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Nie bêdzie zwolnieñ � jednak inwestujemy w Rynarcice

Odpowied� ws. przysz³o�ci
ZG �Lubin�

Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ Solidarno�æ O/ZG �Lubin� w obro-
nie przysz³o�ci kopalni i pracowników zwróci³a siê do Dyrektora
Oddzia³u o wyja�nienie kilku istotnych kwestii. Ma to zwi¹zek z
niepokoj¹cymi informacjami przekazanymi przez Zarz¹d na spo-
tkaniach z organizacjami zwi¹zkowymi. Przewodnicz¹cy Bogdan
Nuciñski w imieniu Komisji wystosowa³ pismo, w którym zapyta³ o
prawdziwo�æ informacji ws. zmniejszonego limitu zatrudnienia i
�rodków na wynagrodzenia oraz ciêcia inwestycyjne i bud¿etowe.

Dyrektor w odpowiedzi stwierdzi³, ¿e faktycznie zmniejszony zosta³
limit zatrudnienia do 3276 osób, ale redukcja nast¹pi nie poprzez
zwolnienia, lecz dobrowolne odej�cia pracowników na emeryturê.
Jednocze�nie nie s¹ planowane przyjêcia poza wyj¹tkowymi sytu-
acjami. �rodki na wynagrodzenia faktycznie wyliczono ju¿ od zmniej-
szonego limitu zatrudnienia. W kwestii inwestycji okazuje siê, ¿e Pre-
zes Wirth jednak zrezygnowa³ ze swoich planów wstrzymania inwe-
stycji w Rynarcice. Przygotowywane s¹ procedury do rozbudowy
Szybu Rynarcice i ³a�ni dla Rejonu Lubina Wschodniego. £¹czenie
rejonów Kopalni bêdzie mia³o miejsce po uruchomieniu szybu Rynar-
cice. W 2014r. zostanie zakupionych o 20% mniej Samojezdnych
Maszyn Górniczych. Poni¿ej mo¿na zapoznaæ siê z pytaniami Prze-
wodnicz¹cego NSZZ Solidarno�æ O/ZG �Lubin� Bogdana Nuciñskie-
go i odpowiedziami Dyrektora Oddzia³u ZG �Lubin� Krzysztofa Tka-
czuka.

Bogdan Nuciñski: Czy prawd¹ jest, ¿e ZG �Lubin� od 1 stycznia
2014 r. ma ustalony zmniejszony limit zatrudnienia w stosunku do
roku 2013 o 68 osób i czy �rodki na wynagrodzenia wyliczono od
zmniejszonego limitu?
Krzysztof Tkaczuk: W Oddziale Zak³ady Górnicze �Lubin� od 1 stycz-
nia 2014r. zosta³ zmniejszony limit zatrudnienia w stosunku do roku
2013 i wynosi on 3276 osób. �rodki na wynagrodzenia wyliczono od
zmniejszonego limitu.

BN: W jaki sposób Dyrekcja zamierza doj�æ do zmniejszonego li-
mitu zatrudnienia?
KT: Od szeregu lat Dyrekcja Oddzia³u prowadzi politykê kadrow¹ ma-
j¹c¹ na celu zapewnienie realizacji zadañ produkcyjnych i ekonomicz-
nych dlatego obecnie zmniejszenie zatrudnienia bêdzie polega³o na
naturalnych odej�ciach pracowników, którzy nabyli uprawnienia
emerytalne i chc¹ odej�æ na emeryturê.

BN: Czy tak narzucony limit zatrudnienia i �rodków na wynagro-
dzenia mo¿e skutkowaæ ca³kowit¹ blokad¹ przyjêæ do pracy no-
wych pracowników w 2014 roku?
KT: Narzucony plan zatrudnienia i �rodków na wynagrodzenia bêdzie
skutkowaæ blokad¹ przyjêæ a zatrudnianie nowych pracowników w
2014 roku bêdzie nastêpowa³o tylko w uzasadnionych przypadkach.

BN: Na ile prawdziwe s¹ pojawiaj¹ce siê informacje o kolejnych
ciêciach inwestycyjnych i bud¿etowych dla naszej kopalni na za-
kupach nowych maszyn, serwisach, robotach przygotowawczych i

rozbudowie szybu Rynarcice oraz ³a�ni dla Rejonu Lubina Wschod-
niego?
KT: W zakresie zakupu nowych SMG inwestycje s¹ pomniejszone o
oko³o 20%, a serwisy SMG proponowane s¹ na poziomie 2013 roku.
Tak¿e przygotowywane s¹ procedury do rozbudowy Szybu Rynarcice
oraz wykonania zadañ rozbudowy ³a�ni dla Rejonu Lubina Wschod-
niego.

BN: Czy prawdziwe s¹ informacje o ³¹czeniach rejonów kopalni i
jak przy zmniejszonym stanie zatrudnienia oraz ni¿szych �rodkach
na wynagrodzenia i inwestycje mamy wykonaæ powy¿sze zadania
produkcyjne?
KT: £¹czenie rejonów Kopalni nast¹pi po uruchomieniu szybu Rynar-
cice, natomiast w polityce zatrudnienia muszê siê kierowaæ zasad¹
doboru kadry pracowniczej gwarantuj¹cej wykonanie zadañ w wa-
runkach napiêtych limitów zatrudnienia i rosn¹cych wymaganiach
produkcyjnych.

