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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

APEL

W imieniu Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ zwracamy siê do
wszystkich cz³onków zwi¹zku o rezygnacjê z
prac w Obwodowych Komisjach Wyborczych.
Dzia³aniu Zarz¹du jak i Rady Nadzorczej KGHM
Polska Mied S.A. s¹ ewidentnym ³amaniem
prawa.
W dniach 11 i 12 maja 2011 r. pracownicy
wybrali swoich przedstawicieli do Rady Nadzorczej VIII kadencji ( Art. 14 ust. 2 Cz³onkowie rady nadzorczej, o której mowa w ust. 1
wybierani s¹ w wyborach bezporednich i tajnych, przy zachowaniu zasady powszechnoci. WYNIK WYBORÓW JEST WI¥¯¥CY DLA
WALNEGO ZGROMADZENIA )
Zarz¹d KGHM Polska Mied S.A. oraz jego polityczni mocodawcy z Platformy Obywatelskiej,
brn¹ dalej w wiadome ³amanie obowi¹zuj¹cego prawa, prowokuj¹c dalsze napiêcia spo³eczne i prowadz¹c do dalszej destabilizacji
prawnej Spó³ki.
Maj¹c powy¿sze na uwadze proszê o z³o¿enie
rezygnacji w nieprawnie powo³anych Obwodowych Komisjach Spó³ki, aby nie staæ siê
wspó³odpowiedzialnym za ³amanie obowi¹zuj¹cego prawa.
Za SKGRM NSZZ Solidarnoæ
Józef Czyczerski, Bogus³aw Szarek

£ukaszenko mo¿e
siê du¿o nauczyæ
Tak¹ farsê jak¹ robi siê z tzw. wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Nadzorczej KGHM Polska Mied S.A. dawno nie ogl¹dalimy. Chowa siê nawet najlepsze
przedstawienia w cyrku.
Najpierw Dyrekcja zwróci³a siê do dzia³aj¹cych w ZG Rudna zak³adowych organizacji zwi¹zkowych o przes³anie listy kandydatów do tworzonej naprêdce Obwodowej Komisji Wyborczej. I chyba sytuacja Dyrekcjê
mi³o zaskoczy³a, bo gdy NSZZ Solidarnoæ zg³osi³ swoich kandydatów i z naruszeniem podstawowych zasad wyborczych na Przewodnicz¹cego OKW nr III wybrano kandydata zg³oszonego przez zwi¹zek, to nie
by³o widaæ ju¿ euforii. Nie mielimy jako zwi¹zek zamiaru przeszkadzaæ
jedynie s³usznej linii prezentowanej przez partiê rz¹dz¹ca  PO i wybrany
Przewodnicz¹cy z³o¿y³ rezygnacjê szybciej ni¿ Dyrekcja siê tego spodzie-

wa³a. I od tego w³anie momentu dyrekcyjne przedstawienie nabra³o
tempa oraz rozmachu, a ca³a akcja potoczy³a siê b³yskawicznie. W godzinach póno ju¿ popo³udniowych 08 wrzenia wydzwaniano do pracowników, by 09 wrzenia na godz. 9:00 stawili siê, na polecenie dyrektora, w
celu przeprowadzenia wyborów nowego przewodnicz¹cego w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr III w ZG Rudna. Wybory przeprowadzono i
jedyny zg³oszony kandydat na pewno nie uzgadniany przez dyrekcjê na
Przewodnicz¹cego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr III nie uzyska³ wymaganej wiêkszoci g³osów (20 za, 22 przeciw, 2 wstrzymuj¹ce siê, 3
g³osy niewa¿ne) i zwi¹zku z tym nie zosta³ wybrany.
I tu w rolê manipulanta wciela siê Pan Kraniañski  najpierw próbuje

