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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

Strajk wisi w powietrzu.

Solidarnoæ domaga siê godziwego wzrostu p³acy.

Podwy¿ka musi byæ!

W poniedzia³ek 29 wrzenia 2008r., podpisaniem protoko³u rozbie¿noci, zakoñczy³y siê negocjacje w sporze zbiorowym Solidarnoci z Zarz¹dem KGHM Polska Mied S.A. Niebawem rozpocznie siê dalszy etap  mediacje - w sporze zbiorowym o waloryzacjê p³acy pracowników Polskiej Miedzi oraz niepogarszanie
warunków pracy i p³acy w wyniku integracji Oddzia³ów górniczych
i hutniczych.
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ 22
sierpnia br. zwróci³a siê do Zarz¹du KGHM Polska Mied S. A. z ¿¹daniem: podniesienia p³acy pracowniczej w KGHM o 550z³, poprzez
wzrost stawek osobistego zaszeregowania o 200 z³ miesiêcznie,
wstrzymania likwidacji kopalñ w celu utworzenia na ich gruzach jednej kopalni oraz utworzenia jednej huty na bazie istniej¹cych hut.
Prowadzone od 11 wrzenia br. przez Sekcjê Krajow¹ Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ negocjacje z Zarz¹dem KGHM
Polska Mied S.A. o powstrzymanie spadku realnej p³acy pracowników Polskiej Miedzi, jak i odst¹pienie od integracji kopalñ i hut
nie przynios³y po¿¹danego efektu.
P³ace, a koszty
rednie miesiêczne wynagrodzenie robotnika w KGHM Polska
Mied S.A. kszta³tuje siê pomiêdzy 7 a 15 kategori¹ zaszeregowania
i wynosi od ok. 2000z³ do ok. 5000z³ brutto.
Wydatki robotniczych gospodarstw domowych, po uwzglêdnieniu cen towarów i us³ug konsumpcyjnych, na podstawowe potrzeby:
¿ywnoæ i napoje, u¿ytkowanie mieszkania i noniki energii oraz woda
i kanalizacja wynosz¹ ponad 60% dochodu. Artyku³y te ju¿ podro¿a³y w br. rednio ok. 19,5%, a wg prognoz analityków wzrost cen w
2008r. osi¹gnie poziom ok. 24%. Jest oczywistym, ¿e wraz z wzrostem p³acy pracownika zmniejsza siê udzia³ procentowy w wydatkach gospodarstwa domowego. Przy redniej pensji pracowników
na stanowiskach dozoru i administracji udzia³ procentowy w tych
wydatkach bêdzie du¿o ni¿szy, a wzrost cen nie odczuwalny. Z pewnoci¹ z tego powodu Zarz¹d z politycznego nadania Platformy Obywatelskiej nie widzi potrzeby podwy¿ki p³acy o 550 z³ miesiêcznie na
jednego pracownika. W tym pogl¹dzie utwierdzaj¹ go dzia³acze ZZPT
i A Dozór. Ich przedstawiciel Micha³ Brysik nie podpisa³ siê pod
wspólnym stanowiskiem wszystkich organizacji zwi¹zkowych dzia³aj¹cych w KGHM. Wed³ug naszej wiedzy pogl¹du tego nie podzielaj¹
pracownicy administracji i dozoru zarabiaj¹cy du¿o mniej ni¿ Pan M.
Brysik. Je¿eli Zarz¹d liczy na poparcie pracowników dozoru i administracji, to mo¿e siê srodze zawieæ. Tak du¿y procentowy udzia³
pensji robotniczej w wydatkach na podstawowe artyku³y powoduje,
¿e wzrost cen w tym przedziale jest mocno odczuwalny. Wysokie
podwy¿ki cen ¿ywnoci (25%), gazu(14,4%), energii elektrycznej(15,1%), wody i kanalizacji (30%) oraz czynszu mieszkaniowego
z energi¹ ciepln¹ (19%) powoduj¹ drastyczny wzrost kosztów utrzymania i przy niezrealizowaniu postulowanej od stycznia 2008r. przez
SKGRM NSZZ Solidarnoæ podwy¿ki stawek pracowniczych o 350z³,
powoduj¹ spadek p³acy realnej pracowników Polskiej Miedzi, szczególnie dotkliwy dla robotników.
Wprowadzona jednostronnie przez Zarz¹d Spó³ki od stycznia br.
podwy¿ka stawek o 150z³ zaledwie ³agodzi skutki wzrostu cen.
P³ace, a inflacja
Planowana na rok 2008 inflacja cen towarów i us³ug konsumpcyjnych wyniesie co najmniej 4,8%, a prognozowana w KGHM
przez Zarz¹d Spó³ki rednia p³aca ogó³em rok 2008 do 2007 z na-

