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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

Komunikat dla pracowników
O/ZG Polkowice-Sieroszowice
Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ w KGHM Polska Mied S.A. Oddzia³ Zak³ady Górnicze Polkowice-Sieroszowice informuje, ¿e Dyrekcja
Oddzia³u podjê³a decyzjê o przeszeregowaniu 10% pracowników ZG Polkowice-Sieroszowice od 1 wrzenia 2016 r. Dodatkowo po dokonaniu
analizy za 11 miesiêcy bie¿¹cego roku, w zale¿noci od wyników, istnieje
mo¿liwoæ uruchomienia kolejnej transzy przeszeregowañ dla 5% zatrudnionych.

KGHM do³uje,
ABW sk³ada doniesienie
Pomimo wzrostu produkcji KGHM uzyska³ czterokrotnie mniejszy zysk
za 1 pó³rocze 2016 r. w porównaniu do analogicznego okresu z ubieg³ego roku. Wp³yw na to mia³o wiele czynników. Jednym z nich s¹
do³uj¹ce grupê KGHM zagraniczne inwestycje. W tej sprawie Agencja Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego z³o¿y³a doniesienie do Prokuratury.
Zysk netto za 1 pó³rocze 2016 r. wyniós³ 298 mln z³, podczas gdy w 1
pó³roczu 2015 r. 1194 mln z³. Oprócz przynosz¹cych straty zagranicznych inwestycji wp³yw na gorszy wynik KGHM mia³a ni¿sza o 21% cena
miedzi i srebra o 4% Na wynik dodatkowo wp³ynê³y mniejsza zawartoæ
miedzi w urobku (spadek z 1,54% do 1,5%) i postój Huty Miedzi G³ogów
w zwi¹zku z wygaszaniem pieców szybowych i zastêpowaniem ich piecem zawiesinowym.
Z powodu spadaj¹cego kursu miedzi i srebra KGHM odprowadzi³ mniej z
tytu³u podatku od wydobycia niektórych kopalin. Danina zmniejszy³a siê
z 810 mln z³ za 1 pó³rocze 2015 r. do 606 mln z³ za 1 pó³rocze 2016 r.
Czynnikami pozytywnie wp³ywaj¹cymi na kondycjê KGHM jest wzmocnienie siê dolara wzglêdem z³otówki i wzrost produkcji dziêki jeszcze
bardziej ciê¿kiej pracy mniej liczebnej za³ogi wzglêdem ubieg³ego roku.
Nie zmienia to faktu, ¿e poza nieudoln¹ inwestycj¹ Wirtha w Quadrê, w
któr¹ wpakowano ju¿ kilkanacie miliardów z³otych, drugim g³ównym
problemem jest podatek od miedzi i srebra. Ok. 300 mln z³ zysku za
pierwsze pó³rocze bie¿¹cego roku doskonale pokazuje o czym przez ostatnie lata mówi³a Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ. Ten podatek zabija Spó³kê niezale¿nie od tego czy mied kosztuje
9 tys. dolarów za tonê, czy 4,5 tys. dolarów za tonê.
ABW sk³ada doniesienie
W zwi¹zku z nietrafionymi inwestycjami zagranicznymi, które od lat przynosz¹ KGHM straty, Agencja Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego we Wroc³awiu z³o¿y³a doniesienie do Prokuratury Regionalnej we Wroc³awiu na
by³y Zarz¹d KGHM. Autorski pomys³ Prezesa Herberta Wirtha w postaci
zakupu kanadyjskiej Spó³ki Quadra FNX doprowadza KGHM Polsk¹ Mied
do ruiny. Zawiadomienie o mo¿liwoci pope³nienia przestêpstwa przez
by³y Zarz¹d KGHM dotyczy okresu od grudnia 2010 r. do marca 2012 r.
Jak poinformowa³ Mariusz Kamiñski, Minister Koordynator ds. S³u¿b
Specjalnych, w zawiadomieniu jest mowa o wyrz¹dzeniu KGHM Polska

