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NSZZ  

5 lutego 2014 r. prezes Zarządu Automatyka – Miedź Sp. z. o. o  w Głogowie zwolnił 
dyscyplinarnie z pracy  przewodniczącego KZ NSZZ „Solidarność”. 

Zarzuty prezesa postawione przewodniczącemu w opinii Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” i Prezydium Zarządu Regionu są bezzasadne i mijają się z prawdą. 

Prezydium  Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” prosi o 
wysyłanie do Zarządu Automatyki – Miedź Sp. z. o. o.  w Głogowie pism z żądaniem 
przywrócenia do pracy przewodnicz ącego KZ.   

Bądźmy solidarni i pokażmy, że jesteśmy razem z naszym Kolegą. 
Na poprzedniej stronie apel Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” w podobnej 

sprawie, a u nas pod nosem też próbuje się „unieszkodliwiać” niewygodnych związkowców. 
Obok solidarnościowe pismo, które skierowaliśmy. W takich sprawach musimy działać 
naprawdę solidarnie .  

Dlaczego w Polsce, demokratycznym państwie prawa tak łatwo można poniewierać 
związkowców? To doprawdy fundamentalne pytanie. Wydaje mi się, że to nie wina złego 
prawa. Prawo jest zupełnie niezłe. Teoretycznie działacze związkowi są odpowiednio 
chronieni. Tyle że niewydolny wymiar sprawiedliwości mieli sprawy przeraźliwie długo. Gdyby 
na przykład już po miesiącu zapadał prawomocny wyrok przywrócenia do pracy, byłoby 
inaczej. 

Z drugiej strony Ustawa o Związkach Zawodowych stwierdza wyraźnie, że „kto 
utrudnia wykonywanie działalności związkowej..” lub „dyskryminuje pracownika z powodu 
przynależności do związku zawodowego.. lub wykonywania funkcji związkowej”, ten „podlega 
grzywnie lub karze ograniczenia wolno ści ”. Czy ktoś słyszał, by jakiś pracodawca faktycznie 
dostał wyrok za prześladowanie związków? Może najwyższy czas egzekwować to prawo? 

I jeszcze jedno. Związki w Polsce są słabe i to jest również istotną przyczyną 
bezkarności różnych prezesów. Gdyby taki apel z poprzedniej strony został masowy poparty, 
to Lidl poniósłby wielkie straty finansowe i byłoby to ostrzeżeniem dla innych firm na 
przyszłość. Jednak, czy poniesie istotne straty? No właśnie.. Czy poniesie? 
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Prezes Zarz ądu  
Automatyka-Miedź Sp. z 
o. o. Głogów, ul. 
Żukowicka 167-231 
Żukowice 

Komisja Mi ędzyzakładowa 
Pracowników O światy i Wychowania NSZZ 
„Solidarno ść” w Głogowie stanowczo sprzeciwia 
się uniemo żliwianiu prowadzenia, zgodnej z 
ustaw ą o zwi ązkach zawodowych, działalno ści 
związkowej w Automatyce-Mied ź Sp. z o. o. w 
Głogowie. 

Komisja Mi ędzyzakładowa uwa ża, że 
ukaranie przewodnicz ącego „Solidarno ści” w 
Spółce Automatyce-Mied ź zwolnieniem 
dyscyplinarnym za aktywn ą działalno ść na rzecz 
polepszenia warunków pracy i płacy w firmie 
jednoznacznie obna ża lekcewa żący stosunek 
Zarządu Spółki do obowi ązującego w Polsce 
prawa. 

Żądamy przywrócenia 
przewodnicz ącego KZ do pracy  na 
dotychczasowych warunkach. 

