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Z okazji Barbórki - górniczego �wiêta ȳczymy Górnikom wytrwa³o�ci

w ciê¿kiej i niebezpiecznej pracy oraz bezpieczeñstwa i spokoju przy jej

wykonywaniu, pracownikom kopalñ, Rencistom i Emerytom

górniczym oraz Cz³onkom Ich Rodzin wszelkiej pomy�lno�ci, zdrowia,

szczê�cia oraz sukcesów w ¿yciu zawodowym i prywatnym.

Niech �wiêta Barbara nieustannie otacza Was i Wasze Rodziny

ochronnymi ramionami, zapewniaj¹c poczucie bezpieczeñstwa,

komfortu ¿yciowego i pewno�ci dnia jutrzejszego

z górniczym pozdrowieniem - SZCZÊ�Æ BO¯E!

Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ �Solidarno�æ�

Komisje Miêdzyzak³adowe i Zak³adowe NSZZ �Solidarno�æ� oraz

Redakcja �Pryzmatu�

£¹czenie kopalñ i hut oraz ZWR z Zak³adem Hydrotech-
nicznym wraca jak bumerang

Powrót do Restrukturyzacji
w KGHM

Od prawie 20-stu lat toczy siê dyskusja nad zmniejszeniem ilo-
�ci Oddzia³ów w KGHM Polska Mied� S.A. poprzez po³¹czenie 3-ch
kopalñ w jedn¹, 3-ch hut w jedn¹ oraz Zak³adu Hydrotechnicznego
z Zak³adem Wzbogacania Rud.

Do NSZZ �Solidarno�æ� dotar³o Zarz¹dzenie prezesa Zarz¹du KGHM
Polska Mied� S.A. Herberta Wirhta nr PZ/78/2010. W zarz¹dzeniu tym
prezes powo³uje 3 zespo³y maj¹ce za zadanie opracowanie docelo-
wych struktur organizacyjnych oraz dopracowanie programu realiza-
cyjnego zmierzaj¹cego do likwidacji:

1. kopalni Lubin, Rudna i Polkowice-Sieroszowice i utworzenia w ich
miejsce jednej zespolonej kopalni,

2. hut miedzi G³ogów, Legnica i Cedynia i utworzenia w ich miejsce
jednej zespolonej huty,

3. Zak³adu Wzbogacania Rud i Zak³adu Hydrotechnicznego i utworze-
niem w ich miejsce jednego zak³adu.

Wydane polecenie wzbudzi³o niepokój SKGRM NSZZ �Solidarno�æ�,
gdy¿ przybli¿a widmo restrukturyzacji, która spowoduje pogorszenie
bezpieczeñstwa zatrudnienia (planowana redukcja 1500 stanowisk pra-
cy) i pracy (mo¿liwo�æ przemieszczania pracowników w ró¿ne warunki
geologiczno-górnicze) oraz zgodnie z przepisami obecny Zak³adowy
Uk³ad Zbiorowy Pracy w nowopowsta³ych zak³adach przestanie obo-
wi¹zywaæ po 12-stu miesi¹cach.

Zarz¹dzenie narusza postanowienia porozumienia koñcz¹cego spór
zbiorowy, zawartego 27 pa�dziernika 2008r, pomiêdzy pracodawc¹ re-
prezentowanym przez Zarz¹d Spó³ki a dzia³aj¹cymi w KGHM Polska Mied�
S.A. Organizacjami Zwi¹zkowymi. W porozumieniu tym zwi¹zki zobo-
wi¹za³y siê do odst¹pienia od protestów � pogotowia strajkowego i
strajku, a Zarz¹d zobowi¹za³ siê do:



1. Zarz¹d KGHM Polska Mied� S.A. uchylaj¹c uchwa³ê nr 294/VI/
2008 z dnia 3 czerwca br. odst¹pi³ od realizacji projektu utworzenia
Kopalni Zespolonej przy likwidacji istniej¹cych ZG Lubin, ZG Polkowi-
ce-Sieroszowice i ZG Rudna, o którym mowa w w/w uchwale.

2. Zarz¹d KGHM Polska Mied� S.A. uchylaj¹c uchwa³ê nr 444/VI/
2008 z dnia 5 sierpnia br. odst¹pi³ od projektu konsolidacji HM G³ogów,
HM Legnica, o którym mowa w w/w uchwale.

