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NSZZ

podkreœli³ w swojej wypowiedzi zaanga¿owanie i determinacjê w 
dzia³aniach Solidarnoœci oraz innych organizacji zwi¹zkowych 

W dniu 4 kwietnia odby³o siê Miêdzyzak³adowe Zebranie dzia³aj¹cych w kopalni na rzecz dobrej pozycji i coraz bardziej 
Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ” przy BOT KWB Turów S.A. efektywnego funkcjonowania Spó³ki BOT KWB Turów SA w grupie 

Tradycyjnie przed rozpoczêciem Zebrania przewodnicz¹cy kapita³owej PGE. G³os zabra³ równie¿ Burmistrz Zgorzelca R. Granicz 
kopalnianej „Solidarnoœci” W. Ilnicki w imieniu delegatów z³o¿y³ oraz w dalszej kolejnoœci Prezes Klubu Sportowego „Turów” P. 
wi¹zankê kwiatów przed figur¹ œw. Barbary – patronk¹ górników. Waœniewski, który rozlosowa³ wœród delegatów pi³kê do koszykówki z 
Nastêpnie po wprowadzeniu sztandaru zwi¹zkowego przyst¹piono do autografami koszykarzy. Szczêœliwcem wy³onionym w drodze 
czynnoœci proceduralnych zwi¹zanych z porz¹dkiem obrad. W dalszej losowania zosta³ kolega Jerzy Smosarski z oddzia³u gc.
czêœci g³os zabra³ przewodnicz¹cy zwi¹zku, który w imieniu Komisji 
Miêdzyzak³adowej z³o¿y³ obszerne sprawozdanie z dzia³alnoœci za 
2007r. Zosta³y wyszczególnione w nim wszystkie dzia³ania Komisji w 
minionym roku, ze wskazaniem sukcesów i niepowodzeñ oraz spraw 
w trakcie realizacji. W przedstawionym sprawozdaniu nie zabrak³o 
równie¿ wykazania wp³ywu naszego zwi¹zku na warunki socjalno-
bytowe pracowników, bezpieczeñstwo i higienê pracy oraz wzrost 
wynagrodzeñ.

W trakcie obrad Delegaci przyjêli propozycjê Komisji 
Miêdzyzak³adowej dotycz¹c¹ wprowadzenia odznaki „Zas³u¿ony dla 
NSZZ Solidarnoœæ KWB Turów” oraz zatwierdzili Regulamin jej 
przyznawania wraz ze wzorem graficznym legitymacji i samej 
odznaki. Przeprowadzono równie¿ wybory uzupe³niaj¹ce do Komisji 
Miêdzyzak³adowej z  racji wolnych trzech wakatów. 

Nastêpnie omówiono wybory przedstawicieli do Rady 
Nadzorczej i Zarz¹du BOT KWB Turów S.A. Oklaskami na stoj¹co 
nagrodzono wyst¹pienie wybranego w wyborach uzupe³niaj¹cych 
przedstawiciela pracowników w RN. Stanis³awa Sidorowicza.

Po przerwie g³os zabra³ Prezes Zarz¹du BOT KWB Turów Najbardziej barwnym by³o wyst¹pienie Przewodnicz¹cego 
S.A. Stanis³aw ¯uk, który jako wybrany (po raz kolejny) na Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „S” Kazimierza Grajcarka, 
przedstawiciela za³ogi w Zarz¹dzie podziêkowa³ wszystkim za znanego z „twardych s³ów” pod adresem kolejnych rz¹dów, który tym 
poparcie jego kandydatury, zaanga¿owanie oraz udzia³ w wyborach. razem, ku zaskoczeniu wszystkich zebranych pochwali³ obecnego na 
Nastêpnie omówi³ sytuacjê ekonomiczn¹ firmy i plany dzia³alnoœci zebraniu Pos³a R. Brodniaka za zaanga¿owanie na rzecz zwiêkszenia 
inwestycyjnej na najbli¿szy okres. limitów dwutlenku wêgla oraz zwracanie uwagi w Sejmie na trudne 

Z poœród goœci zaproszonych g³os zabrali równie¿: Burmistrz sprawy dotycz¹ce bran¿y wêgla brunatnego. Przestrzeg³ równie¿, ¿eby 
Miasta i Gminy Bogatynia A. Grzmielewicz, który przedstawi³ nie zaniecha³ swojego zaanga¿owania w dalszej pracy i nie „spocz¹³” 
zamierzenia inwestycyjne zwi¹zane z przebudow¹ i remontami na laurach.
poszczególnych czêœci Bogatyni, Roman Brodniak – pose³ na Sejm RP Na koniec zebrania przyjêto uchwa³y i wnioski wynik³e w 
a zarazem cz³onek zwi¹zku i do niedawna przedstawiciel trakcie obrad.
pracowników w Radzie Nadzorczej BOT KWB Turów S.A., który 

Delegaci obradowali

Zaproszeni goœcie oraz Delegaci w trakcie obrad

R.S.

