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Wakacje zbli¿aj¹ siê nieuchronnie do koñca i w³aœnie po 
powrocie z urlopu z wielk¹ satysfakcj¹ zauwa¿am, ¿e nasz biuletyn sta³ 
siê jeszcze bardziej poczytny. Do komentowania jego treœci zabra³ siê 
jeden ze zwi¹zków zawodowych z Kopalni. Nie bêdê tego ocenia³ 
dziwiê siê tylko, ¿e zamiast przejmowaæ siê sytuacj¹ za³ogi, ich domen¹ 
staje siê sk³ócanie i szukanie winnych. Jednak sam fakt czytania myœlê, 
¿e trzeba odebraæ pozytywnie....

Mimo lipcowych upa³ów BOT wraz z Zarz¹dem Kopalni 
jeszcze bardziej podgrza³ atmosferê, wrêczaj¹c nam zwi¹zkowcom 
biznes plany planowanej restrukturyzacji. Nie powinno siê ich 
komentowaæ ani oceniaæ przed rozmowami z Zarz¹dem, jedyne co 
mogê powiedzieæ: taki biznes plan pracownikom, kopalni ani BOT-owi 
korzyœci nie przyniesie. Zastanawiaj¹cym jest fakt, ¿e firmy które ten 
plan opracowywa³y dla Zarz¹du dziwnym trafem nie posiada³y 
wszystkich informacji, zw³aszcza na temat umowy spo³ecznej?! Có¿ 
wiêcej na ten temat pisaæ, myœlê, ¿e to ostatnie tak delikatne ostrze¿enie 
przed dzik¹ restrukturyzacj¹. Za chwilê bêd¹ ju¿ tylko czyny. Sekcja 
Wêgla Brunatnego NSZZ "S" kierunek nam pokaza³a wchodz¹c w spór 
zbiorowy z Rz¹dem RP miêdzy innymi za brak dialogu spo³ecznego..

Przew. Wojciech Ilnicki

tylko z tym argumentem siê zgodziliœmy.
Argumentacja nasza nie zawsze by³a akceptowana, bo nie mog³a. Uk³ad 

28 lipca br. odby³o siê posiedzenie Rady Nadzorczej BOT w³aœcicielski skrupulatnie monitoruje ka¿d¹ i ka¿dego wypowiedŸ. 
KWB Turów S.A. W posiedzeniu wzi¹³ udzia³ pe³ny, piêcioosobowy Zadaniem Zarz¹du jest realizowanie polityki w³aœcicielskiej holdingu, 
sk³ad Rady. 30 czerwca br. Minister Skarbu Pañstwa powo³a³ na ale czy Zarz¹d do koñca mówi to, o czym myœli - tego nie wiemy.
swojego reprezentanta w sk³ad Rady Nadzorczej BOT KWB Turów Nie wchodzi siê dwa razy do tej samej wody. Nasi s¹siedzi ju¿ siê w niej 
S.A. Pana Mieczys³awa Lichy. W tym momencie, zgodnie ze Statutem wyk¹pali, czy my mamy byæ nastêpnymi?
Spó³ki, ka¿dy akcjonariat mia³ swoj¹ reprezentacjê w Radzie. To 
spowodowa³o, ¿e Rada postanowi³a uzupe³niæ w swoim sk³adzie wakat 
wiceprzewodnicz¹cego. W g³osowaniu tajnym podjêto uchwa³ê w 
sprawie wyboru wiceprzewodnicz¹cego. Zosta³ nim Czes³aw 
Wojciechowski. Aktualnie w sk³ad Rady Nadzorczej Spó³ki wchodz¹:
- Antoni Pietkiewicz - Przewodnicz¹cy RN,
- Czes³aw Wojciechowski - Wiceprzewodnicz¹cy RN,
- Mieczys³aw Lichy - Cz³onek RN,
- Roman Brodniak - Cz³onek RN,
- Stanis³aw Sidorowicz - Sekretarz RN.

Dalszy ci¹g porz¹dku posiedzenia Rady mia³ charakter 
analityczno-informacyjny. Zarz¹d informowa³ Radê o istotnych 
problemach Spó³ki oraz udziela³ wyjaœnieñ na nurtuj¹ce problemy. 

