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Zbli¿aj¹cy siê koniec roku to tradycyjnie czas podsumowañ i
refleksji. W mijaj¹cym roku uda³o siê nam wydaæ 6 numerów naszego
pisma. Byæ mo¿e nie jest to imponuj¹ca iloœæ, ale trzeba pamiêtaæ, ¿e
ka¿de wydanie to poœwiêcenie wolnego czasu i praca naprawdê wielu
ludzi zaanga¿owanych w dzia³alnoœæ naszej organizacji zwi¹zkowej.
S¹ to równie¿ koszty i to wcale nie ma³e, które sami jako Komisja
pokrywamy. W nadchodz¹cym roku zachêcamy do wspó³pracy
wszystkich czytelników naszego biuletynu. Czekamy na cenne
spostrze¿enia i refleksje. Ka¿de nowe pomys³y bêd¹ mile widziane.
Bie¿¹ce ostatnie w tym roku wydanie “Biuletynu
informacyjnego” obfituje przede wszystkim w wywiady. I tak
publikujemy miêdzy innymi:
- wywiad z Pos³em na Sejm R.P. Romanem Brodniakiem.
- wywiad z Damianem Jonakiem mistrzem œwiata federacji WBC, który
uda³o siê nam przeprowadziæ w Katowicach;
- rozmowê z przewodnicz¹cym naszej kopalnianej “Solidarnoœci”
Wojciechem Ilnickim;
- informacjê z przebiegu uroczystoœci zwi¹zanych z 27. rocznic¹
wprowadzenia stanu wojennego w Polsce;
- kolejn¹ turê pytañ konkursowych w konkursie “3 x Solidarnoœci¹”;
- refleksja nad wydarzeniami grudnia 1981 roku.

W imieniu redakcji wszystkim czytelnikom ¿yczymy
Weso³ych Œwi¹t oraz Szczêœliwego Nowego Roku.
Do zobaczenia w 2009 roku.
Redakcja

S.A.

Nigdy nie zapomnimy
By³a mroŸna grudniowa
noc 1981r, gdy nagle
monotoniê tej nocy
przerwa³o gwa³towne
³omotanie do drzwi. To
bezpieka zabiera³a z
domów w ca³ej Polsce ludzi
Solidarnoœci.
Dzia³o siê to jeszcze przed oficjalnym og³oszeniem stanu
wojennego przez genera³a Jaruzelskiego. Dzia³aczy NSZZ
„Solidarnoœæ” internowano i wywo¿ono w nieznanych kierunkach do
miejsc odosobnienia, miejsc dla ich rodzin i bliskich nieznanych.
Teraz ju¿ wiemy na pewno po odtajnieniu dokumentów CIA, ¿e stan
wojenny by³ wprowadzony po to, ¿eby ekipa komunistyczna mog³a
dalej utrzymaæ siê przy w³adzy, a system móg³ trwaæ.
Najwa¿niejsza linia obrony g³ównych twórców stanu wojennego
ostatecznie upad³a. Wraz z ni¹ mit stworzony przez nich samych
g³osz¹cy, ¿e by³o to mniejsze z³o, które uchroni³o naród przed hordami
ze wschodu, czekaj¹cymi tylko na wkroczenie do Naszej ojczyzny.

13-XII-1981r.
Nie zapomnimy tamtych wydarzeñ.
Nie zapomnimy ofiar stanu wojennego.
„Czeœæ Ich Pamiêci”.

R.S.

