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Do u¿ytku wewnêtrznego

Górnicy z gwarancjami !!!Górnicy z gwarancjami !!!
- gwarancji zatrudnienia do koñca roku 2017
- zachowania zak³adowych uk³adów zbiorowych pracy

09 czerwca 2010r. w Warszawie podczas posiedzenia - zachowania Ponadzak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy
Zespo³u Trójstronnego ds. Bran¿y Wêgla Brunatnego dosz³o do - zachowania umowy spo³ecznej
podpisania Porozumienia Umowy Gwarancyjnej, która - utrzymania Pracowniczego Programu Emerytalnego
zabezpiecza uprawnienia pracowników PGE Kopalnia Wêgla - utrzymania innych umów i porozumieñ
Brunatnego w procesie konsolidacji Polskiej Grupy - utrzymania zak³adowego funduszu œwiadczeñ socjalnych na 
Energetycznej w obszarze Energetyka Konwencjonalna. niezmienionym poziomie

Zawarcie Umowy poprzedzone zosta³o wielomiesiêcznym - utrzymanie statusu pracodawcy przez stworzenie oddzia³ów 
procesem negocjacji. Impulsem do ich rozpoczêcia by³o przekazanie spó³ki
w dniu 07 kwietnia 2009 r. przez Zarz¹d PGE Polska Grupa Dziœ czekaj¹ nas kolejne wyzwania, takie jak koniecznoœæ 
Energetyczna S.A. rekomendowanej koncepcji konsol idacji zawarcia umowy transferowej oraz przygotowanie do aktywnego 
sporz¹dzonej w Weil, Gotshal & Magens. Pocz¹tkowe spotkania reprezentowania  naszych cz³onków na wszystkich etapach 
przedstawicieli zwi¹zków zawodowych i pracodawców nie konsolidacji.
wskazywa³y na rzeczywisty zamiar prowadzenia przez Zarz¹d PGE W zwi¹zku z podpisaniem Porozumienia - Umowy 
S.A. dialogu spo³ecznego. Reakcj¹ na takie dzia³anie by³o wszczêcie Gwarancyjnej Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoœæ przy PGE 
na pocz¹ tku lipca  2009 r. sporów zbiorowych . Zasadnoœæ KWB Turów S.A., sk³ada równie¿ podziêkowania za ci¹g³e i nie tylko 
podniesionych przez nas postulatów, niez³omna postawa prawnicze wsparcie, naszym doradcom prawnym Kolegom 
przedstawicieli zw i¹zków zawodowych w trakcie  rokowañ,  Krzysztofowi Nowickiemu i £ukaszowi Wereszczyñskiemu.
zainteresowanie problemem konsolidacji reprezentantów parlamentu Pe³na treœæ Porozumienia-Umowy Spo³ecznej  dla 
doprowadzi³y do sytuacji, w której Zarz¹d PGE S.A. ugi¹³ siê i zainteresowanych do wgl¹du w siedzibie zwi¹zku.
rozpocz¹³ realne negocjacje. Przy wsparciu Pos³a na Sejm Romana 
Brodniaka zakoñczyliœmy pierwszy etap sporu zbiorowego 

podpisuj¹c protokó³ rozbie¿noœci. Pose³ przyj¹³ na siebie 
odpowiedzialn¹ i trudn¹ do realizacji rolê mediatora stron sporu.

 We wrzeœniu 2009 r. przygotowaliœmy i zatwierdziliœmy 
projekt Porozumienia Umowy Gwarancyjnej, który sta³ siê podstaw¹ 
wszelkich dalszych rozmów i rokowañ. 

 
 Na bie¿¹co staraliœmy siê przekazywaæ informacje o 

postêpach rozmów, trudnych chwilach a tak¿e determinacji zwi¹zków 
zawodowych, i¿ tak szczególne okolicznoœci i skomplikowany 
czekaj¹cy nas proces konsolidacji wymaga dodatkowego poœwiêcenia 
i wysi³ku dla uzyskania mo¿liwie najkorzystniejszego celu. 

Nale¿y tak¿e w tym miejscu podkreœliæ, i¿ negocjacje tak¿e 
dziêki postawie Prezesów Zarz¹du PGE KWB Be³chatów S.A. Jacka 
Kaczorowskiego oraz PGE KWB Turów S.A. Stanis³awa ¯uka 
przebiega³y w atmosferze wzajemnego szacunku, merytorycznej 
wymiany pogl¹dów, zrozumienia problemów pracowników. 

Porozumienie jest zaworem bezpieczeñstwa naszych praw, w 
tym miêdzy innymi:

Negocjacje by³y wyj¹tkowo 
trudne ze wzglêdu na iloœæ stron po drugiej stronie sto³u 
negocjacyjnego. Powodowa³o to wielokrotne powracanie, do ju¿ 
uzgodnionych jak siê zdawa³o zapisów.

M.D.

M.D.

W wyniku wygranego przetargu nast¹pi³a w naszym 
zak³adzie pracy zmiana podmiotu obs³uguj¹cego bony ¿ywieniowe 
i w zwi¹zku z tym zmiana placówek realizuj¹cych ww. bony.

Jak zawsze przy ka¿dych zmianach pojawiaj¹ siê nieœcis³oœci 
i niedomówienia. Niestety, nawet w tak prostej sprawie jak informacja 
dla pracowników, s³u¿by kopalniane zawiod³y. W zwi¹zku z 
powy¿szym nasz zwi¹zek wystosowa³ pismo kierowane do Dyrektor 
ds. Pracowniczo –Administracyjnych mgr in¿. El¿biety Niczyporuk, 
które cytujemy poni¿ej:
 W zwi¹zku z brakiem ogólnych informacji w sprawie zmiany 
podmiotu obs³uguj¹cego bony ¿ywnoœciowe w PGE KWB Turów S.A. i 
zwi¹zan¹ z t¹ sytuacj¹ zmian¹ placówek realizuj¹cych bony, NSZZ 
„Solidarnoœæ” przy PGE KWB Turów S.A. wnioskuje o przekazywanie 
ka¿dorazowo drog¹ pisemn¹, szczegó³owych informacji w powy¿szej 
lub podobnych sprawach, dotycz¹cych pracowników kopalni Turów.