Spokojny przebieg obrad trwa³ do momentu, w którym Zarz¹d 
przedstawi³ Radzie informacjê o stanie realizacji prac 
restrukturyzacyjnych w BOT KWB Turów S.A. za okres 01.04.2006 r. 
do 31.06.2006 r. Wspólnie z Romanem Brodniakiem wyraziliœmy 
zdecydowany sprzeciw wydzielaniu dzia³alnoœci pomocniczej 
Spó³ki. Negacja ta nie polega³a na stwierdzeniu "nie, bo nie", lecz na 
zwróceniu uwagi, na zagro¿enia za tym id¹ce. Jakkolwiek dzia³alnoœæ 
medyczna i socjalna mog¹ konkurowaæ na zewn¹trz i wrêcz wskazane 
jest ³¹czenie ich ze swoimi odpowiednikami elektrowni, to dzia³alnoœæ 
transportowa, jako krwioobieg kopalni, ma znacznie mniejsze 
mo¿liwoœci konkurencyjne z uwagi na przewa¿aj¹c¹ iloœæ pojazdów 
terenowych do przewozu ludzi i sprzêtu. Je¿eli wzi¹æ pod uwagê 
wysoko wyspecjalizowan¹ dzia³alnoœæ remontow¹, skoncentrowan¹ na 
naprawach i remontach maszyn i urz¹dzeñ górniczych, to wy³¹czanie 
tej dzia³alnoœci staje siê nie zasadne. S³u¿by energo-mechaniczne na 
brak pracy nie narzekaj¹, przeciwnie, z trudnoœci¹ (z braku mocy 
przerobowych) realizuj¹ powierzane im zadania. Jaki sens ma 
wydzielenie dzia³alnoœci transportowej i remontowej, je¿eli ponad 90 
% przychodów nowo powsta³ych podmiotów ma pochodziæ od 
podmiotu, który je wydzieli³? Na pewno lepiej i ³atwiej siê zarz¹dza - 

Z posiedzenia Rady Nadzorczej

S. Sidorowicz

1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17 wybucha powstanie. 
Walki trwaj¹ 63 dni do 2 paŸdziernika 1944, kiedy to 

zostaje podjêta decyzja o ich zaprzestaniu. Powstañcy i ludnoœæ 
cywilna do 5 paŸdziernika opuszczaj¹ stolicê i udaj¹ siê do niewoli. 

Od strony militarnej powstanie by³o wymierzone przeciwko 
Niemcom, jednak jego g³ównym celem by³a próba ratowania 
powojennej suwerennoœci, a byæ mo¿e tak¿e niepodleg³oœci Polski, 
poprzez odtworzenie w stolicy Polski legalnych w³adz pañstwowych, 
bêd¹cych naturaln¹ kontynuacj¹ w³adz przedwojennych. Mia³o to 
uniemo¿liwiæ narzucenie Polsce marionetkowych w³adz 
uzale¿nionych od Zwi¹zku Radzieckiego, którego wojska w³aœnie 
zbli¿a³y siê do Warszawy. Walki trwa³y 63 dni. Straty po stronie polskiej 
to 18 tys. zabitych i ok. 25 tys. rannych ¿o³nierzy, oraz ok. 120-200 tys. 
ofiar spoœród ludnoœci cywilnej. Wœród zabitych przewa¿a³a m³odzie¿ 
w tym ogromna wiêkszoœæ warszawskiej inteligencji. Po stronie 
niemieckiej straty wynosi³y 17 tysiêcy zabitych i 9 tysiêcy rannych. W 
czasie walk zburzonych zosta³o ok. 25% zabudowy miasta, a po ich 
zakoñczeniu dalsze 35%. Wobec zburzenia ok. 10% podczas walk we 
wrzeœniu 1939 i 15% w wyniku powstania w getcie warszawskim, pod 
koniec wojny ok. 85% miasta le¿a³o w gruzach. Zniszczony zosta³ 
wielowiekowy dorobek kulturalny i materialny.

Powstanie Warszawskie

R.S.