Z wizyt¹ w kopalni
Korzystaj¹c z wizyty Pos³a R.P. Romana Brodniaka w kopalni
podczas obchodów górniczego œwiêta “Barbórki”
przeprowadziliœmy z nim rozmowê któr¹ poni¿ej publikujemy.
Red. Czy wed³ug Pana nale¿y rozwijaæ
sektor wydobywczo-wytwórczy na bazie
wêgla brunatnego?
Pose³ R. Brodniak: Po pierwsze nie
móg³bym inaczej powiedzieæ ni¿ tak, ale tak
zupe³nie serio to wed³ug mnie to powinien
byæ i mam nadziejê, ¿e bêdzie jeden z
priorytetów rz¹du, jeœli chodzi o kierunki
ro z w o j u p o l s k i e j e n e rg e t y k i o r a z
bezpieczeñstwo energetyczne kraju.
Uwa¿am te¿ i nie jestem w tym pogl¹dzie
odosobniony, ¿e w niedalekiej przysz³oœci
znajdzie siê miejsce dla polskiej energetyki na wêglu, ze Ÿróde³
odnawialnych a nawet dla elektrowni j¹drowej, poniewa¿ o tym
rozmawiaj¹ zarówno naukowcy jak i politycy. Wêgiel brunatny wcale
nie musi byæ paliwem „brudnym” a ostatnie lata pokazuj¹, ¿e przy
znacznych nak³adach inwestycyjnych mo¿na wydatnie obni¿yæ emisje
wszystkich szkodliwych substancji w tym CO2.
Red. Czy konieczne i potrzebne w celu utrzymania miejsc pracy w
zag³êbiu turoszowskim jest budowanie nowego bloku w
elektrowni Turów, który ma zast¹piæ wyeksploatowane obecnie
jeszcze pracuj¹ce 3 bloki energetyczne?
Pose³ R. Brodniak: Tak oczywiœcie, konieczna i niezbêdna. Pamiêtam
dok³adnie dzieñ, gdy pan profesor Uberman argumentowa³
czynnikami prawnymi, spo³ecznymi i ekonomicznymi potrzebê budowy
nowego bloku energetycznego w elektrowni Turów od razu trafi³a do
mnie ta argumentacja. Sta³em siê gor¹cym zwolennikiem tej idei.
Podkreœlê jeszcze jeden czynnik jaki przemawia za budow¹ tego bloku
to wysoka œwiadomoœæ naszego spo³eczeñstwa nad potrzeb¹ takiej
inwestycji, poniewa¿ zapewnia ona miejsca pracy oraz spokój
spo³eczny. Tutaj ekolodzy nie maj¹ raczej pos³uchu.
Red. Czy i jakie w obecnej kadencji Sejmu czyni³ Pan starania,
które zaprocentowa³y ju¿, a jakie przynios¹ korzyœci w przysz³oœci
dla za³óg pracuj¹cych w kopalni i elektrowni Turów?
Pose³ R. Brodniak: Pojawiaj¹ siê g³osy z zewn¹trz, ¿e nawet zbyt du¿o
zajmujê siê sprawami kopalni i elektrowni, co nie jest prawd¹ to po
pierwsze, poniewa¿ jestem na ka¿de wezwanie samorz¹dowców a to w
sprawach interwencji w ró¿nych ministerstwach na rzecz naszego
ca³ego regionu. Po drugie to chyba nie dziwne, ¿e du¿o swej energii
przeznaczam na rzecz energetyków i górników w koñcu czujê siê

Wywiad z mistrzem
Zamieszczamy wywiad
przeprowadzony z
Damianem Jonakiem,
m³odzie¿owym mistrzem
œwiata federacji WBC,
cz³onkiem górniczej
"Solidarnoœci" specjalnie
dla czytelników
“ B i u l e t y n u
informacyjnego”
Red. Jaki tytu³ zdobyty w Pañskiej karierze jest dla Pana
najwa¿niejszy i co chcia³by Pan jeszcze osi¹gn¹æ?
D. Jonak: Dotychczas najcenniejszym tytu³em dla mnie jest
M³odzie¿owe Mistrzostwo Œwiata Federacji WBC (26.05.2007 r.)
zdobyty w katowickim spodku. W przysz³oœci mam nadziejê, ¿e uda mi
siê zdobyæ wszystkie najbardziej presti¿owe pasy mojej kategorii
wagowej, dlatego wiem, ¿e jeszcze du¿o pracy przede mn¹.
Red. Czy bycie cz³onkiem "Solidarnoœci" w jakimœ stopniu
pomaga Panu w karierze i czy zawsze walczy Pan z logo zwi¹zku
namalowanym na plecach?
D. Jonak: Z logo "S" walczê od gali w Lublinie ( 09.02.2008 r. ) Na ten