Zamiast KGHM-owi rz¹d przyzna³ koncesjê Kanadyjczy-
kom

Koncesyjny skandal
Ministerstwo �rodowiska przyzna³o koncesjê na rozpoznanie z³ó¿
rud miedzi znajduj¹cych siê na pograniczu województw dolno�l¹-
skiego i lubuskiego firmie Leszno Cooper (spó³ka-córka kanadyj-
skiej Lumina Copper Corporation) � i to pomimo starañ KGHM-u o
prawo do tej koncesji. Pozwolenie na eksploracjê z³o¿a �Bytom
Odrzañski� dotyczy terenów, które przylegaj¹ do z³ó¿ obecnie eks-
ploatowanych przez KGHM i z za³o¿enia mia³y byæ eksploatowane
w dalszej kolejno�ci funkcjonowania KGHM. Szyb wydechowy dla
G³ogowa G³êbokiego mia³ powstaæ w³a�nie na terenie nieuzyska-
nej przez KGHM koncesji, która dotyczy³a z³o¿a �Bytom Odrzañski�
zawieraj¹cego oko³o 8 mln ton miedzi i umiejscowionego na tere-
nie miasta G³ogów i gmin: G³ogów, Kotla, ¯ukowice oraz w rejo-
nie Bytomia Odrzañskiego i Siedliska.

KGHM, jak na ironiê, kupuje kopalnie w Kanadzie, a Kanadyjczycy, by
by³o �mieszniej, chc¹ robiæ interesy w Polsce. Zarz¹d KGHM na spo-
tkaniu informacyjnym z centralami zwi¹zkowymi zapowiedzia³ odwo-
³anie siê od tej zadziwiaj¹cej decyzji ministerstwa. Je�li to siê nie uda,
koncesja pozostanie w rêkach Leszno Copper, dojdzie do wykonania
odwiertów i opracowania dokumentacji. Wtedy zapewne dojdzie do
odsprzeda¿y prawa do wydobycia z³o¿a dla KGHM Polska Mied� S.A.
Tak oto rz¹d Tuska zatroszczy³ siê o strategiczn¹ spó³kê z udzia³em
skarbu pañstwa. Mimo finansowego drena¿u do granic wytrzyma³o-
�ci ministerstwo skarbu pañstwa � w³a�ciciel � i ministerstwo �rodo-
wiska po macoszemu potraktowali KGHM. Nikt poza ministrem �ro-
dowiska i g³ównym geologiem kraju nie wie, co jest grane? Rz¹dz¹cy
na co dzieñ g³osz¹ wznios³e has³a: �Tylko silny przemys³ da podstawy
do rozwoju gospodarki i rynku pracy� � to s³owa wicepremier rz¹du
Tuska i chyba pozostaje tylko dodaæ dalej za pani¹ wicepremier, jak za
klasykiem: Sorry, taki mamy� rz¹d i ministrów!

Co wiêc kierowa³o urzêdnikami ministerstwa �rodowiska, gdy podej-
mowali tê zaskakuj¹c¹ decyzjê? Kto ma dbaæ o dobra narodowe jakim
s¹ polskie z³o¿a rud miedzi? Ministerstwo �rodowiska pod kierownic-



twem Macieja Grabowskiego z nadania Platformy Obywatelskiej po-
kaza³o co o tym s¹dzi. Minister w rz¹dzie Tuska pokaza³ jak bardzo
dba o zasoby geologiczne wystêpuj¹ce na Dolnym �l¹sku i jak bar-
dzo przemy�lana jest polityka przemys³owa rz¹du, który pobiera od
KGHM miliardy z³otych w postaci danin (podatków � w tym haracz w
postaci tzw. podatku od niektórych kopalin � oraz dywidendy), które
to ka¿dego roku wynosz¹ kilka miliardów z³otych, a nie ma najmniej-
szego zamiaru zadbaæ o �kurê� znosz¹c¹ im te �z³ote jaja�. Zamiast
powa¿nie traktowaæ spó³kê, w której ma znaczny udzia³, by ka¿dego
roku dawa³a wp³ywy do bud¿etu pañstwa, urzêdnicy Tuska postano-
wili rzucaæ jej kolejne k³ody. Byæ mo¿e to celowe dzia³ania i kolejna
bran¿a bardzo przeszkadza libera³om w Polsce?

Kanadyjska firma do walki o zdobycie koncesji na poszukiwanie rud
miedzi pozyska³a dziwnego sojusznika � by³ego prezesa KGHM z cza-
sów SLD. Stanis³aw Speczik jest obecnie dyrektorem generalnym
spó³ki Mied� Copper Corporation, która nale¿y do konsorcjum Lumi-
na Copper Corporation. Koncesjê otrzyma³a firma Leszno Cooper,
która nale¿y w³a�nie do Mied� Copper Corporation. ¯eby by³o bar-
dziej zagadkowo, to urzêdnicy Tuska przyznaj¹ koncesje zagranicznej
firmie, której w³a�ciciel w 2011 roku w swoich oficjalnych wypowie-
dziach mówi³ bez ogródek, ¿e je�li podatek od niektórych kopalin
pozostanie tak du¿y, wtedy bêd¹ zmuszeni porzuciæ swoje plany eks-
ploatacji zbadanych z³ó¿ rudy miedzi. Konieczno�æ zbudowania infra-
struktury do wydobycia, wzbogacania i przetapiania rudy miedzi oraz
sk³adowania odpadów to bardzo du¿e koszty, które przy uwzglêdnie-
niu podatku od niektórych kopalin i obecnej ceny miedzi zwróci³yby
siê dopiero po wielu latach.
Kanadyjczycy maj¹ ju¿ 15 koncesji na rozpoznanie z³ó¿ w Polsce i
najprawdopodobniej bêd¹ chcieli odsprzedaæ KGHM prawo do eks-
ploatacji tych z³ó¿. Co na to minister skarbu pañstwa i premier rz¹du?