Teraz w oficjalnym stanowisku w³adze Polskiej Miedzi zapewniaj¹, ¿e
zamierzaj¹ dotrzymaæ danego w 2008 roku s³owa i nie maj¹ w planach
³¹czenia oddzia³ów górniczych. Wed³ug Dariusza Wyborskiego, dyrek-
tora departamentu public relations, oskar¿enia Solidarno�ci s¹ bezza-
sadne. A dokument, na który powo³uje siê Solidarno�æ, dotyczy sporz¹-
dzenia analizy i planu etatyzacji ci¹gu produkcyjnego na najbli¿sze lata
w zwi¹zku z budow¹ nowego pieca zawiesinowego w G³ogowie oraz
wej�ciem w nowe z³o¿e G³ogów G³êboki Przemys³owy. - Zarz¹d KGHM
jako odpowiedzialny pracodawca musi przewidywaæ skutki stosowa-
nia nowych technologii w produkcji - przekonuje Dariusz Wyborski.

Wyja�nienia dyrektora departamentu public relations s¹ ma³o wiary-
godne, to propaganda i mamienie naiwnych. W dokumencie wyra�nie
zapisano cel, w jakim siê powo³uje zespo³y wyznaczaj¹c im termin reali-
zacji � do 25 marca 2011r. ma byæ opracowany ca³o�ciowy projekt
Restrukturyzacji KGHM Polska Mied� S.A. okre�laj¹cy harmonogram
realizacyjny likwidacji Oddzia³ów i utworzenie na ich maj¹tku nowych.
Wypowied� dyrektora Dariusza jest tylko zas³on¹ dymn¹, która ma zro-
biæ wodê z mózgu zatrudnionym w KGHM.

SKGRM NSZZ �Solidarno�æ� uwa¿a, ¿e jest to pierwszy krok Za-
rz¹du KGHM Polska Mied� S.A. w kierunku ³¹czenia kopalñ w jedn¹
kopalniê, hut w jedn¹ hutê i ZWR i ZH w jeden Oddzia³. Nie zgadza-
my siê na takie dzia³ania. £¹czenie kopalñ nie wchodzi w rachubê.
Takie dzia³ania Zarz¹du naruszaj¹ porozumienie z pa�dziernika 2008
roku, w którym Zarz¹d zobowi¹za³ siê do zaprzestania restrukturyza-
cji kopalñ i hut �Polskiej Miedzi� polegaj¹cej na stworzeniu jednej
kopalni i jednej huty na bazie istniej¹cych.

Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ �Solidarno�æ� 19
listopada 2010r za¿¹da³a natychmiastowego spotkania z prezesem
Zarz¹du KGHM Polska Mied� S.A. Herbertem Wirthem i wyja�nienia
dzia³añ zarz¹du KGHM.

Uwa¿a, ¿e dalsza kontynuacja przez pracodawcê prac zmierzaj¹-
cych do likwidacji Oddzia³ów KGHM stanowi jednostronne odst¹-
pienie Zarz¹du Spó³ki od porozumienia zawartego 27 pa�dziernika
2008r.koñcz¹cego spór zbiorowy. A w przypadku zerwania porozu-
mienia przez stronê pracodawcy, strona spo³eczna posiadaj¹c de-
legacjê za³ogi wyra¿on¹ w referendum z 20 pa�dziernika 2008r. ma
prawo do zorganizowania legalnego strajku.

W miejsce odwo³anego Ryszarda Janeczka wiceprezesa
KGHM Polska Mied� S.A. Rada Nadzorcza powo³a³a Woj-
ciecha Kêdziê

Nowy wiceprezes
19 listopada rada nadzorcza KGHM Polska Mied� powo³a³a Woj-

ciecha Kêdziê do zarz¹du spó³ki, powierzaj¹c mu funkcjê wicepre-
zesa odpowiedzialnego za produkcje.

Wiceprezes KGHM Polska Mied� S.A. Wojciech Kêdzia zast¹pi³ na
fotelu wiceprezesa KGHM ds. produkcji Ryszarda Janeczka, prawnika z
wykszta³cenia.

Nowy wiceprezes to absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wroc³awiu - dr nauk ekonomicznych i Wydzia³u Górniczego Politechni-
ki Wroc³awskiej - magister in¿ynier górnik.

Karierê rozpoczyna³ w KGHM Polska Mied� S.A Oddzia³ Zak³ady Gór-
nicze �Rudna�, pracuj¹c od 1992-2002r. jako: sztygar zmianowy, kie-
rownik oddzia³u, nadsztygar. Nastêpnie w 2002r. przechodzi do KGHM
Polska Mied� S.A. Oddzia³ Biuro Zarz¹du, gdzie zajmuje stanowisko kie-
rownika Wydzia³u, G³ównego In¿yniera w Departamencie Nowych Przed-
siêwziêæ Gospodarczych. Od 2005 do czasu powo³ania na wiceprezesa
pe³ni funkcje: Dyrektora Naczelnego, Dyrektora Departamentu, p.o. Dy-
rektora Generalnego - w obszarze produkcji (planowanie produkcji,
koordynacja, kontrola jako�ci oraz kosztów).

Dodatkowo pe³ni funkcjê przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej Przed-
siêbiorstwa Budowy Kopalñ PeBeKa S.A.