grod¹ roczn¹ za 2008r. bêdzie mniejsza lub równa p³acy za rok
2007.
rednia p³aca bez nagrody rocznej wzronie o 2,8% w roku
2008 w stosunku do 2007r. Oznacza to, ¿e rednia p³aca ogó³em
w 2008 r. bêdzie ni¿sza o ok. 5% w stosunku do roku ubieg³ego.
Uzasadnienie Zarz¹du, ¿e wynagrodzenie górników zatrudnionych
pod ziemi¹ ma siê obni¿aæ w wyniku ograniczenia lub likwidacji pracy w nadgodzinach, bo nastêpuje skrócenie czasu pracy dla Solidarnoci jest nie do przyjêcia, gdy¿ przy ustalaniu wynagrodzeñ pracowniczych w KGHM uwzglêdniano mo¿liwoæ zwiêkszenia wynagrodzenia górników w wyniku pracy ponad normatywny czas pracy.
Szczególnie ma to znaczenie w grupie pracowników zatrudnionych
pod ziemi¹, gdzie stawki stanowi¹ zaledwie ok. 20%, a wynagrodzenie za pracê w nadgodzinach ok. 16,5%. Wprowadzana przez Zarz¹d
Spó³ki polityka ograniczania czasu pracy poprzez ograniczanie pracy
w nadgodzinach powoduje w roku 2008 znaczny spadek wynagrodzenia górników zatrudnionych pod ziemi¹. Zmniejszenie górniczego wynagrodzenia zbiegaj¹ce siê z drastycznym wzrostem cen podstawowych artyku³ów niezbêdnych do ¿ycia jest nie do przyjêcia dla
Solidarnoci.
Solidarnoæ ¿¹da podwy¿ki wynagrodzenia o 550 z³ miesiêcznie dla ka¿dego pracownika i proponuje skonsumowanie tej podwy¿ki poprzez wzrost stawek osobistego zaszeregowania o 200z³.
Spe³nienie tego ¿¹dania spowoduje najwiêkszy procentowy wzrost
wynagrodzeñ w grupie pracowników najbardziej odczuwaj¹cych
drastyczny wzrost cen podstawowych artyku³ów, trwaj¹cy od padziernika 2007r. tj. chwili objêcia w³adzy przez Platformê Obywatelsk¹.
Zarz¹d KGHM Polska Mied S.A. powo³any podczas rz¹dów PO
odmawia spe³nienia tego s³usznego Solidarnociowego postulatu.
Likwidacja istniej¹cych kopalñ i hut
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ uwa¿a, ¿e realizacja podjêtych przez Zarz¹d dzia³añ zmierzaj¹cych do
likwidacji Oddzia³ów ZG Lubin, ZG Polkowice  Sieroszowice,
ZG Rudna i utworzenie na bazie ich maj¹tku i pracownikach kopalni zespolonej ma na celu pozbycie siê Zak³adowego Uk³adu
Zbiorowego Pracy dla pracowników KGHM Polska Mied S.A. oraz
uprawnieñ z niego wynikaj¹cych, spowoduje pogorszenie warunków pracy i p³acy. Solidarnoæ stanowczo siê sprzeciwia po³¹czeniu Oddzia³ów hutniczych polegaj¹ce na stworzeniu jednej Huty
G³ogów z planem wygaszania zdolnoci produkcyjnych w HM Legnica. Protestuje przeciw kolejnemu tworzeniu z Oddzia³ów spó³ek prawa handlowego.
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ po
analizie przedstawionych przez Zarz¹d Spó³ki argumentów i materia³ów stwierdza, ¿e za³o¿one cele ekonomiczno-produkcyjne maj¹ce uzasadniaæ po³¹czenie Oddzia³ów w pojedyncze organizmy s¹
bezzasadne. Za³o¿one efekty mo¿na uzyskaæ w osobnych kopalniach
i hutach. Pracodawca winien tylko podj¹æ konkretne dzia³ania i konsekwentnie je realizowaæ.
Powo³anie nowej kopalni zatrudniaj¹cej 12 000 pracowników
nie tylko nie poprawi organizacji pracy, a wprost j¹ pogorszy.
Polityka inwestycyjna w kopalniach jest prowadzona od lat i jest
zgodna z wytycznymi, które s¹ okrelane w Biurze Zarz¹du. Wystêpuj¹ce braki w wykonaniu robót przygotowawczych powsta³y we
wszystkich kopalniach, gdy¿ z polecenia Biura Zarz¹du je ograniczano. Po³¹czenie kopalñ nic nie wniesie nowego w tym zakresie. To
kreowana przez Zarz¹d KGHM polityka doprowadzi³a do restrukturyzacji Oddzia³ów KGHM w spó³ki prawa handlowego, a nastêpnie
ich likwidacjê (O/ZRG>PRG Sp.z o.o.>likwidacja) lub drastyczn¹ likwidacjê miejsc pracy (PeBeKa Lubin z 3500 do 1500 zatrudnionych
w PeBeKa Lubin Sp. z o.o.).