Ministerstwo �rodowiska swoj¹ niezrozumia³¹ decyzjê t³umaczy tym,
¿e lepsz¹ ofert¹ z³o¿y³a spó³ka Leszno Copper. Tyle tylko, ¿e przedsta-
wiciele KGHM-u twierdz¹, ¿e ich oferta by³a najlepsza i tylko ona zy-
ska³a bardzo dobre oceny specjalistów bran¿y geologicznej. Ka¿dy z
konkurentów swoje chwali i ¿eby nie okaza³o siê, ¿e z³o¿a miedzi
podziel¹ los autostrad, które budowa³y firmy oferuj¹ce �najkorzyst-
niejsz¹� ofertê. Ministerstwo nie wziê³o pod uwagê decyzji samorz¹-
dowców, którzy opowiadali siê, by na terenach ich gmin i powiatów
kopalnie budowa³a polska spó³ka. W³adze KGHM odwo³aj¹ siê od
decyzji ministerstwa podobnie jak zrobi³y parê lat temu w przypadku
z³o¿a �Nowiny�, do którego prawa ministerstwo �rodowiska da³o �l¹-
sko-Krakowskiej Kompanii Górnictwa Metali, której to w³a�cicielem
jest australijska firma Strzelecki Metals Limited.

Pozostaje wra¿enie, ¿e obecnie zajmuj¹cy ministerialne sto³ki to tylko
�grupa osób o znamionach rz¹du polskiego� i celowo chc¹ naraziæ
KGHM na dodatkowe wydatki. Z drugiej strony Zarz¹d i osoby zajmu-
j¹ce siê tym w Biurze Zarz¹du byæ mo¿e zbyt ma³o uwagi po�wiêcaj¹
lokalnym koncesjom, a zajmuj¹ siê poszukiwaniem z³ó¿ w Niemczech,
Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Grenlandii, Chile, Norwegii i gdzie�
tam jeszcze na wszystkich kontynentach � o tych �planach� dowia-
dywali�my siê z artyku³ów prasowych generowanych na zamówienie
Zarz¹du przez agencjê MDI. Przypadek koncesji �Bytomia Odrzañ-
skiego� nie jest odosobniony. Koncesjê na poszukiwanie i rozpozna-
nie z³o¿a �Niemstów-Wielowie��, przylegaj¹cego do terenów eksplo-
atacyjnych ZG �Lubin�, posiada spó³ka POLMETAL z Katowic. Dodat-
kowo ministerstwo �rodowiska w ostatnich latach przyzna³o w woje-
wództwach: dolno�l¹skim, lubuskim i wielkopolskim kilkana�cie kon-
cesji na poszukiwanie rud miedzi kilku ró¿nym spó³kom z zagranicz-
nym kapita³em � m.in. z³o¿e w okolicach Boles³awca. Rz¹d Tuska
daj¹c prawa konkurentom do poszukiwania rud miedzi na terenach
otaczaj¹cych obecnie eksploatowane przez KGHM z³o¿a albo celowo
uniemo¿liwia rozwój i zak³ada Polskiej Miedzi pêtlê na szyjê, albo nie
wie co czyni. I jedno i drugie zagra¿a przemys³owi miedziowemu w
Polsce oraz funkcjonowaniu i rozwojowi ca³ego regionu.

Oby nie okaza³o siê, ¿e jaki� kole� z PO, np. senator Misiak, bêdzie
robi³ interesy na przeszkalaniu by³ych pracowników KGHM-u, tak jak
to robi³ ze stoczniowcami z Gdyni i Szczecina za pieni¹dze z bud¿etu
pañstwa przyznane przez jego partiê, bo sam pracowa³ nad specu-
staw¹ w tej sprawie. Przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej Górnictwa
Rud Miedzi NSZZ �Solidarno�æ� powo³uj¹c siê na postanowienia
przepisów ustawy z dnia 6 wrze�nia 2001r. o dostêpie do informa-
cji zwróci³ siê do ministra �rodowiska Macieja Grabowskiego z
wnioskiem o przekazanie szczegó³ów, które sk³oni³y ministerstwo
na przyznanie koncesji o rozpoznanie z³ó¿ rudy miedzi w obszarze

�Bytom Odrzañski� i �Kotla� firmie Leszno Copper i odrzucenie
wniosku KGHM Polska Mied�. Pismo sporz¹dzono do wiadomo�ci
Premiera rz¹du Donalda Tuska, szefa Centralnego Biura Antykorup-
cyjnego Paw³a Wojtunika, Przewodnicz¹cej Rady Nadzorczej KGHM
Aleksandry Magaczewskiej, Prezesa Zarz¹du KGHM Herberta Wirtha i
Przewodnicz¹cego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidar-
no�æ Kazimierza Grajcarka. Poni¿ej tre�æ pisma podpisana przez Prze-
wodnicz¹cego SKGRM Józefa Czyczerskiego.

Dzia³aj¹c w imieniu Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Soli-
darno�æ i na podstawie przepisów art. 1 Ustawy z dnia 6 wrze�nia
2001r. o dostêpie do informacji (Dz.U. Nr 112 poz. 1198 z 2001r. ze
zmianami) wnoszê o przekazanie pe³nej informacji dotycz¹cej nie-
udzielenia dla KGHM Polska Mied� S.A. koncesji nr 3/2014/p i nr 4/
2014/p z dnia 28 stycznia 2014r.na poszukiwanie i rozpoznanie z³o¿a
rud miedzi i srebra w obszarze �Bytom Odrzañski� i �Kotla�.

