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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

3 pytania
do ADAMA MYRDY

kandydata do Senatu popieranego przez Sekcjê Krajow¹
Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ
STOP prywatyzacji KGHM to Pana sztandarowe has³o wyborcze. Wielu internautów jest tym zdziwionych ze wzglêdu na komercjalizacjê
lubiñskiego szpitala, a Pan bêd¹c Przewodnicz¹cym Rady Powiatu ma
na to wp³yw. Dlaczego prywatyzacja KGHM jest szkodliwa dla naszego
regionu, a komercjalizacja zad³u¿aj¹cego siê szpitala jest dobrym rozwi¹zaniem problemu?
NFZ przyznaje szpitalowi pewn¹ sumê pieniêdzy na leczenie pacjentów. Gdyby kurczowo trzymano siê planu, czas oczekiwania
na zabiegi wyd³u¿y³by siê znacznie m.in. z powodu ich ograniczonej iloci. Czêciowym rozwi¹zaniem tego problemu jest
umo¿liwienie dodatkowego wiadczenia odp³atnych us³ug. Ponadto komercjalizacja szpitala to nie prywatyzacja. My celowo
przekszta³cilimy zad³u¿aj¹cy siê ZOZ w spó³kê, ¿eby mo¿na by³o
zainteresowaæ KGHM kupnem, a nastêpnie doinwestowaniem
lubiñskiego szpitala. Te dwie rzeczy, czyli zatrzymanie prywatyzacji kombinatu i sprzeda¿ szpitala, s¹ cile powi¹zane. Tylko
pañstwowy KGHM bêdzie zainteresowany inwestowaniem w s³u¿bê zdrowia, co ju¿ czyni, bo mamy szpital MCZ-u. Dlatego w
pierwszej kolejnoci nie mo¿emy dopuciæ do dalszej prywatyzacji Polskiej Miedzi. Nastêpnie trzeba sprawiæ, ¿e KGHM bêdzie
swoje zyski inwestowa³ w naszym regionie. Nowa przychodnia
wybudowana w Legnicy, a tak¿e  co nie jest tajemnic¹  KGHM
z³o¿y³ ofertê i potwierdzi³ chêæ zakupu lubiñskiego szpitala. Moim
zdaniem to szansa na jego rozwój i podniesienie jakoci us³ug
medycznych.
Niejednemu zwi¹zkowcowi Solidarnoæ pos³u¿y³a jako trampolina do polityki. Ostatnio pose³ PO zapytany, co zrobi³ dla
swojego miasta odpowiedzia³, ¿e od spraw Lubina jest prezydent. Sk¹d mieszkañcy maj¹ mieæ pewnoæ, ¿e oddaj¹c
g³os na Pana nie popr¹ kolejnego karierowicza, który zapomni o swoim regionie?
Problemem wielu pos³ów i senatorów nale¿¹cych do partii politycznych jest ich zniewolenie w ramach ugrupowania. Zamiast
zajmowaæ siê swoim regionem i jego mieszkañcami tracili czas
na walkê o synekury i miejsca na listach wyborczych. Ich zobowi¹zania i lojalnoæ wobec partii by³y wiêksze ni¿ do nas, czyli
ich wyborców. Nie jestem cz³onkiem ¿adnej partii politycznej. Od
pocz¹tku zwi¹zany jestem z NSZZ Solidarnoæ oraz wiele lat z
samorz¹dem lokalnym. Podczas trwaj¹cej kampanii wyborczej,
a tak¿e wczeniej w ramach pracy jako samorz¹dowiec, zdoby³em poparcie wielu wójtów, burmistrzów i prezydentów: Legnicy, Lubina, Polkowic i G³ogowa. Je¿eli 9 padziernika zostanê
wybrany na senatora, to moim ugrupowaniem bêd¹ mieszkañcy
Zag³êbia Miedziowego i samorz¹dowcy. To Wam bêdê lojalny 
moim wyborcom  i dla Was bêdê pracowa³.
Przedstawi³ Pan niedawno Pakt dla regionu miedziowego
dotycz¹cy m.in. inwestycji KGHM w region i s³u¿bê zdrowia,
budowy drogi krajowej S3 i rozwoju transportu kolejowego.
Jakie ma Pan realne szanse bêd¹c senatorem, by skutecznie