Po integracji nie ulegnie zmianie koncentracja kapita³u - w chwili
obecnej w rêkach Zarz¹du KGHM i po po³¹czeniu Oddzia³ów górniczych i hutniczych nic siê nie zmienia w tej materii.
Unifikacja maszyn i urz¹dzeñ oraz zaopatrzenia jest mo¿liwa w
ramach istniej¹cej struktury KGHM - po³¹czenie kopalñ czy hut w tej
materii nic nie zmienia, gdy¿ tê politykê w Oddzia³ach kreuje Zarz¹d
poprzez uchwa³y i rozbudowane Biuro Zarz¹du.
Ostatnio mielimy przyk³ad dotycz¹cy polityki zatrudnieniowej,
gdy Zarz¹d wyda³ uchwa³y o sposobie zatrudniania w Oddzia³ach.
Czy liczba Oddzia³ów mia³a znaczenie dla jednoci polityki zatrudnieniowej? Oczywicie ka¿dy prokurent (dyrektor) ma obowi¹zek
podporz¹dkowaæ siê uchwale Zarz¹du dotycz¹cej jego Oddzia³u.
Zarz¹d zapowiada oszczêdnoci na p³acach w administracji, gdy¿
tam przewiduje siê likwidacjê stanowisk, które bêd¹ siê dublowa³y
po po³¹czeniu. Trudno powiedzieæ ile stanowisk ulegnie likwidacji,
ale na podstawie dowiadczenia z ZWR mo¿na przewidzieæ, ze nie
bêdzie to liczba pora¿aj¹ca, a zwi¹zku z tym i oszczêdnoci nik³e.
Wobec powy¿szego, jakie korzyci ma przynieæ planowana
restrukturyzacja w KGHM Polska Mied S.A.?
Zdaniem SKGRM NSZZ Solidarnoæ kolejna restrukturyzacja w Polskiej Miedzi polegaj¹ca na integracji kopalñ i hut ma
doprowadziæ do identycznych efektów jak poprzednie tj.:
1. Zmiany zapisów Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy w celu
pozbawienia pracowników wielu sta³ych elementów p³acowych
takich jak np.: ekwiwalentu za deputat wêglowy, likwidacji pracy
w soboty na zasadzie dobrowolnoci poprzez uznanie soboty za
dzieñ roboczy, a nie jak jest w chwili obecnej dodatkowy dzieñ