Obecnie zarz¹d KGHM Polska mied� S.A. sk³ada siê z trzech osób:
Herbert Wirth - prezes, Maciej Tybura - I wiceprezes ds. finansowo-
ekonomicznych, Wojciech Kêdzia � wiceprezes ds. produkcji.

Pierwsze spotkanie na szczeblu rz¹dowym nowego Prze-
wodnicz¹cego �Solidarno�ci�

Piotr Duda spotka³

siê z Minister Fedak
Piotr Duda w rozmowie z minister pracy i polityki spo³ecznej Jolant¹

Fedak poruszy³ kilka kwestii, w tym najwa¿niejsz¹ dotycz¹c¹ p³acy mini-
malnej, o czym pisali�my w poprzednim numerze.

Piotr Duda apeluje do rz¹du o nieszukanie oszczêdno�ci u najubo¿-
szych. Za³amuj¹cy siê dialog spo³eczny, szanse na jego o¿ywienie oraz
zmiany w Solidarno�ci, to niektóre z poruszonych kwestii. Wojciech
Gumu³ka, rzecznik przewodnicz¹cego Komisji Krajowej NSZZ Solidar-
no�æ, przedstawia najwa¿niejsze fragmenty rozmowy w poni¿ej zamiesz-
czonym artykule:

Najwa¿niejszym w¹tkiem spotkania by³a sprawa nierealizowania przez
rz¹d ustaleñ podjêtych wcze�niej w Komisji Trójstronnej. Chodzi o nie-
podwy¿szenie kryteriów dochodowych uprawniaj¹cych do �wiadczeñ
z pomocy spo³ecznej, a tak¿e ustalenie przez gabinet Donalda Tuska
wysoko�ci p³acy minimalnej na poziomie 1386 z³, choæ wcze�niej re-
prezentuj¹cy rz¹d w Komisji Trójstronnej Waldemar Pawlak i Jolanta
Fedak zgodzili siê, by w 2011 roku wynosi³a ona 1408 z³.

Minister Jolanta Fedak wyja�ni³a, ¿e odrzucenie ustaleñ Komisji Trój-
stronnej to decyzja ministra finansów. D³ug publiczny jest blisko pozio-
mu 55 proc. PKB i rz¹d bezwzglêdnie tnie wydatki. Takimi dzia³aniami
rz¹d przerzuca ciê¿ar walki z kryzysem na najubo¿szych. Solidarno�æ
nigdy tego nie zaakceptuje - zapowiada Piotr Duda.

Przewodnicz¹cy Komisji Krajowej podkre�la, ¿e w przypadku kryte-
riów dochodowych uprawniaj¹cych do �wiadczeñ z pomocy spo³ecz-
nej chodzi o kwotê ok. 600 mln z³. Dla bud¿etu jest to suma do wygo-
spodarowania, bez wielkiego wp³ywu na wysoko�æ deficytu. Mo¿na

Za³oga kolejnego Oddzia³u KGHM Polska Mied� S.A. Za-
k³ad Wzbogacania Rud podczas przeprowadzonego refe-
rendum w zdecydowanej wiêkszo�ci opowiedzia³a siê za
Strajkiem

Widmo strajku coraz bli¿ej
Podczas przeprowadzonego w dniach 16 � 18 listopada 2010r

przez NSZZ �Solidarno�æ� i ZZPPM przed strajkowego referendum
Pracownicy KGHM Polska Mied� S.A. Zak³ad Wzbogacania Rud pod-
jêli decyzjê.

Po zasiêgniêciu opinii w�ród pracowników O/ZWR Polkowice na
podstawie art. 20 ust 1 ustawy o rozwi¹zywaniu sporów zbiorowych
stwierdzono:
1. Na 964 zatrudnionych udzia³ w referendum wziê³o 800 pracowni-

ków (wydano kart do g³osowania), co stanowi 82,99%,
2. Opiniê w sprawie wyrazi³o 663 zatrudnionych, co stanowi 68,77%

stanu osobowego zak³adu.
3. Za og³oszeniem strajku opowiedzia³o siê 574 pracowników, co sta-

nowi 86,57% g³osuj¹cych.
4. Nie wyrazi³o zgody na akcjê protestacyjn¹ 77 pracowników, co

stanowi 11,67% g³osuj¹cych.
5. G³osów niewa¿nych stwierdzono 12, co stanowi 1,8%.

Na podstawie wyników z przeprowadzonego referendum, w ramach
prowadzonego sporu zbiorowego, o:
1. dwudziestoletnie gwarancje zatrudnienia w przypadku dalszej pry-

watyzacji KGHM Polska Mied� S.A.,
2. o wpisanie do Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy dla pracow-

ników KGHM Polska Mied� S.A., obowi¹zuj¹cych w chwili obecnej
w Spó³ce, postanowieñ dotycz¹cych ochrony zdrowia pracowni-

znale�æ inne mo¿liwo�ci ciêæ w bud¿ecie, zamiast oszczêdzaæ na naj-
ubo¿szych, ¿yj¹cych czêsto poni¿ej minimum biologicznego - zaznacza
Duda.