Mied SA szkody w wielkich rozmiarach. W³adze Spó³ki dopuci³y siê
szeregu zaniechañ, w wyniku których Spó³ka podpisa³a niekorzystn¹
umowê. Grozi za to kara do 10 lat pozbawienia wolnoci.
Nawet op³acane w ostatnich latach przez KGHM firemki do generowania
pochwalnych peanów w mediach nie s¹ w stanie zatrzymaæ erozji wizerunku rzekomego wizjonera Herberta Wirtha. Tak jak wielokrotnie o tym
pisalimy, okaza³ siê byæ inwestycyjnym nieudacznikiem, który szasta³
pieniêdzmi jakby by³ uczestnikiem gry planszowej Eurobiznes. Wirth
przez lata zarobi³ grube miliony. Kilka miliardów z³otych zad³u¿enia za
swoje ryzykowne i nieodpowiedzialne zabawy inwestycyjne zostawi³ pracownikom.

PILNY KOMUNIKAT
OZ NSZZ Solidarnoæ PeBeKa S.A.
Klub HDK Kropla ¯ycia przy PeBeKa S.A.
Polski Czerwony Krzy¿ Zarz¹d Rejonowy w Lubinie
zwracaj¹ siê z ogromn¹ prob¹ o oddawanie krwi dla chorego

Janusza Chochó³
Sekretarza Komisji Zak³adowej
i wieloletniego cz³onka zwi¹zku.

Krew prosimy oddawaæ z dopiskiem

DLA JANUSZA CHOCHÓ£
w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Lubinie przy ul. Bema 5
od poniedzia³ku do czwartku w godz. 7:30-10:45,
w pi¹tek w godz. 7:30-16:30.
UWAGA! Ka¿dy kto zechce pomóc, mo¿e oddaæ krew niezale¿nie
od grupy krwi w najbli¿szym punkcie krwiodawstwa,
zaznaczaj¹c jedynie, ¿e to bezcenny dar dla
JANUSZA CHOCHÓ£, który przebywa na leczeniu w szpitalu.

ZG Rudna: spotkanie
z Dyrektorem
Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ O/ZG Rudna 6 wrzenia br. ma
spotkaæ siê z Dyrektorem Naczelnym Oddzia³u Paw³em Markowskim. W
zwi¹zku z planowanym spotkaniem Komisja zg³osi³a poni¿sze tematy i
pojawiaj¹ce siê problemy do omówienia i wyjanienia.
1) Ocena dokonanych przeszeregowañ (kryteria wynikaj¹ce z Zarz¹dzenia Dyrektora a jego realizacja w praktyce).
2) Funkcjonowanie transportu osobowego po ostatniej reorganizacji
(koszty i efektywnoæ), niewystarczaj¹ca iloæ i fatalny stan techniczny pojazdów.
3) Pog³êbiaj¹cy siê brak pracowników na stanowiskach robotniczych w
stosunku do nak³adanych zadañ, (jaka jest metodologia ustalania
etatyzacji w poszczególnych pionach), ta sytuacja utrudnia korzysta-

nie z planowanych urlopów.
4) Przepe³nienie osobowe na ³aniach górniczych, R-IX, R-VII.
5) Obarczanie poszkodowanych odpowiedzialnoci¹ za zdarzenia w postêpowaniach powypadkowych.
6) Wybory RSIP na R-IX, funkcjonuj¹cy Regulamin wyboru SIP w O/ZG
Rudna.
7) Struktura organizacyjna oddzia³ów mechanicznych (schemat organizacyjny).
8) Wprowadzony bez uzgodnienia z najwiêksz¹ organizacj¹ zwi¹zkow¹
Regulamin Premiowania.

na pewno porucznik Jan Maj s³usznie cieszy siê wolnoci¹, mimo skazuj¹cego wyroku  mówi³ Bogdan Or³owski.

O szczegó³ach poinformujemy po spotkaniu, w kolejnym numerze Pryzmatu.