przekonaæ cz³onków Komisji, ¿e wybory nale¿y powtórzyæ, gdy¿ rzekomo pomylili siê Ci co oddali trzy g³osy niewa¿ne, nastêpnie przekonuje
nieskutecznie niedosz³ego kandydata na Przewodnicz¹cego, by jeszcze
raz zgodzi³ siê kandydowaæ a gdy to nie przynosi efektu po konsultacji w
gabinecie zarz¹dzi³ d³ug¹ przerwê do godz. 1300. O wyznaczonej 1300
dochodzi do cudu nad list¹ obecnoci tj. ze sk³adu Komisji wykluczono 11 zg³oszonych przez zwi¹zek cz³onków Solidarnoci i to mimo
tego, i¿ zwi¹zek nie cofn¹³ im rekomendacji do Komisji, Odwo³anie cz³onków Solidarnoci jednak poskutkowa³o, bo znalaz³ siê nowy przekonany przez Dyrekcjê kandydat na Przewodnicz¹cego i ju¿ teraz s³uszna
w swoim sk³adzie Komisja stosunkiem g³osów: 21 za powo³aniem, 14
przeciw i 2 g³osy wstrzymuj¹ce siê zdo³a³a zadoæ uczynniæ politycznym
mocodawcom Pana Kraniañskiego.
Wywieranie presji wobec kandydata, by powtórnie kandydowa³, mobbing wobec pracownic zasiadaj¹cych w Prezydium Komisji Wyborczej,
obecnoæ w czasie wyborów osób niezwi¹zanych z Komisj¹ Wyborcz¹,
przymus uczestnictwa w komisji, gdy pracownicy nie chc¹ braæ w niej
udzia³u i odwo³ywanie w trakcie posiedzenia, po nieudanym g³osowaniu,
niewygodnych cz³onków Komisji jest wzorem nieosi¹galnym do naladowania dla prezydenta Bia³orusi.
Czyje interesy reprezentuje Pan Kraniañski ³ami¹c podstawowe zasady
demokratycznych wyborów? Domagamy siê poszanowania regulaminu
wyborów i elementarnych zasad demokracji! Je¿eli partyjni aparatczycy
rz¹dz¹cej PO tego nie rozumiej¹ to byæ mo¿e powinni nauczyæ siê mówiæ
po bia³orusku, tam wyjechaæ i doradzaæ dyktatorowi.

W wyborach do Rady Nadzorczej wemie udzia³ trzech kandydatów

POlityczni kandydaci
do RN

Zmuszanie pracowników do podpisywania list poparcia kandydatów,
³amanie prawa, lekcewa¿enie podstawowych zasad demokracji ju¿
nikogo nie dziwi  to wspó³czesne standardy wypracowane pod przywództwem prezesa Herberta Wilhelma Wirtha. Zwi¹zki Zawodowe zbojkotowa³y tak zwane wybory uzupe³niaj¹ce, w zwi¹zku z naruszeniem
Ustawy przez Ministra Skarbu Pañstwa i nie powo³aniem wybranych w
maju przedstawicieli do Rady Nadzorczej. Jak nie trudno siê domyliæ, nowi kandydaci zostali namaszczeni przez samego Prezesa.
Wszyscy trzej kandydaci to wysoko postawieni ludzie rz¹dz¹cego uk³adu,
dwóch z nich by³o dyrektorami Zak³adów Górniczych i biura zarz¹du.
Jako ¿e startuje tylko trzech kandydatów i s¹ trzy wolne miejsca w Radzie Nadzorczej oznacza to, ¿e maj¹ zapewnione zwyciêstwo i wejcie w
sk³ad rady. Oczywicie wybory odbywaj¹ siê niezgodnie z prawem i podstawowymi zasadami demokracji, ale kto by siê tym przejmowa³.