Podczas spotkania rozmawiano te¿ o przygotowywanych przez rz¹d
ustawach ¿³obkowej i o pieczy zastêpczej. (...) Dziêki ustawie ¿³obkowej
³atwiejsze bêdzie zak³adanie takich placówek. Z kolei ustawa o pieczy
zastêpczej powinna doprowadziæ do sprofesjonalizowania instytucji
rodziny zastêpczej. Szef Solidarno�ci Piotr Duda zadeklarowa³ poparcie
zwi¹zku dla obu tych rozwi¹zañ.

Minister Fedak z³o¿y³a gratulacje Piotrowi Dudzie z racji objêcia
przez niego stanowiska szefa Komisji Krajowej. Rozmówcy zade-
klarowali chêæ wspó³pracy we wszystkich istotnych kwestiach spo-
³ecznych.



ków � �pakietu medycznego�,
3. poszanowania przez pracodawcê wolno�ci zwi¹zkowej, w szcze-

gólno�ci prawa zwi¹zków zawodowych � sygnatariuszy ZUZP do
interpretacji jego postanowieñ.

Komisja przeprowadzaj¹ca referendum stwierdzi³a, ¿e pracow-
nicy Zak³adu Wzbogacania Rud upowa¿nili NSZZ �Solidarno�æ� do
przeprowadzenia strajku.

�Ubolewamy nad brakiem porozumienia z pracodawc¹, NSZZ
�Solidarno�æ� by³ przygotowany na zawarcie ugody w ramach spo-
ru. Jednak brak kompetencji ze strony pe³nomocników Zarz¹du do
zawarcia porozumienia, doprowadzi³ do wstêpu na �cie¿kê osta-
teczno�ci. Stoimy przed murem niechêci zbudowanym przez Zarz¹d
KGHM Polska Mied� S.A. Prezesa H. Wirtha i nie pozosta³o nam nic
innego jak jego rozbicie. Otrzymali�my w referendum na t¹ czyn-
no�æ zgodê za³ogi, która zadeklarowa³a siê poprzeæ ¿¹dania NSZZ
�Solidarno�æ�. Uzna³a, ¿e bezpieczeñstwo pracy i zdrowia oraz wol-
no�æ zwi¹zkowa i waloryzacja p³acy pracowniczej jest warta walki a
nawet podjêcia strajku.� � mówi Franciszek Poselu¿ny Przewodni-
cz¹cy NSZZ �Solidarno�æ� KGHM PM S.A. O/ZWR

W tocz¹cym siê sporze zbiorowym w KGHM Polska Mied�
S.A. pozosta³y jeszcze tylko mediacje w jednym Oddziale
Spó³ki.

Ostatnia nadzieja
na porozumienie

Termin ostatnich mediacji w tocz¹cym siê sporze zbiorowym w
KGHM Polska Mied� S.A. Oddzia³ Zak³ad Hydrotechniczny zbli¿a siê
szybko.

Nieprzejednane stanowisko Zarz¹du KGHM PM S.A., uchylaj¹cego
siê od negocjacji ze stron¹ spo³eczn¹, poprzez wyznaczenie do nich
dyrektorów poszczególnych Oddzia³ów Spó³ki, bez udzielenia im sto-
sownych upowa¿nieñ do negocjacji i zawarcia porozumienia w prowa-
dzonym ponad rok sporze zbiorowym zaowocuje niebawem kolejnym
referendum.

W 4-ch Oddzia³ach Spó³ki spór zbiorowy wkroczy³ ju¿ w przedostat-
ni etap, NSZZ �Solidarno�æ� pozosta³o tylko wyznaczenie terminu i roz-
poczêcie strajku o spe³nienie ¿¹dañ zg³oszonych 27 listopada 2009r.

Referenda przed strajkowe zakoñczy³y siê w O/ZG �Lubin�, O/ZG
�Polkowice-Sieroszowice�, O/ZG �Rudna� i O/ZWR. We wszystkich tych
zak³adach pracownicy wypowiedzieli siê w przyt³aczaj¹cej wiêkszo�ci
za strajkiem.