Rocznice Sierpnia
w Lubinie
31 sierpnia 1982 r. oddzia³y ZOMO brutalnie spacyfikowa³y pokojow¹
manifestacjê na ulicach Lubina. Od kul milicjantów zginêli trzej mieszkañcy miasta, a kilkadziesi¹t osób zosta³o rannych. Jak co roku lubinianie oddali ho³d ofiarom tych tragicznych wydarzeñ. Prawie tysi¹c osób
przysz³o uczciæ rocznicê powstania NSZZ Solidarnoæ oraz Zbrodni
Lubiñskiej. Pomnik Pamiêci Ofiar Lubina82 uton¹³ w kwiatach i zniczach. Pamiêæ zamordowanych uczczono tak¿e przy symbolicznych krzy¿ach  w miejscach, w których kule dosiêg³y Micha³a Adamowicza, Andrzeja Trajkowskiego i Mieczys³awa Poniaka. Wieczorem w ramach
Muzyki z Oblê¿onego Miasta wyst¹pili Anita Lipnicka i John Porter.
Co roku obchody Zbrodni Lubiñskiej s¹ inne i chyba bardziej spektakularne oraz widowiskowe. Co roku tak¿e w uroczystociach upamiêtniaj¹cych ofiary tragicznego sierpnia 82 roku bierze udzia³ coraz wiêcej osób.
Organizatorzy obchodów, których wspieraj¹ w³adze miasta i powiatu
oraz wiele innych osób, staraj¹ siê, by ka¿da kolejna rocznica nigdy nie
by³a zapomniana i na trwale zapisa³a siê w pamiêci lubinian. Tradycyjnie
przedstawiciele Zarz¹du Regionu NSZZ Solidarnoæ najpierw z³o¿yli
wieñce kwiatów pod pomnikiem papie¿a Jana Paw³a II w centrum Legnicy. Póniej zapalono znicze na grobach ofiar Zbrodni Lubiñskiej. Uroczystoci rozpoczê³y siê msz¹ wiêt¹ w intencji ofiar, któr¹ odprawiono w
kociele pw. Najwiêtszego Serca Pana Jezusa, a patriotyczne kazanie
wyg³osi³ ksi¹dz Wies³aw Migda³.

Przewodnicz¹cy nawi¹za³ tak¿e do podatku miedziowego apeluj¹c do
wszystkich parlamentarzystów o podjêcie rêkawicy w tej sprawie w celu
obni¿enia, a docelowo ca³kowitego zniesienia daniny, któr¹ na rzecz pañstwa p³aci spó³ka KGHM. Or³owski odniós³ siê tak¿e do zarzutów o zaw³aszczaniu symbolu Solidarnoci i manifestacji sympatyków Komitetu
Obrony Demokracji, którzy wczoraj (30 sierpnia) przy tym samym pomniku uczcili pamiêæ o Zbrodni Lubiñskiej i rocznicê Porozumieñ Sierpniowych.
 Niektórzy wczoraj zebrali siê w tym miejscu  miejscu uwiêconym
krwi¹ lubinian! To nie jest miejsce na happening! Gdyby ludzie mieli
czyste intencje, to dzisiaj byliby z nami, dzisiaj uczestniczyliby we mszy
wiêtej. Gdyby mieli czyste serca, dzisiaj z nami sk³adaliby kwiaty razem z
pozosta³ymi mieszkañcami Lubina i regionu. Jeszcze niedawno niektórzy
z nich próbowali likwidowaæ zwi¹zki zawodowe, ograniczali prawa pracy.
Mówili nam, ¿e jako Solidarnoæ jestemy z³em, dzisiaj próbuj¹ nas broniæ. Fa³sz i ob³uda!  mówi³ Bogdan Or³owski.
Szczególne wra¿enie wywo³a³ odczytany esej Sierpieñ wolnoci w interpretacji genialnego Andrzeja Seweryna, wzbogacony mroczn¹ muzyk¹.
Krótki monta¿ s³owno-muzyczny w wykonaniu uczniów lubiñskich szkó³
okraszony zosta³ pokazem rac przygotowanym przez kibiców pi³karskiego Zag³êbia Lubin. Póniej rodziny ofiar i poszczególne delegacje z³o¿y³y
wieñce kwiatów pod pomnikiem Pamiêci. Nie zapomniano oczywicie o
kamieniach  wiadkach, przy których tak¿e oddano ho³d ofiarom Zbrodni Lubiñskiej.
W uroczystociach wziêli udzia³ m.in. licznie zebrani dzia³acze NSZZ Solidarnoæ z wielu zak³adów pracy, pos³owie Prawa i Sprawiedliwoci Ewa
Szymañska oraz Krzysztof Kubów, prezes KGHM Krzysztof Skóra, starosta
lubiñski Adam Myrda, przedstawiciele miejskich spó³ek, radni miejscy i
powiatowi, kibice Zag³êbia Lubin. Obchody Zbrodni uwietni³ koncert na
dziedziñcu Wzgórza Zamkowego w wykonaniu Anity Lipnickiej i Johna
Portera.
Wojciech Obremski, solidarnosc.org.pl/legnica/

