracje, ¿e bêdziemy zwracali maj¹tki
tym, których nie mymy skrzywdzili. Rodzi siê tylko pytanie: jak mamy
na to wszystko zapracowaæ?
Dlaczego tak siê dzieje, ¿e do reprezentowania naszych spraw na
ró¿nych szczeblach zarz¹dzania wybieramy ludzi nieodpowiedzialnych? Ludzi, którzy zamiast nam pomagaæ i tworzyæ prawo pozwalaj¹ce na rozwój naszego pañstwa rozprzedaj¹ je, doprowadzaj¹c do
tego, ¿e zamiast byæ gospodarzami na swoim bêdziemy ci¹gle najemnikami i pod prêgierzem innych.
Jestemy krajem wielkich patriotycznych zrywów wolnociowych.
Dla Polski, dla wolnoci jestemy wstanie zap³aciæ najwy¿sz¹ cenê 
cenê ¿ycia. Wielu naszych rodaków zap³aci³o t¹ najwy¿sz¹ cenê bymy wyzwolili siê spod okupacji sowieckiej. A teraz na w³asne
¿yczenie i za ciê¿ko wypracowane pieni¹dze mamy staæ siê bia³ymi
najemnikami w strukturach europejskich.
Dlaczego inne rz¹dy np. Niemiec, Francji potrafi¹ zadbaæ o interes swoich obywateli? Czechy - kraj, który razem z nami wyrwa³ siê
spod okupacji sowieckiej równie¿ sobie niele radzi. A my przegrywamy. Nie potrafimy siê porozumieæ miêdzy sob¹. Nie mo¿emy zbu-

dowaæ u siebie autostrad, mamy coraz bardziej chor¹ s³u¿bê zdrowia, wpadki owiatowe przy maturach i nie tylko. £atwiej jestemy
w stanie wymieniaæ nasze pora¿ki ni¿ sukcesy.
Dobrze, ¿e uda³ nam siê premier Donald zapracowany po uszy.
Dziêki jego pracy ju¿ do kraju wraca ca³a rzesza emigrantów z Wielkiej Brytanii i Irlandii. Ostatnio pl¹sa³ po bezdro¿ach Peru (mo¿e
tam te¿ szuka³ emigrantów). Ale jak mi wiadomo poza kosztami
wyprawy i medialnym widowiskiem nic z tego nie wynik³o. Pewnie
biedaczysko i jego sztab doradców nie dotar³ do KGHM, bo inaczej
wiedzia³by, ¿e nie jest ju¿ prekursorem wycieczek ¿ycia do Peru. Ju¿
3 lata temu prezes i podró¿nik z nadania SLD(ZZPPM) Wiktor B³¹dek przeciera³ szlaki peruwiañskie w poszukiwaniu rudy miedzi, które
mia³y roz³adowaæ bezrobocie w Polsce. Po obydwóch eskapadach
peruwiañskich pozosta³y tylko pami¹tkowe zdjêcia, zap³acone rachunki i wspomnienia z podró¿y ¿ycia. Efektów dla KGHM Polska
Mied S.A. jak i dla Polski jak nie by³o, tak nie ma.
A mi pozostaje ¿yczyæ abymy zdrowi byli, m¹drzejsi i bardziej odpowiedzialni przede wszystkim za siebie.
Górnik

Wstrzymaæ pracê
nad pomostówkami

NSZZ Solidarnoæ wzywa rz¹d do wycofania z Sejmu projektu
zmiany tzw. ustawy kominowej oraz wstrzymania ustawowych
konsultacji spo³ecznych dotycz¹cych projektu ustawy o tzw. emeryturach pomostowych.
Na posiedzeniu 20 maja br. Komisja Krajowa NSZZ Solidarnoæ
zdecydowa³a, ¿e zorganizuje ogólnopolskie akcje protestacyjne w
obronie praw pracowniczych i przeciwko ³amaniu zasad dialogu spo³ecznego, jeli rz¹d nie zrealizuje postulatów Solidarnoæ.
Zdaniem przedstawicieli NSZZ Solidarnoæ, rz¹d przesy³aj¹c do
konsultacji spo³ecznych gotowy projekt ustawy o tzw. emeryturach
pomostowych z³ama³ postanowienia Komisji Trójstronnej o rozpoczêciu negocjacji w sprawie kluczowych spraw spo³eczno-gospodarczych.
Dlatego Komisja Krajowa wezwa³a rz¹d Donalda Tuska do wycofania z Sejmu ustawy kominowej i w³¹czenia tego tematu do
rozmów w Komisji Trójstronnej w obszarze kszta³towania p³ac u
przedsiêbiorców. Nie mo¿emy mówiæ o modelu kszta³towania wynagrodzeñ w sektorze przedsiêbiorstw bez rozmów o wynagrodzeniach kadry zarz¹dzaj¹cej. Ustawa kominowa jest tym samym dla
kadry zarz¹dzaj¹cej w przedsiêbiorstwach pañstwowych czym jest
neopopiwek dla pracowników - mówi Janusz niadek, przewodnicz¹cy Komisji Krajowej NSZZ Solidarnoæ.
Zwi¹zkowcy domagaj¹ siê równie¿ wstrzymania spo³ecznych
konsultacji ustawy o emeryturach dla osób pracuj¹cych w warunkach szczególnych i szczególnym charakterze (tzw. emerytury
pomostowe). Zdaniem zwi¹zkowców rz¹d z³ama³ ustalenia z Komisji Trójstronnej, zgodnie z którymi uprawnienia do obni¿onego wieku emerytalnego dla osób pracuj¹cych w warunkach szczególnych
lub szczególnym charakterze mia³y byæ przedmiotem negocjacji.
W zwi¹zku z takim dzia³aniem rz¹du Komisja Krajowa NSZZ
Solidarnoæ upowa¿ni³a prezydium KK do zorganizowania ogólnopolskiej akcji protestacyjnej w obronie praw pracowniczych i
przeciwko ³amaniu zasad dialogu spo³ecznego.
Po uchwale Komisji Krajowej
21 maja, podczas posiedzenia prezydium Komisji Trójstronnej strona rz¹dowa zobowi¹za³a siê do wycofania z ustawowych konsultacji spo³ecznych projektu ustawy o emeryturach pomostowych i
powrót do negocjacji w Komisji Trójstronnej.
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