Zwi¹zkowcom w ramach sporu pozosta³y mediacje w KGHM Oddzia³
Zak³ad Hydrotechniczny, które odbêd¹ siê 30 listopada 2010r. w obec-
no�ci mediatora Pani Ma³gorzaty Celiñskiej. Nale¿y siê spodziewaæ, ¿e
wzorem pozosta³ych Oddzia³ów, Zarz¹d KGHM podbudowany ostatni¹
100% podwy¿k¹ swojej p³acy podstawowej, nie zmieni swego postê-
powania i nie udzieli upowa¿nienia swoim przedstawicielom w prowa-
dzonych z Solidarno�ci¹ rokowaniach. Brak upowa¿nienia do rokowañ
w przedmiocie sporu zablokuje mo¿liwo�æ zawarcia porozumienia.
Mediacje zakoñcz¹ siê tak jak w pozosta³ych Oddzia³ach - spisaniem
protoko³u rozbie¿no�ci w obecno�ci mediatora. Stronie spo³ecznej
pozostanie tylko przeprowadzenie w ramach tocz¹cego siê sporu zbio-
rowego referendum przed strajkowego w KGHM Polska Mied� S.A. Od-
dzia³ Zak³ad Hydrotechniczny.

�NSZZ �Solidarno�æ� chce porozumienia, bêdzie negocjowa³ z
pracodawc¹ wykazuj¹c dobr¹ wolê z poszanowaniem strony praco-
dawcy. Jednak jak pokazuje dotychczasowe nabyte do�wiadczenie
z pozosta³ych Oddzia³ów Zarz¹d uchyla siê od odpowiedzialno�ci
za nasz¹ Polsk¹ Mied�, szuka biznesu w Kanadzie, Niemczech, ener-
getyce cieplnej (zakup WUPEC Legnica), profilaktyce zdrowotnej
(zakup uzdrowisk K³odzkich i Po³czyn Zdrój) d¹¿y do ustalenia sobie
ponad miarê wysokich uposa¿eñ, a los ci¹gu technologicznego przy-
nosz¹cego t³uste dochody i szerokiej rzeszy zatrudnionych w KGHM
Polska Mied� S.A. jest mu obojêtny. Jeste�my przygotowani na spi-
sanie protoko³u rozbie¿no�ci. Jednak, jeszcze jest zbyt wcze�nie na
wyznaczenie terminu referendum i w przypadku pozytywnej opinii
za³ogi - strajku. Czekamy z pracownikami O/Hydrotechnicznego na
mediacje z nadziej¹ na przebudzenie Zarz¹du Spó³ki i spisanie z
nami porozumienia satysfakcjonuj¹cego pracowników.� � mówi
S³awomir Kleczyñski przewodnicz¹cy NSZZ �Solidarno�æ� KGHM
Polska Mied� S.A. Oddzia³ Zak³ad Hydrotechniczny i dodaje: �pra-
cownicy Hydrotechnicznego sw¹ dumê maj¹ i jak w pozosta³ych
Oddzia³ach bêd¹ domagaæ siê swoich praw, choæby w strajku.�

NSZZ �Solidarno�æ� kieruje do Herberta Wirtha prezesa
KGHM Polska Mied� S.A. kolejne wyst¹pienie w sprawie
wzrostu p³acy pracowniczej.

Pracownicy

 ¿¹daj¹ podwy¿ek
Po przeprowadzonej analizie sytuacji makro-ekonomicznej Spó³-

ki i odbiegaj¹cej od niej sytuacji p³acowej szeregowych pracowni-
ków, w kontek�cie ostatnich podwy¿ek po kilkadziesi¹t tysiêcy z³o-
tych miesiêcznie p³acy zasadniczej prezesa i jego zastêpców, Sek-
cja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ �Solidarno�æ� ¿¹da wzro-
stu p³acy pracowniczej, poprzez podniesienie ka¿dej stawki w tabe-
li plac zasadniczych o 300 z³.

W skierowanym 26 listopada 2010r. pi�mie do prezesa Zarz¹du KGHM
zwi¹zkowcy z Solidarno�ci stwierdzaj¹, ¿e otrzymali od pracodawcy ana-
lizê wynagrodzeñ za 10 m-cy br., z której wynika, ¿e kolejny ju¿ rok z
rzêdu nast¹pi³ spadek p³acy realnej pracowników KGHM. Maj¹ nadziejê,
¿e Zarz¹d zadowolony z podwy¿ek o 80% swojej p³acy, uwzglêdni ko-
nieczno�æ wzrostu wynagrodzeñ pracowniczych, w formie proponowa-
nej przez NSZZ �Solidarno�æ�.

SKGRM NSZZ �Solidarno�æ� ma nadziejê, ¿e Zarz¹d podpisze przed-
³o¿ony:
1. 3 grudnia 2009r. projekt Protoko³u nr 13 do ZUZP zawieraj¹cy

postanowienia obowi¹zuj¹ce teraz w Spó³ce poza uk³adem i dosto-
sowuj¹ce go, do zmieniaj¹cego siê kodeksu pracy. Ich wpisanie nie
spowoduje jakichkolwiek skutków finansowych dla pracodawcy jak
np.: corocznego negocjacyjnego ustalania wska�nika wzrostu p³a-
cy pracowniczej; wpisania abonamentu medycznego; Pracownicze-
go Programu Emerytalnego; wykre�lenie z uk³adu postanowieñ za-
wieraj¹cych art. 1131 wykre�lonego z kodeksu pracy (od red.: art.
1131 zabezpiecza³ pracowników przed podwójnym karaniem � po-
zostawienie zapisów w ZUZP bez jego tre�ci, umo¿liwia podwójne
karanie pracownika za jedno przewinienie, np. upomnienie i pozba-
wienie 14 pensji).