Wszyscy spotkali siê przy pomniku Pamiêci Ofiar Lubina82. W swoim
p³omiennym wyst¹pieniu przewodnicz¹cy Zarz¹du Regionu Zag³êbie Miedziowe NSZZ Solidarnoæ, Bogdan Or³owski, przypomnia³ pamiêæ zamordowanych przywo³uj¹c ich katów.
 Dawno pogodzilimy siê z t¹ tragedi¹, ale nie mo¿emy siê pogodziæ, ¿e
wspó³winny, prawnie oskar¿ony i skazany prawomocnym wyrokiem chodzi po ulicach miasta Lubina. 34 lata po zabójstwie naszych przyjació³
zwi¹zkowców skazany prawomocnie nie odbywa kary tam, gdzie jego
miejsce, czyli w wiêzieniu. To jest hañba! Dlatego nie godz¹c siê na taki
stan rzeczy w porozumieniu z parlamentarzystami zwrócimy siê do ministra sprawiedliwoci o zbadanie, czy s¹dy nale¿nie wykona³y swoj¹ pracê, czy odpowiedzialne w³adze s¹downicze, ci, którzy siê chlubi¹ samodzielnoci¹, odpowiednio zareagowa³y, aby winny sprawstwa chodzi³ po
ulicach tego miasta, gdzie pola³a siê krew  chodzi³ dumny jak paw. Czy

ZG Lubin: zapisy
na Karczmê Piwn¹
Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ Solidarnoæ Oddzia³ Zak³ady Górnicze
Lubin przypomina swoim cz³onkom, ¿e ostatni termin zapisów na Barbórkow¹ Karczmê Piwn¹ i Okolicznociowy Kufel Barbórkowy up³ywa w
dniu 30 wrzenia br. Szczegó³y w biurze i na tablicach og³oszeñ.

Obni¿enie wieku emerytalnego
zapisane w bud¿ecie
Jak donosi RMF FM w projekcie bud¿etu zapisane jest, ¿e ni¿szy wiek
emerytalny ma wejæ w ¿ycie w czwartym kwartale przysz³ego roku, co
zdaniem tej stacji potwierdza wczeniejsze obietnice rz¹du, ¿e wiek emerytalny bêdzie ni¿szy ju¿ od 1 padziernika 2017 roku. Zdaniem dziennikarzy RMF-u ni¿szy wiek ma kosztowaæ ok. 10 miliardów z³otych rocznie.
Tymczasem zgodnie ze znowelizowanymi prognozami rz¹du polska gospodarka uronie w przysz³ym roku o 3,4 proc., a w 2018 o 3,6 proc. To
mniej ni¿ planowano wczeniej, ale wynik i tak by³by gorszy gdyby nie
500+, które znacznie o¿ywi³o wewnêtrzn¹ konsumpcjê i tym samym nakrêca gospodarkê. Rz¹d planuje równie¿ rekordowy deficyt na poziomie
60 mld z³. Ekonomici cytowani przez Program 3 Polskiego Radia zwracaj¹ jednak uwagê, ¿e choæ kwota bezwzglêdna jest wy¿sza, to w zwi¹zku
z lepszym stanem gospodarki i tak trzyma siê na dotychczasowym poziomie i nie przekroczy 3 proc. PKB. Zdaniem Grzegorza Maliszewskiego,
g³ównego ekonomisty banku Millenium realizacja bud¿etu zale¿y przede
wszystkim od ci¹galnoci podatków i wzrostu PKB.
ml, KK NSZZ Solidarnoæ