wolny od pracy p³atny z 200% dodatkiem, itd.
2. Wprowadzenia w miejsce zlikwidowanych sta³ych sk³adników
p³acowych premii motywacyjnej, której przyznanie ca³kowicie bêdzie uzale¿nione od decyzji prze³o¿onego, a przypadku dekoniunktury na rynku ca³kowite wstrzymanie jej wyp³aty (przypominamy, ¿e w kopalniach stawka wg danych Zarz¹du wynosi tylko
ok.20% p³acy).
3. Likwidacji stanowisk pracy w przypadku dekoniunktury na rynku.
4. Likwidacji ca³ych rejonów wydobywczych, które Zarz¹d uzna za
nieefektywne.
5. Wprowadzenia nowego systemu pracy  mo¿e czterobrygadówki  aby w kopalniach pracowa³o siê niedziele i wiêta.
Na takie dzia³ania nie ma zgody i nie bêdzie Sekcji Krajowej
Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ. Zwi¹zek wykonuj¹c
swoje statutowe obowi¹zki, podejmie wszelkie kroki dostêpne
celem zablokowania zamierzeñ Zarz¹du.
W ramach prowadzonego sporu zbiorowego, po wyczerpaniu
mo¿liwoci negocjacyjnych, przeszlimy do etapu rokowañ z udzia³em mediatora, liczymy na opamiêtanie siê Zarz¹du i zmianê stanowiska. Je¿eli ono nie nast¹pi nie cofniemy siê przed zaproponowaniem za³odze ostatecznego rozwi¹zania - strajku.
Górnikowi zatrudnionemu w Polskiej Miedzi jeszcze bardzo daleko do wiadczeñ i wynagrodzenia jego kolegi w kopalniach krajów znajduj¹cych siê tak jak my w Unii Europejskiej. W tym kierunku nale¿y pod¹¿aæ, a nie w ograniczaniu praw i p³acy.

POGOTOWIE STRAJKOWE!!!

Pan Bóg obdarzy³ cz³owieka rozumem i da³ mu wolny
wybór sposobu jego wykorzystania

