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Wszystkim Hutnikom i ich rodzinom z okazji Dnia Hutnika
¿yczymy wszystkiego najlepszego, wielu sukcesów

w pracy zawodowej oraz bezpiecznej pracy.
Niech �w. Florian czuwa nad Wami!
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Manifestacja
pod Biurem  Zarz¹du

Nieudane negocjacje podczas drugiego spotkania z Zarz¹dem po-
skutkowa³y trzecim spotkaniem, które ma siê odbyæ 5 maja o godz.
7:30 pod biurem zarz¹du. W poprzednich udzia³ brali przedstawi-
ciele zwi¹zków zawodowych. Tym razem zapraszamy wszystkich
pracowników Polskiej Miedzi, aby wyraziæ swój sprzeciw m.in. wo-
bec braku podwy¿ek dla za³ogi, podczas gdy Zarz¹d o swoich pen-
sjach nie zapomina podwy¿szaj¹c je niemal¿e dwukrotnie. Przyjd�-
my, zaprotestujmy i poka¿my, ¿e wcale nie jeste�my �syci i bogaci�
jak powiedzia³ Prezes Wirth i wcale nie zarabiamy miesiêcznie 8 tys.
z³. Domagajmy siê tego co siê nam nale¿y. Nasz zak³ad pracy staæ na
znacznie wiêcej ni¿ przeszeregowanie pracowników o kwotê 300z³,
kwotê niewygórowan¹, której domagamy siê od kilku lat. Tym bar-
dziej, ¿e ceny wszystkich produktów potrzebnych do ¿ycia drastycz-
nie id¹ w górê. W jedno�ci si³a, im wiêcej nas bêdzie tym wiêk-
sze szanse, ¿e wywalczymy podwy¿ki. Szczegó³y dotycz¹ce mani-
festacji bêd¹ podawane przez poszczególne Komisje Zak³adowe na
tablicach informacyjnych.

Mój wa¿ny g³os
W swojej pracy zwi¹zkowej, w trakcie ró¿nych rozmów, czêsto spo-
tykam siê ze stwierdzeniem �a có¿ ja sam mogê� lub �mój poje-
dynczy g³os ma³o znaczy� � nic bardziej mylnego. Z takimi stwier-
dzeniami absolutnie siê nie zgadzam, to tak jakbym z góry zak³ada³,
¿e nie mogê usi¹�æ za kierownic¹ samochodu maj¹c do tego pe³ne
uprawnienia, bo mogê spowodowaæ wypadek. Ka¿dy z nas, pe³no-
letnich i odpowiedzialnych obywateli, a ponoæ za takich w wiêkszo-
�ci siê uwa¿amy, ma prawo i obowi¹zek upominaæ siê, walczyæ o
swoje prawa oraz nale¿ne wynagrodzenia, oczywi�cie w granicach
obowi¹zuj¹cego prawa. Tak siê dzieje w demokratycznych krajach.
Organizowane demonstracje czy pikiety np.: w Stanach Zjednoczo-
nych, W³oszech czy Niemczech prawie zawsze s¹ wielotysiêczne,
tam nikt nie dyskutuje i nie kalkuluje czy warto, czy nale¿y. U nas
ci¹gle mamy do czynienia z fasad¹ demokracji, brakuje nam odpo-
wiedzialno�ci za siebie, rodzinê, kolegów z pracy i zaraz zaczynaj¹
siê kalkulacje czy mi siê to bêdzie op³aca³o. Tworzymy sobie sami
bariery, nie zrobiê tego czy tamtego bo: nara¿ê siê pracodawcy a ten
mo¿e nie ob³o¿yæ mnie na dzieñ wolny od pracy, nie przyzna mi
premii, nie we�mie mnie pod uwagê przy kolejnym przeszeregowa-
niu. Tak na w³asne ¿yczenie tworzymy sobie kolejne bariery, które
maj¹ usprawiedliwiæ nasz wydumany lêk i brak kompletnej odpo-
wiedzialno�ci. Brakuje w naszych poczynaniach m¹dro�ci i odpo-
wiedzialno�ci, bo gdyby zdecydowana wiêkszo�æ spo³eczeñstwa te
cechy posiada³a, to dzi� na pewno w naszym kraju nie rz¹dziliby
ludzie, którzy k³amali w wielu przedwyborczych obietnicach, m.in.
wykluczaj¹c sprzeda¿ akcji Naszego zak³adu pracy � jak by³o ka¿dy
pamiêta.

Gdyby�my byli jeszcze bardziej m¹drzy i odpowiedzialni to w radzie
Nadzorczej z czê�ci wybieralnej za³ogi mieliby�my wiêcej ni¿ jedne-
go cz³onka �Solidarno�ci�, który jak osamotniony ¿agiel na wietrze
upomina siê o nasze ludzkie i pracownicze sprawy. Je¿eli po tym
ostatnim do�wiadczeniu wyborczym nie nauczyli�my siê jeszcze
niczego, to ci¹gle za swoje lenistwo i g³upotê bêdziemy p³aciæ coraz
wy¿sze rachunki z w³asnej kieszeni. ¯aden p³acz, ani narzekanie nie
pomo¿e i niczego nie zmieni. Dzisiaj podszyci strachem zamiast
zwo³ywaæ siê na kolejn¹ pikietê pod biurem zarz¹du, by godnie i
uczciwie nas traktowano i wynagradzano, wystarczy ¿eby�my m¹-
drze i odpowiedzialnie wybierali. Ja na pewno bêdê g³osowaæ na
kandydatów �Solidarno�ci�, bo mam pewno�æ i gwarancjê, ¿e
oni tak jak dotychczas nie bêd¹ ulegali ¿adnym naciskom. Cie-
kaw bardzo jestem jak siê zachowasz Ty kole¿anko czy kolego - test
ju¿ nied³ugo, a jego efekty niebawem.

