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Ryszard Zbrzyzny – zawsze z Wami
Pose³ i kandydat na pos³a nr 1 na liœci SLD

2 wrzeœnia podczas kolejnego spotkania Zarz¹du NZZG w Kopalni
Turów goœciem specjalnym by³ Ryszard Zbrzyzny – jeden z najbardziej rozpoznawalnych Dolnoœl¹zaków, znany z nieustêpliwoœci dzia³acz zwi¹zkowy, górnik, szef ZZ Pracowników Przemys³u Miedziowego, Pose³. Zarz¹d NZZG podj¹³, uchwa³ê, w której popra³ Ryszarda
Zbrzyznego jako kandydata SLD do Sejmu RP. Korzystaj¹c z okazji
poprosiliœmy go o chwilê rozmowy.

¯ycie zawodowe i osobiste zwi¹za³ z Zag³êbiem Miedziowym. Kieruje
Zwi¹zkiem Zawodowym Pracowników Przemys³u Miedziowego. Od 1993
roku pose³ na Sejm. Od roku 2008 wiceprzewodnicz¹cy Klubu Poselskiego SLD i cz³onek Zarz¹du Krajowego SLD.

Zawsze z Wami
– mieszkañcami Dolnego Œl¹ska.
iejsca pracy w Polsce, a nie na wygnaniu.
Minimalne wynagrodzenie: 50 proc. Œredniej krajowej.
Prawo pracy: obrona przed niewolnictwem XXI wieku.
Emerytura to nie ja³mu¿na.

M

30 lipca Rada Krajowa SLD zatwierdzi³a listy wyborcze w zbli¿aj¹cych siê wyborach parlamentarnych. Ryszard Zbrzyzny zosta³ wybrany na lidera listy do Sejmu z okrêgu jeleniogórsko-legnickiego. Jakie
znaczenie dla Pana ma przys³owiowa „jedynka” na liœcie, jakie stawia
przed Panem wyzwania?
Jestem nie tylko „jedynk¹” na liœcie, ale równie¿ kandydujê do Sejmu jako przedstawiciel zwi¹zku zawodowego i jego aktywny dzia³acz.
Jest to wiêc podwójne obci¹¿enie.
Mam pe³n¹ œwiadomoœæ, ¿e wynik
jaki uzyskam, bêdzie w znacznym
stopniu œwiadczy³ o poparciu spo³ecznym dla ca³ego ruchu zwi¹zkowego. W dzisiejszych czasach, gdy
media sterowane przez prawicowy
rz¹d Donalda Tuska wiele robi¹ by
podwa¿yæ zaufanie ludzi do organizacji pracowniczych musimy pokazaæ, ¿e stanowimy realn¹ si³ê. Nie
wolno nas lekcewa¿yæ. Trzeba siê
z nami liczyæ zarówno na poziomie
lokalnym jak i na p³aszczyŸnie parlamentarnej. Nie mam w¹tpliwoœci,
¿e je¿eli libera³owie utrzymaj¹ w³adzê dzia³alnoœæ zwi¹zków zawodowych zostanie znacznie ograniczona, a prawa pracownicze ulegn¹
dalszej redukcji. Dlatego apelujê o
szeroki udzia³ w wyborach i poparcie dla mojej listy.
Z wykszta³cenia jest Pan górnikiem, wiele lat pracy poœwiêci³ górnictwu, bywa³ Pan tak¿e w Kopalni
Turów. Jakie s¹ Pañskie wra¿enia,
odczucia po wizycie w górniczym
Turowie?
Znam górnictwo z w³asnego doœwiadczenia. Wy pokazaliœcie mi
specyfikê funkcjonowania kopalñ
odkrywkowych. Gdy rok temu, zaraz po powodzi, odwiedzi³em Was
czytaj na stronie 4-ej