Niedopuszczaln¹ jest sytuacja, w której jako reprezentanci 
grupy pracowników nie jesteœmy informowani na bie¿¹co o sprawach, 
które bezpoœrednio dotycz¹ naszych cz³onków.

Skutkuje to nieporozumieniami i brakiem odpowiedniej 
interwencji w sprawach przez nich zg³aszanych.

Nawi¹zuj¹c do zg³oszeñ pracowników informujemy, ¿e po 
zmianie podmiotu realizuj¹cego bony ¿ywnoœciowe, kilka ze sklepów 
na liœcie wg informacji na dzieñ dzisiejszy nie realizuje ww. bonów.

W zwi¹zku z powy¿szym wnosimy o aktualizacjê listy sklepów 
lub interwencjê w firmie zarz¹dzaj¹cej bonami SUBIEKT.

Niestety do dnia wydania naszego Biuletynu nie 
otrzymaliœmy odpowiedzi o realizacji powy¿szych wniosków.

O bonach ¿ywieniowych...O bonach ¿ywieniowych...

Cz³onkowie Zarz¹du PGE KWB Turów S.A. podczas podpisywania Umowy.

Wybory w SGiEWybory w SGiE
Informujemy, ¿e w dniu 25 czerwca br. na VI Kongresie 

Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarnoœæ" 
delegaci dokonali wyboru Rady Sekretariatu. 

Przewodnicz¹cym w kadencji 2010 - 2014 r. zosta³ wybrany 
ponownie  Kazimierz  Gra jcarek ,  na tomias t  zas têpc¹  
przewodnicz¹cego odpowiedzialnym za sprawy bran¿y wêgla 
brunatnego kol. Wojciech Ilnicki  - Przewodnicz¹cy naszej 
kopalnianej “Solidarnoœci”. M.D.



Zysk nie dla wszystkich...Zysk nie dla wszystkich...
W dniu 30 czerwca br. odby³o siê 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGE 
Kopalnia Wêgla Brunatnego Turów 
Spó³ka Akcyjna.

Walne Zgromadzenie zatwierdzi³o sprawozdanie finansowe i 
sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci spó³ki za rok obrotowy 2009 oraz 
udzieli³o absolutorium cz³onkom Zarz¹du i Rady Nadzorczej z 
wykonania przez nich obowi¹zków w 2009 roku.  Podjêto równie¿ 
uchwa³ê o powo³aniu cz³onków Rady Nadzorczej PGE KWB Turów 
S.A. V kadencji wybranych przez pracowników Spó³ki.

Dokonano podzia³u zysku netto w kwocie 159.897.859,85 z³ 
wypracowanego w roku 2009. Na pokrycie strat z lat ubieg³ych 
przeznaczono 79.828.123,47 z³, kapita³ zapasowy zasili kwota 
13.079.736,38 z³, a 66.990.000,00 z³ zosta³o przeznaczone na 
dywidendê dla akcjonariuszy. Dzieñ dywidendy ustalono na 17 
sierpnia br., a termin jej wyp³aty do dnia 27 sierpnia br.

Walne Zgromadzenie udzieli³o równie¿ zgody na nabycie 
aktywa trwa³ego o wartoœci przekraczaj¹cej 50.000.000,00 z³ – tj. 
koparki wielonaczyniowej ko³owej.
Komentarz redakcji:
> W³aœciciele akcji KWB Turów, którzy nie dokonaj¹ konwersji 

akcji na PGE GiE S.A. otrzymaj¹ dywidendê z kopalni w 
wysokoœci 2,03 PLN/akcjê. Natomiast akcjonariusze KWB Turów, 
którzy dokonaj¹ do 13.08.2010r. konwersji swoich akcji na akcje 
PGE GiE SA. – otrzymaj¹ wyp³atê dywidendy w kwocie 0,29 
PLN/akcjê.

> W³aœciciele akcji KWB Turów S.A., którzy dokonali lub 
dokonaj¹ konwersji swoich akcji na PGE Górnictwo i Energetyka 
S.A. oprócz wyp³aty dywidendy do 27.08.2010r. (0,29 PLN/akcjê) 
po przekszta³ceniu bêd¹ posiadaæ akcje Polskiej Grupy 
Energetycznej S.A. – Spó³ki Gie³dowej oraz prawdopodobnie 
12.10. br. otrzymaj¹ zaliczkow¹ wyp³atê dywidendy z PGE S.A. w 
wysokoœci 0,76 PLN/akcjê.  Wybór le¿y po stronie akcjonariuszy.

> W dniu 20 maja b.r. zak³adowe organizacje zwi¹zkowe zwróci³y 
siê z pismem do Prezesa PGE S.A. Tomasza Zadrogi z wnioskiem o 
przekazanie 5% z wypracowanego za 2009 r. zysku na Zak³adowy 
Fundusz œwiadczeñ Socjalnych. Niestety po raz kolejny, nasza 
propozycja nie zosta³a uwzglêdniona i tym samym pracownicy, 
którzy zbyli akcje pomimo, ¿e wspó³uczestniczyli w 
wypracowaniu zysku za 2009 r. nie otrzymaj¹ nagrody za swoj¹ 
pracê.