Solidarnoæ jak zawsze walczy
o najs³abszych, czyli co z prac¹
w dni wolne
W pi¹tek 2 wrzenia do sejmu trafi³ projekt ograniczaj¹cy handel w niedzielê. Aby taki projekt móg³ byæ przyjêty potrzeba 100 tys. podpisów.
Alfred Bujara pe³nomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej powiedzia³ w Sejmie dziennikarzom - Uda³o nam siê zebraæ pod ustaw¹ 518 tys.
220 podpisów. Ilu z nas z wspar³o t¹ ustawê swoim podpisem? Ilu
zaanga¿owa³o siê w ich zbieranie? Czasami mam wra¿enie, ¿e niektórym
z nas wydaje siê, ¿e na nic nie maj¹ wp³ywu i trzeba siê ze wszystkim
godziæ. Dlaczego kto nie pozwala mi zrobiæ w niedzielê zakupy?! 
czêsto s³ysza³em przy zbieraniu podpisów. Pytanie jednak powinno
brzmieæ, dlaczego kto chce siê dorabiaæ prac¹ innych, w niedzielê? Przecie¿ w³aciciele sklepów, którzy zmuszaj¹ do pracy pracowników handlu
w pe³ni korzystaj¹ z wolnych sobót i niedziel. Pracownikom zamiast wyp³aty nadgodzin za podwójn¹ stawkê daje siê w zamian dzieñ wolny w
rodku tygodnia.
Czy i u nas nie jest podobnie? Czy nas nie wkurza jak kto nalega
abymy przyszli do pracy w woln¹ sobotê czy niedzielê? I tak co tydzieñ,
i na okr¹g³o. Przecie¿ Ci, którzy w naszych zak³adach pracy podejmuj¹
decyzjê o pracy w weekendy maj¹ wolne, ale fizole czy dozór ma zapitalaæ.
I a¿ dziw bierze, ¿e dzieje siê to ze wiadomym ³amaniem prawa. Bo co
mówi Kodeks Pracy?
Art. 151. § 1. Praca wykonywana ponad obowi¹zuj¹ce pracownika normy czasu pracy, a tak¿e praca wykonywana ponad przed³u¿ony dobowy
wymiar czasu pracy, wynikaj¹cy z obowi¹zuj¹cego pracownika systemu
i rozk³adu czasu pracy, stanowi pracê w godzinach nadliczbowych. Praca
w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie: 1) koniecznoci
prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony ¿ycia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub rodowiska albo usuniêcia awarii; 2) szczególnych potrzeb pracodawcy.
§ 2. Przepisu § 1 pkt 2 nie stosuje siê do pracowników zatrudnionych
na stanowiskach pracy, na których wystêpuj¹ przekroczenia najwy¿-

szych dopuszczalnych stê¿eñ lub natê¿eñ czynników szkodliwych dla
zdrowia.
Jakie to proste i oczywiste? Nie ma prawnych mo¿liwoci, ¿eby nas ktokolwiek zmusza³ do pracy w nadgodzinach. Mimo to kierownicy s¹ proszeni do zorganizowania ob³o¿enia. I o ile kto chce przyjæ to jego
wybór, ale czy tak trudno zrozumieæ cz³owieka, który chce przebywaæ z
rodzin¹, zaj¹æ siê hobby czy te¿ zwyczajnie odpocz¹æ? Bulwersuj¹ce jest
równie¿ to, ¿e wynagrodzenie za pracê w nadgodzinach uszczupla pulê
rodków na wynagrodzenia za pracê od poniedzia³ku do pi¹tku. Dlaczego
w KGHM jeszcze nikt tego nie zmieni³? Niech bêdzie przejrzycie, na wyp³aty w dni zwyk³e jest tyle a na nadgodziny mamy taki fundusz. Skoñczy³yby siê w koñcu zagadki w stylu za tak¹ sam¹ robotê raz dostaje wiêcej,
raz mniej, a kody s¹ takie same. Postulat sierpnia 1980 roku brzmia³ cyt.:
Wprowadziæ wszystkie soboty wolne od pracy. Pracownikom w ruchu
ci¹g³ym i systemie 4-brygadowym brak wolnych sobót zrekompensowaæ zwiêkszonym wymiarem urlopu wypoczynkowego lub innymi p³atnymi dniami wolnymi od pracy. Mylê, ¿e dobry jest czas, aby przestaæ
siê ogl¹daæ a¿ inni co za³atwi¹ za nas i zacz¹æ dzia³aæ. Presja zawsze ma
sens, a przecie¿ wszyscy znamy cytat Procie a bêdzie wam dane. Zacznijmy prosiæ o znormalizowanie pracy w nadgodzinach i o przejrzystym
finansowaniu tych godzin (dodatkowy fundusz). Jeli proby nie bêd¹
skuteczne zacznijmy ¿¹daæ. W koñcu przedsiêbiorstwo jest nasze, zarówno pracowników, jak i obywateli. Przecie¿ to My Polacy, jestemy w³acicielem Skarbu Pañstwa, dlatego dbaj¹c o firmê domagajmy siê normalnoci!
tomwie