Z informacji przekazanych nam przez w³adze Spó³ki KGHM Polska
Mied� S.A. oraz rozpowszechnianych w mediach i prasie, wy³ania siê
bardzo niepokoj¹cy obraz, towarzysz¹cy przyznaniu tych koncesji dla
Leszno Copper sp. z o.o. Nie jest przecie¿ ¿adn¹ tajemnic¹, i¿ niedaw-
no powsta³a spó³ka Leszno Copper jest dalece w¹tpliwym konkuren-
tem dla KGHM Polska Mied� S.A., które jako rodzime przedsiêbiorstwo
z tradycj¹ i do�wiadczeniem funkcjonuje na �wiatowym rynku wydo-
bywczym ju¿ od 50 lat. Podjête decyzje koncesyjne przez Minister-
stwo �rodowiska budz¹ tym bardziej kontrowersje, i¿ objête koncesj¹
obszary przylegaj¹ do obecnie eksploatowanych z³ó¿ przez �Polsk¹
Mied�� i w �dziwnych� okoliczno�ciach s¹ przydzielane podmiotowi,
który nawet trudno nazwaæ �konkurencj¹�.

Pozostaje zadaæ pytanie: Dlaczego kolejne decyzje rz¹du zmierzaj¹ do
zniszczenia polskiego przemys³u miedziowego, który jak widaæ, jest
tylko koniunkturalnie traktowany przez decydentów jako dobro naro-
dowe, z którego pe³nymi gar�ciami korzysta bud¿et pañstwa (podat-
ki, dywidenda, podatek od niektórych kopalin). Te niezrozumia³e dzia-
³ania s¹ nieprzypadkowe i budz¹ niepokój pracowników KGHM Pol-
ska Mied� S.A. oraz mieszkañców ca³ego regionu.

Za SKGRM NSZZ Solidarno�æ
Przewodnicz¹cy Józef Czyczerski

Przewodnicz¹cy Józef Czyczerski powiadomi³ Pañstwow¹
Inspekcjê Pracy o bezprawnych dzia³aniach dyrekcji O/ZG
�Rudna�

Reorganizacja przewozów
to nieistotne dzia³anie?!

Na styczniowym spotkaniu p³acowym z pracodawc¹ Przewodnicz¹cy
Komisji Zak³adowej NSZZ Solidarno�æ w O/ZG �Rudna� Józef Czy-
czerski poinformowa³ Zarz¹d o dziwnych planach dyrekcji �Rudnej�
ws. reorganizacji do³owych przewozów pracowniczych. Zarz¹d nie
zna³ szczegó³ów, wiêc nie odniós³ siê do problemu � pisali�my o
sprawie w ostatnim numerze Pryzmatu. Nied³ugo pó�niej Dyrektor
ZG �Rudna� postanowi³ wdro¿yæ swój �genialny� plan. Przewodni-
cz¹cy Józef Czyczerski wskaza³ w pi�mie do Dyrektora oddzia³u, ¿e
ten zgodnie z ustaw¹ i porozumieniem z 2006 r. jest zobowi¹zany do
informowania pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji w
sprawach dotycz¹cych za³ogi. Dyrektor nie przej¹³ siê tym zbytnio
nie zauwa¿aj¹c problemu w zaistnia³ej sytuacji, a reorganizacjê
okre�li³ nieistotnym dzia³aniem niewymagaj¹cym konsultacji z pra-
cownikami. Przewodnicz¹cy Józef Czyczerski zg³osi³ sprawê do Okrê-
gowego Inspektora Pracy z wnioskiem o podjêcie dzia³añ skutkuj¹-
cych zaprzestaniem ³amania ustawy i porozumienia przez praco-
dawcê. Zwróci³ siê te¿ w tej sprawie do Prezesa KGHM Herberta
Wirtha � pismo poni¿ej.

W zwi¹zku z coraz wiêksz¹ liczb¹ interwencji od pracowników oddzia-
³ów do³owych, objêtych od pocz¹tku bie¿¹cego roku �eksperymental-
nymi� zmianami organizacyjnymi prowadzanymi na Oddziale ZG �Rud-
na� bez jakiejkolwiek konsultacji wynikaj¹cej z przepisów prawa, pra-
gniemy zasygnalizowaæ, ¿e skutkuje to drastycznym wzrostem zagro¿e-
nia ¿ycia i zdrowia osób zatrudnionych przy wykonywaniu prac w od-



dzia³ach górniczych i oddzia³ach ich obs³uguj¹cych.

Taki stan rzeczy znalaz³ jednoznaczne potwierdzenie w czasie odbywa-
nych spotkañ z przedstawicielami rejonowej i oddzia³owej spo³ecznej
inspekcji pracy oraz osobami kieruj¹cymi pracownikami na rejonach
eksploatacyjnych kopalni. Mimo naszych pisemnych wyst¹pieñ do
Dyrektora Oddzia³u w tej sprawie otrzymali�my wymijaj¹c¹ odpowied�
a wprowadzane zmiany zosta³y okre�lone przez Dyrektora �¿adnymi
istotnymi�.