Poni¿ej przedstawiamy stan zatrudnienia w BOT KWB 
Turów S.A. na dzieñ 30.04.2008r. Dla porównania w analogicznym 
okresie w 2006r., na stanowiskach robotniczych pracowa³o 3392 
pracowników; nierobotniczych 893 pracowników. Ogó³em w kopalni 
zatrudnionych by³o 4285 osób.

Zatrudnienie spada

Pion/S³u¿ba

Stanowiska
robotnicze

Stanowiska
nierobotnicze Ogó³em

D 46 53 99

DA 141 47 188

DT 43 59 102

DE 60 100 160

EF 0 69 69

TG 20 74 94

TEM 458 131 589

TZ 1405 111 1516

TT 76 56 132

DI 471 112 583

ZTiST 321 60 381

Razem 3041 872 3913

Choroby zwi¹zane z prac¹

A.Z. Ÿród³o: www.solidarnosc.org.pl

Zagro¿enia zawodowe i warunki pracy stanowi¹ jeden z 
mo¿liwych czynników ryzyka wp³ywaj¹cych na ujawnienie, 
przyspieszenie lub pogorszenie przebiegu chorób nazywanych chorobami 
zwi¹zanymi z prac¹, znanych pod dawn¹ nazw¹ chorób 
parazawodowych.

Do chorób zwi¹zanych z prac¹ nale¿¹: zespo³y bólowe krêgos³upa, 
nadciœnienie têtnicze, choroba niedokrwienna serca, przewlekle zapalenie 
oskrzeli, zaburzenia zachowania i choroby psychosomatyczne 
Zachorowalnoœæ na choroby uk³adu kr¹¿enia, uk³adu ruchu i pozosta³e 
choroby zwi¹zane z prac¹ jest wielokrotnie wy¿sza ni¿ czêstoœæ wystêpowania 
chorób zawodowych i wypadków przy pracy. W Polsce na chorobê 
niedokrwienn¹ serca choruje 1,5 – 2 mln pacjentów, a na zawa³ serca, co roku 
prawie 100 000 osób. 

Wœród chorób zwi¹zanych z prac¹, najwiêkszy problem stanowi¹ 
choroby uk³adu kr¹¿enia (CVD), a w szczególnoœci choroba niedokrwienna 
serca z najpowa¿niejszymi jej postaciami zawa³em serca i nag³ym zgonem 
sercowym oraz nadciœnienie têtnicze i jego powik³ania. Wyniki 
dotychczasowych badañ wskazuj¹, ¿e gdyby ze œrodowiska pracy usun¹æ 
wszystkie szkodliwe czynniki to 51 proc. mê¿czyzn i 55 proc. kobiet mog³oby 
unikn¹æ chorób uk³adu kr¹¿enia. Z tego wzglêdu w ostatnich latach wzrasta 
zainteresowanie t¹ grup¹ chorób, poniewa¿ stanowi¹ licz¹c¹ siê przyczynê 
d³ugotrwa³ej absencji chorobowej, czêœciowej lub trwa³ej niezdolnoœci do 
pracy i powoduj¹ du¿e straty ekonomiczne.



W dniach 8-9 maja 2008r w Oœrodku Wczasów 
Rodzinnych "Turów" we Wieleniu odby³o siê XVII Walne 
Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Górnictwa Wêgla 
Brunatnego NZSZZ "Solidarnoœæ". Nasz zwi¹zek reprezentowa³o 
19 osób. Oprócz "Turowa" w sk³ad Sekcji wchodz¹ przedstawiciele 
KWB "Be³chatów S.A., KWB "Konin" S.A., KWB "Adamów" S.A., 
Kopex "Famago" Sp. z o.o., "Fugo" S.A., "Poltegor Instytut" S.A., 
"Poltegor Projekt". Razem 52 delegatów. Zebranie swoj¹ obecnoœci¹ 
zaszczycili Przewodnicz¹cy Sekretariatu Górnictwa i Energetyki 
Kazimierz Grajcarek, Wiceprzewodnicz¹cy Komisji Krajowej NSZZ 
“S” Maciej Jankowski, Prezes Porozumienia Producentów Wêgla 
Brunatnego a zarazem  Prezes BOT KWB Turów S.A. Stanis³aw ̄ uk, 
Prezes KWB "Adamów" S.A. Krzysztof Sobczak oraz Prezes Kopex 
“Famago” sp. z o.o. Marek Doniec. 

Przewodnicz¹cym zebrania zosta³ Zbigniew Holinka a 
wiceprzewodnicz¹cym Zdzis³aw Boksa - przewodnicz¹cy Sekcji. 

Zebranie mia³o charakter sprawozdawczy. Delegaci  przyjêli 
sprawozdanie Rady Sekcji Krajowej oraz Komisji Rewizyjnej. 
Ocenili sytuacjê bran¿y w zwi¹zku z du¿¹ konsolidacj¹ (PGE) oraz 
brakiem rozwi¹zañ i napiêt¹ sytuacja w kopalniach Konin i Adamów. 
Oprócz uchwa³ przyjêto dwa stanowiska:  dotycz¹ce zwiêkszenia 
przez rz¹d odbioru energii wyprodukowanej z wêgla brunatnego oraz 
niezadowolenia z podpisania przez przew. zwiazku J. Œniadka 
Uchwa³y nr XXXI dotycz¹cej kluczowych sprawach spo³eczno- 
gospodarczych (np. emerytury pomostowe) bez konsultacji z Komisj¹ 
Krajow¹.

Uczestnikom Zjazdu dopisa³a piêkna pogoda s³u¿¹ca 
integracji i wypoczynkowi bezpoœrednio po obradach. Du¿e 
podziêkowania nale¿¹ siê pracownikom oœrodka za obs³ugê Zjazdu, 
goœcinnoœæ i organizacjê wolnego czasu.

Zjazd Sekcji Krajowej GWB

Delegaci z kopalnianej “Solidarnoœci” w trakcie obrad. 

M.D.

pielgrzym

W dniu 20 kwietnia 2008 r. odby³a siê X Jubileuszowa 
Pielgrzymka „Solidarnoœci” do Sanktuarium Matki Bo¿ej Bolesnej w 
Licheniu, w której uczestniczy³ poczet sztandarowy NSZZ 
„Solidarnoœæ” BOT KWB Turów S.A. oraz liczna grupa pracowników 
z naszej Kopalni.

Podobnie jak 
w roku  ub ieg ³ym 
pielgrzymi z Turowa 
m i e l i  m o ¿ l i w o œ æ  
uczestniczenia w mszy 
œw. oraz w koncercie 
pieœni patriotycznych. 
Zwiedzili te¿ miejsca 
kultu religijnego tj. 
Sanktuarium, Lasek 
Gr¹bliñski, park z 
kamienn¹ Golgot¹ i 
i n n e .  B y ³ a  t e ¿  
mo¿liwoœæ spotkania 
siê z przedstawicielami 
zwi¹zku zawodowego „Solidarnoœæ” z ró¿nych regionów Polski.

Mszê œw. koncelebrowa³ biskup w³oc³awski ks. Wies³aw 
Alojzy Mering. W wyg³oszonej homilii biskup przypomnia³ historiê 
tworzenia siê ruchu „Solidarnoœci”, jej znaczenie dla wolnej Polski i 
Europy. Dziêkowa³ za wytrwa³oœæ i dochowanie wiernoœci Bogu, 
OjczyŸnie i „Solidarnoœci”.  Mówi³, ¿e nie mo¿na zapomnieæ o tych, 
którzy walczyli w jej szeregach, oraz o tych, którzy oddali ¿ycie za 
woln¹ Polskê. Pozostawiony przez nich testament, stawia przed nami 
nowe wyzwania. Bo nie tylko mamy strzec tego, co „Solidarnoœæ” 
osi¹gnê³a, ale te¿ podejmowaæ coraz to nowe zadania zgodne z Jej 
ide¹.

Z takim przes³aniem nape³nieni siln¹ wiar¹ i nadziej¹, 
powróciliœmy szczêœliwie do swoich domów i obowi¹zków 
zawodowych.

Poczet sztandarowy kopalnianej “Solidarnoœci”
z przew. NSZZ “S” J. Œniadkiem

Pielgrzymka do Lichenia

8 maja br. spotka³y siê zespo³y Komisji Trójstronnej do 
spraw Spo³eczno-Gospodarczych, które maj¹ wypracowaæ 
wspólne stanowisko partnerów spo³ecznych dotycz¹ce 
wzmocnienia dialogu spo³ecznego poprzez doprecyzowanie zasad 
reprezentatywnoœci zwi¹zków zawodowych. 
- Jesteœmy otwarci na rozmowê o zasadach funkcjonowania zwi¹zków 
zawodowych. Jednak oczekujemy, ¿e pracodawcy zgodz¹ siê, na 
przyk³ad, na zaostrzenie sankcji karnych za ³amanie prawa 
pracowników do organizowania siê w zwi¹zki zawodowe – 
powiedzia³ Janusz Œniadek, przewodnicz¹cy Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarnoœæ”. NSZZ „Solidarnoœæ” zgadza siê, ¿e trzeba rozwa¿yæ 
zmodyfikowanie obecnych zasad reprezentatywnoœci.
– Ich naprawa jest warunkiem odbudowy i wzmocnienia dialogu 
spo³ecznego – uwa¿a przewodnicz¹cy „Solidarnoœci”. Zdaniem 
ekspertów „Solidarnoœci” konieczne jest wprowadzenie zasady, ¿e 
tylko jedna zak³adowa organizacja zwi¹zkowa funkcjonuj¹ca u 
danego pracodawcy mo¿e korzystaæ z obni¿onego progu 
procentowego z tytu³u przynale¿noœci do danej ogólnokrajowej 
organizacji zwi¹zkowej reprezentowanej w Komisji Trójstronnej. – 
Nie wprowadzenie tej zasady spowoduje, ¿e zmiana zasad 
reprezentatywnoœci nie spe³ni zak³adanego celu jakim jest 
konsolidacja ruchu zwi¹zkowego na poziomie zak³adu pracy – uwa¿a 
dr Marcin Zieleniecki, ekspert Biura Prawnego Komisji Krajowej 
NSZZ „S”. „Solidarnoœæ” opowiada siê równie¿, za przyznaniem 
prawa do wszczynania, prowadzenie sporów zbiorowych, 
negocjowania i zawierania uk³adów zbiorowych, uzgadniania 
regulaminów pracy tylko reprezentatywnym zak³adowym 
organizacjom zwi¹zkowym. NSZZ „S” chcia³by równie¿ 
wprowadzenia mo¿liwoœci zrzeszania pracowników zatrudnionych na 
innych zasadach ni¿ stosunek pracy, np. osób samozatrudnionych. 
Poniewa¿ pracodawcy maj¹ mo¿liwoœæ wpisywania sk³adki na rzecz 
swoich organizacji w koszty dzia³alnoœci firmy,„S” uwa¿a, ¿e 
podobnie zwi¹zkowcy, powinni mieæ mo¿liwoœæ odpisania od 
podatku sk³adki zwi¹zkowej, tak jak darowizny na rzecz organizacji 
po¿ytku publicznego.

Reprezentatywnoœæ organizacji

Ÿród³o: www.solidarnosc.org.pl

Cz³onkom zwi¹zku uczestnicz¹cym w 
p r o g r a m i e  r a b a t o w y m   “ G r o s i k ”  
przypominamy, ¿e na stronie internetowej 
www.solkarta.pl znajduje siê na bie¿¹co 
uaktualniany wykaz placówek w ca³ej Polsce 
w których mo¿na z w/w. karty skorzystaæ.

J e d n o c z e œ n i e  p r o s i m y  o s o b y  
zainteresowanie otrzymaniem karty /bezp³atnie/ o kontakt do biura 
Komisji Miêdzyzak³adowej NSZZ “S” BOT KWB Turów S.A./tel. 
075773 6170/
Wiêcej o”Grosiku”: Ide¹ tego programu jest przedstawienie 
cz³onkom naszego zwi¹zku ciekawej oferty, która ma na celu obni¿enie 
kosztów ¿ycia codziennego. Ka¿dy kto jest naszym cz³onkiem mo¿e z tej 
oferty skorzystaæ. Bardzo czêsto jest tak ¿e bud¿ety rodzinne s¹ bardzo 
napiête i szukamy mo¿liwoœci aby taniej zrobiæ zakupy.
Przewa¿nie korzystamy z ró¿nych promocji, które s¹ proponowane 
przez sklepy. Sta³e analizowanie cen jest uci¹¿liwe i w wielu 
przypadkach nie ma na to czasu, dlatego pomyœleliœmy aby pomóc w 
tym naszym cz³onkom, poprzez wynegocjowanie sta³ych rabatów na 
ró¿nego rodzaju zakupy towarów i us³ug.

“Grosik” rozwija siê...

M.D.



Zwi¹zek w sprawach BHP odpowiednie uzasadnienie.
Po akceptacji wniosku przez Prezesa podjête bêd¹ czynnoœci zwi¹zane 

Podejmowane przez nasz zwi¹zek z negocjacjami norm przydzia³u œrodków do mycia i rêczników dla 
d z i a ³ a n i a  w  s p r a w a c h  B H P  s ¹  pracowników .Reprezentowaæ zwi¹zek w tych negocjacjach 
ukierunkowane  na  e l iminacjê  lub  przemiennie bêd¹ cz³onkowie wytypowani do negocjacji zarz¹dzenia 
ograniczenie zagro¿eñ oraz poprawê odzie¿owego.
bezpieczeñstwa pracy za³ogi. W tych  Na najbli¿szy okres zwi¹zek stawia sobie zadanie dotycz¹ce 
dzia³aniach staramy siê realizowaæ zg³aszane poprawy warunków pracy na stanowiskach zlokalizowanych na 

uwagi i wnioski pracowników. Efektem tych maszynach podstawowych. Generalnie przystêpujemy do dzia³añ 
dzia³añ jest nasze wyst¹pienie do ZSIP w celu podjêcia zwi¹zanych z prawid³owym funkcjonowaniem urz¹dzeñ 

czynnoœci zwi¹zanych z napraw¹ schodów prowadz¹cych z placu klimatyzacyjnych na koparkach i zwa³owarkach.
rozwozów przy ³aŸni V pochylni do przenoœników taœmowych Na maszynach podstawowych, na których takich urz¹dzeñ jest brak 
(stanowiska pracy) pochylni V. Efekt jest widoczny. Zwróciliœmy siê podejmiemy dzia³ania, które bêd¹ mia³y na celu zabudowê urz¹dzeñ 
równie¿ do ZSIP o podjêcie dzia³añ, które przyczyni¹ siê do poprawy klimatyzacyjnych na stanowiskach pracy, na których taka zabudowa 
bezpieczeñstwa za³ogi w trakcie wsiadania do pojazdów jest mo¿liwa. W tym celu opracowaliœmy wykaz zabudowanych 
podstawianych na rozwozy pracowników z placu rozwozów przy ³aŸni urz¹dzeñ klimatyzacyjnych, który bêdzie pomocny w dalszych 
V pochylni. Prace w toku. dzia³aniach.

Na wniosek za³ogi oddzia³u g-3 zwróciliœmy siê pisemnie do 
Prezesa Stanis³awa ̄ uka w celu wyposa¿enia pracowników, spawaczy 
zatrudnionych na otwartej przestrzeni w okresie zimowym w odzie¿ 
ocieplan¹ – niepaln¹. W tym zakresie otrzymaliœmy nastêpuj¹c¹ 
odpowiedŸ od ZSIP.
,,Odzie¿ ocieplana zosta³a sprowadzona do kopalni i poddana testom 
przydatnoœci. Testy odby³y siê w oddzia³ach g-3 i nz-1, wynik testów 
jest pozytywny. Odzie¿ ocieplana zostanie wprowadzona do 
zastosowania dla stanowisk wg. sugestii testuj¹cych od przysz³ego 
okresu zimowego”.

Miêdzy innymi na wniosek NSZZ „Solidarnoœæ” 
podyktowany licznymi uwagami pracowników, ZSIP zwróci³ siê do 
Prezesa Zarz¹du z wnioskiem o podjêcie prac maj¹cych na celu 
nowelizacjê zarz¹dzenia odzie¿owego w sprawie przydzia³u odzie¿y 
roboczej i obuwia oraz sprzêtu ochrony indywidualnej dla 
pracowników. Teraz nast¹pi faza negocjacji maj¹cych na celu 
dokonanie zmian wychodz¹cych naprzeciw oczekiwaniom 
pracowników. Do prowadzenia negocjacji i reprezentowania 
Solidarnoœci zosta³y wytypowane nastêpuj¹ce osoby: Waldemar 
Szlesicki – oddzia³ g-5  i Andrzej Oszust – TA.

W wyniku licznych uwag zg³aszanych przez cz³onków 
zwi¹zku, które by³y zwi¹zane ze zmian¹ kurtek ocieplanych – 
roboczych, ZSIP poprzez swoje dzia³ania wprowadzi³ do 
przeprowadzenia prób przydatnoœci wzoru kurtki ocieplanej z 
podpink¹ wszyt¹ w czêœæ wierzchni¹ oraz z odpinanymi rêkawami. 
Próby wypad³y pozytywnie. Asortyment zostanie wprowadzony do 
zastosowania od przysz³ego okresu zimowego. W zwi¹zku z 
wnioskami pracowników, które zwi¹zane by³y z rozbie¿noœciami 
dotycz¹cymi iloœci œrodków czystoœci przynale¿nych pracownikom 
zatrudnionym wg. ZUZP na ró¿nych stanowiskach pracy, ale 
wykonuj¹cych prace o analogicznym charakterze, zwróciliœmy siê do 
ZSIP o podjêcie w tym zakresie czynnoœci, które ten stan zmieni¹. 
ZSIP wyst¹pi³ z wnioskiem do Prezesa o podjêcie prac maj¹cych na 
celu nowelizacjê zarz¹dzenia w sprawie przydzia³u œrodków do mycia 
i rêczników dla pracowników, przedstawiaj¹c w treœci wniosku 

K-17
Kabina operatora i zsypu + 

szatnia

K-21 Kabina operatora

K-27 Kabina operatora i zsypu

g-1 K-26 Kabina operatora i zsypu

K-30 Kabina operatora i zsypu W kabinie operatora zepsuty  od paŸdziernika.

Pegot
Taœma odbieraj¹ca i 

zrzutowa

K-9 Kabina operatora i zsypu

K-11 Kabina operatora i zsypu

g-2 K-15
Kabina operatora i zsypu + 

szatnia

K-22 Brak brak klimatyzacji

K-5
Kabina operatora i zsypu + 

szatnia

Maszyna uszkodzona po katastrofie

g-3 K-14 Kabina operatora i zsypu

K-24 Kabina operatora i zsypu W remoncie kapitalnym- bêd¹ zabudowane

K-28 Kabina operatora Zsyp brak 

P-12 Prze³adowarka

Z-6 Kabina operatora Zwa³owarka

P-2 Kabina operatora Prze³adowarka

Z-45
Szatnia Brak  zabudowany operator tasmy III + wózek

zrzutowy - uszkodzone

Z-46
Szatnia Brak  zabudowany operator tasmy III + wózek

zrzutowy  uszkodzone

Z-47
Szatnia+ operator zsypu + 

operator wózka

g-5

z-6

Oddz. Nr maszyny Zabudowane 
klimatyzatory

Uwagi

NSZZ

R.S.

Informujemy, ¿e od miesi¹ca czerwca 2008r. bony 
¿ywnoœciowe dla pracowników Kopalni realizowane bêd¹ przez 
Sodexho Pass Polska Spó³ka z o.o. w wyznaczonych placówkach 
handlowych na terenie powiatów lubañskiego i zgorzeleckiego 
prowadz¹cych sprzeda¿ artyku³ów spo¿ywczych.

Zwi¹zane jest to z likwidacj¹ w miesi¹cu maju br. 
dzia³alnoœci gastronomiczno - handlowej prowadzonej dotychczas w 
strukturach kopalni i przekazanie jej do Przedsiêbiorstwa Handlowo - 
Us³ugowego “Eltur - Global” spó³ka z .o.o.w Bogatyni.

Bony ¿ywnoœciowe nie zrealizowane do dnia 29.05.2008r. 
trac¹ swoj¹ wa¿noœæ. Do tego terminu mo¿na je realizowaæ w 
nastêpuj¹cych punktach sprzeda¿y detalicznej:

- kiosk nr 3 (ZTiST)
- kiosk nr 7 (mm-2)
- kiosk nr 7 (IW)
- kiosk Jubilat w Bogatyni 

cena brutto za 1 dobê
* Domek 2- osobowy z wêz³em sanitarnym 80 z³ 
* Dostawka 12 z³
* Domek 3- osobowy z wêz³em sanitarnym 110 z³ 
* Domek 4- osobowy z wêz³em sanitarnym 145 z³
* Pokoje w domkach ze wspólnym wêz³em sanitarnym-
(1 wêze³ na 4 pokoje Akacja i Kasztan)
pokoje dwuosobowe nr 1 – 3 60 z³ pokój 
czteroosobowy nr 4 100 z³
Ustawienie przyczepy 15 z³ /+ 5 z³ ka¿da nastêpna doba/
Ustawienie namiotu 10 z³ /+ 5 z³ ka¿da nastêpna doba/
Bia³y domek wynajem 280 z³
Na imprezy oddzia³owe pokrywa Dzia³ Socjalny. 

Rezerwacja pobytu odbywaæ siê bêdzie przez Dzia³ Socjalny 
BOT KWB Turów S.A. Ró¿nicê w odp³atnoœæ za wynajem na OWiSW 
Witka poniesion¹ przez pracownika lub osobê uprawnion¹ bêdzie 
zwraca³ Dzia³ Socjalny. Zmiany nast¹pi³y po przejêciu oœrodka przez 
spó³kê “Eltur - Global”

Odp³atnoœæ dla  
pracownika oraz osób uprawnionych (cz³onkowie rodzin, 
emeryci) wynosi 30 % od w/w kwoty .

Od czerwca Sodexho... Cennik letni w OWiSW “Witka”

Z.S.



Porady prawne

Praga wci¹¿ “na topie”

Informujemy, ¿e 3 oraz 25 czerwca 2008 roku porad 
prawnych dla cz³onków "Solidarnoœci" nieodp³atnie udzielaæ 
bêdzie Kancelaria Prawna sp. cywilna Jacek OœliŸlok & 
Henryk £ukaszewski z Jeleniej Góry. Porady udzielane s¹ w 
biurze Komisji Miêdzyzak³adowej NSZZ "Solidarnoœæ" przy 
BOT KWB TURÓW S.A. Ponadto porad prawnych cz³onkom 
NSZZ “Solidarnoœæ” udziela Kancelaria Radców Prawnych 
Sp. “NOVA” w ka¿dy trzeci poniedzia³ek m-ca w biurze 
terenowym “Solidarnoœci” w Zgorzelcu przy ul. 
Warszawskiej 1 w godz. 13.00 - 15.00

Numer opracowany i z³o¿ony w ca³oœci przez zespó³ redakcyjny Komisji 
Miêdzyzak³adowej NSZZ “S” przy BOT KWB Turów S.A.  Nak³ad 1200 egz. 
Nr zamkniêto dn. 19.05.2008r. Kontakt: tel. 075 773 6170; fax. 075 773 5326

NSZZ „Solidarnoœæ”

WIELK¥ GALÊ BOKSU ZAWODOWEGO

 zaprasza wszystkich 
mi³oœników boksu - cz³onków zwi¹zku na

, 
która odbêdzie siê 31 maja 2008r. o godz. 19.30 w 

hali wid.-sportowej przy ul. Lotniczej 52 w Legnicy.
Wyst¹pi¹:

* Rafa³ „Wojownik” Jackiewicz w walce o 
Mistrzostwo Œwiata- 12 rund
* Damian Jonak  m³od. Mistrz Œwiata WBC  8 rund 
/cz³onek „Solidarnoœci”/
* Pawe³ Ko³odziej - m³od. Mistrz Œwiata WBC  8 
rund
* Tomasz Bonin  b. Mistrz Œwiata WBF  6 rund
* Dawid „Cygan” Kostecki  6 rund oraz Jaros³aw 
Hutkowski i Grzegorz Soszyñski  po 6 rund.

Cena biletu  80z³. Decyzj¹ Komisji 
Miêdzyzak³adowej NSZZ „Solidarnoœæ” 

dofinansowuje do ceny biletu 40 z³. Przejazd 
darmowy. Zapisy i dodatkowe informacje w biurze 

Komisji Miêdzyzak³adowej /tel. 5564, 6170/ 

Nowy dzia³ w kopalni
Od dnia 01 maja 2008roku w naszym zak³adzie rozpocz¹³ 

funkcjonowanie nowy dzia³ (Dzia³ Sprzêtu Technologicznego). 
Powo³anie nowej struktury w 

D T Z  ( Z - c a  D y r e k t o r a  d s .  
Eksploatacji) ma na celu poprawê 
efektywnoœci wykorzystania sprzêtu 
technologicznego bêd¹cego w 
dyspozycji spó³ki. Podobne struktury 
sprawdzi³y s iê  i  funkcjonuj¹ 

przynosz¹c wymierne korzyœci w innych kopalniach wêgla 
brunatnego - BOT KWB Be³chatów S.A., KWB Konin S.A. Stosowne 
zmiany bêd¹ nastêpowa³y w sposób ewolucyjny, zosta³y poprzedzone 
konsultacjami spo³ecznymi (zwi¹zki zawodowe - zarz¹d). Dla nas 
pracowników najistotniejsze wydaje siê, i¿:
• zostan¹ zachowane dotychczasowe przywileje i sk³adniki 

wynagrodzenia wynikaj¹ce z ZUZ,
•   operatorzy i inny pracownicy zasilaj¹cy nowy dzia³ pozostan¹ w 

tym samym harmonogramie pracy (cykl zmianowy, I-wsza 
zmiana),

•   w miarê mo¿liwoœci operatorzy bêd¹ zatrudniani na tych samych 
oddzia³ach i w tych samych brygadach, na których pracowali z 
chwil¹ powstania dzia³u ZS,

•  w znacz¹cej iloœci wypadków nie zmieni siê miejsce rozwozu i 
zwozu pracowników (³aŸnia g³ówna, na pochylni V).

Jak napisaliœmy powy¿ej g³ówn¹ istot¹ wprowadzanych 
zmian jest usystematyzowanie gospodarki w zakresie eksploatacji, 
naprawy, zakupu i up³ynnienia zbêdnych maszyn, co jak wykazuj¹ 
przyk³ady innych kopalñ z naszej bran¿y, prze³o¿y siê na pozytywny 
wynik finansowy.

Z uwagi na du¿e zainteresowanie naszych cz³onków w 
miesi¹cu maju NSZZ „Solidarnoœæ” zorganizowa³a dwie 
wycieczki do stolicy Czech- PRAGI w dniach 17 oraz nastêpna 24 
maja. A oto wra¿enia z pierwszego wyjazdu: Wycieczkê prowadzi³a 
doœwiadczona przewodniczka z Jeleniej Góry. W czasie podró¿y 
opowiada³a o historii mijanych czeskich ziem i losach 
poszczególnych w³adców. Wprowadza³a nas w zawi³oœci jêzyka 
czeskiego, przestrzegaj¹c jakich polskich s³ów nie nale¿y u¿ywaæ, aby 
nie zosta³o to przez naszych s¹siadów Ÿle odebrane (np. s³owa 
"szukaæ"). Smakowicie przybli¿y³a nam podstawowe danie czeskiej 
kuchni (knedliczki z gulaszem z miêsa i kapust¹) do tego piwo, 
koniecznie lane z odpowiedni¹ zawartoœci¹ ekstraktu (10 lub 12%). 
Pragê zwiedzaliœmy zwracaj¹c szczególn¹ uwagê na nastêpuj¹ce 
zabytki: Stare Miasto, Mala Strana - pe³na koœcio³ów, pa³aców i 
ogrodów, Hradczany 
z zamkiem oraz 
gotyck¹ katedr¹ Œw. 
Wi t a ,  Wa c l a w a ,   
Adalberta,  pa³ac 
g d z i e  a k t u a l n i e  
rezyduje Prezydent 
Czech - obejrzeliœmy 
tam paradn¹ zmianê 
warty, zajrzeliœmy na 
Z³ot¹ Uliczkê - gdzie 
na rozkaz szalonego 
Cesarza alchemicy 
szukali kamienia filozoficznego, który mia³ mu przynieœæ bogactwo i 
m³odoœæ, na Z³otej Uliczce zwiedziliœmy równie¿ kamieniczkê nr 22, 
gdzie mieszka³ i tworzy³ Franc Kafka, Most Karola - miejsce spotkañ. 
zakochanych i artystów, Ratusz Staromiejski ze s³ynnym zegarem 
astronomicznym - Orloj i pomnik (Jana Husa oraz miejscem, gdzie 
dok³adnie przebiega przez Rynek Staromiejski po³udnik 12,50. 
Wspomnia³a równie¿ o dzielnicy ¿ydowskiej Josefov, synagogach 
praskich, stadionie Strahov - najwiêkszym stadionie œwiata, Galerii 
Narodowej Sztuki Europejskiej, Uniwersytecie - Karolinum z 
unikatowym wydzia³em lalkarskim. Na koniec wycieczki 
zwiedziliœmy s³ynne praskie fontanny, które zrobi³y na nas 
niesamowite wra¿enie. Zadowoleni wróciliœmy do domów z myœl¹, ¿e 
jeszcze kiedyœ tu wrócimy...

Puchar dla “Solidarnoœci”

Szyde³ko

obserwator

“Tañcz¹ce” fontanny w Pradze

W  d n i u  
1 7 . 0 5 . 2 0 0 8 r .  n a  
a k w e n i e  w o d n y m  
„Witka” odby³y siê 
zawody wêdkarskie O 
Puchar Przechodni 
Dru¿ynowego Mistrza 
Z w i ¹ z k ó w  
Zawodowych BOT 
KWB Turów S.A., 
ufundowany przez piêæ 
o r g a n i z a c j i  
z w i ¹ z k o w y c h  
dzia³aj¹cych w Kopalni.
Pierwsze miejsce z wynikiem 7227 punktów zajê³a dru¿yna z 
NSZZ „Solidarnoœæ” w sk³adzie wed³ug zajêtych miejsc:
I miejsce – Wyszatko Piotr oddz. nz-3
II miejsce – Onak Jan  oddz. AG
III miejsce – Gr¹dowy Zbigniew oddz. sd
IV miejsce – Olszanowski Roman – kapitan dru¿yny, oddz. A£
V miejsce – Ma³ecki Miros³aw oddz. nz-3
VI miejsce - Grzyb Pawe³ oddz. sd
VII miejsce – Klinicki Stanis³aw, emeryt
Drugie miejsce dru¿yna z NZZG - 4567 punktów.
Trzecie miejsce dru¿yna ZZP – 2221 punktów
Czwarte miejsce dru¿yna „S-80” – 1098 punktów
Pi¹te miejsce dru¿yna z ZZ Kadra – 840 punktów.

S.K.