Zbli¿a siê
czas decyzji

Niepewnoæ jutra spowodowana planowan¹ restrukturyzacj¹ coraz bardziej doskwiera górnikom zatrudnionym w KGHM Polska
Mied S.A.
Ka¿dy z nas obdarzony zosta³ ³ask¹ posiadania rozumu i dobrej
woli. Od nas zale¿y, w jaki sposób i czy w ogóle z tego daru skorzystamy. Nie bêdê podpiera³ siê opracowaniami naukowymi, pos³u¿ê
siê spostrze¿eniami dnia codziennego i wcale nie wyj¹tkowymi przypadkami.
Czy my ludzie prawid³owo u¿ywamy rozumu i wykazujemy dobr¹
wolê? Czy nie jest tak, ¿e naiwnie i bezmylnie podejmujemy decyzje, za które swoje dzieci karcimy? Czêsto wobec swoich mylnych
dzia³añ oczekujemy akceptacji, a jak ju¿ siê zdarzy, ¿e przekonamy
siê o swym b³êdzie  chcemy usprawiedliwienia. Dla przyk³adu wa¿na i istotna sprawa dla wszystkich: likwidacja trzech kopalñ poprzez ich po³¹czenie w jedn¹.
Ostatnio pracownicy zaczynaj¹ miêdzy sob¹ rozmawiaæ i zadaj¹ pytania:
· Czy po planowanej integracji kopalñ bêdê mia³ pracê?
· Za jak¹ kasê?
· Jaki zak³adowy uk³ad zbiorowy pracy bêdzie obowi¹zywa³?
· Gdzie bêdê doje¿d¿a³ do pracy?
· Czy jak mnie przenios¹ bêdê mia³ czas na zapoznanie siê z
odmiennymi warunkami górniczo-geologicznymi i nowym rejonem,
a zw³aszcza z drogami ucieczkowymi?
Wiadomym jest, ¿e po po³¹czeniu kopalñ powstanie nowy pracodawca, z którym trzeba bêdzie wynegocjowaæ nowy zak³adowy uk³ad
zbiorowy pracy. Wiemy te¿, ¿e pracodawca chce ju¿ w chwili obecnej w istniej¹cym ZUZP wprowadziæ zmiany. Jakie? Zlikwidowaæ
wêgiel i szereg innych sta³ych sk³adników p³acy, a wprowadziæ premiê uznaniow¹  tzw. system motywacyjny.
Teraz pracodawca zapewnia, ¿e na integracji nikt nie straci.
Ale jak ona nast¹pi??!! Restrukturyzacja ma przynieæ oszczêdnoci kosztowe, wiemy jakie do tej pory w restrukturyzowanym KGHM
by³y to oszczêdnoci. Przy ka¿dej restrukturyzacji Zarz¹d KGHM
Polska Mied S.A. zapewnia³, ¿e nie bêdzie zwolnieñ i pracownicy
nie strac¹. Dawnych Oddzia³ów KGHM, które zrestrukturyzowano ju¿
nie ma i ludzie wylecieli na bruk, a jak istniej¹ i ludzie maj¹ pracê, to
za byle jakie wynagrodzenie. Powie kto, ¿e tak by³o przy restrukturyzacji przeprowadzanej przez SLD pod parasolem ochronnym
ZZPPM, a teraz rz¹dzi PO. Jasne i dlatego nie bêdzie ró¿nicy. Gdzie
maj¹ byæ te planowane przez Zarz¹d oszczêdnoci? Na kilku etatach
umys³owych, które oka¿¹ siê zbêdne w zintegrowanej kopalni? Bzdety
 to ¿adne pieni¹dze.
Cieszy mnie, ¿e pracownicy zaczynaj¹ dostrzegaæ, ¿e kolejne
zabiegi restrukturyzacyjne planowane w naszej Spó³ce s¹ dla nich
niekorzystne. Za zrealizowane chciejstwo Zarz¹du Spó³ki przyjdzie im zap³aciæ z w³asnej kieszeni. Aby tak siê nie sta³o -wszyscy musimy zachowaæ siê odpowiedzialnie.
W 1980 r. nasze odpowiedzialne zachowanie umo¿liwi³o powstanie Niezale¿nego Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego Solidarnoæ
wolnego od sterowania partyjno-rz¹dowego. Sta³o siê tak, pomimo,
¿e jak zawsze wielu pracowników nie anga¿owa³o siê w ruch na rzecz
powstania nowego wolnego Zwi¹zku, stoj¹c obojêtnie z boku. Jednak wiêkszoæ ludzi pracy podjê³a decyzjê i lewicowa dyktatura musia³a ust¹piæ. Dzisiaj, jest podobna sytuacja - nie mo¿emy siê chowaæ za plecami kolegów. Musimy razem stan¹æ w obronie naszych
zak³adów, aby zachowaæ pracê i zapisy naszego pracowniczego zak³adowego uk³adu zbiorowego oraz zapewniæ sobie w³aciwe warunki pracy. Niestety zawsze znajd¹ siê zobojêtnialcy i sprzedawczyki, którzy za garæ srebrników sprzedadz¹ nasz interes, ale decyduj¹cy g³os nale¿y do wiêkszoci za³ogi.
Decyzja nale¿y do nas. Ile¿ to razy podejmowalimy decyzjê z
pozoru lub na krótk¹ metê korzystn¹, a póniej ponosilimy tego
konsekwencje? Zrzeszalimy siê w ró¿nych organizacjach, które w
swych nazwach maj¹ szyld zwi¹zkowy, ale tak naprawdê zosta³y stworzone w partykularnym interesie garstki cwaniaków lub wprost dla
rozbicia jednolitego niezale¿nego ruchu zwi¹zkowego.

Czy nasz¹ wartoci¹ ma byæ sprzedanie siê za konserwê, piwo,
flaszkê wódki czy basen? Flaszkê i piwo mo¿na wypiæ, ale nadchodzi
moment wytrzewienia i spogl¹damy w lustro i na w³asn¹ twarz.
K¹paæ siê mo¿na, ale topiæ siê nie nale¿y! Teraz, gdy nadchodzi moment na wspóln¹ obronê naszego byæ albo nie byæ - nie ma ju¿
czasu na ja³owe dyskusje i wypychanie kolegi do pierwszego rzêdu.
Solidarnoæ zawsze dzia³a³a i dzia³a na rzecz dobra pracowniczego i z odpowiedzialnoci¹, aby pracownicy zyskali jak najwiêcej i jak
najmniejszym kosztem. Niestety, aby zyskaæ trzeba zawsze co zrobiæ i czêsto ponieæ zwi¹zane z tym koszty. Dlatego NSZZ Solidarnoæ od lat gromadzi pieni¹dze na funduszu strajkowym, aby za
czas ewentualnego strajku zrekompensowaæ swoim cz³onkom jego
skutki. Zawsze istnieje zagro¿enie, ¿e za czas strajku pracodawca nie
wyp³aci pensji, a ¿yæ trzeba. Czy inne zwi¹zki zawodowe posiadaj¹
taki fundusz? Nale¿y siê pytaæ w³adz tych zwi¹zków.
Dzia³alnoæ zwi¹zkowa polega na ochronie praw pracowniczychszczególnie tych najwa¿niejszych prawa do pracy i godziwego wynagrodzenia, a nie tylko na imprezowaniu i utrzymywaniu orodków
wczasowych.
Nieuchronnie nadchodzi okres próby i jestem przekonany, ¿e
mój Zwi¹zek NSZZ Solidarnoæ spe³ni swoj¹ rolê znakomicie
broni¹c moich praw i zabezpieczaj¹c mój byt w razie strajku. A
Twój zwi¹zek zawodowy, czy sprosta tym wymaganiom?
Trzewo myl¹cy

Gdzie id¹ nasze górnicze pieni¹dze?

Nasze miliony

Górnik wydobywa rudê, przeróbkarz j¹ wzbogaca do postaci koncentratu, hutnik wytapia mied i j¹ walcuje, a na koñcu sprzedaje
siê j¹ uzyskuj¹c pieni¹dze.
Czêæ z nich przeznacza siê na dzia³alnoæ charytatywn¹. Ile, dok³adnie nie wie chyba nikt, nawet ksiêgowa nie spamiêta gdzie posz³y.
O ich rozdysponowaniu decyduje kilku ludzi Fundacji Polska Mied.
Fundacja Polska Mied ma nowy zarz¹d: prezes Cecylia Stankiewicz, Wiceprezesami zostali Piotr Tokarczuk oraz Monika Kowalska(rzeczniczka prasowa Polskiej Miedzi).
Fundacja przejmuje ca³kowicie charytatywn¹ dzia³alnoæ Polskiej
Miedzi po likwidacji komisji charytatywnej przy biurze zarz¹du KGHM
i bêdzie pomaga³a teraz nie tylko instytucjom, ale i osobom fizycznym.
Zmieniamy profil dzia³alnoci. Od tej pory bêdziemy wspierali nie
tylko instytucje, ale te¿ osoby indywidualne. Ponadto w obszarze naszego zainteresowania bêd¹ ludzie i inicjatywy na Dolnym l¹sku g³ównie w regionie miedziowym, a nie w ca³ej Polsce. - zapowiada
wiceprezes M. Kowalska
Do rozdania w tym roku bêdzie ok. 5 milionów z³otych. Czêæ tych
pieniêdzy to dotychczasowe rodki komisji charytatywnej przy biurze zarz¹du KGHM, która wkrótce zostanie przejêta przez fundacjê.
FPM w kwietniu wspomog³a g³ogowski szpital - przekaza³a jako
darowiznê 130 tys. z³ na aparat do znieczulania. Teraz nowy zarz¹d
pozytywnie rozpatrzy³ wnioski o: pomoc dla klubu sportowego ZAMÊT w Przemkowie, dofinansowanie kosztów wyjazdu wakacyjnego
dla dzieci z polskiej parafii w Lidzie na Bia³orusi, które przyjad¹ na
Dolny l¹sk. Pieni¹dze pójd¹ te¿ na Turniej Tañca Towarzyskiego Niepe³nosprawnych w Prochowicach.
Trafiaj¹ do nas tysi¹ce wniosków z ca³ej Polski. Raz siê zdarzy³o,
¿e komisja charytatywna musia³a na jednym posiedzeniu rozpatrzyæ
ich 800. Pieni¹dze id¹ na ochronê zdrowia, pomoc spo³eczn¹, szko³y
i domy dziecka, sport i turystykê, kocio³y i zwi¹zki wyznaniowe oraz
ochronê dóbr kultury. Na przyk³ad g³ogowscy stra¿acy w zesz³ym
roku dostali z tej puli na sztandar, dom samotnej matki na wyposa¿enie kuchni, a zak³ad karny na oprogramowanie komputerowe. Pieni¹dze posz³y te¿ na sekcjê p³ywack¹ MKS Piast G³ogów oraz Dom Pomocy Spo³ecznej. By³y te¿ dotacje dla mieszkañców Polkowic, najwiêcej na potrzeby zwyk³ych górników i ich rodzin. To darowizny na
ochronê zdrowia, na przyk³ad dofinansowania do przeszczepów endoprotez bioder, do pomp insulinowych, aparatów s³uchowych i wózków inwalidzkich. Kilka osób chorych na wirusowe zapalenie w¹troby typu C dosta³o dofinansowanie do kuracji interferonem, a kilka po
wypadkach przy pracy - na operacje plastyczne twarzy.. - opowiada
Ma³gorzata Siedlecka-Chudzik, która pracuje w tej komisji.

Decyzj¹ Komisji NSZZ Solidarnoæ O/ZG Polkowice
 Sieroszowice powo³ano do ¿ycia coroczny turniej pi³ki
no¿nej

Puchar dla najlepszych

I turniej o g³ówn¹ nagrodê - Puchar Przewodnicz¹cego Komisji
Zak³adowej NSZZ Solidarnoæ O/ZG Polkowice  Sieroszowice - odby³ siê 6 wrzenia 2008r.
Do walki o g³ówn¹ nagrodê stanê³o piêæ reprezentacji poszczególnych szybów kopalni Polkowice-Sieroszowice. Du¿e powiêcenie zawodników i chêæ zdobycia cennego trofeum spowodowa³o, ¿e ka¿dy
z meczy sta³ na bardzo wysokim poziomie. Graczom nie sprzeciwi³a
siê nawet pogoda, która jeszcze bardziej uatrakcyjni³a sportow¹ rywalizacjê.
Mecze rozgrywane by³y w systemie ka¿dy z ka¿dym co spowodowa³o bez dyskusyjne wy³onienie najlepszej dru¿yny i uatrakcyjni³o
spotkanie.
Najlepsz¹ dru¿yn¹ okaza³a siê reprezentacja szybu Polkowice
Zachodnie i to ona zajê³a I miejsce i otrzyma³a g³ówn¹ nagrodê Puchar Przewodnicz¹cego Komisji Zak³adowej NSZZ Solidarnoæ
O/ZG Polkowice  Sieroszowice.
Rozgrywki by³y tak wyrównane, ¿e o kolejnoci nastêpnych miejsc
zadecydowa³ stosunek bramek.
II miejsce zajê³a dru¿yna reprezentuj¹ca szyb Polkowice G³ówne,
III miejsce zajêli pi³karze reprezentuj¹cy szyb Polkowice  Sieroszowice.
Najwiêcej bramek swoim przeciwnikom strzeli³ Mateusz Raducki
z dru¿yny szybu Polkowice Zachodnie.
Nagrody wrêczy³ i z³o¿y³ gratulacje wszystkim uczestnikom sportowej rywalizacji Bogus³aw Szarek przewodnicz¹cy Komisji NSZZ Solidarnoæ O/ZG Polkowice  Sieroszowice. Zapewni³ obecnych o
kontynuowaniu turnieju w nastêpnych latach.

Zarz¹d KGHM Polska Mied S.A. przeprowadza w Oddzia³ach spotkania konsultacyjne w sprawie likwidacji
kopalñ poprzez po³¹czenie ich w jedn¹.

Niema widownia

Przedstawiciele Zarz¹du przedk³adaj¹ kadrze wybrane materia³y dotycz¹ce integracji kopalñ.
Zwi¹zki Zawodowe po zapoznaniu siê z przed³o¿onymi przez Zarz¹d Spó³ki, materia³ami propagandowymi dotycz¹cymi ³¹czenia
kopalñ, uzna³y, ¿e nie uzasadniaj¹ one w sposób przekonywuj¹cy
koncepcji integracyjnej. Postanowi³y nie uczestniczyæ w kolejnych
spotkaniach, które mia³yby uwiarygodniæ twórców i ich dzie³o.
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ dotrzymuje s³owa i postanowieñ zawartych w porozumieniach, nie
ugina siê pod presj¹ czasu i pracodawcy.
Zarz¹d Polskiej Miedzi przypieszy³ prace nad wdro¿eniem swojej
integracyjnej koncepcji i chce jak najszybciej przekonaæ kadrê w Oddzia³ach do jej s³usznoci. Odbywaj¹ siê spotkania z kadr¹ w kopalniach, na ró¿nych szczeblach kadry zarz¹dzaj¹cej. Pracodawca liczy z
pewnoci¹, ¿e przekonana kadra bêdzie krzewiæ wród pracowników
koncepcjê likwidacyjn¹. Takie dzia³ania nas nie dziwi¹, jest to normalna procedura.
Jak mo¿na zaobserwowaæ na spotkaniach kadra zachowuje wyj¹tkowe, nawet jak na tê grupê pracownicz¹, milczenie. Niektórzy z³oliwcy mówi¹, ¿e przed wejciem na salê, w obawie o stanowisko,
nabieraj¹ wodê w usta i wypuszczaj¹ j¹ dopiero po skoñczonych konsultacjach. Szczêliwi, ¿e mogli ju¿ wypuciæ wodê, rozgaduj¹ siê miêdzy sob¹, ostro krytykuj¹c koncepcjê po³¹czeniow¹. Staraj¹ siê jednak
nie ujawniaæ swoich wniosków przed prze³o¿onymi.
Szczêliwi s¹ te¿ piewcy koncepcji Zarz¹du, bo maj¹ z g³owy dwie
rzeczy: odbyli nakazane konsultacje i nie by³o podczas nich krytyki
d¹¿eñ w³adzy.
Sk¹d my to znamy  partia ma zawsze racjê i nale¿y j¹ bezkrytycznie s³uchaæ  rozum i niezale¿n¹ krytykê nale¿a³o pozostawiæ w
domu dla w³asnego bezpieczeñstwa.
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