Rocznice Sierpniowe
z opraw¹ kibiców
31-sza rocznica powstania Solidarnoci i 29-ta rocznica Zbrodni Lubiñskiej obchodzone 31 sierpnia doczeka³y siê nadzwyczaj wysokiej
frekwencji. Sta³o siê tak dziêki inicjatywie kibiców ze Stowarzyszenia
Sympatyków Zag³êbia Lubin Zag³êbie Fanatyków, którzy licznie zgromadzili siê na rynku do³¹czaj¹c do marszu Solidarnoci.
Obchody rocznicowe podzielono na kilka etapów. W pierwszej kolejnoci
z³o¿ono kwiaty na grobach Micha³a Adamowicza i Andrzeja Trajkowskiego, dwóch z trzech ofiar Zbrodni Lubiñskiej, pochowanych na cmentarzu
w Lubinie. Na grobie trzeciej ofiary komunistycznych zbrodniarzy, Mieczys³awa Poniaka pochowanego w Orzeszkowie, z³o¿ono kwiaty kilka
dni póniej 4 wrzenia. Z cmentarza lubiñskiego udano siê na Mszê wiêt¹
w kociele Matki Boskiej Czêstochowskiej, któr¹ poprowadzi³ ksi¹dz pra³at Wies³aw Migda³, g³osz¹c kazanie dotycz¹ce pocz¹tków, jak i dzisiejszej
Solidarnoci:
Musimy sobie uzmys³owiæ ¿e wolnoæ nie jest dana raz na zawsze, ¿e
wolnoci trzeba nieustannie broniæ, strzec.(...)
W 1980 roku powsta³a Solidarnoæ w oparciu o krzy¿, Chrystusowy
o³tarz, o konfesjona³. Orê¿em walki w tym czasie sta³y siê s³owa Chrystusa Pana Jeden drugiego brzemiona nocie i s³owa wiêtego Paw³a Z³o
dobrem zwyciê¿aj. Postulatom i rozmowom towarzyszy³a modlitwa. (...)
A po 31 latach co zauwa¿amy? ¯e krzy¿ nagle niektórym ludziom przyznaj¹cym siê do Solidarnoci zaczyna przeszkadzaæ. Trudno siê temu
dziwiæ, bowiem w ramionach krzy¿a nie ma innej opcji albo jest siê wiernym, albo jest siê zdrajc¹. Nie ma innej mo¿liwoci dlatego ten krzy¿
powoli stara siê usuwaæ i coraz g³oniej siê mówi, ¿e trzeba oddzieliæ
pañstwo od kocio³a. A przecie¿ pañstwo polskie powsta³o wraz z krzy¿em podczas chrztu wiêtego. (...) Dlatego nie mo¿emy zgodziæ siê na
oddzielenie krzy¿a od historii narodu i kocio³a. (...) Dlatego Chrystus
wzywa nas do czujnoci, dlatego gromadzimy siê dzi na tej eucharystii,
by czuwaæ. (...) W³anie na czuwaniu dostrzegamy poca³unek Judasza i
jego 30 srebrników w nagrodê za zdradê. Czy Solidarnoæ dzi nie otrzymuje zdradzieckich poca³unków? Czy jej nie próbuje siê sprzedaæ za srebrniki?( )
Od razu po mszy nast¹pi³ przemarsz, gdzie po drodze do³¹czy³a bardzo
liczna grupa kibiców, w stronê kamieni wiadków symbolizuj¹cych zabitych w dniu Zbrodni Lubiñskiej. Po dotarciu do Pomnika Pamiêci Ofiar
Lubina 82 odpiewano Mazurka D¹browskiego. Kibice rozwiesili kilka
transparentów o treci: Lubin 82 Pamiêtamy, Dumni z Rodziców,
Chwa³a Bohaterom Lubin 1982, Better dead than red (Lepiej byæ martwym ni¿ czerwonym  transparent z przekrelonym sierpem i m³otem)
i ogromny transparent ze zdjêciem mê¿czyzn nios¹cych Micha³a Adamowicza. Po hymnie zacz¹³ przemawiaæ przewodnicz¹cy Zarz¹du Regionu
Zag³êbia Miedziowego NSZZ Solidarnoæ Bogdan Or³owski:

Dwaj byli dyrektorzy znani s¹ przede wszystkim z tego, ¿e stali siê w
przesz³oci bardzo p³odnymi racjonalizatorami i wynalazcami. Innymi s³owy wyci¹gali z KGHM-u grube pieni¹dze, liczone w setkach tysiêcy z³otych rocznie. Trzeci kandydat próbowa³ ju¿ swoich si³ w majowych wyborach i zaj¹³ ostatnie miejsce zdobywaj¹c 846 g³osów. Dla porównania
przewodnicz¹cy SKGRM Józef Czyczerski zdoby³ 5895 g³osów. Nawet
gdyby odj¹æ te 5 tys. to i tak by wygra³. Mia³ wystartowaæ jeszcze czwarty
kandydat, jednak¿e niestety nie zdo³a³ zebraæ wymaganej liczby podpisów. Ten z kolei zas³yn¹³ tym, ¿e podpisa³ niekorzystny regulamin pracy i
przypadkowo dyrektor w dowód wdziêcznoci da³ mu nagrodê prawie
30 tys. z³.

( ) 31 lat minê³o a my nadal czekamy na lepsze jutro. ( ) Wiele postulatów Sierpniowych odnosi³o siê do kwestii materialnych, aby ludzie ¿yli
godniej. ( ) Bardzo cieszymy siê, ¿e Polska ma ponad czteroprocentowy wzrost PKB - jest liderem w, UE, ¿e wzrós³ on w ostatnich latach o
po³owê, ale nikt ju¿ nie wspomina, ¿e w tym samym przedziale czasowym liczba biednych ludzi zwiêkszy³a siê trzykrotnie, ¿e wg raportu KE
Polska przoduje wród wszystkich krajów Unii pod wzglêdem liczby dzieci
¿yj¹cych w biedzie lub na jej granicy - ten problem dotyka a¿ 26 proc.
dzieci. Niewiele lepiej jest z doros³ymi - prawie co pi¹ty Polak (19 proc.)
¿yje poni¿ej progu ubóstwa.. Nie tylko pod tym wzglêdem liderujemy w
Europie, bo pierwsze miejsce mamy, jeli chodzi o umowy na czas okrelony, umowy zlecenie, o dzie³o  nazywamy je umowami mieciowymi.
W Europie pod wzglêdem bezrobocia jestemy równie¿ w czo³ówce bo
1.863,2 tys. z czego 1.569.3 tys. bez prawa do zasi³ku.

Ca³a czwórka to idealni reprezentanci za³ogi. Maj¹ z ni¹ tyle wspólnego,
co Pan Wirth z Zag³êbiem Miedziowym. Wed³ug Zarz¹du i ich politycznych mocodawców, ka¿dy górnik, hutnik i przeróbkarz chcia³by, ¿eby
reprezentowali go w Radzie Nadzorczej byli dyrektorzy. Z pewnoci¹ tacy
ludzie stanowi¹ gwarancjê patrzenia na rêce rz¹dz¹cemu uk³adowi i w
razie potrzeby stan¹ w obronie naszych miejsc prac upomn¹ siê o nasz¹
p³acê

Gdzie jestecie wybrañcy - nasi przedstawiciele, którzy zobowi¹zujecie
siê przed ka¿dymi wyborami do poprawy ¿ycia Polaków? Bo przecie¿ tak
wielu powo³uje siê na tak zwane korzenie solidarnociowe szczególnie
kiedy jest to wygodne i w czasie kampanii wyborczej.( ) Niestety ci¹gle
spotykamy pracodawców w cudzys³owie, bo w firmach i tu bez wzglêdu
na formê w³asnoci traktuje siê pracowników jak przys³owiowy folwark
czy te¿ z pogranicza feudalizmu z pocz¹tkuj¹cym kapitalizmem.

PS. Tym Panom mo¿na ju¿ gratulowaæ wyboru do Rady Nadzorczej 
reszta jest tylko formalnoci¹.