Wymuszane na pracownikach dzia³ania w oddzia³ach maszyn do³o-
wych polegaj¹ce na ograniczeniu zapotrzebowania maszyn pomocni-
czych wraz z operatorami w oddzia³ach górniczych, przedk³adaj¹ siê
wprost na bezpieczeñstwo pracy operatorów zatrudnionych na fron-
tach oddzia³ów eksploatacyjnych. Nakazowo ograniczono wykorzysta-
nie maszyn do obrywki mechanicznej (SWB), ³adowarek ³y¿kowych do
przygotowania robót strza³owych (wiercenia) oraz naprawy i utrzyma-
nia nawierzchni dróg transportowych w oddzia³ach eksploatacji. Obni-
¿enie kosztów jednostkowych tylko poprzez statystyczne zmniejszanie
ilo�ci maszyn bior¹cych udzia³ w procesie technologicznym przek³a-
daj¹ siê negatywnie na bezpieczeñstwo pracy górników. Absurdem jest
reorganizacja transportu pojazdów ma³ej mocy, polegaj¹ca na ograni-
czeniu pojazdów kierowanych do obs³ugi oddzia³ów pomocniczych.
Norm¹ staj¹ siê sytuacje, ¿e mechanicy udaj¹cy siê do usuwania awarii
w oddziale górniczym przemieszczaj¹ siê pieszo. Te same zmiany do-
tycz¹ tak¿e pracowników zatrudnionych na oddzia³ach elektrycznych.

Czy takie dzia³ania maja przyspieszyæ czas usuwania awarii i czy nieewi-
dencjonowanie maszyn do wykonania podstawowych robót zapew-
niaj¹cych ci¹g³o�æ prac na froncie eksploatacyjnym ma pokazywaæ
pozorne statystyczne oszczêdno�ci i zapewniæ Dyrekcji wyp³atê rucho-
mej czê�ci wynagrodzenia? Kto bierze odpowiedzialno�æ za taki stan
rzeczy i poniesie konsekwencje drastycznego wzrostu zagro¿enia zdro-
wia i ¿ycia pracowników? Bior¹c powy¿sze pod uwagê domagamy siê
pilnego spotkania z Zarz¹dem KGHM Polska Mied� S.A.

Za KZ NSZZ Solidarno�æ O/ZG �Rudna�
Przewodnicz¹cy Józef Czyczerski

Aktualno�ci
Najbardziej znany polski zegarmistrz stanie przed s¹dem
S³awomir Nowak, by³y minister transportu i czo³owy polityk Platformy
Obywatelskiej, stanie przed s¹dem. Prokuratura skierowa³a do s¹du
Rejonowego Warszawa �ródmie�cie akt oskar¿enia. Na pocz¹tku stycznia
bie¿¹cego roku znany zegarmistrz z Platformy, co nosi zegarki za mini-
mum kilkana�cie tysiêcy z³otych (najlepiej po¿yczone od zaprzyja�nio-
nych biznesmenów) us³ysza³ zarzuty sk³adania niezgodnych z prawd¹
o�wiadczeñ maj¹tkowych. By³y minister nie przyzna³ siê do zarzutów i
odmówi³ sk³adania wyja�nieñ. Zgodnie z kodeksem karnym grozi mu
do 3 lat wiêzienia.
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Koszt pos³a PO i �korzy�ci� dla spo³eczeñstwa
Przez nieca³e dwie kadencje ka¿dy z pos³ów Platformy Obywatelskiej
zarobi³ ok. 1 mln z³, a razem z m.in. kosztami prowadzenia biur posel-
skich, zwrotów za paliwo i utrzymania Sejmu 1,5 mln z³. Tylko na jedne-
go pos³a. Co pos³owie PO z Zag³êbia Miedziowego dali swojemu regio-
nowi? Obietnicê wybudowania drogi S3 z kilkuletnim opó�nieniem,
brak drugiego mostu w G³ogowie, brak dofinansowania do obwodnicy
lubiñskiej, sprzeda¿ 10% akcji KGHM i wiele innych kwestii. Po prostu
beznadzieja, ale to nie wszystko. Pos³owie PO g³osowali za podwy¿sze-
niem wieku emerytalnego choæ bezrobocie w�ród m³odych osób wy-
nosi prawie 30% i ok. 3 mln wyjecha³y za prac¹ za granicê. G³osowali te¿
za podwy¿szeniem podatku VAT o 1% na trzy lata i ostatnio przed³u¿yli
podwy¿szon¹ stawkê o kolejne trzy lata. Przez sze�æ lat mieszkañcy
Zag³êbia Miedziowego oddadz¹ do Skarbu Pañstwa dodatkowo setki
milionów z³otych. PO wci¹¿ ma³o i chc¹ przenie�æ siedzibê KGHM do
Warszawy, co oznacza wyp³yniêcie z gmin, powiatów i województwa
kilkuset milionów ka¿dego roku. Na dobitkê pos³owie naszego regionu
g³osowali za wprowadzeniem podatku od niektórych kopalin, który
wyci¹ga z KGHM 2 mld z³ rocznie. Kiedy� modne by³o zabieranie dowo-
dów osobistych babciom, ¿eby nie g³osowa³y na PiS. Tylko czekaæ a¿
kto� rozpocznie na czas wyborów akcjê zabierania dokumentów le-
mingom � wyborcom PO.
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Jack Strong w kinach
Dziesiêæ lat temu, 11 lutego 2004 roku w Stanach Zjednoczonych zmar³
pu³kownik Ryszard Kukliñski, oficer Ludowego Wojska Polskiego, któ-
ry przekazywa³ Amerykanom najwiêksze sekrety Uk³adu Warszawskie-
go. Komuni�ci skazali go na �mieræ. Urodzi³ siê w 1930 roku w Warsza-
wie. W wieku siedemnastu lat wst¹pi³ do wojska, szybko zdobywa³
kolejne stopnie. W 1964 skoñczy³ Akademiê Sztabu Generalnego, stu-
diowa³ w sowieckiej Akademii imienia Woroszy³owa. S³u¿y³ w Sztabie
Generalnym, mia³ dostêp do najwiêkszych tajemnic, nie tylko polskich,
ale ca³ego zdominowanego przez Sowietów Uk³adu Warszawskiego.
Zna³ jego plany agresji na Zachód, wiedzia³, jaki los czeka Polaków,
gdyby zosta³y zrealizowane, bo ewentualna wojna nuklearna w Europie
toczy³aby siê na polskim terytorium. Ta wiedza sk³oni³a go na pocz¹tku
lat siedemdziesi¹tych XX wieku do nawi¹zania kontaktów z Amerykana-
mi. Przez dziesiêæ lat wspó³pracy przekaza³ CIA ponad czterdzie�ci tysiê-
cy stron dokumentów � plany u¿ycia przez Sowietów broni nuklearnej,
rozmieszczenia obrony przeciwlotniczej, dane techniczne najnowszego
uzbrojenia, tak¿e plany wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. W
listopadzie 1981 roku, wobec gro¿¹cego Kukliñskiemu niebezpieczeñ-
stwu Amerykanie ewakuowali go wraz z ca³¹ rodzin¹.