 

 

 

NASZ „TWÓJ PARTNER” 
Przypominamy, że członkowie NSZZ „Solidarność” mają prawo posiadać kartę 
rabatową TWÓJ PARTNER uprawniającą do ulg w sklepach i punktach usługowych w 
całym regionie. Ich spis zajmuje 15 stron, z czego na sam Głogów przypadają 4 
strony.. 
Sam spis, jak i pozostałe szczegóły są dostępne ze strony Regionu Zagłębie 
Miedziowe lub z naszej http://solglo.idsl.pl  w dziale KARTY RABATOWE . 
Dzięki tej karcie można przede wszystkim zwrócić sobie składkę członkowską, a 
nawet dodatkowo zaoszczędzić. Nowi partnerzy gotowi zaoferować ulgi członkom „S” 
są mile widziani..  
Jeśli ktoś z naszych członków jeszcze takiej karty nie ma, lub miał i zgubił, to 
powinien to zgłosić Przewodniczącemu Koła. 
 

 

STARE (NIE TAK) DOBRE? 
60 naszych członków (wraz z rodzinami) skorzystało z oferty 
wspólnego wyjścia na koncert zespołu STARE DOBRE 
MAŁŻEŃSTWO 9 lutego w MOK w Głogowie. Nasi członkowie 
płacili za bilet 40 zł, osoby towarzyszące pełną kwotę 60 zł. 
Zwrot w nawiasie można skreślić, jeśli ktoś się nie zgadza, to 
rzecz gustu. Proponuję pójść za ciosem i zorganizować wspólne 
śpiewanie klasycznych (np do słów Edwarda Stachury) piosenek 
SDM w miłej atmosferze. Oferuję się nawet przygrywać na 
gitarze.. Czy będą chętni? 
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MISTRZ Z WROCŁAWIA 
Przypominamy, że organizujemy wyjazd na słynny już (bilety 
normalnie nie do dostania) spektakl w kapitalnie odnowionym 
Teatrze Muzycznym CAPITOL we Wrocławiu MISTRZ I 
MAŁGORZATA według kultowej powieści M. Bułhakowa. 
Zgłosiło się tylu chętnych, że nie wszyscy mogą pojechać w tym 
terminie, bo zarezerwowaliśmy tylko 50 biletów. 
Jednak Komisja już zdecydowała, że zorganizujemy kolejny 
wyjazd w kwietniu lub maju, by wszyscy chętni mogli się na to 
przedstawienie wybrać. 
Zupełnie przypadkowo na ten sam spektakl wybierają się 
koleżanki i koledzy z głogowskiego ZNP. Będzie to zatem 
bardzo głogowskie  przedstawienie. 
 

 
Numer przygotował LL, druk własny. 

 „KRUKI” 
W tym roku mija 25 lat od historycznego zwycięstwa "Solidarności" w czerwcowych 
wyborach 1989 r. Głogów w tym zwycięstwie miał swój - i to nie mały - udział. Nie 
byłoby ono jednak możliwe, gdyby nie postawa, zaangażowanie i pomoc ze strony 
głogowskich Redemptorystów. O ich wkładzie w zwycięstwo nad komunistyczną 
dyktaturą, o wymierzonych w głogowskich zakonników działaniach Milicji 
Obywatelskiej (której częścią była SB) oraz władz politycznych i administracyjnych 
będzie traktował wykład Adama Orzecha  - "Kruki", jaki planowany jest 2 marca br. 
o godz. 17.00 w redemptorystowskiej parafii pw. św. Klemensa Dworzaka. Zostaną 
na nim zaprezentowane m.in. dokumenty pokazujące skalę i charakter działań SB, 
opartych na inwigilacji, dezintegracji i kompromitacji. Może on być ciekawym 
wstępem do przygotowywanej przez głogowskie Muzeum Archeologiczno-
Historyczne czerwcowej konferencji poświęconej głogowskim wyborom 1989 r. 
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OK PARK dla członków 

 

lodowisko, bowling, raj dla dzieci 

sobota 15.02. godz. 11-13 
Nie ma wpisowego, korzystanie z OK Parku za darmo 

łyżwy we własnym zakresie. 
Uwaga, b ędą paczki dla dzieci członków Zwi ązku, 

które zostały wcze śniej zapisane!  


