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Si³y i m¹droœci p³yn¹cej z tajemnicy œmierci
i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa
zdrowych i pe³nych spokoju

ALLELUJA !!!

Œwi¹t Wielkanocnych,
wielu mokrych dowodów sympatii
w œmigusa dyngusa i kolorowych pisanek
¿yczy:
Komisja Miêdzyzak³adowa
Niezale¿nego Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego

przy BOT KWB Turów S.A.

Kwiecieñ- plecieñ bo przeplata, trochê zimy, trochê lata.
Piêkne przys³owie i pasuj¹ce nie tylko do aury ale i do naszego
Zarz¹du. Sprawy p³acowe wzglêdnie zosta³y rozwi¹zane, niestety
sprawa dodatkowych dni urlopu nie.
Dziwi mnie kolejny fakt dysproporcji w stosunku do kolegów z
Be³chatowa, a przecie¿ jesteœmy w jednym holdingu (tak mówi¹).
Mam nadziejê, ¿e i w przypadku pomys³u wydzielania spó³ek córek
nie bêdzie porównañ do innych! Tu my mówimy nie!!
Zreszt¹ dziwnych wydarzeñ ci¹g dalszy, otó¿ co s³yszymy?
Wypowiadaj¹ siê "niektórzy" z Kopalni, po co nam tak silna i du¿a
skonsolidowana grupa?! Pytam wiêc, jak oni to widz¹? Chc¹ do
"Niemca" i tylko tysiêczn¹ za³ogê? Reszta na bruk? Niech minie ten
kwiecieñ, niech odpoczn¹ w czasie Œwi¹t to i mo¿e zdrowe myœlenie
przyjdzie. ¯yczê wiêc wszystkim Weso³ych Œwi¹t, a tym szczególnie
zmêczonym tak wskazanego odpoczynku......
Przew. Wojciech Ilnicki

Nic o nas bez nas...
Z inicjatywy Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ
,,Solidarnoœæ" Sekcji Wêgla Brunatnego Centrale Zwi¹zków
Zawodowych Ponadzak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy dla
Pracowników Zak³adów Górniczych Wêgla Brunatnego,
wystosowa³y pisemny wniosek dotycz¹cy powo³ania Zespo³u
Trójstronnego ds. Bran¿y Wêgla Brunatnego lub ewentualnego
poszerzenia Trójstronnego Zespo³u ds. Bran¿y Energetycznej o
sektor wydobywczy.W spotkaniu uczestniczy³ miêdzy innymi
przewodnicz¹cy kopalnianej “Solidarnoœci”, cz³onek Rady Sekcji W. Ilnicki.
Wniosek zosta³ skierowany do Ministra Pracy i Polityki
Spo³ecznej Krzysztofa Micha³kiewicza Przewodnicz¹cego
Trójstronnej Komisji ds. Spo³eczno-Gospodarczych.
Istot¹ wniosku jest uczestniczenie w Zespole Trójstronnym
strony spo³ecznej w dialogu dotycz¹cym funkcjonowania kopalñ
wêgla brunatnego przez przedstawicieli sektora wydobywczego, a
nie jak dotychczas to siê odbywa przez przedstawicieli z innego
sektora gospodarczego.
R.S.

Wspólne wyst¹pienie
W dniu 20 marca br. NSZZ "Solidarnoœæ" przy BOT KWB
Turów S.A. oraz NZZG zwróci³y siê do Zarz¹du kopalni o zmianê
zasady naliczania odp³atnoœci za œwiadczenia z ZFŒS w odniesieniu
do wczasów, kolonii, zimowisk i wyjazdów rekreacyjnych z kwoty
brutto na kwotê netto zarobku pracownika oraz zwiêkszenie urlopu
wypoczynkowego dla pracowników BOT Kopalnia Wêgla
Brunatnego Turów S.A. o. dodatkowe cztery dni robocze. /z takich
przywilejów od wielu ju¿ lat korzystaj¹ pracownicy innych kopalñ
jako strony Uk³adu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zak³adów
Górniczych Wêgla Brunatnego z dnia 13 lutego 1992 roku./ np. BOT
KWB Be³chatów S.A.
Na spotkaniu pracodawcy z przedstawicielami zwi¹zków
zawodowych w dniu 05.04.2006r., Zarz¹d kopalni stwierdzi³, ¿e widzi
koniecznoœæ zmiany naliczania odp³atnoœci za œwiadczenia socjalne i
sposób realizacji tego zamierzenia (netto - brutto, zmiana progów)
bêdzie tematem ustaleñ ze zwi¹zkami zawodowymi. Co do
wyd³u¿enia czasu urlopu Zarz¹d negatywnie odniós³ siê do propozycji
zwi¹zków argumentuj¹c to du¿ymi kosztami i zmianami w
organizacji pracy systemu czterobrygadowego. Zwi¹zkowcy z³o¿yli
zdanie odrêbne do protoko³u uwa¿aj¹c ¿e jest to wyraz nierównego
traktowania pracowników nale¿¹cych do jednej spó³ki -BOT
Górnictwo i Energetyka.
M.D.

Warto pos³uchaæ..
Informujemy, ¿e w biurze
Komisji Miêdzyzak³adowej mo¿na nabyæ
album Jana Pietrzaka, polecany i
wydany przez Polskie Radio a
zatytu³owany “Jan Pietrzak cz³owiek z
kabaretu”. Na trzech p³ytach CD znalaz³y
siê monologi, skecze i piosenki
znakomitego polskiego artysty oraz
kabaretu “Pod Egid¹” z lat 1972, 19881989 oraz z 1991 roku. Gor¹co polecamy.
Iloœæ sztuk ograniczona. Cena 35 z³.

M.D.

Pierwsze obrady po wyborach..

Spojrzenie na restrukturyzacjê

W dniu 8 marca
(starym zwyczajem w
g o d z i n a c h
popo³udniowych) odby³o
s iê p ier w s zeinauguracyjne
posiedzenie Komisji
Miêdzyzak³adowej
NSZZ “Solidarnoœæ”
przy BOT KWB Turów
S.A.. W zebraniu bra³a
udzia³ równie¿ Komisja
Rewizyjna. Spotkanie
rozpoczê³o siê od wrêczenia wszystkim paniom symbolicznego
kwiatka z okazji “Dnia Kobiet”. W trakcie obrad wybrano Prezydium
zwi¹zku na kolejne cztery lata /sk³ad osobowy w poprzednim
biuletynie/ Nowa Komisja miêdzy innymi zapozna³a siê z bie¿¹cymi
informacjami w sprawie wzrostu wynagrodzeñ w 2006 roku, podjê³a
stosowne uchwa³y w sprawie wykazu osób reprezentuj¹cych nasz
zwi¹zek wobec pracodawcy na podstawie ustawy o zwi¹zkach
zawodowych oraz przyjê³a w szeregi zwi¹zku 15 nowych cz³onków.
Na drugim posiedzeniu 5 kwietnia Komisja zapozna³a siê z
protoko³em wykorzystania œwiadczeñ finansowych z ZFŒS za 2005
rok oraz z planem kosztów i dochodów na rok bie¿¹cy.
Najwa¿niejsze zmiany to:
- zwiêkszenie kwoty dofinansowania do wycieczek celem
zorganizowania ich w wiêkszej iloœci (ok. 240 osób przy za³o¿eniu ¿e
œredni koszt wycieczki wyniesie 700 z³/os. Dla pracowników i
emerytów odp³atnoœæ naliczana bêdzie wed³ug tabeli dla wyjazdów
rekreacyjnych od 2 do 7 dni.
- zwiêkszenie kwoty na zakup bonów towarowych o 2.500.000 z³.
- zmiana sposobu podzia³u bonów towarowych. od miesi¹ca grudnia
iloœæ bonów zale¿eæ bêdzie od dochodu na cz³onka rodziny a nie od
kategorii zaszeregowania.
W dalszej czêœci omówiono spotkanie strony zwi¹zkowej z
przedstawicielem ministra Skarbu Pañstwa podsekretarzem stanu
Piotrem Rozwadowskim, które odby³o siê 16.03 w Warszawie. Podjêto
uchwa³ê o zakupie ³odzi turystyczno wêdkarskiej do oœrodka OWR
“Turów” w Wieleniu. Omówiono przebieg Komisji BHP oraz
za³o¿enia restrukturyzacji w pionie DI - IW. Postanowiono o
organizacji pielgrzymki do Lichenia. Komisja uchwa³¹ przyjê³a do
zwi¹zku nowych 13 pracowników kopalni.
M.D.

Obligatoryjnie, w ka¿dej spó³ce akcyjnej sta³y nadzór nad
dzia³alnoœci¹ spó³ki we wszystkich jej dziedzinach, sprawuje,
powo³ana do tego przez w³aœciciela b¹dŸ w³aœcicieli, rada nadzorcza.
Sk³ad rady nadzorczej, co do iloœci jej cz³onków i czasami, tak jak w
przypadku naszej Spó³ki, reprezentatywnoœci, reguluje statut spó³ki.
Od momentu przekszta³cenia w wyniku komercjalizacji
przedsiêbiorstwa pañstwowego w jednoosobow¹ spó³kê akcyjn¹
Skarbu Pañstwa tj. od 01.05.2000 r. do chwili obecnej Rada Nadzorcza
naszej Spó³ki sk³ada siê z piêciu cz³onków.
Do czasu, kiedy Skarb Pañstwa by³ jedynym akcjonariuszem
Kopalni, trzech cz³onków Rady delegowa³ Minister Skarbu Pañstwa a
pozosta³ych dwóch wybiera³a za³oga. RN stawa³a siê organem Spó³ki
dopiero w momencie powo³ania przez MSP podczas zwyczajnego
walnego zgromadzenia. Wówczas do odbycia walnego zgromadzenia
wystarczy³y dwie osoby: przedstawiciel MSP, który dysponowa³
wszystkimi g³osami i notariusz potwierdzaj¹cy notarialnie fakt
odbycia walnego zgromadzenia, podjêtych uchwa³, sporz¹dzaj¹c
stosowny akt.
Dzisiaj, po powstaniu holdingu BOT Górnictwo i Energetyka
S.A. celowoœci, którego mam nadziejê nikt nie kwestionuje,
zwa¿ywszy na to, do czego jest zdolny obcy kapita³ na coraz bardziej
zliberalizowanym rynku energii w Europie, "uk³ad si³" w RN wygl¹da
trochê inaczej. Najwiêkszym akcjonariuszem naszej Spó³ki, jak i
czterech pozosta³ych, jest w³aœnie BOT GiE S.A., który posiada po 69
% akcji ka¿dej ze spó³ek tworz¹cej holding. Skarb Pañstwa zachowa³
w bezpoœrednim w³adaniu 16 % akcji a pracownicy nieodp³atnie
nabyli 15 % akcji swoich spó³ek. Póki co, to Skarb Pañstwa w pe³ni
kontroluje BOT GiE S.A. gdy¿ posiada 100 % ich kapita³u akcyjnego.
Statuty spó³ek tworz¹cych holding BOT oprócz
standardowych zapisów odnoœnie rad nadzorczych, zabezpieczaj¹
dodatkowo interesy Zarz¹du BOT GiE S.A. poprzez wy³¹czne i
bezwarunkowe powo³ywanie lub odwo³ywanie przewodnicz¹cych
rad nadzorczych (prawo w³aœciciela). Wczeœniej ukonstytuowanie siê
rady nadzorczej tzn. wybór przewodnicz¹cego,
wiceprzewodnicz¹cego i sekretarza by³o jej wewnêtrzn¹ i suwerenn¹
spraw¹. Tak wiêc, zgodnie ze Statutem naszej Spó³ki, nasz najwiêkszy
akcjonariusz, Spó³ka BOT GiE S.A. ma dwóch przedstawicieli w RN,
w tym przewodnicz¹cego, Skarb Pañstwa jednego i pracownicy
dwóch przedstawicieli. BOT reprezentuj¹: Edward Najgebauer, który
jest przewodnicz¹cym RN i Czes³aw Wojciechowski bêd¹cy
cz³onkiem RN. Ministerstwo Skarbu Pañstwa reprezentuje Piotr
Rodkiewicz, który jest wiceprzewodnicz¹cym Rady. Nasz¹ za³ogê
reprezentuje Roman Brodniak, który jest cz³onkiem RN i moja
skromna osoba. W tej kadencji pe³niê funkcjê sekretarza. Zajmujê siê
organizacj¹ pracy i obs³ug¹ posiedzeñ RN.
Bie¿¹cy rok "stoi pod znakiem" radykalnych zmian o
charakterze restrukturyzacyjnym w naszej kopalni. Likwidowanie
b¹dŸ ³¹czenie komórek organizacyjnych przedsiêbiorstwa niesie za
sob¹ okreœlone skutki. Rozdysponowanie maj¹tku tych oddzia³ów nie
sprawia wiêkszych trudnoœci ale je¿eli chodzi o zasoby ludzkie, to jest
ju¿ wiêkszy problem. Problem ten dotyczy przenoszonych
pracowników a w zasadzie strony psychicznej niektórych z nich. Na
zewn¹trz, s¹ to ludzie twardzi i nieugiêci - w koñcu górnicy, jednak
wnêtrza maj¹ bardzo wra¿liwe. Przepracowanie wielu lat w jednym
miejscu z tymi samymi ludŸmi powoduje, ¿e zawi¹zuj¹ siê wielkie
przyjaŸnie, ludzi ³¹cz¹ mocne wiêzy, z¿ywaj¹ siê ze sob¹. W
momencie, kiedy zostaje zachwiana ta "nasza ma³a stabilizacja",
mimo, ¿e pracownicy restrukturyzowanych oddzia³ów rozumiej¹
sytuacjê w jakiej siê znaleŸli, wykonuj¹ tak¹ sam¹ pracê, to jednak
stres i niepokój czêsto im towarzyszy. Wielk¹ rolê do spe³nienia maj¹
pracownicy oddzia³ów przejmuj¹cych "nowych" pracowników,
dotyczy to dozoru, jak i pracowników na stanowiskach robotniczych,
poniewa¿ ci ludzie powinni robiæ wszystko aby proces asymilacji
przebiega³ jak najszybciej i w miarê bezstresowo. B¹dŸmy dla siebie
ludŸmi. Nie dybajmy na potkniêcia innych, bo sami równie¿ mo¿emy
kiedyœ siê potkn¹æ i "zginiemy od broni, któr¹ wojowaliœmy".
Jak restrukturyzacja wewnêtrzna budzi mieszane odczucia,
to restrukturyzacja poprzez wydzielanie dzia³alnoœci pomocniczej na
zewn¹trz spotyka siê ze zdecydowanym sprzeciwem za³ogi, równie¿
tej z dzia³alnoœci podstawowej. Wydzielenie jakiejkolwiek
dzia³alnoœci na zewn¹trz ma sens, je¿eli powsta³y podmiot jest w

Pielgrzymka do Lichenia
NSZZ "Solidarnoœæ" przy BOT KWB Turów S.A. zaprasza w imieniu
Komisji Krajowej na VIII Ogólnopolsk¹ Pielgrzymkê Solidarnoœci do
Sanktuarium Matki Bo¿ej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu 30
kwietnia 2006r. na modlitwê NSZZ "Solidarnoœæ" i Ludzi Pracy.
Motto przewodnie: "Matko nasza, przywracaj nadziejê w trudnych
czasach”
Program uroczystoœci:
9.30 Powitanie
Pielgrzymów
9.45- Ró¿aniec
10.15 Koncert pieœni
patriotycznych i
recytacja poezji
11.30 Wprowadzenie
pocztów sztandarowych
11.45 Powitanie
zwi¹zkowców
12.00 - Msza Œw. w
intencji Ojczyzny i Solidarnoœci
13.45 Z³o¿enie kwiatów pod pomnikami Jana Paw³a II, Ks. Jerzego
i powstania Solidarnoœci
Koszt wyjazdu 20 z³ /ubezpieczenie + przejazd/
Zapisy od dnia 04-04-2006r w biurze Komisji Miêdzyzak³adowej w
budynki dyrekcji pok. 119.
Informacje: tel. 6170
M.D.

stanie utrzymaæ siê na rynku bez negatywnych skutków dla jego
pracowników, jak równie¿ bez dop³at i subwencji. Póki co, okrêt pod
nazw¹ BOT KWB Turów S.A. p³ynie i mimo to, ¿e ma ju¿ niespe³na 60
lat, szalup ratunkowych spuszczaæ nie trzeba. Chyba ¿eby ton¹³, ale na
to siê nie zanosi. O³owianego ko³a ratunkowego nam te¿ nie potrzeba.
Argumentów na to aby nie wydzielaæ "spó³ek córek" a¿ nad to
dostarcza nam s¹siednia elektrownia. Wielu z ówczesnych decydentów
i zarazem zwolenników takiej formy restrukturyzacji w Elektrowni
Turów, dzisiaj zrobi³oby wszystko by ten proces odwróciæ. Mylili siê
ci, którzy myœleli, ¿e wydzielone elementy procesu wytwarzania
energii elektrycznej w nowej formie bêd¹ bardziej konkurencyjne i
jednoczeœnie tañsze. Albo raczej nie, dobrze wiedzieli, ¿e w wiêkszoœci
dzia³alnoœci pomocniczej bêdzie strata a celem zasadniczym mia³o byæ
wykazanie znacznego zmniejszenia zatrudnienia w samej elektrowni,
które w przeci¹gu jednego roku na prze³omie tysi¹clecia zmniejszy³o

£ódka “Solidarnoœci”
Informujemy, ¿e decyzj¹ Komisji Miêdzyzak³adowej zosta³a
zakupiona p³askodenna 5-cio osobow¹ ³ódŸ wios³ow¹ (przystosowana
do monta¿u silnika) dla celów wêdkarsko - turystycznych do
wykorzystania w Oœrodku Wczasów Rodzinnych "Turów" we
Wieleniu. Dla cz³onków NSZZ "Solidarnoœæ" przy BOT KWB Turów
S.A. ³ódka wypo¿yczana bêdzie nieodp³atnie - w pierwszej kolejnoœci po okazaniu wa¿nej legitymacji zwi¹zkowej. Na ³odzi umieœciliœmy
logo naszej kopalnianej "solidarnoœci". Jest to swoista reklama dla
naszej organizacji s³u¿¹ca zwi¹zkowcom i ich rodzinom. Byæ mo¿e w
przysz³ym roku (w miarê zapotrzebowania) podobn¹ ³ódkê zakupimy
dla oœrodka na "Witka" w Niedowie.
Taaakich ryb i mi³ego wypoczynku na wodzie ¿yczy Komisja
Miêdzyzak³adowa "Solidarnoœci".
...
...

Korzystaj¹c z okazji zadaliœmy kilka pytañ kierownikowi OWR
"Turów" we Wieleniu Panu Jerzemu Floryszczakowi.
Pyt. Jakie nowoœci czekaj¹ wszystkich odwiedzaj¹cych oœrodek w
sezonie 2006?
Jerzy Floryszczak: W polskiej turystyce funkcjonuje bardzo wiele
obiektów podobnych do Oœrodka Wczasów Rodzinnych "Turów" w
Wieleniu. Ten jednak jest specyficznym chocia¿by przez wzgl¹d na to,
¿e nieustannie od czterdziestu lat nale¿y do kopalni "Turów", a tak¿e to,
¿e jego bie¿¹ca dzia³alnoœæ, sama finansuje siê przychodami ze
sprzeda¿y us³ug turystycznych. Obecnie czêsto i co raz liczniej jego
zaszczytnymi goœæmi bywa pokolenia wnuków tych pracowników
kopalni, którzy aktywnie uczestniczyli w jego budowie. Czy to tylko
symbol, tradycja?. Myœlê, ¿e nie. To równie¿ a mo¿e nade wszystko,
decyduje o tym wiele nowoczesnych elementów bazy technicznej
oœrodka. Wszystkie domki w nieodleg³ej przesz³oœci zosta³y
gruntownie zmodernizowane. Posiadaj¹ wygodne i estetyczne
³azienki, aneksy kuchenne RTV i AGD itd. Zaœ realizacja wysokiego
standardu programów pobytowych przez oœrodek,
sprawia
powszechne zainteresowanie mo¿liwoœci¹ wypoczynku. W naszej
ofercie znajduje siê pokaŸny pakiet ró¿norodnych us³ug œwiadczonych
na rzecz goœci. Wymieniê tutaj kompleksowe i profesjonalnie
realizowane imprezy integracyjne. Wypoczynek z animowan¹ ofert¹
zajêæ relaksacyjno ruchowych, pakiet szkoleniowo konferencyjny czy
wreszcie coraz lepsze warunki dla treningu sportowego. Niewielk¹
cz¹stkê naszej bogatej oferty spotkaæ mo¿na w dziale socjalnym. Tam
te¿ prowadzona jest sprzeda¿ dofinansowywanych przez fundusz
socjalny kopalni, pobytów rekreacyjnych i wypoczynkowych, wœród
których znacznym zainteresowaniem ciesz¹ siê pobyty 7- dniowe.
Najwiêksz¹ satysfakcjê sprawiaj¹ nam jednak liczne indywidualne
rezerwacje pracowników kopalni (mimo, ¿e nie posiadaj¹
dofinansowania socjalnego). Martwi dzisiaj brak skutecznej reklamy
w rejonie Zgorzelca i Bogatyni. Równie¿ w œrodowisku pracowniczym

siê o ok. 40 % . To siê nazywa redukcja.
Oczekiwania w³aœciciela, co do restrukturyzacji naszej Spó³ki
s¹ niepokoj¹ce. Wraz z Romanem Brodniakiem bêdziemy robiæ
wszystko aby do wydzieleñ nie dosz³o. Mamy zbie¿ne pogl¹dy w tym
temacie. Na Romku mo¿na zawsze polegaæ. Nigdy mnie nie zawiód³, ja
Go równie¿, to jeden z naszych g³ównych atutów. Pozostali cz³onkowie
RN maj¹ do wype³nienia okreœlone zadania na³o¿one na nich przez
kapita³, który reprezentuj¹. Nasz¹ rol¹ jest przekonanie ich do naszych
racji i niedopuszczenie do powtórzenia b³êdów elektrowni. Dzia³ania
Zarz¹du naszej Spó³ki poprzez restrukturyzacjê wewnêtrzn¹
dostarczaj¹ kolejnego argumentu, ¿e mo¿na efektywniej zarz¹dzaæ (z
czasem to siê dotrze) bez koniecznoœci wydzielania. Mam nadziejê, ¿e
pracownicy, których dotknê³y wewnêtrzne przesuniêcia lepiej je
zrozumiej¹.
Stanis³aw Sidorowicz

kopalni. Skromn¹ aczkolwiek skuteczn¹ namiastk¹ takiego
marketingu, jak s¹dzê jest nasza autentyczna troska o goœci oœrodka.
My staramy siê nade wszystko dbaæ o interes naszych goœci, za to oni
troszcz¹ siê o oœrodek. W 2005 roku podczas Miêdzynarodowych
Targów Turystycznych w Poznaniu, oœrodek dost¹pi³ pewnego rodzaju
zaszczytu. Zaproszono nas do odbioru wyró¿nienia w rankingu na
"Najlepszy produkt turystyczny" roku - kategoria obiekty turystyczne.
W 2006r. wdro¿ymy nowe elementy. Bazê techniczn¹ uœwietni
czêœciowo zmodernizowany obiekt hangaru. Przy okazji zmieniona
zostanie funkcja u¿ytkowa z magazynu, na salê rekreacyjno sportow¹.
Powierzchnia u¿ytkowa przekracza 300 m2. Równie¿ w bie¿¹cym roku
wdro¿ona zostanie modernizacja sto³ówki wraz z zapleczem
sanitarnym. Obecnie zabiegamy o stworzenie mo¿liwoœci korzystania
w oœrodku z szeroko pasmowego dostêpu do internetu. Nasza oferta
jest tak skonstruowana, aby nasi goœcie nie p³acili w oœrodku za ¿adne
dodatkowo wykorzystywane œwiadczenie, np.: wypo¿yczenie sprzêtu,
dostêp do internetowej transmisji danych czy choæby udzia³ w
codziennie aran¿owanych spotkaniach i imprezach.
Pyt. Jak zachêci³by Pan pracowników kopalni do przyjazdu w³aœnie w
to miejsce?
J.F.: Zachêci³bym przez konsekwentny rozwój oœrodka. Tworz¹c tutaj
nowoczesny kompleks rekreacyjny, zawieraj¹cy coraz szersz¹ paletê
nowych i atrakcyjnych dla pracowników produktów turystycznych,
opartych na rekreacji w warunkach kontaktu z naturalnymi walorami
œrodowiska przyrodniczego. W obecnej sytuacji organizacyjnej i
ekonomicznej zachêcamy poprzez ofertê specjaln¹ dla:
- emerytów kopalni - gdzie nocleg oferujemy w cenie po 3 z³ brutto za
dobê. Bez dodatkowego opodatkowania. Od kilku lat cyklicznie
goœcimy Klub Seniora z Bogatyni. Serdecznie pozdrawiamy,
- pragniemy stworzyæ odpowiednie warunki i nasz¹ ofertê dla Klubu
Sportowego "Turów",
- w Pakiecie 2006 wprowadziliœmy promocjê dla pracowników kopalni
i ich rodzin - gdzie nocleg kosztuje 12 z³ brutto. Zapraszamy do
skorzystania, choæby dziœ.
Pyt. Czego Pana zdaniem brakuje na terenie oœrodka a tym samym co
chcia³by Pan w przysz³oœci zmieniæ?
J.F.: Moim zdaniem tak naprawdê niewiele, potrzeba zrobiæ w oœrodku
aby ugruntowywaæ jego "markê". Na pewno chcia³bym tego samego
dla oœrodka, czego szukaj¹ w nim nasi goœcie. Poza profesjonalizmem,
wysokim standardem technicznym bazy noclegowej oraz
¿ywieniowej, powinniœmy daæ wszystko to czego oczekuj¹ od tego
typu obiektu. Z pewnoœci¹ poszukuj¹ tego czym mo¿na zapewniæ :
ukojenie, relaks, poczucie akceptacji, wytchnienie, radoœæ, a nade
wszystko tego co pozwoli zachowaæ lub poprawiæ szeroko pojmowane
zdrowie. Zawsze potrzebne bêd¹ elementy wyposa¿enia oraz
adekwatne techniki ich wykorzystania. Urz¹dzeñ technicznych nigdy
nie bêdzie doœæ. Zatem z wielk¹ radoœci¹ i entuzjazmem przyjêliœmy
inicjatywê kopalnianej "Solidarnoœci" polegaj¹c¹ na doposa¿eniu
oœrodka w bardzo dobr¹ i piêkn¹ lodŸ wêdkarsk¹. £ódŸ dedykowana
jest Zwi¹zkowcom ale s³u¿yæ bêdzie wszystkim pracownikom.
Dziêkujemy za pomys³!!! Dziêkujemy za przekazanie ³odzi do
u¿ytkowania w Wieleniu.
Korzystaj¹c ze sposobnoœci w imieniu swoich wspó³pracowników, a
tak¿e w³asnym, wszystkim pracownikom BOT KWB Turów S.A.,
naszym obecnym i przysz³ym goœciom pragnê ¿yczyæ :
ZDROWYCH I RADOSNYCH ŒWI¥T WIELKIEJ NOCY,
Piêknych i s³onecznych wakacji. Nade wszystko szczêœliwych !!!
M.D.

Solidarnoœæ stra¿nikiem
podmiotowoœci kopalni
W dniu 16.03.2006r. Centrale Zwi¹zków Zawodowych PUZP
dla Zak³adów Górniczych Wêgla Brunatnego pod przewodnictwem
SKGWB NSZZ ,,Solidarnoœæ" przy udziale przewodnicz¹cego NSZZ
,,S" BOT KWB Turów S.A. i pozosta³ych organizacji zwi¹zkowych
dzia³aj¹cych w Spó³ce BOT KWB Turów S.A. sformu³owa³y
stanowisko dotycz¹ce ,,Programu dla elektroenergetyki" . Stanowisko
to zosta³o skierowane do Ministra Skarbu Pañstwa Pana Wojciecha
Jasiñskiego.
Zasadniczym elementem sformu³owanego stanowiska by³ sprzeciw
strony spo³ecznej w zakresie planowanych po³¹czeñ kopalñ z
wspó³pracuj¹cymi elektrowniami , co przy tych dzia³aniach
konsolidacyjnych doprowadzi do utraty podmiotowoœci przez
kopalnie, przedk³adaj¹c to na jêzyk ludzki wch³oniêcie kopalñ przez
elektrownie.
Istotnymi elementami skierowanego stanowiska Central Zwi¹zkowych
do Ministra Skarbu s¹:
- Polska jako jeden z krajów licz¹cych siê w œwiatowej produkcji i
wykorzystaniu wêgla winna racjonalnie rozwijaæ posiadan¹ bazê
zasobow¹ i preferowaæ optymalny dla swoich warunków model
gospodarki paliwowo energetycznej, uwzglêdniaj¹cy w³asne surowce,
koszty pozyskania paliwa i produkcji energii a tak¿e uwarunkowania
œrodowiskowe i spo³eczne.
- Dla bezpieczeñstwa energetycznego kraju wymagana jest
dywersyfikacja Ÿróde³ zaopatrzenia w energiê, z utrzymaniem roli

Zadecyduj, gdzie trafi¹
Twoje pieni¹dze!

kopalñ surowców energetycznych sta³ych, których posiadane zasoby
krajowe pokryj¹ zaopatrzenie w okresie 40-50 lat, daj¹c zatrudnienie w
sektorze górniczym, energetycznym i sektorach wspó³pracuj¹cych.
- Bior¹c pod uwagê szczególne znaczenie wêgla brunatnego i
kamiennego dla gospodarki narodowej jako podstawowych,
rodzimych Ÿróde³ dla wytwarzania energii elektrycznej nale¿y,
racjonalnie, na forum krajowym i miêdzynarodowym, przeciwstawiaæ
siê dzia³aniom i pogl¹dom utrudniaj¹cym rozwój energetyki opartej na
wêglu brunatnym, pod pretekstem jego nadmiernej emisji CO2.-Za
utrzymaniem strategicznej roli wêgla brunatnego w krajowej produkcji
energii elektrycznej przemawia :
- koniecznoœæ zachowania bezpieczeñstwa energetycznego kraju,
- posiadanie zasobnych z³ó¿ wêgla brunatnego,
- zdecydowana konkurencyjnoœæ ekonomiczna w stosunku do innych
noœników ciep³a i sposobów produkcji z nich energii elektrycznej,
- opanowanie bezpiecznych nowoczesnych technik eksploatacji,posiadanie wyspecjalizowanego zaplecza naukowo-projektowego oraz
produkcyjnego w zakresie maszyn i urz¹dzeñ do eksploatacji
odkrywkowej,
- opanowanie sposobów eksploatacji i przetwarzania wêgla na energiê
elektryczn¹ z maksymalnym ograniczeniem uci¹¿liwoœci dla
œrodowiska. Podstawowym warunkiem realizacji planów
rozwojowych energetyki opartej na wêglu brunatnym jest ich
spo³eczna akceptacja i oparcie przez rz¹d bezpieczeñstwa
energetycznego kraju o w³asne zasoby surowców energetycznych oraz
stosowanie jednolitych zasad gospodarki rynkowej w odniesieniu do
wszystkich noœników energii elektrycznej.
R.S.

*

Przeka¿ czêœæ podatku, który i tak musisz zap³aciæ, na
Stowarzyszenie Wspierania, Rozwoju i Pomocy Dziecku "MALEC" z
siedzib¹ przy ul. Waryñskiego 19/21, 59 - 920 Bogatynia. Celem
Stowarzyszenia jest niesienie pomocy dzieciom poprzez wspieranie i
pomoc dzieciom pochodz¹cym z rodzin wielodzietnych, œrodowisk
biednych, dotkniêtych bezrobociem i uzale¿nieniami, wyrównanie
szans edukacyjnych, prowadzenie do¿ywiania, szerzenie oœwiaty i
profilaktyki zdrowotnej, organizowanie pomocy psychologicznej i
socjoterapeutycznej, rozwi¹zywanie problemów wychowawczych i
¿yciowych rodzin, jak te¿ pomoc Stowarzyszenia Rzymskokatolickiej
Parafii Œw. Marii Magdaleny w Bogatyni w dokoñczeniu budowy
Domu Parafialnego ze Œwietlica Œrodowiskow¹ i Sto³ówk¹
Charytatywn¹ i prowadzenie Œwietlicy Œrodowiskowej w
wybudowanym obiekcie, który w przysz³oœci sta³by siê siedzib¹
Stowarzyszenia.
W zwi¹zku z powy¿szym prosimy o Wasz¹ pomoc.
Zgodnie z ustaw¹ o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i wolontariacie,
podatnik mo¿e przekazaæ 1% podatku nale¿nego fiskusowi na
wsparcie organizacji, która realizuje dzia³ania po¿ytku publicznego.
Jedn¹ z takich organizacji jest Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju,
Integracji i Pomocy Dziecku "MALEC" (nr Krajowego Rejestru
S¹dowego 0000056400). Mo¿na zatem przekazaæ czêœæ swojego
podatku na pomoc dzieciom na numer konta Stowarzyszenia
"MALEC".
BZ WBK I O/Bogatynia

Cz³onków zwi¹zku informujemy, ¿e od dnia 25 marca
(zbieg³o siê to z wydaniem bonów towarowych w
pierwszych dniach kwietnia), decyzj¹ Komisji
Miêdzyzak³adowej, ka¿dy otrzyma brelok do kluczy z
¿etonem do wózka na zakupy na którym umieœciliœmy logo
naszej organizacji zwi¹zkowej. Breloki s¹ do odebrania u
przewodnicz¹cych oddzia³owych.

* Czytelnik - pracownik poch.V zada³ pytanie dlaczego najd³u¿szy
kurs przewozów pracowniczych Zgorzelec - V pochylnia na
zmianach II i III obs³uguj¹ notorycznie niewygodne, wys³u¿one,
kupione przez PKS z niemieckiego demobilu autobusy przeznaczone
raczej do komunikacji miejskiej a nie do 40 km przewozów? O
odpowiedŸ poprosiliœmy G³ównego Specjalistê- Kierownika Dzia³u
Przewozów Pracowniczych AS mgr. Krzysztofa Banasika który
udzieli³ nam pisemnie odpowiedzi, ¿e autobusy których standard
budzi sporo zastrze¿eñ pracowników doje¿d¿aj¹cych ze Zgorzelca na
poch. V od 01.04.2006r. zosta³y wycofane z obs³ugi d³ugich tras
w
M.D.

86 1090 1971 0000 0001 0491 9241
Prezes Stowarzyszenia
Zofia I¿ycka

Wiceprezes Stowarzyszenia
ks. Aleksander M. Leszczyñski

Porady prawne
Informujemy, ¿e 9 i 23 maja bie¿¹cego 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.
K.M.

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. 10.04.2006r. Kontakt: tel. 075 773 6170; fax. 075 773 5326

Potrzebujesz
szybko pieniêdzy?
Po¿yczka od rêki
¯adnych ukrytych op³at!

Zapraszamy do Partnera Sprzeda¿y
Banku BPH SA
w Zgorzelcu ul. Krupiñskiego 6
tel. 075 7755732 lub 502 664 127