 
Rozumiemy, ¿e wielkoœæ dziury bud¿etowej jest ogromna, ale 

po raz kolejny przypominamy, ¿e pracownikom za ich dobr¹ pracê 
nale¿y siê szacunek i nagroda, która powinna staæ siê dodatkow¹ 
motywacj¹ do dalszej jeszcze bardziej wydajnej pracy na rzecz spó³ki. 

Pamiêtamy, ¿e jest to  kolejna niezrealizowana obietnica w 
sprawie podzia³u zysku przez PGE. 

W IMIENIU PRACOWNIKÓW DZIÊKUJEMY PANIE 
PREZESIE PGE S.A.!
W IMIENIU PRACOWNIKÓW DZIÊKUJEMY PANIE 
PREZESIE PGE S.A.!

Ÿród³o: www.cire.pl

M.D.

Z dniem 1 lipca 2010 r. zosta³y wprowadzone zmiany w 
organizacji czasu pracy polegaj¹ce na likwidacji przerw w pracy z 
tytu³u tzw. „stykowego". Zmiany te dotycz¹ pracowników zatrudnionych:
 - w ruchu ci¹g³ym w czterobrygadowej organizacji pracy w uk³adzie 
technologicznym KTZ,
 - przy obs³udze zwi¹zanego z tym uk³adem sprzêtu technologicznego, 
korzystaj¹cych z zapewnionego przez pracodawcê transportu 
wewn¹trzzak³adowego, umo¿liwiaj¹cego dotarcie na stanowiska pracy i 
zwi¹zan¹ z tym koniecznoœci¹ wczeœniejszego stawiennictwa na miejscu 
zbiórki w celu skorzystania z tego transportu oraz ewentualnego odbioru 
informacji na temat maszyny lub urz¹dzenia, jakie danego dnia pracownik 
ma obs³ugiwaæ (przekazywanej przez pracodawcê przed rozpoczêciem 
pracy w zwi¹zku z koniecznoœci¹ zapewnienia nieprzerwanej pracy maszyn 
i urz¹dzeñ). Pracownikom tym przys³uguje dzienny dodatek do 
wynagrodzenia w wysokoœci 9 z³.

W zwi¹zku z powy¿szym zmianie ulega równie¿ harmonogram 
przewozów pracowników liniami autobusowymi. Na naszej stronie 
internetowej  umieœciliœmy rozk³ad jazdy obowi¹zuj¹cy od 
dnia 1 lipca 2010 r.  

www.soltur.eu
Zwracamy siê do wszystkich cz³onków zwi¹zku, 

których stykowe dotyczy o  zg³aszanie wszelkich uwag dotycz¹cych 
jego funkcjonowania.

“Stykowe” wróci³o...“Stykowe” wróci³o...

M.D.

Uroczystoœci w Dzia³oszynie.Uroczystoœci w Dzia³oszynie.
13 czerwca 2010 r. w Koœciele Œw. Bart³omieja w 

Dzia³oszynie odprawiona zosta³a uroczysta Msza Œw. z okazji 38 
rocznicy mszy prymicyjnej, któr¹ B³ogos³awiony ks. Jerzy 
Popie³uszko – Kapelan Solidarnoœci odprawi³ w tutejszej œwi¹tyni 
11 czerwca 1972 roku.

Mszê œw. koncelebrowan¹ odprawi³ ks. Infu³at W³adys³aw 
Bochnak. W trakcie Mszy Œw. ods³oniêta zosta³a tablica pami¹tkowa 
poœwiêcona wydarzeniu sprzed 38 lat. Wspó³organizatorami 
uroczystoœci oraz fundatorami tablicy byli: Burmistrz MiG Bogatynia 
Andrzej Grzmielewicz, Komisja Zak³adowa NSZZ „Solidarnoœæ” przy 
PGE KWB Turów S.A. z Przewodnicz¹cym Wojciechem Ilnickim,  
Komisja Zak³adowa NSZZ „Solidarnoœæ” przy PGE Elektrowni Turów 
S.A., któr¹ reprezentowa³ Wiceprzewodnicz¹cy Marek Stecyk.

Uroczystoœæ uœwietnili swoj¹ obecnoœci¹ duchowni z 
Bogatyñskiego dekanatu, Pose³ na Sejm RP Pani Marzena Macha³ek, 
przedstawiciele w³adz samorz¹dowych Bogatyni oraz Powiatu 
Zgorzeleckiego, przedstawiciele PGE Kopalni Wêgla Brunatnego 
Turów S.A z Prezesem Stanis³awem ¯ukiem, przedstawiciele Komisji 
Zak³adowych Solidarnoœci z Kopalni i Elektrowni, zwi¹zkowe poczty 
sztandarowe, Przewodnicz¹cy Zarz¹du Regionu Jeleniogórskiej 
Solidarnoœci – Franciszek Kopeæ oraz ks. Bogdan Liniewski, przyjaciel 
B³ogos³awionego ks. Jerzego Popie³uszki, który wraz z Nim w 1972 r. 
odprawia³ mszê prymicyjn¹.

Po poœwiêceniu tablicy 
pami¹tkowej zosta³y na niej 
u m i e s z c z o n e  r e l i k w i e  
B³ogos³awionego ks. Jerzego 
przywiezione jako jedne z 
pierwszych z Warszawy. 

Kazanie wyg³osi³ ks. 
Bogdan Liniewski, który 
przyjecha³ specjalnie na t¹ 
uroczystoœæ ze Szwajcarii. 
Zgromadzeni us³yszeli wiele 
nieznanych faktów z ¿ycia ks. 
Jerzego. Miêdzy innymi ¿e, 
by³ to cz³owiek bardzo 
skromny lecz cechuj¹cy siê 
bardzo silnym charakterem i 
nieprzejednan¹ postaw¹. 
Dziêki  tym wszystkim 
cechom charakteru potrafi³ 
porozumieæ siê z ka¿dym 
cz³owiekiem, jednocz¹c ludzi 
i roztaczaj¹c wokó³ siebie 
sympatiê i zaufanie.