W 1984 roku s¹d wojskowy w Warszawie skaza³ go zaocznie na karê
�mierci. Wolna Polska dopiero w 1997 roku umorzy³a �ledztwo uzna-
j¹c, ¿e dzia³a³ w stanie wy¿szej konieczno�ci. Do Polski Kukliñski przyje-
cha³ w 1998 roku. Badania opinii publicznej pokazywa³y wówczas zró¿-
nicowane oceny jego dzia³alno�ci. Dzi� wiedza o motywach postêpo-
wania Kukliñskiego i aprobata dla nich jest wy¿sza. Przyczyni³a siê do
tego trwaj¹ca w mediach dyskusja i film Pasikowskiego �Jack Strong�,
który w³a�nie wszed³ na ekrany. Warto obejrzeæ.

www.solidarnosc.org.pl/legnica/

Czarodziejski Pinokio
Im mniejsze s³upki poparcia dla PO i bli¿ej kolejnej kampanii wyborczej,
tym wiêcej sk³adanych obietnic p³yn¹cych z ust S³oñca Peru. Ch³opisko
tak ciê¿ko tyra, ¿e wszystkie problemy rozwi¹zuje od rêki. Walczy z
umowami �mieciowymi, rzeszami bezrobotnych i dziur¹ bud¿etow¹.
Jednym telefonem od�nie¿y³ Zamojszczyznê i Lubelskie. Mo¿na by rzec
wszystko w kraju ro�nie i kwitnie. Ro�nie stopa bezrobocia, kwitnie
wszechobecna korupcja, a zajechany premier wraz z rodzin¹ wyje¿d¿a z
Polski by odetchn¹æ. Pal¹c cygara obmy�la³ swoje pijarowskie zagryw-
ki przykrywaj¹ce realne problemy kraju. Nie trzeba by³o d³ugo czekaæ na
kolejne wystêpy z Donkiem w roli g³ównej. Tylko wróci³ wypoczêty z
w³oskich dolomitów i zafundowa³ pierwszakom kompendium wiedzy
w jednym podrêczniku (mia³y byæ tablety dla wszystkich, ale có¿�
starczy³o tylko dla pos³ów!), chce te¿ skróciæ kolejki i zwiêkszyæ dostêp-
no�æ do lekarzy (warunkuj¹c to dodatkowymi op³atami w publicznej
s³u¿bie zdrowia). Skubnêli pieni¹dze z OFE i po drodze zniknê³o 19 mld
z³, które rozp³ynê³y siê w funduszu drogowym � tam gdzie ukrywane
jest realne zad³u¿enie pañstwa. Gdyby tego by³o ma³o to podatkiem od
kopalin niemi³osiernie ³upi¹ KGHM, a teraz robi¹ kolejny skok � tym
razem na polskie lasy. Rz¹dowi Tuska brakuje pieniêdzy w bud¿ecie
pañstwa i ani my�li, ¿eby szukaæ oszczêdno�ci choæby w urzêdach, bo
³atwiej jest nak³adaæ kolejne podatki i daniny trzepi¹c po kieszeniach
Polki, Polaków i ostatnie dobra narodowe.

Zarz¹d KGHM oferuje nam dodatkowy pakiet medyczny dla cz³onków
rodzin. Rz¹d proponuje, ¿eby�my kupowali dodatkowe ubezpieczenia.
Przez d³ugi czas oczekiwania na wizyty i zabiegi zmuszeni jeste�my
korzystaæ z prywatnej s³u¿by zdrowia. Mimo to sk³adka zdrowotna nie
maleje, a sytuacja w s³u¿bie zdrowia nie poprawia siê. Strach pomy�leæ
jakie jeszcze �ciekawe� rozwi¹zania nas czekaj¹. Polityka rz¹du Tuska
odzwierciedla czê�ciowo politykê KGHM. Z roku na rok kurcz¹ siê w
kopalniach limity zatrudnienia na stanowiskach robotniczych � w Pol-
sce ro�nie bezrobocie. Wzrasta za to ilo�æ pracowników umys³owych w
KGHM, podobnie jak ilo�æ urzêdniczych legionów Tuska. Mniej jest w
kopalni �rodków na inwestycje w zakup nowych maszyn i czê�ci za-
miennych. Pisz¹c o Polsce ³atwiej bêdzie stwierdziæ, ¿e nie oszczêdza