Energetykom i ich rodzinom

a w szczególnoœci cz³onkom NSZZ "Solidarnoœæ"

przy BOT Elektrownia Turów S.A.

w dniu ich œwiêta najserdeczniejsze ¿yczenia

wszelkiej pomyœlnoœci w ka¿dej chwili ¿ycia,

jasnych horyzontów i radosnej przysz³oœci,

bezpiecznej i spokojnej pracy oraz godziwej

i satysfakcjonuj¹cej p³acy ¿yczy

Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ "Solidarnoœæ"

przy BOT KWB Turów S.A.



Miesi¹c lipiec up³yn¹³ i da³  nam wszystkim mocno w koœæ. 
Wystêpuj¹ce w tym okresie temperatury by³y niespodziewanie okrutnie 
wysokie. Temperaturê na stanowiskach pracy potêgowa³y 
niejednokrotnie pracuj¹ce maszyny i urz¹dzenia. W kabinach maszyn 
podstawowych i sprzêtu pomocniczego temperatury po ich nagrzaniu 
osi¹ga³y zawrotne wielkoœci. Organizm cz³owieka znacznie odczuwa 
wystêpowanie takich temperatur. Wystêpuje ogólne zmêczenie i utrata 
si³ czasami omdlenia i inne bardziej dotkliwe zjawiska. Organizm 
cz³owieka dzia³aj¹c obronnie na temperaturê powoduje wydzielanie siê 
potu, a to z kolei wymaga spo¿ywania odpowiedniej iloœci p³ynów w 
celu nie dopuszczenia do odwodnienia organizmu. Ponadto wskazane 
jest równie¿ czêstsze robienie przerw w pracy w celu regeneracji 
utraconych si³ na wskutek wysokiej temperatury.

W ten gor¹cy czas Zarz¹d Kopalni podgrza³ atmosferê 
dodatkowo powrotem do koncepcji tworzenia spó³ek. Pomimo, ¿e jest 
czas urlopowy i ¿ar leje siê z nieba w³odarze z BOT-u z ca³¹ 
konsekwencj¹ w dzia³aniu promuj¹ swoje pomys³y ukierunkowane na 
uszczuplenie obszaru dzia³ania kopalni. Œmia³o mo¿na nazwaæ to 
pomys³ami lub nawet eksperymentami na ¿ywym organizmie jakim 
jest kopalnia i jej za³oga. Z przekazanych przez Zarz¹d kopalni 
zamierzeñ restrukturyzacyjnych oprócz ogólnych chêci i zapewnieñ co 
do zasadnoœci i celowoœci oraz potrzebie tworzenia spó³ek nie wynikaj¹ 
np. efekty ekonomiczne przedsiêwziêcia oraz co dla zwi¹zku 
wa¿niejsze efekty spo³eczne dla za³ogi tworzonych spó³ek.
Nasz zwi¹zek ju¿ raz odniós³ siê do zamiaru tworzenia spó³ek, ¿e bez 
wskazania widocznych efektów ekonomicznych i spo³ecznych nie ma 
¿adnej zgody na ich tworzenie. W³odarze z BOT przy okazji lej¹cego 
siê ¿aru z nieba mieli chyba na uwadze to, ¿e zdolnoœæ widzenia i 
czujnoœæ zwi¹zku jest uœpiona, lecz dalece siê pomylili.
Dzia³ania w zakresie tworzenia spó³ek nic nie maj¹ wspólnego ze 
zdrowym rozs¹dkiem i koniecznoœci¹ lub potrzeb¹ ich tworzenia.
Mo¿e na powa¿nie i z pe³n¹ determinacja powinniœmy wspólnie 
zastanowiæ siê na przysz³oœæ, co w takie upa³y zrobiæ ¿eby ul¿yæ 
pracuj¹cej za³odze.

Bardzo gor¹co by³o nam w lipcu - przyczyn¹ by³y upa³y, ale 
przy takim konsekwentnym postêpowaniu Zarz¹du BOT, gorêtszym 
miesi¹cem mo¿e okazaæ siê np. miesi¹c paŸdziernik i to nie za spraw¹ 
wysokiej temperatury tylko temperamentu górników z Turowa.

¯ar z nieba a z nim p³yn¹ spó³ki

R.S.