cz³onkiem tej ogromnej rodziny. Dzia³am w parlamentarnym zespole
do spraw energetyki opartym o wêgiel brunatny a to wi¹¿e siê
bezpoœrednio z prawem geologiczno - górniczym a w nim zajmowa³em
siê korzystnymi zapisami odnoœnie sk³adowania nadk³adu. Wspieranie
dzia³añ rz¹du i bran¿y górniczej w pozyskiwaniu limitów emisji CO2.,
jak równie¿ wczeœniej wspomniana budowa nowego bloku le¿y w
krêgu moich dzia³añ na rzecz naszej energetyczno-górniczej
spo³ecznoœci. Oprócz dzia³añ czysto gospodarczych staram siê
tworzyæ pozytywny klimat dla sportu a w szczególnoœci koszykówki.
Prowadzê szerokie konkretne dzia³ania, których celem jest budowa
nowej hali sportowej w Zgorzelcu. Jest jeszcze wiele innych spraw
problemowych dla poszczególnych spo³ecznoœci o du¿ym znaczeniu,
którymi zajmujê siê chêtnie i z pe³nym entuzjazmem z racji pe³nionej
funkcji spo³ecznej.
Red. Proszê powiedzieæ z perspektywy znajomoœci bran¿y, jak
ocenia Pan warunki stworzone w kopalni dla za³ogi?
Pose³ R. Brodniak: Dziêkujê za to pytanie. Ocena jest celuj¹ca. Ale
korzystaj¹c ze sposobnoœci chcia³bym zaznaczyæ, ¿e dzia³aj¹c w
Komisji Skarbu Pañstwa mogê porównywaæ nie tylko poszczególne
bran¿e, ale nawet poszczególne zak³ady pracy. I dopiero tutaj widaæ
ogromn¹ ró¿nicê na korzyœæ naszych wiod¹cych w rejonie
pracodawców. Oferta socjalna oraz warunki pracy s¹ na najwy¿szym
krajowym poziomie.
Red. Czy pomimo tak rozlicznych obowi¹zków, które wynikaj¹ z
pe³nienia mandatu pos³a znajduje Pan czas na spotkanie siê z
kolegami z pracy i odwiedziny macierzystego zak³adu?
Pose³ R. Brodniak: Tak oczywiœcie. Jak tylko mogê, mam wolny czas to
staram siê spotkaæ z kolegami z kopalni i porozmawiaæ o pracy i ich
problemach zawodowych i osobistych, udzielaj¹c rad i podpowiedzi.
Ostatnio w listopadzie korzystaj¹c z zaproszenia odwiedzi³em mój
oddzia³, którym kierowa³em. Odwiedzi³em stanowiska pracy
bezpoœrednio na odkrywce, spotykaj¹c tam starych znajomych.
Odpowiada³em na zadawane przez nich pytania, niektóre trudne.
Za waszym poœrednictwem pozdrawiam ich oraz wszystkich
pracowników kopalni.
Pragnê równie¿ z³o¿yæ ¿yczenia wszystkim górnikom Turowa
bezpiecznej i spokojnej pracy.
Z okazji nadchodz¹cych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, spêdzenia œwi¹t w
rodzinnej atmosferze, spokojnych i obfitych, poœród ciep³a krêgu
rodzinnego, a w Nowym Roku 2009 spe³nienia marzeñ i wszelkiej
pomyœlnoœci.
Dziêkujemy za szczere i wyczerpuj¹ce odpowiedzi na zadane
pytania, ¿yczymy koledze Romanowi sukcesów i dalszego pe³nego
zaanga¿owania na rzecz za³ogi kopalni i elektrowni Turów.
R.S.

pomys³ wpad³em po walce w Bytomiu, poniewa¿ chcia³em podziêkowaæ
swoim kolegom ze zwi¹zku za doping na gali i pokazaæ wszystkim jak
wa¿na jest dla mnie przynale¿noœæ do zwi¹zku.
Przewodnicz¹cy Piotr Duda wraz z Markiem Klementowskim (mój
opiekun z ramienia zwi¹zku) wspieraj¹ mnie w karierze sportowej.
Mam nadziejê, ¿e moja postawa w ringu i poza nim poka¿e m³odym
ludziom, ¿e warto byæ cz³onkiem "Solidarnoœci"
Red. Co chcia³by Pan przekazaæ za poœrednictem Biuletynu
zwi¹zkowego czytelnikom oraz cz³onkom NSZZ "Solidarnoœæ"
przy PGE KWB Turów S.A.
D. Jonak: Z okazji nadchodz¹cych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
chcia³bym przekazaæ wszystkim cz³onkom "Solidarnoœci" i ich
rodzinom zdrowych i pogodnych œwi¹t w gronie rodzinnym a w
nadchodz¹cym nowym roku wszelkiej pomyœlnoœci.
Pozdrawiam wszystkich kibiców i zapraszam na moje walki na Œl¹sku i
nie tylko. Dziêkujê za doping na galach.
Dziêkujemy Panu serdecznie za poœwiêcenie chwili
swojego wolnego czasu dla czytelników naszego “Biuletynu
informacyjnego” i ¿yczymy wielu sukcesów w nadchodz¹cym 2009
roku.
W imieniu Komisji Zak³adowej NSZZ “S” obiecujemy, ¿e
zorganizujemy wyjazd kibiców na jedn¹ z kolejnych presti¿owych
walk z Pana udzia³em w przysz³ym roku.
M.D.

.

Jak min¹³ rok w zwi¹zku?

Koniec roku to odpowiedni czas do przeprowadzenia
podsumowania i analizy przeprowadzonych dzia³añ, jest to te¿ czas
refleksji w celu wyznaczenia najkorzystniejszych kierunków
dzia³ania na rok nastêpny. Jaki by³ dla naszego zwi¹zku 2008 rok?
W tej kwestii rozmawialiœmy z koleg¹ Wojciechem Ilnickim –
przewodnicz¹cym NSZZ „S” przy PGE KWB Turów S.A.
Red. Praktycznie rok 2008 koñczy siê, jaki by³ to rok dla zwi¹zku?
Czym w bie¿¹cym roku zajmowa³ siê zwi¹zek? Jakie by³y g³ówne
kierunki jego dzia³ania?
Wojciech Ilnicki: By³ to rok pe³en wyzwañ, równie¿ trudnych decyzji,
co przek³ada³o siê na prowadzenie wzmo¿onych prac i du¿ego
zaanga¿owania siê w dzia³aniach na rzecz pracowników przez
przedstawicieli zwi¹zku.
Najwa¿niejszym wydarzeniem by³o skuteczne wpisanie do
Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego wynegocjowanych nowych
gwarancji zatrudnienia, zwiêkszonego odpisu na Zak³adowy Fundusz
Œwiadczeñ Socjalnych oraz dodatkowych czterech dni urlopu
wypoczynkowego. Nie mniej wa¿ne by³y negocjacje p³acowe, co
prawda d³ugo trwaj¹ce, ale myœlê, ¿e z niez³ym efektem koñcowym.
Zwi¹zek uczestniczy³ w mijaj¹cym roku we wszystkich
istotnych sprawach dla za³ogi. Przedstawiciele Solidarnoœci
uczestniczyli w posiedzeniach komisji socjalnej przy rozpatrywaniu
wniosków o udzielenie po¿yczek, zapomóg, przydzia³u skierowañ w
akcji wczasowo- kolonijnej oraz ustalaniu wysokoœci bonów
œwi¹tecznych dla poszczególnych kategorii zaszeregowania.
Solidarnoœæ uczestniczy³a równie¿ czynnie w kszta³towaniu
bezpieczeñstwa pracy. Zg³aszaliœmy wnioski dotycz¹ce poprawy
warunków higieniczno - sanitarnych i socjalnych za³ogi i pilnowaliœmy
ich realizacji. Podejmowaliœmy interwencje przy naruszeniach
przepisów i zasad bezpieczeñstwa i higieny pracy. Prawie wszystkie ze
zg³aszanych i podejmowanych dzia³añ zosta³y zakoñczone pozytywnie.
Red. Jakie osi¹gniêcia lub ewentualne niepowodzenia odnotowa³
zwi¹zek w mijaj¹cym roku?
Wojciech Ilnicki: Na pewno do najistotniejszych osi¹gniêæ mijaj¹cego
roku nale¿y utrzymuj¹cy siê na niezmiennej wysokoœci kredyt zaufania
dla Solidarnoœci udzielony przez za³ogê. Utrzymuj¹ca siê stabilna
sytuacja w zwi¹zku daje mo¿liwoœæ optymistycznego nastawienia, lecz
mandatu zaufania nie otrzymuje siê raz na zawsze. Jest to kruchy
element, dlatego wymaga bie¿¹cej pielêgnacji i wzmo¿onych dzia³añ,
które prowadzone z pe³n¹ konsekwencj¹ i zaanga¿owaniem przynios¹
efekt w postaci dalszego rosn¹cego poparcia ze strony za³ogi.
Druga czêœæ pytania dotyczy ewentualnych niepowodzeñ. Ja
bym tak tego nie nazwa³. Myœlê, ¿e pewien niedosyt i niesmak budz¹
przeprowadzone rokowania p³acowe. Rokowania czy inaczej
negocjacje maj¹ na celu wypracowanie wspólnego stanowiska przez
obie strony Uk³adu tj. strony spo³ecznej z pracodawc¹. Okreœlenie
przez stronê spo³eczn¹ wysokoœci ¿¹danego wzrostu wynagrodzeñ
spowodowa³o niezdrow¹ sytuacjê i du¿e zamieszanie wœród za³ogi,
dodatkowo podsycan¹ i pielêgnowan¹ przez ró¿ne grupy ludzi, co
jeszcze bardziej powodowa³o wzrost konfliktów i napiêæ wœród za³ogi.