Mamy nadzie jê ,  ¿e  
uroczystoœæ poœwiêcona B³ogos³awionemu ks. Jerzemu Popie³uszce 
zostanie na sta³e wpisana w kalendarz uroczystoœci koœcielnych 
Dekanatu.

Wszystkich zainteresowanych, którzy uczestniczyli w 
uroczystoœciach zapraszamy do Biura Komisji Zak³adowej po odbiór 
darmowej p³yty DVD „Bogatyñski œlad w ¿yciu ksiêdza Jerzego” – 
reporta¿u z uroczystoœci, której sponsorem jest UMiG Bogatynia.

Fotoreporta¿ z uroczystoœci na naszej stronie internetowej 
w zak³adce galeria.www.soltur.eu 

Tablica pami¹tkowa przed ods³oniêciem.

W dniach 11-26 czerwca 2010 r. grupa rowerzystów 
cz³onków Solidarnoœci po raz kolejny podjê³a udan¹ próbê 
objechania na rowerze Polski. 

W tym roku etapem o d³ugoœci 1100 km pokonali wschodni¹ 
granicê Polski pocz¹wszy od Bia³egostoku przez Terespol, W³odawê, 
Hrubieszów, Horyniec Zdrój, Przemyœl, Wo³kowyje, Ustrzyki Górne, 
Komañczê, Jas³o a¿ do Rzeszowa. Poznaliœmy nie tylko zabytki 
przyrody, ale równie¿ historiê terenów, po³o¿onych wzd³u¿ wschodniej 
granicy i historiê mieszkañców, dziêki którym mogliœmy ciekawie 
prze¿yæ t¹ rowerow¹ przygodê. Serdeczne i mi³e spotkania odby³y siê w 
oddzia³ach NSZZ “Solidarnoœæ” Regionu Œrodkowowschodniego w 
Zamoœciu oraz Regionu Podkarpackiego w Kroœnie.

Serdecznie dziêkujemy wszystkim, którzy pomogli nam w 
jakikolwiek sposób.

Rowerem dooko³a PolskiRowerem dooko³a Polski

uczestnicy rajduM.D.



Turoszowskiego œrodowiska przez organy podmiotu Skarbu Pañstwa 
jakim jest PGE S.A.

Z przykroœci¹ muszê stwierdziæ, ¿e klub ca³y czas porz¹dkuje W bie¿¹cym numerze naszego Biuletynu 
skutki „radosnej twórczoœci” jednego z poprzednich prezesów, Informacyjnego Józef Koz³owski – Radny 
niestety z balastem zobowi¹zañ finansowych, których realizacja w Sejmiku Województwa Dolnoœl¹skiego, 
znacznym stopniu obci¹¿a bud¿et klubu. Zarz¹d  podj¹³ dzia³ania w Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej Klubu 
celu wyegzekwowania odpowiedzialnoœci tych dzia³añ. S¹d w Jeleniej Sportowego Turów – cz³onek naszej kopalnianej 
Górze potwierdzi³ zasadnoœæ dzia³ania Rady Nadzorczej przy “Solidarnoœci”
zwolnieniu Pana Krygiera, co znaczy, ¿e mimo niekorzystnej dla klubu 1.)Rozpoczê³y siê prace drogowe na drodze 
umowy, by³y solidne podstawy do jej rozwi¹zania.krajowej nr 352 od ronda w Radomierzycach do Bogatyni. Czy 

Celem klubu sportowego jest dobra gra i wyniki sportowe móg³by Pan przybli¿yæ czytelnikom szczegó³y inwestycji?
dru¿yny, ale to równie¿ firma- spó³ka prawa handlowego. Zarz¹d J.K.: Wykonawc¹ jest renomowana firma BUDIMEX, która realizuje 
oceniany jest kompleksowo. Mo¿na osi¹gn¹æ szczyt, z którego szybko m.in. ³¹cznik drogowy Hradek-Zittau. Na lipcowym posiedzeniu 
mo¿na spaœæ i nigdy siê nie podnieœæ. Mogê zapewniæ, ¿e celem Sejmiku przeznaczyliœmy dodatkowe 10mln z³ na ten rok ze wzglêdu 
strategicznym Klubu KKS Turów jest funkcjonowanie na znaczne wyprzedzenie robót, co pozwala mieæ nadziejê na równie 
koszykówki na wysokim poziomie, w naszym regionie na lata. Od sprawn¹ realizacjê drogi 352. Umowny termin wykonania to 2 lata od 
d³u¿szego czasu z prezesem klubu zabiegaliœmy o podpisanie rozpoczêcia, wykonawca deklaruje zakoñczenie prac do koñca 2011r. 
wieloletniej umowy. Mam ogromn¹ satysfakcjê, ¿e umowa taka Powodem  opóŸnienia tej modernizacji by³ do rozstrzygniêcia dylemat 
zosta³a podpisana, a stopieñ zaanga¿owania PGE w funkcjonowanie remont, tzn. wymiana nawierzchni w granicach obecnego pasa ruchu 
koszykówki w Turowie daje perspektywê jej funkcjonowania na wiele (40-50mln z³) czy modernizacja, tj. 7m pasa ruchu z poboczami 2+2m 
lat.o noœnoœci 115 kN na oœ na ca³ym odcinku, poszerzenie mostu i 