W.I.

17.06.2006 roku dru¿yna juniorów m³odszych MKS 
"Granica" Bogatynia prowadzona przez trenera Marka Ma³kiewicza 
(pracownika oddzia³u g-5, cz³onka naszego zwi¹zku) zakoñczy³a 
rozgrywki o mistrzostwo klasy okrêgowej juniorów m³odszych. Tak jak 
pierwszym razem w sezonie 2004/2005 i tym razem m³oda dru¿yna nie 
da³a najmniejszych szans swoim rywalom. W 26 meczach zdoby³a a¿ 
119 bramek trac¹c zaledwie 13. Ró¿nica miêdzy "Granic¹" a zespo³em 
który zaj¹³ drugie miejsce w tabeli wynosi³a a¿ 10 punktów. Potwierdza 
ona mistrzowskie przygotowanie zawodników do rozgrywek przez ich 
trenera Marka Ma³kiewicza, który prowadzi zespó³ dopiero od dwóch 
sezonów. Jego determinacja i ogromne zaanga¿owanie motywowa³o 
niejednokrotnie ch³opców do walki. Na uwagê zas³uguje równie¿ 
w³aœciwa atmosfera, któr¹ stworzy³ w dru¿ynie trener Ma³kiewicz. 
Duch walki fair-play towarzyszy³ dru¿ynie juniorów w ka¿dym meczu. 
Gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów.

P.S. Artyku³ powsta³ ok. miesi¹c temu. Zdecydowaliœmy siê 
go zamieœciæ pomimo, ¿e P. Ma³kiewicz z niezrozumia³ych przyczyn 
zosta³ odwo³any przez w³odarzy klubu z funkcji trenera. Tak to ju¿ 
bywa, ¿e sukcesy m³odych pi³karzy pewnie bêdzie sobie chcia³ 
przypisywaæ ktoœ inny...

M³odzi pi³karze

W dniu 4 lipca 2006 przedstawiciele NSZZ 
"Solidarnoœæ", NZZG, ZZ Kadra oraz ZZP zwrócili siê 
wspólnym pismem do Zarz¹du BOT Górnictwo i 
Energetyka S.A. o zezwolenie na sponsoring Klubu 

Sportowego Turów przez Kopalniê, wskazuj¹c na rolê i znaczenie 
swojej Firmy i BOT Górnictwo i Energetyka S.A. w kszta³towaniu 
wizerunku Grupy BOT na terenie Zag³êbia Turoszowskiego, jak i na 
terenie ca³ego kraju.

W odpowiedzi Prezes BOT P. Skowroñski podkreœli³, ¿e cyt. 
...wydatki przeznaczane na dzia³alnoœæ marketingow¹, w tym na 
sponsoring klubów sportowych musz¹ byæ w ka¿dym przypadku 
adekwatne do wartoœci uzyskiwanych z tego tytu³u us³ug w postaci 
reklamy marki i produktu. Uwzglêdniaj¹c powy¿sze uwarunkowania 
przewidujê, ¿e sponsoring BOT KS Turów w najbli¿szym sezonie jest 
mo¿liwy. Stosowne decyzje podejm¹ Zarz¹dy BOT KWB Turów S.A. i 
BOT Elektrownia Turów S.A.

Dziœ ju¿ wiemy, ¿e w nadchodz¹cym sezonie 2006/2007 
dziêki pozytywnej decyzji Zarz¹du BOT Górnictwo i Energetyka dalej 
bêdziemy mogli dopingowaæ naszych koszykarzy spêdzaj¹c mi³o i 
integracyjnie swój wolny czas.

Do czasu wydania naszego biuletynu informacyjnego 
kontrakty z  koszykarsk¹  dru¿yn¹ “Turowa” podpisali: trener Saso 
Filipovski (Olimpia Ljubljana - S³owenia), asystent trenera Boban 
Mitev (Anwil W³oc³awek), Dragisa Drobnjak (Olimpia Ljubljana), 
£ukasz Koszarek (Polonia SPEC Warszawa), Krzysztof Roszyk 
(Polonia SPEC Warszawa), Robert Witka (Anwil W³oc³awek), Kelati 
Thomas (Dexia Mons - Belgia) Andres Rodriques (Dynamo Moskwa 
Region), Mujo Tuljkoviæ (Helios Domzale), Vjeko Petroviæ (Geoplin 
Slovan Ljubljana), Vlado Pasaliæ (Slovana Lubljana), Slobodan 
Ljubotina (BC Mega Jshrana), Bartosz Bochno (KKS Turów 
Zgorzelec).Wszystkim ¿yczymy sukcesów i udanego sezonu!

Koszykówka zostaje

M.D.

W dniu 27 lipca br. w Katowicach odby³o siê posiedzenie 
Rady Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarnoœæ"  
(cz³onkiem rady jest Wojciech Ilnicki) Rada podjê³a uchwa³ê w 
sprawie wszczêcia z dniem 28 lipca sporu zbiorowego z Ministrem 
Gospodarki i Ministrem Skarbu na podstawie pe³nomocnictwa 
udzielonego decyzj¹ Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "S" w dniu 
11.07.2006r. Przedmiotem sporu jest brak dialogu spo³ecznego i nie 
realizowanie zawartych Porozumieñ przez Ministra Gospodarki i 
Ministra Skarbu Pañstwa z sekcjami zrzeszonymi w Sekretariacie 
Górnictwa i Energetyki. Harmonogram dzia³añ przewiduje spotkanie 
wyjaœniaj¹ce w ci¹gu 14 dni od zg³oszenia, negocjacje w³aœciwe w 
ci¹gu 7 dni od spotkania w³aœciwego oraz podpisanie porozumienia lub 
protoko³u rozbie¿noœci.

Spór zbiorowy w SGiE

M.D.

Przeszeregowania w statystyce
W ramach uruchomionych przeszeregowañ w m-cu lipcu 

2006r. otrzyma³o wy¿sz¹ kategoriê p³ac:
-855 pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
-189 pracowników zatrudnionych na stanowiskach nierobotniczych.

Kategoria 

zaszeregowania

Iloœæ przeszeregowanych 

pracowników

Kategoria 

zaszeregowania

Iloœæ przeszeregowanych 

pracowników
6 30 15 27
7 82 16 22
8 159 17 8
9 174 18 5
10 147 19 3
11 139 20 2
12 140 21 0
13 66 22 2
14 39 23 3

Juniorzy m³odsi MKS “Granica” Bogatynia z by³ym trenerem.



Nasze interwencje
Uwa¿aj jak idziesz, "bo jak upadniesz to nie zachowa³eœ ostro¿noœci".

Pracownicy udaj¹cy siê do i z pracy napotykali liczne 
utrudnienia w postaci ubytków w nawierzchni, potykaj¹c siê i omijaj¹c 
dziury w chodniku prowadz¹cym do ³aŸni V-pochylni.
,,Solidarnoœæ" przy wspó³pracy z ZSIP poczyni³ starania doraŸnej 
eliminacji nieprawid³owoœci - docelowo zgodnie z obietnic¹ 
kierownika ³aŸni po³o¿ony zostanie nowy asfaltowy dywanik.  Panie 
kierowniku czekamy spe³nienia ostatecznej obietnicy.
Nadszed³ czas aby kompetentne s³u¿by w BOT KWB Turów S.A. 
podjê³y w koñcu dzia³ania i doprowadzi³y dojœcie do ³aŸni do stanu 
przynajmniej zbli¿onego  jakoœciowo do dojœcia do biur po przeciwnej 
stronie.
Redakcja apeluje, aby  kompetentne s³u¿by wnikliwiej przygl¹da³y  siê 
podleg³ym rejonom, nie czekaj¹c na zg³oszenia pracowników lub 
interwencje organizacji zwi¹zkowych.

Na apel pracowników "Solidarnoœæ" interweniowa³a u 
G³ównego Specjalisty d.s. Pracowniczych w sprawie zamkniêtego na 
czas urlopu sprzedawcy kiosku na pochylni V. Dzieñ po naszej 
interwencji kiosk zosta³ otwarty wraz ze z³o¿eniem nam obietnicy ¿e 
sytuacja wiêcej siê nie powtórzy.