27 rocznica stanu wojennego
Zgorzelec
13 grudnia br. Zgorzelec w sposób szczególny obchodzi³
rocznicê wprowadzenia stanu wojennego w Polsce nadaj¹c nazwê
„Rondo Solidarnoœci” wêz³owi komunikacyjnemu przy zbiegu ulic
Armii Krajowej i S³owiañskiej.
Uroczystoœci rozpoczê³y siê msz¹ œw. w intencji ofiar stanu
wojennego, odprawion¹ przez kap³anów dekanatu zgorzeleckiego z ks.
dziekanem Maciejem Weso³owskim. Kazanie wyg³osi³ gospodarz
parafii pw. Œw. Jadwigi Œl¹skiej w Zgorzelcu ks. proboszcz Jan Ku³yna,
który powiedzia³:… Po Mszy œw. poœwiêcimy i ods³onimy rondo,
któremu nadano imiê „SOLIDARNOŒCI”. Niech ten wêze³
komunikacyjny bêdzie dla nas znakiem dialogu wszystkich œrodowisk
i ugrupowañ przy okr¹g³ym rondzie jak przed laty przy okr¹g³ym stole,
aby w dialogu wypracowywano to, co dobre nie dla jakiejœ grupy
spo³ecznej czy zawodowej, ale dla ca³ego narodu, dla naszej Matki,
Ojczyzny, Polski.