Na stan obecny mamy ju¿ kontrakty z trenerem i kilkoma wiaduktu, budowa zatok autobusowych,  pasy wolnego ruchu pod 
zawodnikami z wizj¹ budowy m³odej, walecznej dru¿yny z „dzia³oszyñsk¹”, itp (100 mln-140 mln). Jak zwykle sprawa rozbija³a 
charakterem, którego zabrak³o naszej dru¿ynie w poprzednim sezonie.siê o finanse. Znam potrzeby w zakresie poprawy warunków jazdy na 

Zale¿y nam na dobrej grze wszystkich zawodników Turowa, trasie  Zgorzelec - Bogatynia i jako Radny Sejmiku od pocz¹tku by³em  
ale ciesz¹ mnie bardzo postêpy naszych wychowanków: Bartosza zwolennikiem modernizacji.   Ostatecznie  wydatek na modernizacjê 
Bochno, Sebastiana Szymañskiego, a w dalszym odwodzie kilku wyniesie 80 mln z³, w tym  za wykonanie drogi (po przetargu) ok. 60 
innych. Celem jest zbudowanie zespo³u, który za trzy lata powróci do mln z³. Decyduj¹ce o przekonaniu Zarz¹du Urzêdu 
rozgrywek europejskich, które wreszcie bêdziemy mogli ogl¹daæ  w Marsza³kowskiego i radnych Sejmiku Dolnoœl¹skiego o zakresie 
Zgorzelcu. modernizacji i koñcowym standardzie drogi by³o pozyskanie 5,6 

3.)Wiemy, ¿e od 2013 r. hala w Zgorzelcu nie bêdzie spe³niaæ mln EURO (ok. 23 mln z³) funduszu wspieraj¹cego ze Œrodków 
warunków do gry w PLK, jakie kroki w zwi¹zku z powy¿szym Unii Europejskiej oraz przekonanie, ¿e w przetargu uzyskana 
powziêto?zostanie  znacznie ni¿sza cena wykonania (kosztorys na 120, w 
J.K.:  Cele, o których wspomnia³em w poprzednim pytaniu oznacza, prztargu ok. 60 mln z³). W tym miejscu nale¿¹ siê s³owa podziêkowania 
¿e do 2013 roku w Zgorzelcu bêdzie nowa hala sportowo-kolegom z Jeleniogórskiej „S”, której przedstawiciel jest cz³onkiem 
widowiskowa spe³niaj¹ca nowe wymogi PLK. Mam nadziejê, ¿e Komitetu opiniuj¹cego wnioski o wspó³pracy transgranicznej i 
prace rusz¹ ju¿ jesieni¹. Przed Burmistrzem Rafa³em Groniczem stoi aktywnie wspomaga³ projekt.
teraz olbrzymie zadanie przeprowadzenia najwiêkszej inwestycji Odczuwam wielk¹ satysfakcjê, ¿e mia³em swój du¿y udzia³ w 
samorz¹dowej w Zgorzelcu. Rozmiar i z³o¿onoœæ konstrukcji doprowadzeniu do modernizacji w pe³nym zakresie a nie remontu tej 
finansowania tego zadania uzasadniaj¹  pojawienie siê wielu drogi. 
problemów i  opóŸnienia. Rzecz tkwi w tym aby  zrealizowaæ je przy 2.)Jak wygl¹daj¹ plany na nadchodz¹cy sezon koszykówki 
jak najmniejszym zaanga¿owaniu œrodków w³asnych miasta.2010/2011  w Turowie Zgorzelec? 

Potrzebê powstania nowej hali oprócz Ministerstwa Sportu J.K.:  Ubieg³y sezon sportowo by³ zupe³n¹ klap¹, 5 miejsce nie by³o 
dostrzega te¿ sponsor strategiczny Klubu – nasza firma PGE S.A. adekwatne do oczekiwañ nas wszystkich. Odnoszê wra¿enie, ¿e po 
Umowa sponsorska zak³ada znaczny wk³ad finansowy w procesie kilku dobrych meczach zawodnicy przestawali graæ dla obu trenerów. 
budowy hali. To jest w³aœnie przyk³ad perspektywicznego podejœcia do Ja te¿ jestem kibicem i tak samo jestem rozczarowany a w tym miejscu 
przysz³oœci koszykówki w Zgorzelcu.mogê jedynie przeprosiæ wszystkich kibiców nie tyle za wynik co za 

By³oby dobrze, aby lokalni oponenci budowy hali zaprzestali styl.
w tym przeszkadzaæ, bo  szansa na powstanie nowoczesnej hali Mam jednak optymistyczne wieœci co do perspektywicznego 
widowiskowo-sportowej w Euromieœcie Zgorzelec-Górlitz, funkcjonowania koszykówki w Zgorzelcu. Nie sprawdzi³y siê czarne 
w³aœnie w Zgorzelcu przy tak nieznacznym zaanga¿owaniu scenariusze tzw. “¿yczliwych” sympatyków lokalnej koszykówki o jej 
œrodków w³asnych mo¿e siê d³ugo nie powtórzyæ.zmierzchu i np. przeniesieniu do Wroc³awia. 23-go lipca zosta³a 

W tym miejscu chcia³bym podziêkowaæ Zarz¹dowi PGE S.A. podpisana umowa sponsorska pomiêdzy KKS Turów i Zarz¹dem 
z jego prezesem Panem Tomaszem Zadrog¹ za przychylnoœæ wobec PGE S.A. na okres 3-ch lat. Zapewnia ona funkcjonowanie klubu i 
turoszowskiego œrodowiska i podpisanie umowy z Klubem oraz budowanie dru¿yny na stabilnym poziomie. G³ównym twórc¹ i 
zapowiedŸ wieloletniej obecnoœci PGE S.A. w sponsorowaniu negocjatorem umowy ze strony klubu by³ prezes Janek Michalski. W 
koszykówki, od lat zwi¹zanej ze Zgorzelcem, powiatem zgorzeleckim tym miejscu wyra¿am wobec niego wielkie s³owa wdziêcznoœci. 
a nawet ca³ym Dolnym Œl¹skiem.Podpisanie tej umowy potwierdza powa¿ne traktowanie 

Trzy pytania do...Trzy pytania do...

Nasze interwencjeNasze interwencje
dotycz¹cej planów naprawy nawierzchni ww. placów i modernizacji 
wiaty autobusowej. Po otrzymaniu odpowiedzi, opublikujemy j¹ w 

W zwi¹z ku z  pro œba mi o  int erw enc jê w  spr awi e nastêpnym biuletynie informacyjnym.
uszczerbionych murków przy schodach prowadz¹cych do budynku sali W tym samym dniu zainterweniowaliœmy równie¿ u 
wyp³at PGE KWB Turów S.A. przy których wystaj¹ce, skorodowane Zak³adowego Spo³ecznego Inspektora Pracy w sprawie  przecieków 
druty powoduj¹ zagro¿enie okaleczenia dla przechodz¹cych tamtêdy dachu, odpadaj¹cych kafelek i farby oraz braków w wyposa¿eniu w 
ludzi, Komisja Zak³adowa w dniu 21.07.10 wystosowa³a pismo do ³aŸni na pochylni V. 
ZSIP Waldemara Bohonosa z proœb¹ o interwencjê. W tym samym dniu W dniu 7.07.2010 r. przedstawiciele zak³adowych organizacji 
czêœciowo zlikwidowano zagro¿enie wycinaj¹c  wystaj¹ce prêty. zwi¹zkowych uczestniczyli w wyjeŸdzie zorganizowanym przez Dzia³ 

Na podstawie informacji przekazanych przez pracowników w Socjalny do OW „Lazur” w Podd¹biu. Wyjazd mia³ na celu lustracjê 
wyniku oglêdzin w dniu 21.07.2010 r. wyst¹piliœmy z pismem oœrodka pod k¹tem zg³oszonych przez kolonistów uwag  i 
kierowanym do Prezesa Zarz¹du PGE KWB Turów S.A. mgr in¿. nieprawid³owoœci wystêpuj¹cych w oœrodku. W wyniku oglêdzin 
Stanis³awa ¯uka z proœb¹ o interwencjê w sprawie zniszczeñ terenu spisano protokó³ i przekazano uwagi zarówno organizatorowi 
wokó³ ³aŸni na V pochylni (plac rozwozów, plac autobusów) oraz wypoczynku letniego jak i w³aœcicielowi oœrodka. Mamy nadziejê, ¿e 
placu przy zapleczu oddzia³u e-2 lub przekazanie informacji zapobiegnie to w przysz³oœci podobnym sytuacjom. M.D.

W.I.



Porady prawnePorady prawne
Informujemy, ¿e 3 oraz 17 sierpnia 2010 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. 

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. 26.07.2010r. Kontakt: tel. 075 773 6170; fax. 075 773 5326

Prawie 7 lat
Pracowniczego Programu Emerytalnego
KWB Turów

Czy wiesz, ¿e:

ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu to…

Jaki wp³yw na ING Subfundusz Stabilnego 
Wzrostu mia³ globalny kryzys?

Jakie s¹ perspektywy dla tego subfunduszu w 
2010 roku?

Idealny produkt dla tych osób, które 
systematycznie i stabilnie chc¹ 
gromadziæ kapita³ bez koniecznoœci 
ponoszenia zbyt wysokiego ryzyka. 
Subfundusz œrednio inwestuje 30% 
w akcje i 70% w instrumenty 
d³u¿ne, tj. obligacje i bony 
skarbowe. Struktura jego portfela 

ma w d³ugim okresie oferowaæ stabilny wzrost 
inwestycji.

Oczywiœcie w czasach kryzysu, czêœæ akcyjna 
przynosi stratê, ale równie¿ w tym samym czasie 
bardzo czêsto obserwujemy obni¿ki stóp 
procentowych, co korzystnie przek³ada siê na 
wyniki czêœci d³u¿nej, która w przypadku ING 
Subfunduszu Stabilnego Wzrostu stanowi 70% 
portfela. Patrz¹c wstecz, kryzys znalaz³ swoje 
odbicie w wynikach tego funduszu. W 2008 roku 
mia³ on ujemny wynik, ale ju¿ w 2009 by³o to 
+14,8%, mimo ¿e kryzys finansowy trwa³ jeszcze 
przez pierwszych 5 miesiêcy.
Podsumowuj¹c, kryzys mia³ wp³yw na wyniki 
funduszu, ale w okresie 3-5 letnim nie ma siê o co 
martwiæ. Kryzysów nie da siê unikn¹æ. Wa¿ne jest 
wiêc, ¿eby inwestowaæ rozwa¿nie i dobieraæ 
produkty o odpowiednim poziomie ryzyka 
dopasowanym do d³ugoterminowych inwestycji, 
wówczas wp³yw kryzysu jest mocno ograniczony.

Fakt, ¿e czêœæ portfela subfunduszu jest 
inwestowana w akcje sprawia, ¿e wyniki tegon 
subfunduszu powinny byæ istotnie wy¿sze od 
oprocentowania lokat bankowych. G³êboko 
wierzymy, ¿e polski rynek akcji ma przed sob¹ 
dobre perspektywy. Poprawiaj¹ce siê wyniki 
spó³ek oraz coraz lepsza sytuacja gospodarcza 
bêd¹ ko³ami napêdowymi trendu wzrostowego.
W perspektywie ca³ego roku, akcje polskich 
spó³ek mog¹ osi¹gn¹æ poziomy nawet o 20-25% 
wy¿sze ni¿ na koniec 2009 r. Nale¿y jednak 
pamiêtaæ, ¿e od ponad roku, nie mieliœmy do 
czynienia z g³êbsz¹ korekt¹ na warszawskim 
parkiecie, co zwiêksza prawdopodobieñstwo jej 
wyst¹pienia.

Wywiad z Micha³em Kopiczyñskim,
Zarz¹dzaj¹cym ING Subfunduszem Stabilnego
Wzrostu: 15 lat doœwiadczenia na rynku
kapita³owym.

Dla akcji prognozy s¹ korzystne, a jak 
wygl¹da sytuacja na rynku obligacji?

Podsumowuj¹c…

Czêœæ obligacyjna subfunduszu 
równie¿ powinna zachowywaæ siê doœæ 
dobrze. Pomimo mo¿liwych podwy¿ek 
stóp procentowych w drugiej po³owie 
2010 r. ceny obligacji powinny rosn¹æ w 
miarê nap³ywaj¹cych pozytywnych 
danych odnoœnie poprawiaj¹cej siê 
s y t u a c j i  f i s k a l n e j  w  P o l s c e .  
Spodziewamy siê wyniku ok. 6-8% w 
skali ca³ego roku 2010 na czêœci 
obligacyjnej.

Dobre zachowanie obligacji w 
po³¹czeniu z inwestycjami w akcje 
powinno przynieœæ naszym
zdaniem godziwe wyniki, czego 
Pañstwu i sobie ¿yczê.

Przedstawione wyniki maj¹ charakter historyczny (Ÿród³o: ING TFI) i dotycz¹ jednostek uczestnictwa kategorii A, E i T. ING TFI i Fundusze 
Inwestycyjne ING nie gwarantuj¹ osi¹gniêcia celu inwestycyjnego subfunduszu ani uzyskania podobnych wyników w przysz³oœci. Inwestycje w 
Fundusze Inwestycyjne ING s¹ obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyæ siê z istnieniem mo¿liwoœci utraty czêœci 
zainwestowanych œrodków.  Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest to¿sama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzale¿niona od 
wartoœci jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokoœci pobranych nale¿nych podatków. Informacje o 
Funduszach Inwestycyjnych ING oraz o ich ryzyku inwestycyjnym zawarte s¹ w Prospektach Informacyjnych dostêpnych w siedzibie ING TFI i na 
stronie www.ing.pl oraz w Skrótach Prospektów Informacyjnych dostêpnych w siedzibie ING TFI i na stronie www.ing.pl. Wartoœæ aktywów netto ING 
Subfunduszu Stabilnego Wzrostu bêd¹cego subfunduszem ING Parasol FIO mo¿e siê cechowaæ du¿¹ zmiennoœci¹, ze wzglêdu na inwestowanie 
aktywów tego subfunduszu w akcje. Subfundusz ten mo¿e lokowaæ powy¿ej 35% wartoœci swoich aktywów w papiery wartoœciowe emitowane, 
porêczane lub gwarantowane przez Skarb Pañstwa. ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu powsta³ z przekszta³cenia ING FIO Stabilnego Wzrostu w 
nowy subfundusz ING Parasol FIO. Dane sprzed przekszta³cenia odnosz¹ siê do tego funduszu. Niniejszy materia³ ma charakter wy³¹cznie 
informacyjny i zosta³ sporz¹dzony wy³¹cznie dla tego celu.

FUNDUSZE INWESTYCYJNE

-Od prawie 7 lat KWB Turów 
p r o w a d z i  P r a c o w n i c z y  
Program Emerytalny dla 
swoich pracowników;

-Mo¿na by³o zarobiæ a¿ + 
61,30% (w okresie 30.09.2003 
– 31.03.2010);

-Pracodawca finansuje sk³adkê 
p o d s t a w o w ¹ ,  t j .  7 %  
wynagrodzenia brutto, Ty 
p³acisz jedynie podatek;

- M o ¿ e s z  w s k a z a æ  o s o b ê  
uposa¿on¹;

-Mo¿esz w dowolnym momencie 
przyst¹piæ do Programu;

-ING FIO Stabilnego Wzrostu 
zos ta ³  p rzeksz ta ³cony w 
subfundusz ING Parasol FIO i 
z m i e n i ³  n a z w ê  n a  I N G  
S u b f u n d u s z  S t a b i l n e g o  
Wzrostu.

Obchody XXX-lecia SolidarnoœciObchody XXX-lecia Solidarnoœci
Z okazji  XXX-lecia  powstania Niezale¿nego 

Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego „Solidarnoœæ”, nasza 
Komisja Zak³adowa podjê³a uchwa³ê o wspó³organizowaniu 
obchodów rocznicowych, które odbêd¹ siê w Zgorzelcu w dniach 
10-12 wrzeœnia 2010 r.

W programie miêdzy innymi koncerty zespo³ów 
ELEKTRYCZNE GITARY i PIERSI. Przewodnicz¹cych kó³ 
prosimy o kontakt z Komisj¹ Zak³adow¹ w sprawie informacji o 
zapotrzebowaniu na bony konsumpcyjne oraz transport w dniu 11 
wrzeœnia na miejsce imprezy. Informacje dodatkowe w biurze Komisji 
lub pod tel. 75 773 6170.