siê jedynie na igrzyskach i stanowiskach dla kolesi z ferajny. Czekaj¹ nas
w tym roku podwójne wybory i równie¿ podwójne w przysz³ym. Musi-
my rozmawiaæ z lud�mi i przekonywaæ ich, ¿eby nie g³osowali na Plat-
formê, bo je�li oni pozostan¹ przy w³adzy to ostatecznie rozwi¹¿¹ pro-
blemy Polaków robi¹c z nas nêdzarzy. Spójrzmy przez pryzmat w³a-
snych bud¿etów domowych. Przestañmy biernie przygl¹daæ siê cza-
rom Pinokia i jego bandzie. Musimy przestaæ pozwalaæ tej ekipie robiæ z
Polski cyrk, a ze spo³eczeñstwa ma³py.

Bogdan Nuciñski
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Kolejne bezprawne represje wobec lidera zwi¹zkowego
Skandaliczna sprawa szwaczki z firmy ADO, któr¹ zwolniono za powie-
szenie flagi Solidarno�ci na bramie zak³adu pracy wydawa³a siê byæ
odosobnionym przypadkiem. Niewiele czasu musia³o up³yn¹æ, ¿eby w
Zag³êbiu Miedziowym po raz kolejny bezprawnie zwolniono dzia³acza
Solidarno�ci. Prezydium Zarz¹du Regionu Zag³êbie Miedziowe NSZZ
�Solidarno�æ� zaprotestowa³o przeciwko jawnemu ³amaniu przepisów
ustawy o zwi¹zkach zawodowych przez spó³kê Automatyka Mied� z
G³ogowa. 5 lutego 2014 r. Arkadiuszowi Leczykowi, przewodnicz¹ce-
mu Komisji Zak³adowej NSZZ �Solidarno�æ� w Automatyka Mied�, wrê-
czono decyzjê prezesa Zarz¹du spó³ki o rozwi¹zaniu z nim umowy o
pracê w trybie dyscyplinarnym. Solidarno�æ uwa¿a dzia³ania prezesa za
odwet, poniewa¿ Przewodnicz¹cy Arkadiusz Leczyk skutecznie walczy³
o prawa pracownicze. Prezydium Zarz¹du Regionu Zag³êbie Miedziowe
¿¹da natychmiastowego przywrócenia Przewodnicz¹cego do pracy i
zaprzestania dalszych szykan.

Miliardy
pod dywanem

Rzecznik rz¹du nie potrafi³a wyja�niæ, sk¹d wziê³a siê ró¿nica po-
miêdzy �rodkami przekazanymi z OFE do ZUS a kwot¹ redukcji na
papierze d³ugu publicznego. Zapomnia³a, ¿e czê�æ tego d³ugu rz¹d
zamiót³ pod dywan?

W wyniku przetransferowania z OFE do ZUS 153 mld z³ d³ug publicz-
ny zmniejszy³ siê o 134 mld z³ � poinformowa³ minister finansów
Mateusz Szczurek. Sk¹d ró¿nica 19 mld z³otych? Tego nie potrafi³a
wyja�niæ dziennikarzom rzecznik rz¹du Ma³gorzata Kidawa-B³oñska.
Tymczasem wyja�nienie jest nader proste. Redukcja d³ugu o 134 mld
z³ wynika z umorzenia obligacji skarbowych na tê w³a�nie kwotê. ZUS
przej¹³ nie tylko obligacje i bony skarbowe, choæ to one stanowi³y
wiêkszo�æ.

�Poza obligacjami emitowanymi przez Skarb Pañstwa ZUS przej¹³ tak-
¿e obligacje drogowe wyemitowane przez Bank Gospodarstwa Krajo-
wego o warto�ci ok. 17 mld z³, a tak¿e ok. 2 mld z³ gotówki� � t³umaczy
dr Cezary Mech, by³y wiceminister finansów. Ot, i ca³a tajemnica ró¿-
nicy pomiêdzy �przekazem stulecia� a poziomem redukcji d³ugu pu-
blicznego. Kidawa-B³oñska po prostu zapomnia³a, ¿e czê�æ d³ugu
publicznego rz¹d ukrywa pod dywanem w postaci obligacji drogo-
wych Banku Gospodarstwa Krajowego i rozmaitych niezap³aconych
rachunków (np. d³ugi szpitali).

Owe 19 mld z³ powinno, zgodnie z ustaw¹, trafiæ do Funduszu Rezer-
wy Demograficznej, któr¹ zarz¹dza ZUS. Zak³ad zapewne spieniê¿y
obligacje drogowe w terminie zapadalno�ci, a uzyskan¹ ¿yw¹ gotów-
kê przeznaczy na bie¿¹c¹ wyp³atê �wiadczeñ. Pozwoli to rz¹dowi
zmniejszyæ dotacjê bud¿etow¹ do Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecz-
nych. Ale od mieszania w szklance cukru nie przybêdzie. Redukcja
d³ugu publicznego powinna spowodowaæ zmniejszenie wydatków
bud¿etowych na obs³ugê zad³u¿enia. �Zmniejszenie d³ugu o 134 mld
z³ oznacza spadek kosztów obs³ugi zad³u¿enia o ok. 7 mld z³� � oblicza
dr Mech.