Solidarnoœæ z du¿ym wyczuciem ws³uchiwa³a siê w g³osy p³yn¹ce z
kopalni, pisaliœmy o tym w poprzednim wydaniu biuletynu w artykule
„Prawda zawsze zwyciê¿y”. By³y one jednoznaczne „zakoñczyæ
rozmowy na mo¿liwym do przyjêcia poziomie i daæ za³odze pieni¹dze” i
tak siê sta³o. Przypomnê, ¿e na wiosnê za³oga otrzyma³a po 100 z³
wzrostu p³ac na ka¿dej kategorii zaszeregowania oraz 30 %
przeszeregowañ. Nie mo¿na te¿ zapominaæ o Bonach Œwi¹tecznych
wydanych za³odze dwukrotnie w tym roku. Ostatnia podwy¿ka to wzrost
od 1 grudnia ka¿dej kategorii zaszeregowania o 175 z³, ponadto wy¿sza
premia za miesi¹c grudzieñ i jednorazowa nagroda pieniê¿na dla
ka¿dego pracownika. W ci¹gu roku wzros³y odprawy emerytalne i
nagrody jubileuszowe. Wzrastaj¹ dodatki za pracê w warunkach
szkodliwych oraz dodatki za pe³nienie obowi¹zków przodowego i z-cy.
To wszystko mo¿e budziæ niedosyt w porównaniu do ¿¹danych
250 z³ wzrostu kategorii zaszeregowania, ale s¹ to realne,
kompromisowo zawarte ustalenia. Solidarnoœæ zawsze realnie patrzy³a
i podchodzi³a do spraw pracowniczych oraz walczy³a przy zachowaniu
woli za³ogi o interes pracowniczy z pe³n¹ determinacj¹ i
zaanga¿owaniem. Elementom, którym zwi¹zki zawodowe siê nie
podobaj¹, którzy z tak¹ luboœci¹ podburzaj¹ za³ogê przeciw nam
proponuje spojrzeæ w kierunku zak³adów gdzie nie ma zwi¹zków - jak
tam pracownicy s¹ traktowani i ile zarabiaj¹. Mo¿na te¿ spojrzeæ na
Czechy, gdzie ostatnio nastêpuje fala zwolnieñ Polaków.
Red. Jakie mog¹ wyst¹piæ w roku przysz³ym zagro¿enia
wynikaj¹ce z polityki w³aœciciela i czego one dotycz¹?
Wojciech Ilnicki: Wed³ug mnie jest jedno du¿e zagro¿enie, zwi¹zane z
planowanym przez zarz¹d grupy wydobywczo-wytwórczej ³¹czeniem
kopalñ z elektrowniami.
Na takie prezentowane w obecnym kszta³cie rozwi¹zanie zgody
Solidarnoœci nie ma i nie bêdzie.
Red. Jakie zamierzenia i cele zwi¹zek zak³ada do realizacji w roku
przysz³ym?
Wojciech Ilnicki: Pewne cele i za³o¿enia na rok nastêpny wy³aniaj¹ siê
ju¿ z udzielonych odpowiedzi. Na pewno w roku nastêpnym bêdziemy
pracowali jeszcze bardziej efektywnie z pe³n¹ determinacj¹ d¹¿yli do
realizacji za³o¿eñ maj¹cych na celu dobro zatrudnionych w PGE KWB
Turów S.A. Kopalniana “Solidarnoœæ” pomimo odejœcia na emerytury
znacznej liczby osób ci¹gle roœnie w si³ê i powiêksza swoje szeregi. Jest
najliczniejsz¹ organizacj¹ spo³eczn¹ w kopalni i jedn¹ z
najliczniejszych na Dolnym Œl¹sku. Tak wysoko postawiona
poprzeczka daje satysfakcjê, ale równie¿ nak³ada na przedstawicieli
zwi¹zku wiêksze wymagania w stosunku do samych siebie, które bêd¹
wymaga³y w³o¿enia jeszcze wiêcej wysi³ku i zaanga¿owania w pracy na
rzecz cz³onków zwi¹zku i za³ogi PGE KWB Turów S.A. W nastêpnym
roku musimy wspólnie w³o¿yæ maksymalny wysi³ek w celu realizacji
stawianych przed nami wyzwañ, po to by za rok, równie¿ mo¿na by³o
zakoñczyæ podsumowanie zdaniem– ¿e by³ to kolejny udany rok dla
naszej organizacji zwi¹zkowej.
Dziêkujemy koledze Wojtkowi za wyczerpuj¹ce i szczere wypowiedzi
na zadane pytania. ¯yczymy determinacji i samozaparcia przy
kierowaniu zwi¹zkiem w roku przysz³ym.
.
R.S.
Po mszy œw. zgromadzeni
wys³uchali dwóch utworów z
repertuaru Jacka
Kaczmarskiego – barda
Solidarnoœci a nastêpnie udali
siê przed Koœció³ na plac Jana
Paw³a II gdzie okolicznoœciowe
wyst¹pienia nawi¹zuj¹ce do
rocznicy stanu wojennego
wyg³osili gospodarze
uroczystoœci tj. Burmistrz
Miasta Zgorzelec Rafa³ Granicz i Przewodnicz¹cy NSZZ
„Solidarnoœæ” Regionu Jeleniogórskiego Franciszek Kopeæ oraz ks.
dziekan Maciej Weso³owski.
Po wyst¹pieniach, w rytmie marsza granego przez orkiestrê
dêt¹ PGE KWB Turów S.A., zgromadzeni udali siê w pochodzie na
rondo w celu jego poœwiêcenia i ods³oniêcia tablic z nazw¹. W
uroczystoœciach oprócz gospodarzy udzia³ wziêli: Radny Sejmiku