Wyrzuca siê ludzi z pracy tylko, dlatego, ¿e s¹ cz³onkami NSZZ S. Za-

miast negocjacji - procesowanie w s¹dach; zamiast waloryzacji p³ac - kordony ochraniarzy i
policja z gazem; zamiast szacunku dla decyzji
wyborczych pracowników  kpiny z prawa; zamiast obrony resztek sreber rodowych, jakie jeszcze s¹ udzia³em skarbu Pañstwa - wyprzeda¿ za
marne grosze. Na nic ciê¿ka i niebezpieczna praca. Wypracowany przez pracowników miliardowy zysk napychaj¹ kieszenie rz¹dz¹cych. Bo przecie¿ nie wypada byæ szefem spó³ki i zarabiaæ poni¿ej miliona rocznie.
Wystarczy tylko przekazaæ trochê judaszowych
srebrników, zorganizowaæ wielkie jubileuszowe
wiêtowanie, daæ siê pobawiæ i zjeæ za kilka z³otych, zleciæ sztukê teatralna, co siê wyremontuje, co kupi, komu innemu zasponsoruje, sponsorowany tekst gazecie, sponsorowany wywiad,
sponsorowany reporta¿, miliony dolarów za ocean, miliony euro w Europie, raz w roku nawet w
kociele. Na wszystko starczy z wyj¹tkiem podwy¿ki dla pracowników. A potem ju¿ tylko wynaj¹æ firmê od PR-u, ¿eby wmówiæ wszystkim, ¿e
powinni siê cieszyæ, ¿e maj¹ pracê. A oszo³omy
zwi¹zkowe to najlepiej wygl¹daj¹ na ³awach sadowych, bo to szczyt chamstwa i brak odpowiedzialnoci upominaæ siê o godne warunki pracy,
lepsze wynagrodzenie, o lepsz¹ organizacjê pracy o podmiotowoæ cz³owieka - pracownika. Za
pieni¹dze spó³ki prawnicy jak za stalinowskich
czasów - dla ka¿dego znajd¹ paragraf. ( )
Drugim powodem dzisiejszego naszego tu uczestnictwa, jest pamiêæ i szacunek, bo 29 lat temu,
gdy ówczeni liderzy Solidarnoci zorganizowali pokojowa manifestacjê w drug¹ rocznicê powstania NSZZ S upominaj¹c siê o woln¹ Polskê, o uwiêzionych i internowanych w odpowiedzi ówczeni aparatczycy PZPR, MO i ZOMO szczególny dialog prowadzili z manifestantami trzymaj¹c karabiny, granaty w swoich rêkach i nie
zawahali siê wydaæ rozkazów, aby odbezpieczyæ broñ i poci¹gn¹æ za
spust.( )
Bezporednio po zakoñczeniu przemówienia, kibice jednoczenie odpalili race i zaczêli skandowaæ Czeæ i chwa³a bohaterom, po czym z³o¿ono
kwiaty. W uroczystociach udzia³ wziê³o co najmniej kilkaset osób.

Zimno siê robi Schetynie

Gdy widzê, ¿e w sonda¿ach mamy 15 proc. przewagi nad PiS, to mi siê
robi zimno. To nieprawda, w rzeczywistoci prowadzimy o parê punktów  powiedzia³ marsza³ek sejmu Schetyna. Ciekawe sk¹d to wie? Jeszcze
bardziej ciekawe, dlaczego ¿adne z biur badania opinii nie protestuje, dlaczego ledczy oficerowie, Lisy, Durczoki, Olejniki, nie dr¹¿¹ tematu nieprawdy w telewizorach? Pytania oczywicie s¹ retoryczne, bo sonda¿ownie przed ka¿dymi wyborami ³¿¹ celowo. S¹ fragmentem medialnej
maszynki og³upiania narodu. Uporczywe wmawianie zdecydowanej przewagi PO nad innymi partiami ma tworzyæ wra¿enie, ¿e tej potêgi nie da siê
pokonaæ, ¿e kto chce siê za³apaæ na frukty w³adzy musi siê przy³¹czyæ...
No i przy³¹czaj¹ siê ró¿ne odrzuty z innych opcji. Poniewa¿ PO nie jest a¿
tak g³upie, by wierzyæ w³asnej propagandzie, widocznie prowadzi odrêbne tajne sonda¿e i st¹d sejmowa Schetyna wie jak jest w rzeczywistoci. A my nie wiemy jednego, czy puci³ farbê z gapiostwa, czy z rozmys³u...
Du¿o zabawniejszym przejawem POrzeczywistoci jest pomys³, by pozwaæ PiS do s¹du za s³owa, ¿e nic siê w Polsce nie zmieni³o. No jak to?
Uda³o siê osi¹gn¹æ najwiêksze zad³u¿enie pañstwa w tysi¹cletniej historii
Polski! Uda³o siê zatrudniæ 100 tys. swoich urzêdników. Uda³o siê zawrzeæ sojusz z Putinem pod Smoleñskiem, popsuæ stosunki z Litw¹, podlizaæ siê £ukaszence... Uda³o siê rozformowaæ wojsko, utopiæ stocznie,
uniewinniæ aferzystów hazardowych, wys³aæ mordercê do siedziby PiSu, zwiêkszyæ bezrobocie, skasowaæ historiê Polski w liceach, pozbawiæ
szpitale i przychodnie funduszy itd., itp. Ze s³awetnych dziesiêciu obietnic
Tuska co prawda nic nie wysz³o, ale mi³osierna, dobrotliwa opozycja nie
wpad³a na pomys³, by rozliczyæ PO za k³amstwa wyborcze sprzed czterech lat. Oj, gamonie, gamonie... Teraz macie dobry moment, by podaæ
do s¹du Platformê za oszustwo wyborcze z 2007 r.

Natomiast debatê, do której Tusk wezwa³ na trawniku, powinien prowadziæ rz¹d ze swoim elektoratem. Opozycja przecie¿ rz¹du nie przekona, ¿e
jest beznadziejny i szkodliwy dla Polski. To o czym gadaæ?
Niedor¿niêta wataha nie ma ¿adnego powodu, by debatowaæ ze swymi
przeladowcami. Przez cztery lata rz¹d opozycji wymyla³, a teraz chce
debatowaæ? Bo na si³ê pcha siê do w³azy pod has³em Polska w budowie, Stan budowy ma t³umaczyæ chaos, przekrêty, korupcjê, nieudolnoæ. S³owo budowa ma s³u¿yæ za usprawiedliwienie rozbabranej rzeczywistoci, od której nawet Schetynie robi siê zimno, Kto powinien
mu przygrzaæ, by siê biedak nie przeziêbi³.
Tygodnik Solidarnoæ
Jan Pietrzak

Kwiaty wielokrotnego u¿ytku
Co pewien czas ra¿eni jestemy informacjami o mierci naszych
kolegów z pracy. Wyra¿amy ¿al i wspó³czucie dla rodzin i bliskich,
uczestniczymy w uroczystociach pogrzebowych. Jak zawsze pod
koniec roku przy dwiêkach ciszy pomilczymy minutê w zadumie
o wszystkich, którzy odeszli na wieczn¹ szychtê. Tradycj¹ sta³o siê,
ze na wszystkich rejonach umieszczane s¹ klepsydry na wystawianych stojakach z wi¹zank¹ kwiatów. Bardzo ³adnie, ale nie do koñca. Bo czy w obliczu smutku i potrzeby okazania szacunku dla zmar³ych owa dy¿urna wi¹zanka wyblak³ych, sztucznych kwiatów wielokrotnego u¿ytku, jest wyrazem naszych (pracowników) uczuæ?
Urzêdnicza bezdusznoæ pracodawcy sta³a siê rytualn¹ czynnoci¹
do odbêbnienia, która jest (mo¿e niezamierzonym, ale jednak) odzwierciedleniem faktycznego stosunku do pracownika. Poniesienie, nieujêtych w bud¿ecie, kosztów na zakup wi¹zanek ze wie¿ych kwiatów dla ka¿dego z osobna zmar³ego przekracza mo¿liwoci kopalni. Du¿ym u³atwieniem dla pracodawcy jest kumulacja
zdarzeñ losowych, gdy potrzeba zakomunikowaæ o wiêcej ni¿ jednym zgonie. Wówczas pojedyncza wi¹zanka zbiorczo za³atwia
sprawê. Wychodzi taniej. Skoro dla pracodawcy (dyrekcji) najemny pracownik po mierci stanowi tak znacz¹cy k³opot i obci¹¿enie
finansowe to mo¿e, w ramach obni¿ki kosztów, klepsydry nale¿a³oby umieszczaæ na tablicach og³oszeñ pomiêdzy np. sprzeda¿¹ mieszkania a kupnem roweru i z dy¿urnym wiechciem daæ sobie spokój?
W koñcu przekaz informacyjny pozostaje taki sam. Gdzie my ¿yjemy?
Pracownik ZG Rudna

Kandydaci w wyborach parlamentarnych popierani
przez Sekcjê Krajow¹ Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ
Kandydat do Senatu
Adam Stanis³aw Myrda  urodzony 24 grudnia 1951 roku w G³ucho³azach. ¯onaty, ojciec dwóch doros³ych
dzieci: Anny i Tymoteusza. Mieszkaniec Lubina. Z wykszta³cenia Technik Górnictwa Rud na kierunku górnik-mechanik. Od 1972 roku zwi¹zany z KGHM. Pracownik Przedsiêbiorstwa Budowy Kopalñ S.A. w Lubinie. W Niezale¿nym
Samorz¹dnym Zwi¹zku Zawodowym Solidarnoæ od 1980 roku. W latach 1980-1981 cz³onek Komisji Zak³adowej
NSZZ Solidarnoæ PeBeKa S.A. W stanie wojennym dzia³acz podziemnych struktur NSZZ Solidarnoæ. Za dzia³alnoæ podziemn¹ skazany wyrokiem s¹du w 1985 roku na pó³tora roku pozbawienia wolnoci. Od roku 1989 do
chwili obecnej Przewodnicz¹cy Komisji Zak³adowej NSZZ Solidarnoæ PeBeKa S.A.
Delegat na Krajowych Zjazdach Dzia³aczy Solidarnoci. Cz³onek Rady Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ
Solidarnoæ. Radny Powiatu Lubiñskiego trzech kadencji: 1998-2002, 2006-2010, 2010-2014. W obecnej kadencji Przewodnicz¹cy Rady Powiatu. Nie zwi¹zany z ¿adn¹ parti¹ polityczn¹.