RAZEM NA EURODEMONSTRACJI

zorganizowanej przez Europejsk¹ Konfederacjê Zwi¹zków Zawodowych

17 wrzeœnia br. we Wroc³awiu Europejska Konfederacja Zwi¹zków Zawodowych przypomnia³a przywódcom politycznym, ¿e maj¹ obowi¹zek
stan¹æ na wysokoœci zadania i podejmowaæ odpowiedzialne decyzje, a nie
oddawaæ inicjatywê rynkom finansowym i agencjom ratingowym. EKZZ
zrzesza 83 organizacje zwi¹zkowe z 36 krajów europejskich i 12 federacji
bran¿owych reprezentuj¹c 60 mln europejskich pracowników. W zorganizowanej manifestacji wziê³o udzia³ kierownictwo EKZZ z Sekretarz Generaln¹ Bernadette Segol i szefami OPZZ i NSZZ „Solidarnoœæ”, a tak¿e
zwi¹zkowcy m.in. z Polski, Wêgier, Niemiec, Hiszpanii, Norwegii, Portugalii. Pochód wyruszy³ ze Stadionu Olimpijskiego i przeszed³ obok Hali
Stulecia, gdzie na nieformalnym spotkaniu obradowali ministrowie finansów krajów nale¿¹cych do Unii Europejskiej, Niestety, wizja spotkania z
tak liczn¹ i miêdzynarodow¹ rzesza zwi¹zkowców na tyle przyspieszy³a
obrady, ¿e do manifestuj¹cych nie mia³ kto wyjœæ. Zabrak³o te¿ odwagi by
wys³uchaæ naszych postulatów.

PROTESTUJEMY
PRZECIWKO

- dyktatowi rynków finansowych
i agencji ratingowych,
- polityce ustawicznych ciêæ socjalnych i obni¿ania wynagrodzeñ,
- brakowi bezpieczeñstwa socjalnego i bezrobociu, zw³aszcza
wœród m³odzie¿y,
- deregulacji standardów p³acy i
pracy oraz degradacji standardów spo³ecznych,
- nieprzestrzeganiu zapisów
uk³adów zbiorowych i demonta¿owi dialogu spo³ecznego,
- rozwarstwieniu spo³ecznemu.

¯¥DAMY

- stabilnego i bezpiecznego zatrudnienia,
- poszanowania autonomii partnerów
spo³ecznych w sporach i negocjacjach,
realnego dialogu spo³ecznego,
- dzia³añ na rzecz wzrostu i ochrony si³y nabywczej pracy,
- gwarancji godziwego zatrudnienia,
stabilnego systemu ochrony socjalnej gwarantuj¹cego rozwój spo³eczny i solidarnoœæ spo³eczn¹,
- powszechnego dostêpu do wysokiej jakoœci us³ug publicznych,
- gwarancji wy¿szych emerytur.

NIE DLA POLITYKI CIÊÆ

TAK DLA EUROPEJSKIEJ SOLIDARNOŒCI

¯¥DAMY

- wdro¿enia mechanizmów ograniczaj¹cych spekulacje i wspieraj¹cych europejski plan odbudowy
gospodarczej,
- wprowadzenia podatku od transakcji finansowych wykorzystania
dostêpnych instrumentów bud¿etowych na rzecz wzrostu inwestycji i zrównowa¿onego rozwoju,
- likwidacji rajów podatkowych i
przeciwdzia³ania fiskalnym oszustwom i defraudacjom,
- rozwoju polityki przemys³owej opartej na technologiach niskoemisyjnych,
- haromonizacji podstawy opodatkowania przedsiêbiorstw z ustaleniem minimalnej stopy opodatkowania.