Wojewódzkiego Józef Koz³owski, przedstawiciele Rady Powiatu
Zgorzeleckiego z przewodnicz¹cym Stanis³awem ¯ukiem, ksiê¿a
dekanatu zgorzeleckiego, poczty sztandarowe Miasta Zgorzelec,
regionalnej, kopalnianej oraz elektrownianej „Solidarnoœci”, radni
Miasta Zgorzelec, cz³onkowie NSZZ „Solidarnoœæ” z ca³ego powiatu
zgorzeleckiego, mieszkañcy Zgorzelca.
Niew¹tpliwie du¿y wk³ad w inicjatywê nazwania ronda
„Rondem Solidarnoœci” mia³a nasza Komisja Zak³adowa, której to
pomys³ zosta³ zaakceptowany przez Burmistrza i nastêpnie
zrealizowany przez Radê Miasta Zgorzelec uchwa³¹ nr 197/08.
W imieniu wszystkich cz³onków „Solidarnoœci” oraz uczestników
tamtych wydarzeñ serdecznie dziêkujemy.

Bogatynia
Z³o¿eniem wi¹zanek kwiatów i zapaleniem zniczy pod
tablic¹ upamiêtniaj¹c¹ ofiary stanu wojennego uczczono ich
pamiêæ.
W uroczystoœciach
udzia³ wziêli: Starosta
Powiatu Zgorzeleckiego
P i o t r Wo r o n i a k ,
Przewodnicz¹cy Rady
Powiatu Stanis³aw ¯uk,
Przewodnicz¹cy NSZZ
„Solidarnoœæ” Regionu
Jeleniogórskiego
Franciszek Kopeæ,
Burmistrz Miasta i
Gminy Bogatynia
Andrzej Grzmielewicz,
Tablica upamiêtniaj¹ca ofiary stanu wojennego
w Parku im. Jana Paw³a II w Bogatyni
poczty sztandarowe,
przedstawiciele duchowieñstwa dekanatu Bogatyñskiego z ks.
dziekanem Janem ¯akiem, cz³onkowie NSZZ „Solidarnoœæ”,
mieszkañcy Bogatyni.
Uroczystoœci rozpoczê³y siê od odegrania hymnu
Pañstwowego przez orkiestrê dêt¹ PGE KWB Turów S.A. Po nim
nast¹pi³y okolicznoœciowe wyst¹pienia Burmistrza MiG Bogatynia,
Przew. Z.R. jeleniogórskiej „Solidarnoœci” oraz Ks. dziekana.
Wszyscy oni nawi¹zali do wydarzeñ grudniowych przypominaj¹c
zebranym o tragizmie tamtych dni i o ich ofiarach.
„Mo¿emy byæ dumni z
tego, ¿e "Solidarnoœæ"
jako najwiêkszy
europejski ruch
w o l n o œ c i o w y
dwudziestego wieku,
odegra³a kluczow¹ rolê
w uwolnieniu tej czêœci
starego kontynentu,
która by³a pod
panowaniem re¿imu
komunistycznego.
Delegacja Powiatu Zgorzeleckiego oraz Jeleniogórskiej Zróbmy wszystko co w
“Solidarnoœci” i “Sybiraków” podczas sk³adania kwiatów. naszej mocy, aby o
tamtych czasach pamiêtali nie tylko ci, którzy je prze¿yli. Zróbmy
wszystko, aby w³aœciwie wykorzystaæ zdobycze bohaterskiego zrywu
Solidarnoœci. Bogatynia, miejsce szczególne, gdzie zaczyna siê Polska
i wartoœci pod bia³o-czerwonym sztandarem, oddaje dziœ ho³d
bohaterom tamtych dni” – powiedzia³ pod tablic¹ pami¹tkow¹
poœwiêcon¹ „Solidarnoœci” burmistrz Andrzej Grzmielewicz.
Warto tu przytoczyæ s³owa Marsza³ka Polski Józefa Pi³sudskiego:
„Naród, który traci pamiêæ przestaje byæ Narodem”.
M.D.