�Pamiêtajmy jednak, ¿e ca³a ta operacja �redukcji d³ugu� ma charakter
czysto ksiêgowy, podczas gdy prawdziwe zad³u¿enie finansów pu-
blicznych wcale siê nie zmieni³o� � zwraca uwagê by³y minister finan-
sów. �Po prostu prze³o¿ono zobowi¹zania d³u¿ne pañstwa z kieszeni
z napisem �bud¿et� do kieszeni ZUS. Zamieniono oszczêdno�ci bu-
d¿etowe na obs³udze d³ugu w zwiêkszone zobowi¹zania ZUS wobec
emerytów� � t³umaczy finansista. (�)

Ma³gorzata Goss, Nasz Dziennik

Pozew przeciwko
Bankowi Millennium
Pozew dotyczy zaci¹gniêtego w Banku Millennium kredytu hipo-
tecznego indeksowanego do franków szwajcarskich. Celem po-
zwu jest naprawa szkody wyrz¹dzonej obecno�ci¹ nielegalnej klau-
zuli w umowie kredytowej. Stawk¹ s¹ sumy siêgaj¹ce nawet kil-
kuset tysiêcy z³otych. Do pozwu mo¿na do³¹czyæ siê do 21 marca
2014 roku.

W 2010 roku na listê klauzul niedozwolonych Urzêdu Ochrony Kon-
kurencji i Konsumentów trafi³ zapis z umów kredytowych Banku Mil-
lennium o sposobie przeliczania kredytu hipotecznego wyp³acanego
w z³otówkach, ale indeksowanego we frankach szwajcarskich. Za nie-
dozwolon¹ uznana zosta³a klauzula, która pozwala³a bankowi prak-
tycznie dowolnie ustalaæ kurs wymiany. Wpis na listê klauzul niedo-
zwolonych oznacza, ¿e zapis taki nie wi¹¿e prawnie klienta! Zasad-
no�æ wpisu w 2012 r. potwierdzi³ prawomocnym wyrokiem S¹d Ochrony
Konkurencji i Konsumentów potwierdzaj¹c, ¿e klauzula ustanowiona
przez bank stanowi naruszenie prawa, inaczej mówi¹c � jest nielegal-
na!

Mimo ¿e wyrok jest prawomocny, Bank Millennium konsekwentnie
odrzuca reklamacje sk³adane przez klientów, którym pozosta³a tylko
walka s¹dowa. Id¹c �cie¿k¹ przetart¹ w sprawie �nabitych w mBank�,
grupa pokrzywdzonych kredytobiorców postanowi³a siê zjednoczyæ i
stawiæ czo³o bankowi w s¹dzie, korzystaj¹c z narzêdzia pozwu zbioro-
wego. Grupa wyst¹pi³a równie¿ o poparcie i reprezentacjê w s¹dzie do
Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów w Warszawie, Pani Ma³go-
rzaty Rothert.

Sprawa toczy siê o wysok¹ stawkê, kredytobiorcy maj¹ bardzo siln¹
podstawê prawn¹ wskazuj¹c¹, ¿e z ich umowy nale¿y wykre�liæ niele-
galne klauzule. W przypadku, w którym s¹d uzna racje klientów i naka-
¿e wykre�liæ z umów nielegalne klauzule, dalsza droga do odzyskania
bezprawnie pobranych kwot bêdzie ju¿ formalno�ci¹. Jednocze�nie
zmniejszy siê ca³kowity koszt kredytu, nawet o kilkadziesi¹t procent,
co w przypadku niektórych umów zawieranych na d³ugi okres, zwykle
30-40 lat, mo¿e oznaczaæ sumy grubo przekraczaj¹ce sto tys. z³.

Interesy pozywaj¹cych reprezentuje kancelaria prawna Drzewiecki,
Tomaszek i Wspólnicy Sp. K. Siedziba kancelarii w Warszawie, w bu-
dynku Belvedere Plaza, przy ulicy Belwederskiej 23 (Klientami kance-
larii s¹ miêdzy innymi KGHM, PKN Orlen, PGNiG, Telekomunikacja
Polska, Gerber, Ford, Nike, Honda, Danone, PhilipS, Raiffeisen i Red
Bull). Adres strony internetowej kancelarii: http://www.dt.com.pl. Kon-
takt: Karolina Miko³ajek, e-mail: pozewgrupowymillen-
nium@dt.com.pl; tel. +48 22 840 95 00. Wiêcej informacji do-
stêpnych jest na stronie: http://millennium.arkis.pl � informacji
udziela tak¿e Piotr Walaszczyk, adres email: pw.pozew@gma-
il.com.

W wieku 44 lat, 1 lutego 2013 roku, po d³ugiej i ciê¿kiej chorobie
odszed³ od nas pracownik KGHM Polska Mied� S.A.

Oddzia³ ZG �Polkowice-Sieroszowice�,
cz³onek Komisji Zak³adowej NSZZ �Solidarno�æ�

O/ZG �Polkowice-Sieroszowice�

�p. Pawe³ Jastrzêbski
Wszystkim, którzy wziêli udzia³ we Mszy �w. i po raz ostatni

po¿egnali naszego przyjaciela,  serdecznie dziêkuje pogr¹¿ona
w ¿a³obie ¯ona z dzieæmi

Kondolencje i wyrazy szczerego ¿alu dla rodziny i bliskich
sk³ada: Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ �Solidar-
no�æ�, Komisja Zak³adowa NSZZ �Solidarno�æ� O/ZG �Polko-

wice-Sieroszowice� oraz Redakcja �Pryzmatu�


