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Z okazji zbli¿aj¹cego siê Dnia Górnika,
Komisja Zak³adowa NSZZ "Solidarnoœæ"

przy PGE KWB Turów S.A.

¯yczymy Wam by Wasza ciê¿ka i odpowiedzialna praca
by³a bezpieczna i dawa³a satysfakcjê z wykonywanego zawodu.
Œ w i ê t a  B a r b a r a ,  p a t r o n k a  g ó r n i c z e g o  s t a n u ,
niech ma Was oraz Wasze rodziny w swojej opiece. 

Wszelkiej pomyœlnoœci, Szczêœæ Bo¿e! 

sk³ada wszystkim pracownikom kopalni
wyrazy szacunku i uznania za kolejny rok

trudnej i ciê¿kiej górniczej pracy.

Z okazji Waszego œwiêta pragnê z³o¿yæ wszystkim Pañstwu
serdeczne podziêkowania za zaanga¿owanie i profesjonalizm,
które nieodmiennie od lat towarzysz¹ wykonywanej przez Was,
ciê¿kiej pracy. Pracy, której my wszyscy zawdziêczamy tak wiele.

      ¯yczê Wam ci¹g³ego rozwoju,
      kolejnych sukcesów i du¿o wytrwa³oœci
     w realizacji celów, a tak¿e wielu okazji
   do œwiêtowania.

Niech ka¿dy dzieñ Waszej pracy up³ywa w spokoju,
a przedsiêwziêcia podejmowane tak w pracy
jak i w ¿yciu osobistym – wieñcz¹ same  sukcesy.

Z wyrazami szacunku
Rafa³ Gronicz
Burmistrz Miasta Zgorzelec

Przyjmijcie proszê najserdeczniejsze ¿yczenia
szczêœcia, zdrowia oraz wszelkiej pomyœlnoœci
zarówno w pracy zawodowej,
jak i w ¿yciu osobistym. 

Pielgrzymka górników                       Wszystkich zainteresowanych pracowników, emerytów i rencistów wraz
z uprawnionymi cz³onkami rodziny zapraszamy na  XVIII Pielgrzymkê Górników na Jasn¹ Górê w dniu 23 listopada br.

Wyjazd nast¹pi w dniu 22.11.2008 r. w godzinach wieczornych. Koszt wyjazdu wynosi 10 z³.
Zapisy dokonywane s¹ w Dziale Socjalnym do dnia 14 listopada. W chwili zapisu nale¿y uregulowaæ
nale¿noœæ oraz podaæ adres zamieszkania i miejsce wsiadania. Uprawnionymi do udzia³u w pielgrzymce
bêd¹ osoby, które zapisa³y siê w Dziale Socjalnym i zosta³y wpisane na listê uczestników.
Wszelkie dodatkowe informacje pod numerem tel. 5236.

Do u¿ytku wewnêtrznego

                                                                             W programie pielgrzymki:
09.45 –Zbiórka uczestników Pielgrzymki wraz z pocztami sztandarowymi, przy Koœciele Œw. Barbary obok Jasnej Góry
10.00 –Przemarsz uczestników Pielgrzymki do Bazyliki na Jasnej Górze
11.00 –Msza Œw. w Bazylice na Jasnej Górze
12.50 –Droga krzy¿owa na Wa³ach
14.00 –Zawierzenie Braci Górniczej oraz ich rodzin Matce Najœwiêtszej w Kaplicy Cudownego Obrazu oraz zakoñczenie Pielgrzymki.

Drodzy Górnicy, Pracownicy PGE KWB Turów S.A.,Drodzy Górnicy, Pracownicy PGE KWB Turów S.A.,

Drodzy Pañstwo,Drodzy Pañstwo,

Wsparcie Opatrznoœci i 
ludzka przychylnoœæ 

niechaj towarzysz¹ Wam w 
tej ciê¿kiej pracy ka¿dego 

dnia

Wsparcie Opatrznoœci i 
ludzka przychylnoœæ 

niechaj towarzysz¹ Wam w 
tej ciê¿kiej pracy ka¿dego 

dnia

Niech ¿yje nam Górniczy Stan !!!Niech ¿yje nam Górniczy Stan !!!

Przew. Rady MiG Bogatynia
Pawe³ Szczotka

Przew. Rady MiG Bogatynia
Pawe³ Szczotka

Burmistrz MiG Bogatynia
Andrzej Grzmielewicz

Burmistrz MiG Bogatynia
Andrzej Grzmielewicz

Za poœrednictwem “Biuletynu 
informacyjnego”  Pracownikom 
PGE KWB Turów S.A. sk³adamy 

¿yczenia zdrowia oraz 
wszelkiego dobra w pracy 

zawodowej i ¿yciu osobistym.

Za poœrednictwem “Biuletynu 
informacyjnego”  Pracownikom 
PGE KWB Turów S.A. sk³adamy 

¿yczenia zdrowia oraz 
wszelkiego dobra w pracy 

zawodowej i ¿yciu osobistym.

Z okazji Górniczego Œwiêta Barbórki,Z okazji Górniczego Œwiêta Barbórki,



29 sierpnia w Warszawie tysi¹ce 
zwi¹zkowców z "Solidarnoœci" z ca³ej 
Polski, demonstrowa³o pod has³em "Godna 
praca, godna emerytura, godne ¿ycie".
Na tak znacz¹cej manifestacji oczywiœcie nie 
mog³o zabrakn¹æ przedstawicieli naszej 
kopalnianej "Solidarnoœci". Tu¿ po rozpoczêciu 

zapisów, na d³ugo przed wyjazdem lista chêtnych przekroczy³a nasze 
oczekiwania i z powodu ograniczenia iloœci¹ miejsc w dwóch autobusach 
musia³a zostaæ zamkniêta. Niew¹tpliwie œwiadczy to o pogarszaj¹cych 
siê nastrojach spo³ecznych i niespe³nionych oczekiwaniach 
zapowiedzianego "cudu" obecnego rz¹du PO-PSL.

Manifestanci wyruszyli z Placu Pi³sudskiego maszeruj¹c 
Krakowskim Przedmieœciem w kierunku Kancelarii Premiera. Na czele 
manifestacji szli przywódcy Solidarnoœci, w tym jej przewodnicz¹cy  
Janusz Œniadek. Za nimi mo¿na by³o zobaczyæ osoby pchaj¹ce wózki z 
hipermarektu. W wózkach wieŸli nieliczne produkty, na które staæ 
emerytów czy pracowników sfery bud¿etowej: chude twaro¿ki i papier 
toaletowy. Uczestnicy manifestacji zbierali do puszek pieni¹dze na 
emeryturê dla premiera Donalda Tuska. Protestuj¹cy wrzucali co 
najwy¿ej grosze. Pod Kancelari¹ Premiera zwi¹zkowcy przesypali 
pieni¹dze do urny, która zosta³a przekazana szefowi rz¹du.
Wczeœniej, przewodnicz¹cy Solidarnoœci Janusz Œniadek powiedzia³ w 
przemówieniu do zwi¹zkowców, ¿e celem manifestacji jest obrona praw 
pracowniczych, które s¹ zagro¿one. Podkreœli³, ¿e to pracownicy s¹ 
najwiêkszym bogactwem i kapita³em polskiej gospodarki. "W ten kapita³ 
trzeba inwestowaæ, od tego zale¿y rozwój i przysz³oœæ Polski" - mówi³ 
szef Solidarnoœci. Na koniec doda³, ¿e chcia³by, aby wzorem Hiszpanii i 
Irlandii dialog pracowników i pracodawców sta³ siê Ÿród³em 
gospodarczego sukcesu.

Tu¿ po zakoñczeniu manifestacji rzêsisty deszcz po¿egna³ 
uczestników i jednoczeœnie przyspieszy³ poszukiwanie z³oœliwie daleko 
zaparkowanych autokarów, którymi nad ranem dotarliœmy do domu. Dla 
tych cz³onków zwi¹zku, którzy uczestniczyli w manifestacji  po raz 
pierwszy i dla tzw. "weteranów" dzieñ ten napewno pozostanie na d³ugo 
w pamiêci. Pokaza³ on, ¿e w wa¿nych sprawach mo¿na siê zjednoczyæ i 
razem zebraæ demonstruj¹c swoje niezadowolenie oraz ¿e jest nas- tych 
zjednoczonych w "Solidarnoœci" bardzo du¿o. Wszystkim uczestnikom 
wyjazdu Komisja Zak³adowa NSZZ "S" bardzo dziêkuje. Z powodów 
objêtoœciowych nie zamieszczamy zdjêæ z manifestacji w biuletynie, lecz 
mo¿na je ogl¹daæ dziêki uprzejmoœci jednego z uczestników na stronie  
http://solidarnikwb.webpark.pl/ 

W obronie pracowników

M.D.

Wszystkich pracowników PGE 
KWB Turów S.A. nale¿¹cych do 
naszego zwi¹zku wraz z osobami 
towarzysz¹cymi zapraszamy w 
imieniu Komisji Zak³adowej 

NSZZ “Solidarnoœæ” do wziêcia 
u d z i a ³ u  w  z a b a w a c h  
organizowanych przez nasz 
zwi¹zek w Karnawale  2009 r. w 

GDK Jubilat w Bogatyni.

Istnieje mo¿liwoœæ obni¿enia kosztów 
poprzez wykorzystanie dofinansowania z Dzia³u 
Socjalnego (35z³) oraz dofinansowania z naszego 
zwi¹zku (50z³). Informacjê o chêci skorzystania z 
dofinansowania nale¿y podaæ podczas zg³oszenia,- 
wówczas za³atwimy wszystkie formalnoœci z tym 
zwi¹zane. Równie¿ wówczas nale¿y uiœciæ op³atê za 
zaproszenie. 
Zapisy od dnia 10 grudnia 2008 roku w biurze Komisji 
Zak³adowej. Bli¿sze informacje pod numerem tel. 75 773 
6170.

Zabawy organizowane bêd¹ w 
dniach: 16, 23, 30 stycznia oraz 6 lutego 2009 r. Koszt 
zaproszenia wynosi 140 z³ od pary. Transport 
zapewniony. 

Karnawa³ 2009 z “Solidarnoœci¹”

Komisja Zak³adowa NSZZ „Solidarnoœæ” 
przy PGE KWB Turów S.A. informuje, ¿e 

w zwi¹zku z przed³u¿aj¹cymi siê bez 
s k u t k u  n e g o c j a c j a m i  w z ro s t u  
wynagrodzeñ w 2008 r. w dniu 
24.10.2008 r. zgodnie z zapisami 

„Ustawy o rozwi¹zywaniu sporów 
z b i o r o w y c h ” ,  w r a z  z  p o z o s t a ³ y m i  
organizacjami zwi¹zkowymi rozpoczê³a 

procedurê sporu zbiorowego. 
Nasze ¿¹dania podwy¿szenia p³acy w 2008 r. o 15%, w tym 

p³acy zasadniczej o 250 z³. i 3% nie uzyska³y akceptacji Zarz¹du Spó³ki 
na spotkaniu w dniu 21.10.2008 r. Wówczas to Zarz¹d zaproponowa³ 
stronie spo³ecznej zwiêkszenie stawek wynagrodzenie zasadniczego 
od miesi¹ca grudnia 2008 r. o 150 z³ oraz przyznanie jednorazowej 
premii zwiêkszonej o 53% lub wyp³atê jednorazowej nagrody 
pieniê¿nej w wysokoœci 1500 z³ dla ka¿dego pracownika. Propozycja 
Zarz¹du uwzglêdnia³a wskaŸnik wzrostu wynagrodzeñ na poziomie 
11,5%. czyli znacznie poni¿ej naszych oczekiwañ i z tego powodu by³a 
przez wszystkie organizacje zwi¹zkowe nie do zaakceptowania. 
Dok³adne przyczyny naszej decyzji podaliœmy we wspólnym 
komunikacie do za³ogi wydanym w dniu 22.10.2008 r.

Uwa¿amy, ¿e w okresie trwania negocjacji zwi¹zanych z 
podwy¿k¹ p³ac, o któr¹ wyst¹piliœmy pismem do Zarz¹du jako 
Komisja Zak³adowa w dniu 24 czerwca 2008 r. do dnia dzisiejszego 
nast¹pi³y znaczne zmiany wskazuj¹ce na celowoœæ wzrostu ¿¹dañ 
wobec pracodawcy w stosunku do wczeœniejszych postulatów. 
Sk³adaj¹ siê na to przede wszystkim dalszy, systematyczny wzrost 
inflacji, wzrost od listopada br. cen gazu oraz podwy¿ka cen energii 
elektrycznej.

Maj¹c jednak na celu jak najszybsze wypracowanie 
skutecznego porozumienia i poszanowania dotychczasowych, ciê¿ko 
wypracowanych wspólnych uzgodnieñ w tematach p³acowych z 
pozosta³ymi organizacjami zwi¹zkowymi dzia³aj¹cymi w PGE KWB 
Turów S.A. Komisja Zak³adowa NSZZ „Solidarnoœæ” pozosta³a przy 
¿¹daniach jak powy¿ej.

Stoimy na stanowisku, ¿e w ka¿dej nawet najtrudniejszej 
sprawie mo¿na osi¹gn¹æ porozumienie, które w czêœci 
satysfakcjonowaæ bêdzie obie strony konfliktu. Obopólna satysfakcja 
w tej fazie sporu raczej nie jest ju¿ mo¿liwa… 
Kolejne rozmowy zwane rokowaniami odbêd¹ siê dnia 4.11.2008 r.

Poniewa¿ najczêstszymi pytaniami, z którymi ostatnio siê 
spotykamy s¹ pytania dotycz¹ce sporu zbiorowego i procedur z nim 
zwi¹zanych, wyjaœniamy:
- Organizacja lub wskazana przez ni¹ osoba reprezentuj¹ca 
interesy pracowników zg³asza spór - wystêpuje z ¿¹daniami 
dotycz¹cymi np. warunków pracy, p³ac lub œwiadczeñ 
socjalnych (tylko takie mog¹ byæ podstaw¹ do strajku w razie 
braku porozumienia).
- Je¿eli pracodawca nie uwzglêdni wszystkich zg³oszonych 
¿¹dañ, od dnia z³o¿enia postulatów liczy siê termin rozpoczêcia 
strajku - mo¿na go zorganizowaæ dopiero po up³ywie 14 dni.
- Strony rozpoczynaj¹ rokowania w celu polubownego 
rozwi¹zania sporu. Jeœli nie przynios¹ skutku - podejmuje siê 
mediacjê.
- Gdy mediacja siê przed³u¿a, mo¿na podj¹æ jednorazowo strajk 
ostrzegawczy, trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ dwie godziny.
- Rokowania i mediacja koñcz¹ siê podpisaniem porozumienia 
lub - w razie niepowodzenia - protoko³u rozbie¿noœci, który jest 
warunkiem zgodnego z prawem przeprowadzenia strajku.
- Do zorganizowania strajku potrzebna jest zgoda co najmniej 
50 proc. pracowników w tzw. referendum strajkowym. 
Og³oszenie strajku powinno nast¹piæ co najmniej piêæ dni przed 
jego rozpoczêciem.
- Je¿eli bezprawne dzia³anie pracodawcy uniemo¿liwi³o 
przeprowadzenie rokowañ czy mediacji lub gdy zwolni³ on 
zwi¹zkowca prowadz¹cego spór, strajk mo¿e byæ 
przeprowadzony bez zachowania tej procedury

Spór zbiorowy rozpoczêty!
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Prawda zawsze zwyciê¿y Na rzecz poprawy BHP
Na podstawie Polecenia 

S³u¿bowego nr 3/08 PZDG 
PGE KWB Turów S.A. z dnia 
29. 08. 2009r. w sprawie 
opracowania planów PGE 
KWB Turów S.A., NSZZ 
„Solidarnoœæ” zg³osi³a do 

Zak³adowej Komisji BHP  nastêpuj¹ce 
propozycje zadañ do tworzonego Planu Poprawy 
Warunków BHP na 2009 r. :
Oddzia³ g-2

1. Naprawa placu na zapleczu oddzia³u.
2. Zakup i wymiana bram wjazdowych do hali 

zaplecza oddzia³u.
Oddzia³ wo

1.Wykonanie chodnika dla pieszych wraz z jego 
oœwietleniem od placu autobusowego do rejonu 
zaplecza oddzia³u.

Oddzia³ wp
1.W celu zapewnienia dostateczniej iloœci ciep³ej 

wody zakup i zabudowa w ³aŸni oddzia³owej 
zbiornika 1000l z grza³kami.

Oddzia³ es
1.Wykonanie prac remontowych przyczep  

socjalnych.
2. Remont placu ( wymiana i uzupe³nienie p³yt) 

przed zapleczem socjalnym.
Oddzia³ se

1 .P rzep rowadzen ie  p rac  r emon towych  
pomieszczeñ przeznaczonych na sta³e zaplecze 
socjalno-warsztatowe oddzia³u.

Oddzia³ e-1 
1. Wymiana nawierzchni placu zaplecza socjalno-

administracyjnego,
2. Dokonanie wydzielenia z pomieszczenia 

warsztatu ruchowego pomieszczenia na szatniê 
(wykonanie œcianki dzia³owej i wstawienie 
drzwi ).

Oddzia³ e-2
1.   Zakup wózka wid³owego.
2. Zakup i zabudowa klimatyzatorów w 

warsztatach brygad remontowych.
Oddzia³ m-2

1. Zakup i wymiana bram wjazdowych 
(rolowanych ) do hali oddzia³owej.

 2.  Zakup kontenera socjalnego dla za³ogi.
 3.  Zakup  szafek narzêdziowych.
 4.  Zakup  rega³ów do magazynku oddzia³owego.

Inne
1.  Modernizacja placu autobusowego przy ³aŸni V 

pochylni.
2. Przeprowadzenie przebudowy chodnika dla 

pieszych od placu autobusowego do wagi 
wêglowej.

3. Dalsze prowadzenie podczas remontów 
kapitalnych maszyn podstawowych prac 
zwi¹zanych z amortyzacj¹ i klimatyzacj¹ 
stanowisk obs³ugi maszyn.

 4.  Szczepienia ochronne pracowników.
Ponadto na wniosek dotychczasowych 

u¿ytkowników lamp górniczych, w zwi¹zku z 
wystêpuj¹cymi trudnoœciami zwi¹zanymi z 
wyposa¿eniem brygad  /pracowników/ zatrudnionych 
w porze nocnej w szczególnoœci na terenie odkrywki 
w sprzêt zamienny / latarki / po likwidacji lampowni w 
oddziale e-1, zwróciliœmy siê do Przewodnicz¹cego  
Komisji BHP mgr in¿. Romualda Salaty o podjêcie 
niezw³ocznych dzia³añ maj¹cych na celu eliminacjê 
powy¿szego stanu. Przyczyni siê to z pewnoœci¹ do 
wyeliminowania ewentualnych zagro¿eñ powstania 
wypadku przy pracy.  

NSZZ

obserwator
R.S.

O d  c h w i l i  p o w s t a n i a  obowi¹zek, z którego jak zwykle siê 
pamiêtnego zrywu robotniczego wywi¹¿emy. Postêpuj¹c w tym duchu 
p r z e c i w  a r o g a n c j i  w ³ a d z y  poszukujemy optymalnego kompromisu, 
komunistycznej, arogancji, która nie który spe³ni oczekiwania i wolê 
pozwala³a na godne ¿ycie i pracê, pracowników.
Zwi¹zek „Solidarnoœæ” sta³, stoi i Karta socjalna – jesteœmy za jej 
zawsze bêdzie sta³ na stra¿y ¿ywotnych wprowadzeniem w sposób uczciwy i 
interesów pracowniczych a  w s p r a w i e d l i w y,  c o  w i e l o k r o t n i e  
szczególnoœci tego podstawowego powtarzamy. Natomiast nie mo¿emy i nie 
prawa pracowniczego – prawa do zgodzimy siê, broni¹c wszystkich tych, 
w z r o s t u  p ³ a c .  U w a ¿ a m y,  ¿ e  których bez pomocy kopalni nie staæ na 
cz³owiekowi (pracownikowi) nale¿y wys³anie swoich dzieci na zorganizowany 
stworzyæ godne i bezpieczne warunki wypoczynek, ¿eby œrodki finansowe 
pracy a za uczciwie wykonan¹ pracê przeznaczone na dofinansowanie 
wyp³aciæ godne wynagrodzenie. wypoczynku letniego i zimowego dla 

W minionej epoce dzia³aj¹ce dzieci zasili³y wspomnian¹ kartê.
wówczas organizacje spo³eczne by³y W myœl naszego has³a, godna i 
swoistymi klakierami w³adzy staraj¹c siê bezpieczna praca – zwi¹zek zg³osi³ do 
za wszelk¹ cenê przypodobaæ rz¹dz¹cym. planów na rok 2009 propozycje zadañ 
Stan zak³amania i fa³szu oraz smutnej pop rawia j ¹cych  warunk i  p racy,  
rzeczywistoœci PRL przerwa³ wybuch eliminuj¹cych uci¹¿liwoœci pracy oraz 
spo³eczny w 1980 r i powstanie Zwi¹zku zadañ poprawiaj¹cych warunki socjalne 
„Solidarnoœæ”. za³ogi. Wiêcej o tych zadaniach w 

Dzisiaj rzeczywistoœæ jest inna, bie¿¹cym biuletynie w artykule „Na rzecz 
choæ metody dzia³ania bardzo podobne do poprawy BHP” .
tych z przed lat. Puste has³a, za którymi Najcenniejszym skarbem w 
nie stoj¹ konkretne dzia³ania oraz dz ia ³a lnoœc i  zwi¹zku  s¹  ludz ie  
argumenty. Przypomina to s³ynne s³owa bezgranicznie oddani sprawie, dzia³aj¹cy 
wypowiadane kiedyœ przy ka¿dej okazji na rzecz innych. Solidarnoœæ posiada 
przez I sekretarza, „Pomo¿ecie?” i naród wielu wspania³ych ludzi, którzy swoimi 
pomaga³ nie otrzymuj¹c w zamian nic dzia³aniami daj¹ œwiadectwo troski o los 
oprócz pa³ki, czo³gów na ulicach, godziny pracowników i ich byt. Ludzie ci w 
milicyjnej i d³ugich kolejek przed obecnych trudnych chwilach ponosz¹ 
sklepami. najwiêkszy ciê¿ar wyprowadzanych 

Dzisiaj niektórzy spo³ecznicy bezpardonowo ciosów w postaci 
dzia³aj¹ podobnie, wzywaj¹c do pomocy s ³ownych  oska r¿eñ  p recyzy jn ie  
za³ogê, obiecuj¹c wielkie rzeczy, w które wymierzonych i ukierunkowanych na 
sami raczej nie wierz¹ a w zamian daj¹c n a d s z a r p n i ê c i e  w i a r y g o d n o œ c i  
tylko deklaracje przynale¿noœci.  Solidarnoœci. Ludzie ci w wiêkszoœci 
Populizm siêgn¹³ szczytu. pozostaj¹ anonimowi i anonimowo 

Solidarnoœæ zawsze stara³a siê prze¿ywaj¹ krzywdy, jakie w tych dniach 
mówiæ za³odze prawdê, czasami nie tak¹, odnosi zwi¹zek. Tak jak przed laty musieli 
jak¹ chcia³aby za³oga us³yszeæ, ale jednak liczyæ siê z przeœladowaniem w³adzy tak 
prawdê, jaka by ona nie by³a. Teraz w teraz  nara¿eni  s¹  podobnie ,  na  
myœl s³ów „pomo¿ecie?”, za s³owa nieprawdziw¹, przesi¹kniêt¹ jadem 
wypowiadanej prawdy zbiera na ka¿dym nienawiœci krytykê s³own¹, za co – to jest 
kroku niesprawiedliwe ciosy, zadawane z bardzo proste, bo dbaj¹ o interesy za³ogi i 
wielk¹ precyzj¹ i obliczone na skuteczny i s¹ z pod znaku Solidarnoœci. Tej 
szybki efekt w postaci zmiany deklaracji Solidarnoœci, która przynios³a wolnoœæ 
przynale¿noœci zwi¹zkowej. Trudno - jest s³owa i wypowiedzi, z której w sposób 
to bolesne, ¿e za prawdziwe, rozstropnie nieskrêpowany korzystaj¹ obecni 
prowadzone dzia³ania trzeba p³aciæ przeœladowcy.
rozpowszechnianiem w ró¿nych A  p r z e c i e ¿  w s z y s t k i m  
miejscach hase³ typu „Solidarnoœæ nie spo³ecznikom powinno tak naprawdê 
chce podwy¿ek p³ac dla za³ogi” lub zale¿eæ nie na wyœcigu do sukcesu, lecz na 
innego „Solidarnoœæ nie chce tzw. karty ogólnie pojmowanej sprawiedliwoœci i 
socjalnej”. Jest to niestety typowa dobru wspólnym. Lecz jak mo¿na 
rozgrywka w stylu, który myœla³em, ¿e ju¿ zauwa¿yæ trwa swoisty wyœcig, prê¿enie 
przemin¹³, lecz okazuje siê, ¿e jeszcze miêœni, wymiana kopniaków, które tak 
niezupe³nie. naprawdê niczemu i nikomu nie s³u¿¹. 
Prawda jest zgo³a inna, bo to w³aœnie Chcia³oby siê krzykn¹æ i wezwaæ tych 
zwi¹zek zawodowy „Solidarnoœæ” w wszystkich „pieniaczy” i „podburzaczy” 
czerwcu br. zapocz¹tkowa³ dzia³ania i d o  o p a m i ê t a n i a  i  r o z p o c z ê c i a  
wyst¹pi³ o podniesienie p³acy dla za³ogi. konstruktywnego dialogu, któremu 
Obecnie konsekwentnie i z pe³n¹ powinny pos³u¿yæ dochodz¹ce od strony 
determinacj¹ d¹¿y do rozs¹dnego odkrywki kopalnianej coraz czêœciej i 
porozumienia p³acowego. W trakcie g³oœniej s³yszalne wo³anie o rozstropnoœæ.
prowadzonych negocjacji zwi¹zek Na koniec, na usta same cisn¹ siê 
ws³uchuje siê w odg³osy dobiegaj¹ce od s³owa: „Prawda zawsze zwyciê¿y. 
za³ogi, w jej m¹droœæ i wypatruje Wczeœniej czy póŸniej ludzie zrozumiej¹, 
ostatecznej jej woli. Postêpowaliœmy w o co tak naprawdê idzie w tej grze, do 
tym duchu i dalej bêdziemy t¹ lini¹ której niezbêdne jest odpowiednie 
pod¹¿aæ. Jest to nasz statutowy nastawienie emocjonalne za³ogi”.



Porady prawne
Informujemy, ¿e 4 oraz 18 listopada 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 Zak³adowej NSZZ 
"Solidarnoœæ" przy PGE 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 
Zak³adowej NSZZ “S” przy PGE KWB Turów S.A.  Nak³ad 1200 egz. Nr 
zamkniêto dn. 03.11.2008r. Kontakt: tel. 075 773 6170; fax. 075 773 5326

Wybór otwartego funduszu emerytalnego to 
wa¿na decyzja. Fundusz bêdzie zarz¹dza³ naszymi 
sk³adkami przez kilkadziesi¹t lat. Doœwiadczenie 
akcjonariusza w zarz¹dzaniu pieniêdzmi ma du¿y wp³yw 
na to, jakie fundusz osi¹gnie wyniki inwestycyjne.

NASZ AKCJONARIUSZ PKO BP S.A. TO 
DOŒWIADCZONY UCZESTNIK RYNKU 

FINANSOWEGO, ZNANY OD PONAD 90 LAT

Warto te¿ braæ pod uwagê dostêpnoœæ funduszu. £atwoœæ 
uzyskania informacji o stanie rachunku emerytalnego, lub 
skorygowania danych osobowych to bardzo wa¿ne 
zagadnienia.

 oferuje swoim klientom szerok¹ gamê 
mo¿liwoœci dostêpu do informacji, o tym co dzieje siê 
na ich kontach.

 - wiele mo¿liwoœci, ³atwy dostêp do informacji.

Bankowy OFE

- Infolinia, 
- strona internetowa, 

- SMS, 
- poczta elektroniczna, 

- SMS g³osowy

Od 9 lat zajmujemy siê profesjonaln¹ obs³ug¹ klientów, w tym 
tak¿e problematyk¹ braku sk³adek przelewanych z ZUS do 
OFE. Razem z Pañstwem sprawdzimy systematycznoœæ 
przelewanych sk³adek, a jeœli wyst¹pi¹ braki, pomo¿emy w 
przekazaniu ich z ZUS-u na Pañstwa konto w OFE. Odpowiemy 
równie¿ na wszelkie Pañstwa pytania zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ 
funduszy.

510 168 393
BEZPOŒREDNI KONTAKT Z KONSULTANTEM: 

JAK WYBRAÆ OFE ?

Konkurs! Konkurs! Konkurs!

1.) Telewizor LCD 32” 

2.) Odtwarzacz DVD

3.) Odtwarzacz MP4

“3x3 z Solidarnoœci¹”“3x3 z Solidarnoœci¹”“3x3 z Solidarnoœci¹”“3x3 z Solidarnoœci¹”

Komisja Zak³adowa NSZZ “Solidarnoœæ” przy PGE 
KWB Turów S.A. og³asza konkurs pod nazw¹:

W konkursie mog¹ braæ udzia³ cz³onkowie naszego zwi¹zku 
w wy³¹czeniem cz³onków Komisji Zak³adowej i Rewizyjnej bêd¹cy 
cz³onkami “Solidarnoœci” nie póŸniej ni¿ od 31.12.2008 r.  Celem 
konkursu jest promocja zwi¹zku oraz propagowanie idei 
“Solidarnoœci” wœród naszych cz³onków i jego sympatyków.

Pocz¹wszy od bie¿¹cego numeru poprzez dwa kolejne 
wydania naszego “Biuletynu informacyjnego” zadamy Pañstwu po 
trzy pytania w formie testu. Pytania bêd¹ mia³y kolejnoœæ od 1 do 9, 
poprawne odpowiedzi to  “A”, “B” lub “C”. Do dwóch tygodni po 
opublikowaniu trzech ostatnich pytañ, czekaæ bêdziemy na 
odpowiedzi z³o¿one w skrzynce konkursowej, która znajdowaæ bêdzie 
siê w Biurze Komisji Zak³adowej w budynku dyrekcji pokój 116?. 

Przypomnimy pañstwu  dok³adne terminy w 29 wydaniu 
“Biuletynu” Po jego wydaniu, na najbli¿szym posiedzeniu Komisji 
Zak³adowej wylosujemy trzech zwyciêzców. Odpowiedzi prosimy 
sk³adaæ na kartkach formatu A5 podaj¹c numer pytania wraz z 
prawid³ow¹ odpowiedzi¹  (np pytanie nr 6 -  odp. “B”) oraz imiê, 
nazwisko, oddzia³ i numer sta³y. Zachêcamy do wspólnej zabawy. Na 
zwyciêzców czekaj¹ bardzo atrakcyjne nagrody:

Pytanie 1.)
W którym roku i miesi¹cu zosta³ wydany pierwszy numer naszego 
‘Biuletynu informacyjnego”
a.) wrzesieñ 2004 r.
b.) listopad 2005 r.
c.) styczeñ 2006 r.
Pytanie 2.)
Nasza strona internetowa http://soltur.republika.pl istnieje od:
a.) kwiecieñ 1999 r.
b.) styczeñ 2001 r.
c.) marzec 2004 r.
Pytanie 3.)
Karta “Grosik” to karta dziêki której:
a.) zaoszczêdzimy w op³atach za energiê elektryczn¹
b.) w wybranych placówkach handlowych mo¿emy uzyskaæ rabat
c.) p³ac¹c ni¹ w supermarketach uzyskujemy zni¿ki na towary.

Wêgiel brunatny ma³o wa¿ny?
Dnia 29 paŸdziernika odby³o siê posiedzenie Zespo³u 

Trójstronnego ds. Bran¿y Wêgla Brunatnego na którym podjêto 
nastêpuj¹ce stanowisko dotycz¹ce projektu “Polityki 
energetycznej Polski do 2030 roku” kierowane do Premiera Rz¹du 
R.P. Waldemara Pawlaka:

Strona Spo³eczna Bran¿y Wêgla Brunatnego z wielkim 
oburzeniem stwierdza, ¿e kolejny raz w przygotowanych dokumentach 
przez Ministerstwo Gospodarki najtañsze Ÿród³o energii elektrycznej, 
jakim jest wêgiel brunatny zosta³o zmarginalizowane do minimum.

Brak wizji funkcjonowania naszej bran¿y jest nie do przyjêcia 
przez Stronê Spo³eczn¹ i w naszym odczuciu mo¿e doprowadziæ w 
konsekwencji do likwidacji naszej bran¿y.

Strona Spo³eczna wszelkimi œrodkami nie dopuœci do 
zagro¿eñ utraty miejsc pracy wielu tysiêcy pracowników.

POWODZENIA  ¯YCZY KOMISJA ZAK£ADOWA NSZZ “Solidarnoœæ”

Zapraszamy do naszego oddzia³u:
Plac autobusowy na terenie kopalni,
tel. 5-505 lub 075 773-16-80

W.I.

Kwota po¿yczki Rata miesiêczna

1.000 z³

5.000 z³

10.000 z³

21,64 z³

108,18 z³

216,38 z³

Kliencie! A jeœli dysponujesz pokaŸn¹
sum¹ i szukasz sposobu na
ulokowanie kapita³u teraz w ofercie
nowa lokata promocyjna a¿ 8%
- szczegó³y u Doradcy

Dlaczego warto wzi¹æ po¿yczkê w Opolskiej
Skok?

* Na dowolny cel, równie¿ na sp³atê innych
zobowi¹zañ
* Mo¿liwoœæ dogodnego okresu kredytowania
- nawet do 96 miesiêcy
- oprocentowanie ju¿ od 11,90%
- Wczeœniejsza sp³ata - bez dodatkowych
kosztów i odsetek
* Konsolidacja zobowi¹zañ w innych
instytucjach finansowych
* Mo¿liwoœæ dobrania œrodków do obecnej
po¿yczki

To siê naprawdê op³aca!

Szanowni Pañstwo!

K.Z.