2. 7 grudnia 2009r. projekt protoko³u nr 14 do ZUZP zawieraj¹cy w
swej tre�ci unormowania kszta³tuj¹ce szerzej i korzystniej uprawnie-
nia pracownicze, jak np.: postulowany przez organizacje zwi¹zkowe
wzrost stawek osobistego zaszeregowania o 300z³; rozszerzenie
przyznawania pomocy szkolnej na dzieci studiuj¹ce do wieku 25 lat.

NSZZ �Solidarno�æ� jako priorytetowe traktuje konieczno�æ podnie-
sienia p³acy zasadniczej wszystkich pracowników poza kontraktowymi
o 300 z³.

Niedopuszczalnym jest zdaniem NSZZ �Solidarno�æ�, aby w jed-
nej firmie p³aca jednego pracownika na powierzchni wynosi³a 85.000
z³ a �rednia p³aca zasadnicza pracowników zatrudnionych pod zie-
mi¹ w kopalniach KGHM Polska Mied� wynosi³a 1.713,77 z³! Taka
rozpiêto�æ p³acowa jest ca³kowicie spo³ecznie nie akceptowalna.

Zysk netto KGHM Polska Mied� S.A. za III kwarta³ jest
prawie trzykrotnie wy¿szy od ubieg³orocznego

Pad³ kolejny rekord
KGHM wypracowa³ za trzy kwarta³y br. zysk netto 3 miliardy 240

milionów z³, co stanowi 83% prognozowanego wyniku rocznego.
Porównuj¹c do roku ubieg³ego, zysk wypracowany przez za³ogê za
9 m-cy jest wy¿szy o ponad 1,389 miliarda z³.

Ca³oroczna prognoza Zarz¹du mówi o 3,91 miliarda z³ czystego
zarobku, analitycy oczekuj¹ przekroczenia 4-ch miliardów z³ zysku net-
to za rok 2010. �Maj¹c na uwadze relatywnie wysoki poziom realizacji
prognozowanych wyników oraz korzystn¹ bie¿¹c¹ sytuacjê makro-
ekonomiczn¹ spó³ka rozwa¿a mo¿liwo�æ korekty prognozy wyniku fi-
nansowego na 2010 rok� � mówi Maciej Tybura, wiceprezes KGHM
ds. finansowych

Bardzo dobre wyniki spó³ki, zgodnie z postanowieniami ZUZP dla
pracowników KGHM Polska Mied� S.A., przek³adaj¹ siê na zwiêkszona
nagrodê roczn¹, która jest ju¿ wyp³acana zaliczkowo w br. Dziêki tym
wyp³atom pracownicy nie odczuli tak braku waloryzacji p³acy.

Jak¹ si³ê nabywcz¹ bêd¹ posiadaæ nie waloryzowane od ponad
2-ch lat pensje górnicze, w momencie za³amania koniunktury na
metale? Ilu górników pracuj¹cych pod ziemi¹ zarobi poni¿ej �red-
niej krajowej, która ju¿ obecnie oscyluje w granicy 3,5 tys. z³?
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Msze �w. Barbórkowe
4 grudnia, godz. 900 - Centralna  Msza �w.
Duszpasterstwo Parafii �w. Maksymiliana Marii Kolbego w Lubi-

nie oraz  KGHM Polska Mied� S.A. w Lubinie zapraszaj¹ mieszkañców
Zag³êbia Miedziowego na uroczyst¹ Mszê �wiêt¹  z okazji Barbórki,
odprawion¹ w intencji górników i ich rodzin, w dniu 4 grudnia o
godzinie 900- w Ko�ciele p.w. �w. Maksymiliana Marii Kolbego w

�Cz³owiek jest wielki nie przez to, kim jest, nie przez to co
ma, lecz przez to czym dzieli siê z innymi� - Jan Pawe³ II

Mo¿esz pomóc !
Ka¿dy mo¿e pomóc, wystarczy tylko udaæ siê do siedziby Soli-

darno�ci i pozostawiæ bon.
Komisja Zak³adowa NSZZ �Solidarno�æ� O/ZG �Rudna� i Komisja

Miêdzyzak³adowa NSZZ �Solidarno�æ� O/ZG �Lubin� APELUJE do
cz³onków i sympatyków Solidarno�ci � do wszystkich ludzi dobrej
woli - o wsparcie organizowanej przed �wiêtami Bo¿ego Narodzenia
- akcji pomocy ubogim rodzinom.