Wspó³organizujemy równie¿ obchody rocznicowe w 
Bogatyni, które odbêd¹ siê w dniu 5 wrzeœnia. Program obchodów 
rocznicowych w Zgorzelcu, Bogatyni oraz ca³ym Regionie 
Jeleniogórskim poni¿ej.
l.p. Miejscowoœæ Data Godz. Miejsce Temat 

1 JELENIA GÓRA 14 sierpnia 2010 21.30 Plac Ratuszowy 
Wystêp grupy artystycznej „TEATR 
ÓSMEGO DNIA" 

2 BOLES£AWIEC  19 sierpnia 2010 18.00 
Muzeum 
Kutuzowa 

Otwarcie wystawy poœwiêconej NSZZ 
„Solidarnoœæ”” 

3 BOLES£AWIEC  20 sierpnia 2010 17.00 Rynek miasta Parada ulicami Boles³awca  

4 BOLES£AWIEC  21 sierpnia 2010 12.00 Ratusz Dyskusja panelowa „30 lat Solidarnoœci” 

5 BOLES£AWIEC  22 sierpnia 2010  
Pl. Ks. 
Popie³uszki 

Koncert: zespó³ „PERFEKT" 

6 JELENIA GÓRA 03 wrzeœnia 2010 13.00 

Galeria Ma³ych 
Form „Ksi¹¿nica 
Karkonoska”, ul. 
Bankowa 27 

 

Wystawa: „Solidarnoœæ” w obiektywie 
Jerzego Wiklendta: 1 Maja 1989 w 
Jeleniej Górze 

7 JELENIA GÓRA 04 wrzeœnia 2010 18.00 Plac Ratuszowy 
Koncerty: Jacka Szreniawa i widowisko 
medialne: zespó³ „LOMBARD" 

8 JELENIA GÓRA 05 wrzeœnia 2010 10.30 
Koœció³ Œw. 
Erazma i 
Pankracego 

Msza Œwiêta w intencji NSZZ 
„Solidarnoœæ” 

9 BOGATYNIA 05 wrzeœnia 2010 13.00 
Koœció³ 
Niepokolanego 
Poczêcia NMP 

Uroczysta Msza Œwiêta. 

   14.15 

Przemarsz 
ulicami miasta 
pod Pomnik 
Solidarnoœci. 

- z³o¿enie kwiatów, 
- wystêp Orkiestry Dêtej PGE KWB 
Turów S.A. 
 

   15.00 
Bogatyñski 
Oœrodek Kultury 

- otwarcie wystawy IPN „Stan wojenny i 
obraz lat po stanie wojennym”, 
- akademia w sali widowiskowej, 
- koncert „Mury” – piosenki z repertuaru 
J. Kaczmarskiego i P. Gintrowskiego.  

10 ZGORZELEC 10 wrzeœnia 2010 18.00 
Muzeum 
£u¿yckie 

Wystawa „30 lat NSZZ Solidarnoœæ” 

Wystêpy zespo³ów i grup: 

- Orkiestra Dêta KWB Turów S.A.  

- „The Postmen" 

- „Kabaret Pod Egid¹" 

- „Elektryczne Gitary" 

- zespó³ „PIERSI" 

11 ZGORZELEC 11 wrzeœnia 2010 15.00 
Amfiteatr 
Miejski 

- inne atrakcje 

- Msza Œwiêta w intencji NSZZ 
„Solidarnoœæ” z udzia³em Jego Eminencji 
Biskupa Stefana Cichego 12 ZGORZELEC 12 wrzeœnia 2010 11.00 

Koœció³ pw. Œw. 
Józefa Robotnika 

- Ods³oniêcie tablicy poœwiêconej 30 
rocznicy NSZZ “Solidarnoœæ” 

13 ZGORZELEC 12 wrzeœnia 2010 16.00 
Koœció³ pw. Œw. 
Józefa Robotnika 

Koncert: Orkiestra Filharmonii 
Dolnoœl¹skiej z Jeleniej Góry 

 

Wycieczka do KrakowaWycieczka do Krakowa
Zainteresowanych cz³onków zwi¹zku zapraszamy wraz z 

osob¹ towarzysz¹c¹ do wziêcia udzia³u w organizowanej w dniach 
01.10 - 03.10.2010 r.  

 Szczegó³owe informacje oraz 
zapisy do dnia 16 sierpnia br. w biurze Komisji Zak³adowej (tel. 6170)
Poni¿ej skrócony program i œwiadczenia. Pe³ny opis wycieczki na 
naszej stronie internetowej www.soltur.eu

wycieczce do Krakowa.
Koszt wycieczki - 450 z³/os.

wycieczce do Krakowa.
Koszt wycieczki - 450 z³/os.

01.10

02.10

03.10

 - wyjazd z Bogatyni o godz.6.00. Przyjazd do hotelu Krakus*** o godz. 
14.00, zakwaterowanie, obiad, czas wolny (np. Galeria krakowska, centrum 
handlowe lub spacer z pilotem po Krakowie.) 19.00 Teatr Bagatela 
"Kochankowie nie z tej ziemii" (bilet 45 z³/os) Kolacja w formie grilla przy 
muzyce mechanicznej, nocleg.

 - œniadanie o godz. 9.00, wyjazd z hotelu, zwiedzanie z lokalnym 
przewodnikiem (min. 5 godz.) £agiewniki, Wawel, Sukiennice, czas wolny. 
Dla chêtnych - Kopalnia Soli w Wieliczce (3,5 godz. - 50 z³/os) Kolacja w 
formie grilla. Nocleg.

 - œniadanie o godz. 8.00. Wykwaterowanie, zwiedzanie Kalwarii 
Zebrzydowskiej, Wadowic, Oœwiêcimia. Obiad na trasie. Zakoñczenie 
wycieczki w godzinach wieczornych.
Iloœæ miejsc ograniczona!! Decyduje kolejnoœæ zapisów i wp³at! 

01.10

02.10

03.10

Iloœæ miejsc ograniczona!! Decyduje kolejnoœæ zapisów i wp³at! 
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