Konkurs 3 x z “Solidarnoœci¹” cz.2
Wszystkim cz³onkom naszego zwi¹zku przypominamy o
konkursie zorganizowanym przez nasz¹ Komisjê Zak³adow¹. W
bie¿¹cym wydaniu “Biuletynu informacyjnego” publikujemy trzy
kolejne pytania. Tym razem dotycz¹ one historii zwi¹zku.
Pytanie 4.)
Komisja Zak³adowa NSZZ “Solidarnoœæ” PGE KWB Turów S.A.
wchodzi w sk³ad regionu zwi¹zkowego. Gdzie mieœci siê siedziba
Zarz¹du regionu?
a.) w Bogatyni
b.) w Jeleniej Górze
c.) we Wroc³awiu
Pytanie 5.)
Kto zosta³ wybrany drugim w historii kopalni przewodnicz¹cym
Komisji Zak³adowej NSZZ “Solidarnoœæ”?
a.) Piotr Konieczny
b.) Bogdan W¹siel
c.) Wojciech Ilnicki
Pytanie 6.)
Ilu w historii swojego istnienia przewodnicz¹cych mia³a Komisja
Zak³adowa NSZZ “Solidarnoœæ”?
a.) 3
b.) 4
c.) 5
W konkursie mog¹ braæ udzia³ cz³onkowie naszego zwi¹zku
w wy³¹czeniem cz³onków Komisji Zak³adowej i Rewizyjnej. Celem
konkursu jest promocja zwi¹zku oraz propagowanie idei
“Solidarnoœci” wœród cz³onków naszego zwi¹zku.
Pocz¹wszy od poprzedniego numeru poprzez dzisiejszy i
kolejny numer zadajemy Pañstwu po trzy pytania w formie testu.
Pytania maj¹ 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. Przypomnimy Pañstwu dok³adne terminy w 29 wydaniu
“Biuletynu”. Po jego wydaniu, na najbli¿szym posiedzeniu Komisji
Zak³adowej wylosujemy trzech zwyciêzców. Odpowiedzi prosimy
sk³adaæ po publikacji wszystkich pytañ, na kartkach 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 atrakcyjne nagrody:
1.) Telewizor LCD 32”; 2.) Odtwarzacz DVD; 3.) Odtwarzacz MP4

Szanowni Pañstwo!

* 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!
Kwota po¿yczki

Porady prawne
Informujemy, ¿e 6 oraz 20 stycznia 2009 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. 18.12.2008r. Kontakt: tel. 075 773 6170; fax. 075 773 5326

Dlaczego warto wzi¹æ po¿yczkê w Opolskiej
Skok?

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

Rata miesiêczna

1.000 z³

21,64 z³

5.000 z³

108,18 z³

10.000 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