Akcja polega na zbiórce bonów ¿ywno�ciowych, które tu¿ przed
�wiêtami Bo¿ego Narodzenia zostan¹ wymienione na ¿ywno�æ i prze-
kazane najubo¿szym.

Wszystkie osoby dobrej woli, chc¹ce wesprzeæ tak szlachetn¹
akcjê charytatywn¹ mog¹ przekazaæ czê�æ swoich bonów ¿ywno-
�ciowych � w siedzibach NSZZ �Solidarno�æ� ZG Rudna G³ówna i
ZG Lubin G³ówny, maksymalnie do dnia 18 grudnia 2007r.

Organizatorzy akcji z góry dziêkuj¹ za zrozumienie i ¿yczliwo�æ!

13 grudnia 1981r. lewicowe w³adze wprowadzi³y w Pol-
sce stan wojny z narodem - Pamiêtamy o ofiarach stanu
wojennego!

O tym nie mo¿na zapomnieæ
29 lat temu - 13 grudnia 1981r. rozpoczê³a siê tragedia wielu

polskich rodzin.
Dzisiaj Prezydent Rzeczypospolitej Polski wywodz¹cy siê z Platfor-

my Obywatelskiej, która rz¹dzi w Polsce zaprasza do swojej siedziby
dyktatora � odpowiedzialnego za wprowadzenie stanu wojennego i
ofiary jego wprowadzenia Wojciecha Jarozelskiego.

Wtedy 29 lat temu na rozkaz genera³a, premiera i szefa Wojskowej
Rady Ocalenia Narodowego Wojciecha Jarozelskiego zdeptano raczku-
j¹c¹ demokracjê, cofaj¹c j¹ i gospodarkê Polski w rozwoju o 8 lat.

Z rozkazu tego lewicowego dyktatora � powo³anego na eksperta
Prezydenta RP Bronis³awa Komorowskiego - dokonano pacyfikacji za-
k³adów pracy i represjonowano polskich obywateli. ¯ycie straci³o po-
nad 100 osób.

Ju¿ rano 14 grudnia robotnicy, w prote�cie przeciw brutalno�ci w³a-
dzy, przystêpowali do strajków. Stanê³y zak³ady pracy. W odpowiedzi
komunistyczna w³adza, przy pomocy specjalnych oddzia³ów MO i ZOMO
pacyfikowa³a zak³ady pracy. Zwalniano z pracy najaktywniejszych pra-
cowników, którzy mieli odmienne zdanie ni¿ PZPR-owcy. Wielu oso-
bom wytoczono procesy i na podstawie dekretu stanu wojennego osa-
dzono w wiêzieniach. Stan wojenny to czas, w którym przela³a siê krew
wielu niewinnych ludzi. Ju¿ 16 grudnia 1981 roku w kopalni �Wujek�
od milicyjnych kul zginê³o sze�ciu górników, nastêpnych trzech zmar³o
w szpitalu, a kilkudziesiêciu zosta³o rannych.

W Lubinie 31 sierpnia 1982r. (trwa³ stan wojenny) �Solidarno�æ�
zaapelowa³a o liczne uczestnictwo w pokojowych manifestacjach or-
ganizowanych na terenie ca³ej Polski dla uczczenia drugiej rocznicy
podpisania tzw. porozumieñ gdañskich. Mia³y siê one odbyæ wszêdzie
tam, gdzie idee �Solidarno�ci� by³y bardzo ¿ywe. Autorzy stanu wojen-
nego nie zamierzali jednak pozostawaæ bierni wobec tak masowego
zrywu pokojowego. Demonstracje brutalnie st³umiono, do najkrwaw-
szych nale¿a³a manifestacja lubiñska.

Dzia³ania profilaktyczne w postaci aresztowañ, rozmów ostrzegaw-
czych i inne (maj¹ce uprzedziæ manifestacje) ze strony komunistycz-
nych w³adz nie powstrzyma³y dzia³aczy �Solidarno�ci�. Podobnie jak w
innych miastach Polski, w Lubinie równie¿ rozpoczêto przygotowania
do przeprowadzenia manifestacji. Drukowano ulotki, malowano napisy
na murach. Mia³a siê ona rozpocz¹æ 31 sierpnia 1982 r. o godz. 1500 na
Placu Wolno�ci. Wed³ug danych MO zgromadzi³o siê tam ok. 5 tys.
demonstrantów. Po godz. 1500 na plac wjecha³a karetka pogotowia
ratunkowego, z której dano sygna³ do rozpoczêcia manifestacji. �pie-
wano hymn narodowy. Manifestuj¹cy rozpoczêli równie¿ uk³adanie krzy-
¿a z kwiatów, co spowodowa³o wydanie rozkazu rozproszenia zgroma-
dzonych osób. Ludzie jednak �nie odpu�cili� co spowodowa³o u¿ycie
si³y przez milicjantów i zomowców Podczas brutalnego ataku na spo³e-
czeñstwo, dosz³o do otwarcia ognia w stronê manifestantów. W wyni-
ku tego �mieræ ponie�li Mieczys³aw Po�niak, Andrzeja Rajkowski i Mi-
cha³ Adamowicz. Oprócz tego kilkadziesi¹t osób zosta³o rannych.