Sukces Solidarnoci! Ponad 500 tys.
podpisów za wolnymi niedzielami
518 tys. podpisów zebrano pod obywatelskim projektem ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele.  To nasze 500 plus dla pracowników, którzy w niedzielê powinni odpoczywaæ i spêdzaæ czas z rodzinami  podkrela Alfred Bujara, przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej Pracowników Handlu
NSZZ Solidarnoæ i jednoczenie pe³nomocnik Komitetu Inicjatywy
Ustawodawczej. Podpisy z³o¿ono u Marszalka Sejmu Marka Kuchciñskiego. W padzierniku projektem zajm¹ siê pos³owie.
W po³udnie, 2 wrzenia br. przedstawiciele Solidarnoci przynieli do
Sejmu podpisy zbierane pod obywatelskim projektem ustawy ograniczaj¹cej handel w niedzielê.
 Spotkanie z Marszalkiem Sejmu Markiem Kuchciñskim choæ krótkie, to
wierzê, ¿e bêdzie bardzo owocne. Marsza³ek bardzo pozytywnie odniós³
siê do naszej inicjatywy i obieca³, ¿e ju¿ na pocz¹tku padziernika projekt
bêdzie poddany pracy Sejmu. Trzy razy próbowalimy i tym razem musi
siê udaæ. Wszystkie czynniki: gospodarcze, spo³eczne i polityczne przemawiaj¹ na korzyæ naszego projektu  mówi Tygodnikowi Solidarnoæ
Alfred Bujara.
Z³o¿ony w Sejmie projekt zyska³ poparcie wielu organizacji spo³ecznych,
w tym katolickich. Zaanga¿owali siê w niego tak¿e, oprócz NSZZ Solidarnoæ, przedstawiciele innych organizacji pracowniczych i pracodawców. Projekt ustawy ograniczaj¹cej handel w niedziele zyska³ poparcie
polskiego episkopatu.
Wbrew manipulacjom powtarzanym w mediach przez przeciwników projektu nie wprowadza ca³kowitego zakazu handlu. W myl projektu otwarte bêd¹ ma³e sklepiki, stacje benzynowe i sklepy istniej¹ce przy nich (nie
maj¹ce powierzchni wiêkszej ni¿ 80 metrów kwadratowych), a tak¿e punkty
gastronomiczne, sklepy piekarnicze i cukiernie. Ponadto w projekcie przewidziano siedem niedziel, w których wszystkie sklepy bêd¹ otwarte. A
bêd¹ to niedziele: przed i po wakacjach, przedwi¹teczne i wyprzeda¿owe.
 Celowo wokó³ projektu utworzono szereg mitów. Wszystko po to, aby
przestraszyæ i zniechêciæ spo³eczeñstwo. Projekt ten przywraca to, co w
tradycji i kulturze naszego kraju jest wiête, czyli niedziela. W wierze katolickiej mamy przykazanie dzieñ wiêty wiêciæ. I nie chodzi tu tylko i
wy³¹cznie o aspekt religijny. Niedziela to czas dla rodziny i wspólnego
spêdzania czasu  podkrela w rozmowie z Tygodnikiem Solidarnoæ
Waldemar Krenc, przewodnicz¹cy Zarz¹du Regionu Ziemia £ódzka NSZZ
Solidarnoæ.
Joanna Ratajczak z Solidarnoci PZU przysz³a wraz z innymi z³o¿yæ w