TAK DLA MIEJSC PRACY
I PRAW PRACOWNICZYCH
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by³em pod wra¿eniem ogromnej
ludzkiej solidarnoœci jak¹ sobie wzajemnie okazywaliœcie w obliczu tragedii. Zarówno w wymiarze osobistym jak i szerszym. Mam tu na
myœli kopalniê i region. To by³a walka o utrzymanie firmy i miejsc pracy. Do dzisiaj przed oczami mam
widok ogromnego jeziora, jakie powsta³o wtedy w miejscu odkrywki.
Pod wod¹ znalaz³y siê nie tylko pok³ady, ale równie¿ cenne maszyny i
urz¹dzenia górnicze. Gdy niedawno ponownie by³em Waszym goœciem z uznaniem patrzy³em na rezultaty, jakie osi¹gnêliœcie przywracaj¹c wydobycie. S¹dzê, ¿e
wspóln¹ cech¹ jaka ³¹czy górników
jest ogromny szacunek jaki maj¹ do
kopalni i poczucie wzajemnej jednoœci.
Jest Pan wieloletnim dzia³aczem
zwi¹zkowym, od 20 (!) lat tak¿e szefem Zwi¹zku Zawodowego Pracowników Przemys³u Miedziowego. Za
Panem kilka przepracowanych kadencji poselskich, czy nie jest Pan
zmêczony prac¹ ?
Skuteczne ³¹czenie pracy parlamentarnej i zwi¹zkowej poch³ania
ogromn¹ iloœæ czasu i energii. Ja jednak jestem cz³owiekiem czynu i doskonale siê w takiej roli czujê. Dziêki
temu, ¿e bêd¹c pos³em jestem równoczeœnie liderem zwi¹zkowym nie
grozi mi oderwanie od codziennej
ludzkiej rzeczywistoœci. To bardzo
wa¿ne by pracuj¹c nad ustawami
mieæ œwiadomoœæ jak wygl¹da ¿ycie
poza warszawskimi salonami, rz¹dowymi czy te¿ sejmowymi gabinetami.

Czy udaje siê Panu jeszcze wygospodarowaæ czas dla rodziny?
Ka¿d¹ wolna chwilê spêdzam z
¿on¹ dzieæmi i wnukami. Oczywiœcie zawsze jest pewien niedosyty.
Zw³aszcza, gdy najm³odsze pokolenie ma du¿o spraw do dziadka.
S¹dzê jednak, ¿e zawsze wa¿niejsze jest jak spêdzamy ten czas ze
sob¹, a nie ile go mamy dla siebie.
Staram siê wiêc, by nasze rodzinne wzajemne relacje by³y bardzo
partnerskie i pe³ne treœci.
Gdy zostanie Pan Pos³em VII
kadencji, jako reprezentant mieszkañców naszego regionu, jakie sprawy do za³atwienia bêd¹ dla Pana
priorytetowe?
Konieczna jest poprawa ca³ej infrastruktury. Mam tu na myœli zarówno drogi jak i po³¹czenia kolejowe. To nie tylko jest kwestia wygody kierowców i pasa¿erów. Ma stra-

tegiczne znaczenie dla aktywizacji
wielu przedsiêbiorstw. Bez tego
trudno mówiæ o nowych miejscach
pracy i walce z bezrobociem. Konieczne jest te¿ uporz¹dkowanie
struktury w³aœcicielskiej ca³ego sektora energetycznego. Ma on przecie¿ strategiczne znaczenie dla kraju. Skarb Pañstwa musi utrzymaæ
nad nim kontrolê. W przeciwnym
razie to obcy kapita³ bêdzie dyktowa³ nam cenê energii elektrycznej.
W ten sposób bêdzie mia³ wp³yw na
funkcjonowanie i konkurencyjnoœæ
ca³ej gospodarki. Obecnie prowadzona polityka oparta na prywatyzowaniu spó³ek energetycznych
oraz wielu firm pracuj¹cych na ich
potrzeby jest niedopuszczalna.
Zw³aszcza, ¿e czêsto kupuj¹cym s¹
zachodnie pañstwowe koncerny. To
jest nic innego jak sprzedawanie
Polski kawa³ek po kawa³ku rz¹dom
Francji, Niemiec czy te¿ Szwecji.
Ta sytuacja musi ulec zmianie i jeœli zostanê pos³em kolejnej kadencji nadal bêdê pilnowa³ tych spraw.
Pañskie obecne has³o wyborcze brzmi: Zawsze z Wami, czy górnicy Turowa bêd¹ mogli liczyæ na
Pos³a Ryszarda Zbrzyznego?
Oczywiœcie, ¿e tak! Od lat utrzymujê z Wami bliskie kontakty zarówno na p³aszczyŸnie parlamentarnej jak i zwi¹zkowej. Jako pose³
myœla³em o problemach górników
Turowa, gdy w mijaj¹cej kadencji
pracowa³em nad prawem energetycznym. Jako lider zwi¹zkowy pamiêta³em o Was, gdy organizowaliœmy w ubieg³ym roku pomoc dla poszkodowanych przez powódŸ. To s¹
dowody, ¿e za moim has³em wyborczym nie kryj¹ siê frazesy i puste
s³owa, ale realne treœci.