Bogdan Nuciñski
Przewodnicz¹cy KM ZG �Lubin�

Wybory do Rady Nadzorczej
Up³ywaj¹ trzy lata od powo³ania trzech cz³onków Rady z wyboru
za³ogi. Nadszed³ czas, aby ponownie spe³niæ swój pracowniczy
obowi¹zek i zdecydowaæ w dniach 11-12 maja, kto ma nas re-
prezentowaæ w kolejnej kadencji Rady Nadzorczej. W czasach
gro�by prywatyzacji, niepewnych (zagranicznych) inwestycji i
braku podwy¿ek, bêdziemy potrzebowaæ w Radzie Nadzorczej
najlepszych przedstawicieli naszych wspólnych interesów. Tym
razem �Solidarno�æ� postawi³a na dwóch kandydatów: Józefa
Czyczerskiego i Bogus³awa Szarka.

Jedynym cz³onkiem �Solidarno�ci� zasiadaj¹cym obecnie w Radzie
jest Józef Czyczerski. Poznali�my go z najlepszej strony. Dba³ o
interes pracowników KGHM, jak nikt inny. Od wielu lat informowa³
nas i opiniê publiczn¹ o zagro¿eniach szykowanych przez rz¹dz¹-
cych. Dzia³a w Radzie Nadzorczej podejmuj¹c decyzje, które skut-
kuj¹ zarówno dobrem firmy jak i pracowników. Bogate do�wiadcze-
nie, uczciwo�æ, rzetelno�æ i du¿a wiedza sprawiaj¹, i¿ jest to osoba,
któr¹ nie mo¿na manipulowaæ, przekupiæ czy oszukaæ.

W Radzie Nadzorczej potrzebni s¹ ludzie uczciwi i pracowici, którzy
nie ulegn¹ pokusom i nigdy siê nie poddadz¹, innymi s³owy bêd¹
walczyæ o dobro za³ogi. Kandydatami �Solidarno�ci� w najbli¿szych
wyborach s¹:

JÓZEF CZYCZERSKI

BOGUS£AW SZAREK

Nasi kandydaci znaj¹ Polsk¹ Mied� �od podszewki�, s¹ do�wiad-
czonymi dzia³aczami �Solidarno�ci�, o czym wielu z nas mog³o siê
przekonaæ. Dlatego te¿ apelujemy do pracowników Polskiej Miedzi,
do cz³onków wszystkich Zwi¹zków Zawodowych, aby oddali g³os
na naszych kolegów. Tak oddany g³os, bêdzie kredytem zaufania,
który zaowocuje w przysz³o�ci.

Bogdan Nuciñski, przewodnicz¹cy KM ZG �Lubin�

Jak przesz³o�æ pokazuje warto by³o zaufaæ �Solidarno�ci� w po-
przednich wyborach. Praca jak¹ wykonuje Józek Czyczerski poka-
zuje, ¿e dbanie o dobro pracowników wcale nie koliduje z dobrem
firmy � niestety, Zarz¹d nie chce przyj¹æ tego do wiadomo�ci. Obec-
no�æ przedstawicieli �Solidarno�ci� w Radzie Nadzorczej KGHM jest

równoznaczna z obron¹ miejsc pracy dla Hutników, w tym straszo-
na czê�ciow¹ likwidacj¹ HM �Legnica�.

Jerzy Czarnecki,
przewodnicz¹cy Sekcji Regionalnej

NSZZ �S� Hutniczo-Przetwórczej Miedzi

Trzy lata temu �Solidarno�æ� zaproponowa³a trzech kandydatów.
Wtedy Bogu� Szarek zdoby³ prawie 3300 g³osów i zabrak³o mu zale-
dwie 45 g³osów, by reprezentowaæ pracowników w Radzie Nadzor-
czej. Motywujmy kole¿anki i kolegów, aby poszli zag³osowaæ na
przedstawicieli �Solidarno�ci�, którzy s¹ gwarancj¹ d¹¿enia do spe³-
nienia wszystkich oczekiwañ ze strony za³ogi.

Franciszek Poszelu¿ny,
przewodnicz¹cy KZ Zak³adów Wzbogacania Rud

Sprawa jest prosta. Albo oddajemy g³os na ludzi, którzy bêd¹ nas
w³a�ciwie reprezentowaæ i informowaæ o zaistnia³ych zagro¿eniach,
albo g³osujemy na ludzi, którzy w³asny interes przedk³adaj¹ ponad
interes wspólny. Ja z pe³nym przekonaniem oddam na nich swój
g³os i namawiam do tego samego wszystkich pracowników Spó³ki!

S³awomir Kleczyñski,
przewodnicz¹cy KZ Zak³ad Hydrotechniczny