Na proœbê pracowników - naszych cz³onków wyjaœniliœmy 
równie¿ w Dziale Socjalnym sprawê  zró¿nicowanych warunków 
zakwaterowania w oœrodku wczasowym w Pobierowie Jak nam 
wyjaœniono dodatkowe miejsca zosta³y zamówione ju¿ po tzw 
"lustracji oœrodka" z powodu du¿ej iloœci chêtnych chc¹cych spêdzaæ 
urlop w³aœnie tam. W³aœciciel zapewnia³, ¿e maj¹ one odpowiedni 
komfort i standard. Poniewa¿ prawda okaza³a siê zupe³nie inna, w 
przysz³ym roku ten oœrodek w takiej iloœci miejsc nie bêdzie brany pod 
uwagê przy wyborze oœrodków wypoczynkowych.

Przejœcie przy ³aŸni V poch. w kierunku placu rozwozów.

R.S.

Zatrudnienie na dzieñ 30.07.06

L.P. Pion/S³u¿ba       Stan w dniu 31.07.2006 Ogó³em
robotniczych nierobotniczych

1 D 51 53 104
2 DA 172 56 228
3 DT 43 58 101
4 DE 60 97 157
5 EF - 71 71
6 TG 20 73 93
7 TEM 517 133 650
8 TZ 1513 115 1628
9 TT 78 56 134
10 DI 586 127 713
11 ZTiST 340 64 404

Ogó³em 3380 903 4283

Goœæ “Solidarnoœci”
11 sierpnia w kopalnianej "Solidarnoœci" goœci³a Pani Pose³ 

R.P. El¿bieta Witek. Na spotkaniu poruszano bie¿¹ce sprawy kopalni 
nurtuj¹ce zwi¹zkowców ze szczególnym uwzglêdnieniem planu 
zewnêtrznej restrukturyzacji (wydzielanie spó³ek). Poruszono wa¿ny 
temat  dotycz¹cy powstania Zespo³u Trójstronnego ds. bran¿y wêgla 
brunatnego i braku dzia³añ w tym kierunku ze strony rz¹dowej. 
Dyskutowano równie¿ o roli zwi¹zkowców i wspó³pracy z PiS w 
nadchodz¹cych wyborach samorz¹dowych. Poni¿ej publikujemy 
krótki wywiad z Pani¹ Pose³.
    Pani Pose³, w BOT Kopalni Turów S.A. by³a ju¿ Pani wczeœniej, w 
jakim celu odwiedza Pani Kopalniê obecnie?
Pose³ El¿bieta Witek: Przyjecha³am do Kopalni na zaproszenie 
zwi¹zkowców z NSZZ "Solidarnoœæ". Poniewa¿ sama wywodzê siê z 
"Solidarnoœci", w zwi¹zku z tym jest to najlepsza ekipa, ¿eby z ni¹ 
porozmawiaæ o tym, co siê dzieje w Kopalni i jakie s¹ tu problemy. Jeœli 
bêdê mog³a w czymœ pomóc zwi¹zkowcom, to oczywiœcie t¹ pomoc¹ 
s³u¿ê.
    Jak uk³ada siê Pani wspó³praca ze zwi¹zkowcami z Turowa?
Pose³ E.W.: Znakomicie. Widzê siê z tymi Panami chyba ju¿ po raz 
trzeci, zawsze jest bardzo przyjazna i rzeczowa rozmowa. Wyje¿d¿am 
st¹d w poczuciu, ¿e w Kopalni Turów s¹ w³aœciwi ludzie na w³aœciwym 
miejscu.
    W czym Pani pomaga zwi¹zkowcom z naszej kopalni?
Pose³ E.W.: Przede wszystkich staram siê rozeznaæ problemy, które oni 
sygnalizuj¹ - tak jak to jest dzisiaj - i jad¹c do Warszawy bêdê stara³a siê 
tam o tych problemach rozmawiaæ z ministrami.
    Pani Pose³, dzia³a³a Pani w "Solidarnoœci" od 1980 roku, by³a Pani 
cz³onkiem podziemnej "Solidarnoœci" - proszê porównaæ "Solidarnoœæ" 
tamt¹ z lat 80-tych i t¹ dzisiejsz¹.
Pose³ E.W.: Polska siê zmieni³a, problemy w Polsce siê zmieni³y, wiêc i 
"Solidarnoœæ" musia³a równie¿ ulec pewnej zmianie. Wtedy my 
walczyliœmy o niepodleg³oœæ i wolnoœæ - dzisiaj tê wolnoœæ mamy, w 
zwi¹zku z tym trzeba j¹ utrzymaæ. Teraz s¹ zupe³nie inne problemy do 
rozwi¹zania. Ta dzisiejsza "Solidarnoœæ" ma ogromne zadanie do 
wykonania, poniewa¿ wiem, ¿e bezrobocie w Polsce jest ogromne, 
ludzie m³odzi maj¹ problemy - brak mieszkañ, pracy… Wiele osób 
opuszcza nasz kraj w poszukiwaniu pracy wyje¿d¿aj¹c za granicê, a 
tego wszystkiego chcielibyœmy unikn¹æ. W zwi¹zku z tym s¹ to nowe 
problemy, które stoj¹ przed "Solidarnoœci¹", zupe³nie inne ni¿ wtedy. 
Wtedy pracê mia³ ka¿dy, ale co z tego - by³a praca, by³y zarobki, ale nie 
mo¿na by³o nic kupiæ. Myœlê, ¿e to co pozosta³o z tamtej "Solidarnoœci" 
i w obecnej, to jest ta pewna idea - bez idei nie mo¿na dokonywaæ 
¿adnych pozytywnych zmian, a ta idea jednak w "Solidarnoœci" tkwi. 
To s¹ te korzenie z roku 1980, które okaza³y siê na tyle silne, ¿e 
przetrwa³y do dnia dzisiejszego i przynosz¹ owoce z czego siê bardzo 
cieszê.