dzia³aæ na rzecz naszego regionu?
Jako senator mam o wiele wiêksze mo¿liwoci rozmawiania i spotykania
siê z przedstawicielami rz¹du oraz parlamentu. Dotychczas drzwi do tych
ludzi dla przedstawicieli samorz¹dów lokalnych by³y ci¹gle zamkniête.
Brak regionalnego reprezentanta w Warszawie odbija³ siê bardzo ograniczonym zainteresowaniem by³ym województwem legnickim, co koñczy³o siê pozbawianiem pieniêdzy i inwestycji rz¹dowych. Przyk³adem jest
droga S3 id¹ca wzd³u¿ ca³ego Zag³êbia Miedziowego, której budowê przesuniêto o 20 lat, poza rok 2030. Sytuacja jest tym bardziej kuriozalna, bo
przedstawiciele rz¹du PO kandyduj¹cy do parlamentu wizytuj¹c ostatnio
Lubin, chwalili siê swoimi drogowymi osi¹gniêciami dla regionu wymieniaj¹c Autostradow¹ Obwodnicê Wroc³awia! Mam nadziejê, ¿e swoj¹
osob¹ jako senator uda mi siê uchyliæ te drzwi, za którymi zapadaj¹ decyzje o losach Zag³êbia Miedziowego, spó³ek zgromadzonych wokó³ Polskiej Miedzi  czyli losach jego mieszkañców.

Wybory do Rady Nadzorczej

Trzech kandydatów + trzy miejsca w Radzie Nadzorczej =
demokratyczne wybory (wg Zarz¹du)

Wyborcza ustawka do RN
Zwi¹zki Zawodowe uzna³y wa¿noæ majowych wyborów i nie wystawi³y swoich reprezentantów w tzw. wyborach uzupe³niaj¹cych do RN, co
poskutkowa³o zaledwie trzema kandydatami. Choæ wynik tych nielegalnych wyborów by³ oczywisty, nie przeszkodzi³o to ministerstwu propagandy w KGHM odtr¹biæ zwyciêstwo. W takiej sytuacji prezes najprawdopodobniej powiedzia³by: Sehr gut!.
Ju¿ nikomu nie przeszkadza kiepska frekwencja (nieca³e 9%) i prawie
1/3 g³osów niewa¿nych, dla porównania w majowych wyborach frekwencja
wynios³a 53% w tym blisko 2% g³osów niewa¿nych . Najbardziej przypad³y nam do gustu s³owa Wyborskiego, rzecznika KGHM: Regulamin
wyborów stanowi, ¿e przedstawicielem za³ogi do rady nadzorczej zostaje
ten kandydat, który zdobêdzie najwiêksz¹ liczbê g³osów. Frekwencja nie
ma wp³ywu ma wynik. Kto by pomyla³, i¿ rzecznik KGHM potrafi przeczytaæ regulamin i zna siê na prawie. Ciekawe czy jest ju¿ w stanie prawnie uzasadniæ niepowo³anie cz³onków do rady z ramienia pracowników z
majowych wyborów?
Organizacja wyborów to kolejny przyk³ad ³amania prawa. Nie by³o ¿adnych podstaw prawnych do og³oszenia wyborów uzupe³niaj¹cych. Co
wiêcej, wed³ug regulaminu nowe wybory mo¿e zwo³aæ tylko rada nadzorcza, zarz¹d nie ma takich kompetencji. ( ) Teraz zag³osowa³o zaledwie 1660 pracowników, z 18,5 tys. za³ogi, a wczeniej ja sam zebra³em
prawie 6 tys. g³osów poparcia. Przecie¿ wyranie widaæ, kogo górnicy
chc¹ na swoich przedstawicieli.  komentuje sprawê przewodnicz¹cy
Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ Józef Czyczerski.
Wybory do Rady Nadzorczej sta³y siê czêci¹ kampanii wyborczej polityków platformy. Nie mo¿na zapomnieæ o innych przyk³adach. Zorganizowany festyn za pieni¹dze pracowników zamiast podwy¿ek  jak na z³oæ
ci¹gle brakowa³o pr¹du i z pewnoci¹ winne temu s¹ zwi¹zki zawodowe.
Nastêpnie wizyta Grzegorza Casino Schetyny, który sta³ siê samozwañczym mediatorem w sprawie deputatu wêglowego dla emerytów. Na koniec gwód programu. A raczej G³omb, kandydat PO do Senatu, któremu partia zasponsorowa³a 350 tys. z³ z kasy KGHM na promocjê spektaklu. Nikt z PO nie widzi w tym nic dziwnego, ¿e ma to miejsce przed
wyborami.
Zarz¹d przesta³y interesowaæ problemy, przed którymi stoi Polska Mied.
Wydaj¹ pieni¹dze na promocjê swoich dzia³aczy partyjnych i zagraniczne
inwestycje zamiast tworzyæ miejsca pracy w Polsce. Obecnie mamy najgorszy Zarz¹d od 50 lat. Tych trzech panów wybranych w nielegalnych
wrzeniowych wyborach nie ma prawnego i moralnego mandatu do reprezentowania pracowników. Wszystko wskazuje na to, ¿e uk³ad polityczny, który wyniós³ ich do w³adzy dobiegnie koñca ju¿ 9 padziernika. Cieszê siê bardzo, ¿e za³oga nie da³a siê zastraszyæ i podzieliæ.  dodaje
Józef Czyczerski.
Niektórzy mówi¹, ¿e dzia³ania Zarz¹du przypominaj¹ mroczne czasy sta-