Sejmie podpisy.  To jest sprawa nas wszystkich. Ta ustawa wprowadza
sprawiedliwoæ, ¿e rodziny chocia¿ w niedzielê bêd¹ razem. Nie wprowadza ona zakazu handlu, a ograniczaj¹ ich funkcjonowanie. Nie ma obaw,
¿e Polacy nie bêd¹ mieli gdzie robiæ zakupów. To wszystko jest kwesti¹
czasu i przyzwyczajenia. Bêdziemy musieli nauczyæ siê robienia zakupów
w pi¹tek, czy sobotê  zaznacza.
Izabela Koz³owska, Tygodnik Solidarnoæ

2015 r. Stopa bezrobocia wród kobiet w Polsce jest nieznacznie wy¿sza
ni¿ wród mê¿czyzn, jednak skala poprawy w przypadku obu p³ci jest
zbli¿ona.
Stopa bezrobocia wród osób m³odych (do 25 roku ¿ycia) wynios³a w
maju w Polsce 16,6 proc. (spadek z 20,3 proc. rok do roku oraz o 0,4 pkt
proc. w stosunku do czerwca), co oznacza, ¿e bez pracy pozostaje wci¹¿
233 tys. aktywnie poszukuj¹cych zatrudnienia osób z najm³odszej kategorii wiekowej. Dla porównania rednia dla krajów UE wynios³a w maju
br. 18,8 proc. (spadek z 20,2 proc. rok do roku).
niezalezna.pl

Ci¹gle w drodze
Za nami kolejny sierpieñ, dla wielu czas odpoczynku, dla innych okres
ciê¿kiej i wytê¿onej pracy, ale te¿ miesi¹c pamiêci i zadumy w kontekcie
kilku dat historycznych zwi¹zanych z naszym Narodem. Mo¿e o tym nie
pamiêtamy, s¹ te¿ na pewno i tacy, którzy z ró¿nych wzglêdów nie chc¹
pamiêtaæ, bo mo¿e wstydz¹ siê prawdy nie chc¹ ¿yæ w prawdzie, bo za
bardzo boli i przygniata. Musimy jednak pamiêtaæ, bez prawdy nie ma
przysz³oci, za prawdê, uczciwoæ, wolnoæ w naszej historii ludzie oddawali to co najcenniejsze  swoje ¿ycie. Nie mo¿emy byæ obojêtni, bo
bylejakoæ i apatia nas zgubi¹. Nie wystarczy pamiêæ i modlitwa za tych,
którzy zginêli, potrzebna jest równie¿ refleksja dlaczego tak siê sta³o.
Mo¿e warto zastanowiæ siê co w³aciwie znaczy s³owo pokora, której tak
czêsto nam brakuje albo jest le rozumiana i praktykowana, ale jak bardzo
potrzebna. Nie mo¿emy i nie powinnimy wywy¿szaæ siê ponad innych.

34. Ogólnopolska Pielgrzymka
Ludzi Pracy
We wrzeniu poszczególne Komisje Zak³adowe i Miêdzyzak³adowe oraz
Region Zag³êbie Miedziowe NSZZ Solidarnoæ organizuj¹ wyjazd (jedno i dwudniowy) na Pielgrzymkê Ludzi Pracy do Czêstochowy na Jasn¹
Górê, która odbêdzie siê w dniach 17-18 wrzenia. Zainteresowani udzia³em w pielgrzymce proszeni s¹ o kontakt z przedstawicielami swojej Komisji lub Zarz¹dem Regionu pod numerem telefonu: (76) 721 08 78.
Zg³oszenia uczestników i wp³aty na wyjazd organizowany przez Region
Zag³êbie Miedziowe NSZZ Solidarnoæ bêd¹ przyjmowane do 12 wrzenia. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejnoæ zg³oszeñ.