Kandydaci do Sejmu
W³adys³aw Grocki  Lista Nr 1 Miejsce 9
Ur. 16.09.1954r. w Z³otoryi, ¿onaty, dwie doros³e córki. Wykszta³cenie: Technikum Górnictwa Rud  górnik elektryk. 30 lat
pracy w zak³adach KGHM-u ; (SOWI, ZRG Lubin, PRG, O/ZG Rudna). Od 5 lat na emeryturze górniczej.
W NSZZ Solidarnoæ od 1980 roku (przywódca pierwszych strajków górniczych na terenie Zag³êbia Miedziowego  3 maja
1988r na szybie Rudna Zachodnia, wspó³organizator strajku w kwietniu 1989r., Przewodnicz¹cy Komisji Górniczej NSZZ Solidarnoæ jeszcze przed reaktywowaniem zwi¹zku. Za zorganizowanie strajku w sierpniu 1988r. aresztowany, zwolniony dyscyplinarnie z pracy. Przez ponad pó³ roku pozostawania bez pracy aktywnie uczestniczy³ w odbudowie struktur NSZZ Solidarnoæ w kopalniach rud miedzi. Delegat Krajowych w³adz NSZZ Solidarnoæ, Przewodnicz¹cy Komisji Zak³adowej w ZRG
Lubin, cz³onek Komisji Zak³adowej NSZZ Solidarnoæ w O/ZG Rudna do 2006r., cz³onek Prezydium Zarz¹du Zag³êbie Miedziowe.
Przez 24 lata mieszkaniec G³ogowa, zaanga¿owany w dzia³ania ruchów patriotyczno-niepodleg³ociowych (Bractwo Oblatów
w. Brygidy w G³ogowie, wspó³organizator Tygodni Kultury Katolickiej). Aktywny cz³onek spo³ecznoci emerytów w powiecie
z³otoryjskim. Obecnie emeryt, nadal zaanga¿owany w dzia³alnoæ spo³eczn¹.
Nie mog¹c pogodziæ siê z tym, co obecnie wyprawia partia rz¹dz¹ca (Platforma Obywatelska) i rz¹d, który bezczelnie powo³uje siê na solidarnociowe korzenie, postanowi³em upomnieæ siê w Sejmie o honor ludzi ciê¿kiej pracy, dobro ojczyzny i naszych
przysz³ych pokoleñ. Jestem przeciwny wyprzeda¿y, degradacji i rozkradaniu narodowego maj¹tku  KGHM to dobro wypracowane przez pokolenia  mam tak¿e wk³ad w tê firmê.
Tak dalej byæ nie mo¿e. Ju¿ pora powiedzieæ politykom prawdê w oczy i upomnieæ siê o nale¿ne prawa robotników.
Proszê, abycie mi w tym pomogli i oddali na mnie swój g³os w nadchodz¹cych wyborach do parlamentu.  W³. GROCKI

Iwona Majsner  Lista Nr 1 Miejsce 16
Urodzona 7 listopada 1965 roku w Legnicy. Mê¿atka, dwoje dzieci, córka Magda i syn Wojciech. Z wykszta³cenia
Technik Ekonomista. Praca zawodowa w WPEC w Legnicy S.A. od 1985 roku jako specjalista ds. rodków trwa³ych.
Zawsze by³a zwi¹zana wy³¹cznie z Solidarnoci¹, obecnie pe³ni funkcjê przewodnicz¹cej Komisji Miêdzyzak³adowej
NSZZ Solidarnoæ. Cz³onek Rady Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ. Dzia³a spo³ecznie, jako
przewodnicz¹ca Komisji Rewizyjnej Zarz¹du Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej OLIMP w Legnicy. Cz³onek
partii Prawo i Sprawiedliwoæ.
Szanowni Pañstwo! Kandydujê do Sejmu Rzeczypospolitej gdy¿ zawsze by³y mi bliskie sprawy zwyk³ych ludzi. Do
dzia³alnoci w Zwi¹zku Zawodowym pobudzi³a mnie moja wra¿liwoæ na biedê, krzywdê i niesprawiedliwoci jakiej
czêsto dowiadczaj¹ pracownicy. Do tej pory jako Przewodnicz¹ca zwi¹zku, na miarê swoich uprawnieñ i mo¿liwoci
s³u¿ê ludziom pomoc¹. Równie¿ nie s¹ mi obojêtne trudnoci i problemy które maj¹ do pokonania rodziny, poniewa¿
sama jestem ¿on¹ i matk¹ dwojga dzieci. Kandydujê dlatego, ¿e jako pose³ Rzeczypospolitej bêdê mog³a szerzej
dzia³aæ dla dobra ludzi. Wartociami, którymi niezmiennie kierujê siê w swoim ¿yciu s¹ solidarnoæ, odpowiedzialnoæ
i rzetelnoæ.  Iwona Majsner
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