linizmu i z pewnoci¹ maj¹ racjê. Jednak¿e jeden z kandydatów, który
startowa³ równie¿ w majowych wyborach, uzyska³ jeszcze mniej g³osów
ni¿ ostatnio. By³o ich symboliczne dla tak demokratycznych wyborów
666  ta liczba wietnie odzwierciedla intencje politycznych dzia³añ Zarz¹du.

9 padziernika wrzuæ Platformê do mietnika! skandowali kibice i mieszkañcy zgromadzeni na spotkaniu z kandydatami PO w wyborach do parlamentu

G³ombobus w Lubinie
Politycy platformy rozbijaj¹cy siê autobusami po Polsce zawitali w
nasze progi. Trasa G³ogów-Lubin-Legnica mia³a byæ kampani¹ wyborcz¹ pe³n¹ sukcesów. Niestety dla POlityków, ustawieni rozmówcy
nie mieli wystarczaj¹cej si³y przebicia w Lubinie przy 150 niezadowolonych mieszkañcach, g³ównie kibicach.
G³omb, Kropiwnicki i Wojnarowski zawitali do Lubina. Niestety Grzechu
Schetyna nie pojawi³ siê tego dnia. Pocz¹tkowo wszyscy myleli, ¿e zatrzyma³ siê w kasynie, ale okaza³o siê, ¿e zawita³ do KGHM-u, gdzie mediowa³ w sprawie deputatu. Trójka kandydatów zosta³a przywitana transparentem 9 padziernika pogonimy POlszewika i odpowiada³a na pytania mieszkañców  niestety z marnym skutkiem, poniewa¿ byli kompletnie nieprzygotowani. Zreszt¹, nie mogli udzieliæ szczerej odpowiedzi chocia¿by na pytania: Dlaczego wyrzucacie z pracy i skazujecie górników,
którzy domagali siê swoich praw w czasie spotkania pod biurem zarz¹du
KGHM? oraz Dlaczego policja puka o 6:00 rano do drzwi niewinnych
ludzi?. Na pytanie kierownika lubiñskiego oddzia³u Solidarnoci regionu Zag³êbia Miedziowego Jana Pazdura, dotycz¹ce dialogu Prezesa przy
u¿yciu kordonów policji w czasie manifestacji pod biurem zarz¹du us³ysza³ odpowied, i¿ zamiast z nim powinien o tym porozmawiaæ z Prezesem  zapominaj¹c przy tym, ¿e to jego opcja polityczna posadzi³a go w
Zarz¹dzie KGHM.
Wojnarowski ju¿ po kilku minutach schowa³ siê w autobusie, co rozgniewa³o t³um. G³omb i Kropiwnicki dalej odpowiadali na pytania. Mieszkañcy
pytali dlaczego autostrady rz¹d nie buduje. Kandydaci chyba kompletnie
niezorientowani w sytuacji odpowiedzieli: A Autostradowa Obwodnica
Wroc³awia? co wywo³a³o salwê miechu. Jak to mo¿liwe, ¿e osoby kandyduj¹ce z okrêgu legnicko-jeleniogórskiego mog¹ nie wiedzieæ, i¿ rz¹d
ich partii wstrzyma³ budowê drogi S3 odwlekaj¹c inwestycjê o ponad
kilkanacie lat?
Niestety kandydaci nie byli równie¿ w stanie odpowiedzieæ na pytanie
dotycz¹ce kontynuacji prywatyzacji KGHM-u. Jeden z mieszkañców otwarcie zapyta³: Dlaczego sprzedalicie 10% akcji za grosze, podczas gdy
teraz KGHM bêdzie mieæ 10 miliardów dywidendy? Kto normalny tak
robi?. Zaczêto zadawaæ coraz trudniejsze pytania, widz¹c niezadowolenie mieszkañców POlitycy zaczêli siê wycofywaæ i powtarzaæ w kó³ko,
¿eby siê spotkaæ i porozmawiaæ na spokojnie. Jan Pazdur stoj¹c najbli¿ej
krzykn¹³: Odpowiadaj na pytania tu i teraz, nie uciekaj!. S³ychaæ by³o
równie¿ inne okrzyki niezadowolenia: Wszêdzie mówicie o statystykach,

W wieku 34 lat tragicznie odszed³ od nas,
gin¹c - 6 wrzenia 2011r. - na stanowisku pracy,
pracownik KGHM Polska Mied S.A. Oddzia³ ZG Rudna

wem, ale przywyklimy ju¿ do bezprawia za kadencji tego rz¹du. Nastêpnie kierowca autobusu pope³ni³ kolejne kilka wykroczeñ, za które równie¿
grozi mandat i sumuj¹c te przewinienia odebranie dowodu rejestracyjnego... W G³ogowie by³o podobnie. Platfusobus sta³ w miejscu niedozwolonym, a kierowca dosta³ jedynie pouczenie.

p. Adrian Jendrzejewski

Blokowanie autobusu mia³o miejsce na trzech przejciach dla pieszych.
We wszystkich przypadkach interweniowa³y oddzia³y policji. Na sam koniec jeden z policjantów skwitowa³ ca³e to wydarzenie: To ju¿ tylko od
was zale¿y czy oni wróc¹ po 9 padziernika. Ogl¹daj¹c wieczorem telewizjê publiczn¹ i TVN zapewne ka¿dy z uczestników prze¿y³ szok, poniewa¿ pó³toragodzinne spotkanie zosta³o przedstawione w postaci krótkiej
propagandowej wypowiedzi G³omba (cz³owiek kultury kontra wrzeszcz¹ca banda), oburzenia kasynowego Grzegorza i dwóch jajek rozbitych
na szybach autobusu. Jak to w obiektywnych mediach. Poni¿ej film przedstawiaj¹cy czêæ spotkania.
www.tnij.org/glombobus

W wieku 54 lat tragicznie odszed³ od nas,
gin¹c - 23 wrzenia 2011r. - na stanowisku pracy,
wieloletni dzia³acz Solidarnoci pracownik KGHM Polska
Mied S.A. Oddzia³ ZG Polkowice-Sieroszowice

Dobroduszny Prezes rozdaje odznaczenia i lepsze sto³ki
swojakom

Czeæ Jego Pamiêci !
Kondolencje i wyrazy szczerego ¿alu
dla rodziny i znajomych sk³ada:
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ,
Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ O/ZG Rudna
oraz Redakcja Pryzmatu

p. Tadeusz Krawczyk
Czeæ Jego Pamiêci !
Kondolencje i wyrazy szczerego ¿alu
dla rodziny i znajomych sk³ada:
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ,
Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ
O/ZG Polkowice-Sieroszowice
oraz Redakcja Pryzmatu

ludzi zapytajcie jak siê ¿yje!, Niszczycie ten kraj, niszczycie podstawowe
zasady demokracji, zwyk³ego cz³owieka do wiêzienia wsadzacie. Jestecie k³amcami i z³odziejami!. Nastêpnie rozleg³y siê okrzyki: Wolnoæ
s³owa! i Polityczne! Prostytutki!.
Polityczni Ob³udnicy wycofali siê pod autobus, gdzie udzielili krótkiego
wywiadu mediom. G³omb ¿ali³ siê, ¿e wrzaski ludzi to nie jest merytoryczna rozmowa. Powtórzy³ te¿ to, o czym mówi¹ politycy PO w ca³ej Polsce
sugeruj¹c, ¿e ludzie którzy przychodz¹ na spotkania z nimi s¹ zorganizowani przez PiS. mieszne t³umaczenie niekompetentnych kolesi, którzy
nie s¹ w stanie odpowiedzieæ ludziom na podstawowe pytania. G³omb
wspomnian¹ teoriê spiskow¹ argumentowa³ nastêpuj¹cym stwierdzeniem:
jest 11-12 godzina  czy wszyscy tutaj zgromadzeni s¹ bezrobotni?.
Widaæ, ¿e ten cz³owiek nigdy nie skala³ swoich r¹k ciê¿k¹ prac¹. Niczego
wiêcej nie oczekujemy od kogo, komu KGHM sponsoruje przedwyborczy spektakl za 350 tys. z³. Gdyby choæ przez chwilê pomyla³, to doszed³by do wniosku, ¿e wiele grup zawodowych pracuje w systemach 3 i 4
zmianowych, m.in. tysi¹ce pracowników KGHM.
Ucieczka do autobusu wzbogacona zosta³a dopingiem ze strony kibiców. 9 padziernika pogonimy POlszewika, Platforma nigdy nie wygra oraz ogólnopolski okrzyk: By³e w ZOMO, by³e w ORMO, teraz
jeste za Platform¹!. Mieszkañcy zablokowali autobus i dos³ownie po
chwili przyjecha³a policja. Sta³o siê to tak b³yskawicznie, ¿e wywo³a³o oburzenie ze strony mieszkañców: Jak Kowalski dzwoni w potrzebie to was
nie ma, a tutaj polityczni dzia³acze z tak¹ pierdo³¹ zadzwonili i w minutê
jestecie!.
Odje¿d¿aj¹cy autobus po¿egnano bardzo uroczycie: W Lubinie nikt was
tu nie chce i Precz z komun¹!. Czêæ kibiców wyprzedzi³a autobus i
zatrzyma³a go na przejciu dla pieszych tworz¹c sztuczny ruch. Wysz³y
te¿ na jaw usterki Platfusobusa. Niedzia³aj¹ce wiat³a wsteczne i wy³¹czone wiat³a mijania. W tym przypadku równoæ wobec prawa nie obowi¹zuje, poniewa¿ policja stwierdzi³a, ¿e za miastem zrobi¹ kontrolê techniczn¹ pojazdu. A spasieni dzia³acze platformy potrzebuj¹ klimatyzacji w
autobusie, gdyby wiat³a by³y w³¹czone, to jeszcze akumulator by pad³
Policjê nie ruszy³ nawet fakt, i¿ kierowca autobusu wjecha³ na pasy w
momencie gdy znajdowa³o siê tam co najmniej kilkanacie osób. Kilkakrotnie niewiele brakowa³o, ¿eby kogo potr¹ci³ poniewa¿ wje¿d¿a³ na
pasy centymetr po centymetrze. Ludzi przechodz¹cych przez pasy musia³y odsun¹æ kolejne wezwane oddzia³y policji. Nikt nie wie jakim pra-

Kaprysy Zarz¹du PeBeKa
Norm¹ zarówno w KGHM, jak i spó³kach z grupy kapita³owej, sta³o siê
gnêbienie pracowników pod ró¿nymi postaciami. Zazwyczaj nêkanie
przybiera formê ograniczenia pieniêdzy przeznaczonych dla pracowników oraz zmniejszenia wp³ywu pracowników i zwi¹zków zawodowych na sprawy dotycz¹ce firmy i zatrudnionych.
Od ponad dwóch miesiêcy trwa korespondencyjne wyra¿anie opinii,
pomiêdzy Prezesem a zwi¹zkami zawodowymi, nad list¹ osób zakwalifikowanych do odznaczeñ z okazji Dnia Górnika. Przypomnijmy, ¿e lista
osób zosta³a ustalona przez Pana Prezesa, zgodnie z zarz¹dzeniem wewnêtrznym, jakie wyda³ sam Pan Prezes. Jaki czas temu Pan Prezes
zwróci³ siê o opiniê do czego, co sam sobie ustali³. Krótko mówi¹c potrzebny Panu Prezesowi kwiatek do ko¿ucha. Tylko, ¿e mamy jeszcze lato,
bynajmniej kalendarzowe i w ko¿uchu nie wypada chadzaæ, bo mo¿na siê
zapociæ, a to ju¿ brzydko pachnie. Wiêc nie ma siê co dziwiæ, ¿e zwi¹zki
zawodowe nie chc¹ opiniowaæ czego, do czego nie posiada³y wgl¹du
nie mówi¹c ju¿ o jakim wp³ywie na kszta³t listy osób wytypowanych.
Przepychanka korespondencyjna, wiêc trwa, a ludzie siê niecierpliwi¹.
Ale jeli ju¿ zobacz¹, ustalon¹ przez Pana Prezesa, listê osób do odznaczeñ to siê przekonaj¹, dlaczego zwi¹zki zawodowe tak upieraj¹ siê przy
dostêpie do ca³ej dokumentacji osób wytypowanych na rejonach. Informacje dotycz¹ce odznaczeñ nale¿y uzyskiwaæ pod numerem telefonu 84051-00 lub jeli sekretarka odmówi po³¹czenia, tel. 840-54-01 bezporednio na biurko Pana Prezesa, o ile nie zostanie numer zmieniony!!!
Inn¹ kwesti¹ jest, ¿e Rada Nadzorcza PeBeKa SA Lubin, podczas posiedzenia w dniu 27 lipca br., zatwierdzi³a zmiany do Regulaminu Organizacyjnego, jakie zawnioskowa³ Zarz¹d PeBeKa SA. Obecnie oprócz trzech
cz³onków Zarz¹du, prezes i dwóch wiceprezesów, w PeBeKa mamy czterech Dyrektorów. Z takim rozwi¹zaniem, a szczególnie z brakiem konsultacji nie chce siê zgodziæ Rada Pracowników, co wyrazi³a w pimie skierowanym do Rady Nadzorczej. A tak¿e powiadomi³a o ³amaniu prawa
przez Zarz¹d PeBeKa SA Pañstwow¹ Inspekcjê Pracy.
W dniu 9 sierpnia br. Prezes Zarz¹du przes³a³ Radzie Pracowników pismo, w którym stwierdza: zmiana polega³a na dostosowaniu struktury
zatrudnienia oraz zakresu obowi¹zków i kompetencji niektórych stanowisk pracy do rzeczywistej sytuacji w Przedsiêbiorstwie, a zatem mia³y
jedynie charakter formalny  porz¹dkuj¹cy wewn¹trzzak³adowe regulacje
prawne, bez wp³ywu na rzeczywist¹ zmianê struktury firmy. Z tego zagmatwanego wyjanienia Prezesa Zarz¹du wynika, ¿e jeli kto by³ G³ównym Specjalist¹ to nie mia³ motywacji do dobrego wykonywania swoich
obowi¹zków, ale teraz jako Dyrektor to bêdzie niezast¹piony. To po co w
lutym likwidowano np. stanowisko Dyrektora d/s Pracowniczych aby teraz ponownie je powo³aæ? Naszym zdaniem to zmiana czysto fikcyjna,
która pozwoli na p³acenie wy¿szych wynagrodzeñ  bêd¹ na kontraktach
poza uk³adem.
W tym wietle dziwiæ musi zawarte w cytowanym pimie stwierdzenie:
ton kierowanych do Za³ogi komunikatów, siej¹cych niepokój i podwa¿aj¹cych dobre intencje pracodawcy, przeczy fundamentalnej, podkrelanej

przez Radê, wartoci d¹¿enia do zapewnienia w naszym Przedsiêbiorstwie harmonii i spokoju. Ta forma i ton odpowiedzi na wyst¹pienie
Rady Pracowników wiadczyæ mo¿e o tym, jak zarz¹d oderwany jest od
rzeczywistoci. Od tego co myl¹ i g³ono mówi¹ pracownicy na te ciche
podwy¿ki o kilka kategorii dla swoich zaufanych, o odznaczeniach i medalach przyznawanych sobie i swoim, o arogancji i nie liczeniu siê ze
zdaniem innych. Mo¿e wiêc warto czasami wys³uchaæ odmiennego zdania.

Polski, jak i dla naszego regionu Zag³êbia Miedziowego. Nie mo¿emy
dopuciæ do tego, aby kolesie ponownie stworzyli koalicjê z jedn¹ z postkomunistycznych partii i utrzymali siê przy korycie doj¹c z Polaków ile
tylko siê da. Id na wybory, zabierz ze sob¹ rodzinê, bliskich i znajomych. Zag³osuj na kandydatów, którzy maj¹ zaufanie spo³eczne. Takimi osobami s¹ kandydaci popierani przez Sekcjê Krajow¹ Górnictwa
Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ.

Bilans
rz¹dów PO
Jak przed ka¿dymi wyborami, im mniej czasu zosta³o, tym sonda¿e zaczynaj¹ byæ bardziej realne. Dopiero teraz mo¿na zobaczyæ,
jak niezadowolone jest spo³eczeñstwo z
rz¹dów Donalda Tuska. Najbardziej korupcyjny, niepraworz¹dny i zad³u¿aj¹cy Polskê rz¹d od 20lat.
Zobowi¹zania Platformy Obywatelskiej zosta³y z³o¿one w dziesiêciu kluczowych punktach
i expose Donalda Tuska. Przyszed³ czas na
przedwyborczy bilans (nie)dokonañ tego rz¹du. Polska za kadencji PO mia³a rozwijaæ siê
szybciej ni¿ dotychczas. Niestety wstrzymano budowy autostrad, zad³u¿ono pañstwo na
300 mld z³, zatrudniono kilkadziesi¹t tysiêcy
urzêdników, odebrano rodki przesy³ane do
OFE i wrzucono je do ZUS-u, pozwolono na
jeszcze wiêksze energetyczne uzale¿nienie
nas od Rosji.
PO mia³a staæ na stra¿y prawa i wprowadzaæ
nowe standardy. Jednak¿e sta³o siê zupe³nie
odwrotnie i przekupywano pos³ów innych
opcji w zamian za ministerialne sto³ki, upolityczniono prokuraturê, handlowano g³osami w Wa³brzychu w trakcie wyborów, zamieciono aferê hazardow¹ pod dywan, upolityczniono zarz¹dy i rady nadzorcze pañstwowych
spó³ek.
Donald Tusk uderzy³ g³ównie w najbiedniejszych, choæ zapowiada³, ¿e to oni s¹ najwa¿niejsi. Za jego rz¹dów podwy¿szono podatki, zamro¿ono p³acê minimaln¹ przy wysokiej inflacji, zamkniêto stocznie, podro¿a³y
przedszkola, bezmylnie prywatyzowano kluczowe firmy polskiej gospodarki, doprowadzono do ruiny PKP. Polska za rz¹dów Tuska zosta³a zmarginalizowana
nawet podczas naszej prezydencji w Unii Europejskiej, za naszymi plecami zapadaj¹ najwa¿niejsze decyzje dotycz¹ce przysz³oci UE, a Tusk nawet nie jest zapraszany na spotkania.
Kilkadziesi¹t postulatów, z czego wiêkszoci nie spe³niono, a czêæ wykonano odwrotnie ni¿ zamierzano pog³êbiaj¹c problem. Gdyby nie upolitycznienie telewizji publicznej oraz wp³ywy w dwóch najwiêkszych stacjach komercyjnych i wiêkszoci prasy opiniotwórczej, ten rz¹d ju¿ dawno zosta³by zmieszany z b³otem. Stosowanie podwójnych standardów
wobec polityków sta³o siê ju¿ poprawne politycznie. Gdy rz¹dzi³ PiS, obrócony szalik na meczu wypominano Prezydentowi przez pó³ roku, a
rz¹d zosta³ zbesztany, gdy wykry³ aferê korupcyjn¹ we w³asnych szeregach i ujawni³ j¹ opinii publicznej. W przypadku PO niepoliczalna ju¿ iloæ
wpadek Prezydenta Komorowskiego na bie¿¹co by³a zapominana. Aferalny rz¹d PO wyciszy³ wszelkie afery, w tym hazardow¹ przy u¿yciu w³asnej komisji ledczej  mediom jako to nie przeszkadza.
Rz¹d Platformy Obywatelskiej by³ najgorszym rz¹dem ca³ej III RP. Tak dla

Spotkanie Zwi¹zków z Zarz¹dem?
Powo³uj¹c siê na wczeniejsze deklaracje Zarz¹du KGHM dotycz¹ce spotkania z przedstawicielami Zwi¹zków Zawodowych  wnosimy o jego
zorganizowanie w dniu 4 padziernika 2011 r.
Tematy, które chcemy poruszyæ to:
1) pogarszaj¹cy siê stan BHP wynikaj¹cy z b³êdnej polityki zakupowej
oraz wynagradzania za pracê,
2) równe traktowanie w zatrudnieniu i wynagradzaniu poprzez wzrost
stawek p³ac zasadniczych,
3) odk³amanie zagadnienia praw do wêgla emeryckiego by³ych i zatrudnionych pracowników KGHM.
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