Jestemy wród krajów UE
o najni¿szym bezrobociu
Polska znalaz³a siê wród 10 krajów Unii Europejskiej o najni¿szej stopie
bezrobocia, ze wskanikiem na poziomie 6,1 proc. W porównaniu do
lipca zesz³ego roku spad³a ona o 1,3 pkt proc. (z 7,4 proc.)  oceni³o
ministerstwo rodziny, pracy i polityki spo³ecznej.
Najni¿sz¹ stopê bezrobocia wród krajów UE odnotowano w lipcu na
Malcie (3,9 proc.), w Czechach oraz w Niemczech (4,2 proc.). Najwy¿sz¹
natomiast zaobserwowano w Grecji (23,5 proc., dane za maj 2016 r.) oraz
w Hiszpanii (19,6 proc.). Najwiêksza poprawa w stosunku do lipca 2015
r. mia³a miejsce na Cyprze (spadek z 15 do 11,6 proc.), w Chorwacji (z 16,5
do 13,2 proc.) oraz w Hiszpanii (z 21,9 do 19,6 proc.).
Polska znalaz³a siê wród 10 krajów o najni¿szej stopie bezrobocia, ze
wskanikiem na poziomie 6,1 proc. W stosunku do czerwca br. wysokoæ
stopy bezrobocia w Polsce spad³a o 0,1 pkt. proc. Natomiast w porównaniu do lipca zesz³ego roku spad³a o 1,3 pkt proc. (z 7,4 proc).
Zgodnie z szacunkami Eurostatu liczba osób bezrobotnych w Polsce w
lipcu br. wynosi³a nieco ponad 1 mln. To o ok. 228 tys. mniej ni¿ w lipcu

W Pimie wiêtym mo¿emy wyczytaæ taki oto werset: Synu  wykonuj
swe sprawy z ³agodnoci¹, a ka¿dy bêdzie Ciê mi³owa³. Jak pokora przyci¹ga mi³oæ, tak pycha j¹ odrzuca; pysznych nikt nie lubi. Jeli pozwalamy na zakorzenienie siê w sobie pysze i staje siê nasz¹ natur¹ nie dostrzegamy jej z³a i stajemy siê niezdolni do opamiêtania. Czy zastanawialimy
siê dlaczego Ojciec wiêty Jan Pawe³ II czy teraz Papie¿ Franciszek tak
wiele mówili i mówi¹ o mi³oci? Czy dlatego, ¿e mamy jej nadmiar? Je¿eli
tak by by³o to dlaczego w wiecie tocz¹ siê dalej wojny, a przy tej okazji
rozlewa siê nienawiæ?
Sierpieñ to te¿ miesi¹c, w którym powstawa³a i narodzi³a siê Solidarnoæ jako zwi¹zek zawodowy. Jednak by tak siê sta³o musia³a ta Solidarnoæ rodziæ siê w naszych sercach i umys³ach. Gdzie jest i jak wygl¹da dzisiaj nasza Solidarnoæ robotnicza? Czy dalej stanowimy jedno,
czy nie jest tak, ¿e obracamy siê jeden przeciw drugiemu? Warto siê
zastanowiæ, ¿e zamiast Solidarnoci i pokory coraz czêciej zaczyna
górowaæ pycha, a na chorobê pysza³ka nie ma lekarstwa. Starajmy siê
postêpowaæ tak abymy nie pozostali na lodzie, sami ze sob¹ i swoj¹
pych¹.
Nuciñski

W wieku 48 lat tragicznie odszed³ od nas,
gin¹c  28 sierpnia 2016 r.  na stanowisku pracy,
cz³onek Komisji Zak³adowej
NSZZ Solidarnoæ w Hucie Miedzi Legnica

p. Robert Garbowski
Kondolencje i wyrazy szczerego ¿alu
dla rodziny i bliskich sk³ada
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi
NSZZ Solidarnoæ
oraz redakcja Pryzmatu
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