Wymiana pokoleniowa trwa w kopalniach miedziowych pracow-
ników pamiêtaj¹cych czas strajków stanu wojennego ju¿ prawie
siê nie u�wiadczy. Na msze organizowane w rocznicê wprowadze-
nia stanu wojennego przychodzi coraz mniej wiernych. A by³y czasy,
¿e ludzie nie mie�cili siê w ko�ciele.

Naród, który zapomina o swojej przesz³o�ci nie ma przed sob¹
przysz³o�ci.

�Naród, który traci pamiêæ, traci sumienie� - Zbigniew Herbert

Lubinie (na osiedlu �Przylesie� ul. Ksiêdza Stefana Kardyna³a Wy-
szyñskiego).

4 grudnia, godz. 1600  - Msza �wiêta w ko�ciele pw. �w. Barba-
ry w Lubinie

Jak co roku, odprawiona zostanie równie¿ Msza �w. w Ko�ciele
pw. �w. Barbary w Lubinie. Organizatorem jest: Komisja Miêdzyza-
k³adowa NSZZ �Solidarno�æ� ZG �Lubin�, która zaprasza górników
wraz z rodzinami  do licznego uczestnictwa i wspólnej modlitwy
oraz poczty sztandarowe.

Z wdziêczno�ci, - górnicy Zag³êbia Miedziowego udali
siê do Jasnogórskiej Pani - naszej Matki i Królowej - aby
za jej po�rednictwem wypraszaæ u Boga potrzebne ³aski

XX Pielgrzymka górników
W zorganizowanej przez Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ

�Solidarno�æ� XX Ogólnopolskiej Pielgrzymce Górników na Jasn¹
Górê udzia³ wziê³o ponad 2,5 tys. górników.

W niedzielê 21 listopada, pielgrzymów powita³ Proboszcza � Prze-
or Parafii �w. Barbary O. Ryszard Bortkiewicz. Nastêpnie, w strojach
galowych z pocztami sztandarowymi, górnicy przemaszerowali z Ko-
�cio³a �wiêtej Barbary w Czêstochowie na Jasn¹ Górê do Bazyliki
Jasnogórskiej. Z³o¿yli kwiaty pod pomnikiem Prymasa Tysi¹clecia,
kardyna³a Stefana Wyszyñskiego. Tradycyjnie delegacje i poczty sztan-
darowe NSZZ �Solidarno�æ� z kopalñ ca³ej Polski wziê³y udzia³ w Dro-
dze Krzy¿owej na wa³ach jasnogórskich.

Podczas Mszy �w. w Bazylice Jasnogórskiej koncelebrowanej pod
przewodnictwem ks. bp. Kazimierza Ryczana oraz kap³anów: kapela-
na SG i E NSZZ �Solidarno�æ� ks. Pra³. Bernarda Czerneckiego, O. Jana
Zinówko, oraz ks. pra³ata Andrzeja Pa�dziutko i O. Jana ̄ aka, Górnicy
w modlitwie dziêkowali za bezpieczn¹ pracê, prosili o kolejny, pomy�l-
ny rok, modlili siê za kolegów, którzy stracili ¿ycie lub zdrowie w trud-
nej i niebezpiecznej pracy górniczej. Intencje po³¹czy³y w modlitwie
górników, wydobywaj¹cych mied�, wêgiel kamienny i brunatny, siar-
kê, sól, rudy metali, ropê i gaz.

Biskup Kazimierz Ryczan z diecezji kieleckiej w homilii podkre�la³,
¿e: pracy górników nie wolno lekcewa¿yæ, dlatego pañstwo po-
winno szczególnie dbaæ o kopalnie, aby nie podzieli³y losu pol-
skich stoczni. A takie obawy wci¹¿ górnikom towarzysz¹. Z dnia na
dzieñ powiêkszaj¹ siê szeregi bezrobotnych, z zagranicy sprowa-
dzamy wêgiel i siarkê, a nasi górnicy szukaj¹ chleba dla dzieci.

Tradycyjnie, jak co roku, Polsk¹ Mied� reprezentowa³y delega-
cje z pocztami sztandarowymi 3-ch miedziowych kopalñ KGHM
Polska Mied� S.A. Oddzia³ ZG: �Lubin�; �Polkowice-Sieroszowi-
ce� i �Rudna�.