Pos³anka R.P. El¿bieta Witek z mê¿em i asystentem siedzibie “Solidarnoœci”

El¿bieta Witek - pos³anka RP V kadencji obszaru jeleniogórsko-legnickiego, by³a 
za³o¿ycielem Komitetu PiS w powiecie jaworskim. Cz³onek NSZZ "Solidarnoœæ" od 
1980 r., przewodnicz¹ca Rady Okrêgowej NSZZ "Solidarnoœæ" Pracowników Oœwiaty 
i Wychowania w Jaworze, cz³onek zespo³ów negocjacyjnych z ramienia "Solidarnoœci" 
w sprawach dotycz¹cych oœwiaty, dzia³acz "Solidarnoœci" podziemnej, w stanie 
wojennym inwigilowana i skazana na trzy miesi¹ce aresztu za udzia³ w manifestacji 31 
sierpnia 1982 r. Uzyska³a z IPN status osoby pokrzywdzonej, otrzyma³a z³ot¹ odznakê 
sekcji krajowej oœwiaty i wychowania NSZZ "Solidarnoœci" za szczególne zas³ugi dla 
"Solidarnoœci".

Rozmawia³ Henryk Izydorczyk
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Porady prawne
Informujemy, ¿e 5 i 26 wrzeœnia 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.

Reklama dŸwigni¹ handlu ??

Foto ciekawostki

1 sierpnia br. prezydent Lech Kaczyñski spotka³ siê w Pa³acu 
Prezydenckim z liderami regionów i bran¿ NSZZ "Solidarnoœæ". 

Jednym z tematów spotkania by³ pakt spo³eczny. Prezydent 
potwierdzi³, ¿e jest gotów obj¹æ patronat nad umow¹ spo³eczn¹. - O ile 
znam wolê premiera, pakt bêdzie negocjowany - powiedzia³ Lech 
Kaczyñski. Zdaniem prezydenta g³ównym celem paktu powinno byæ 
zmniejszenie bezrobocia i wzrost wynagrodzeñ. Szans¹ na realizacjê 
tych za³o¿eñ jest dobra kondycja gospodarki. Prezydent zastrzeg³ 
jednak, ¿e nie mo¿na naruszyæ równowagi gospodarczej. - Proszê 
pamiêtaæ, ¿e g³ównym Ÿród³em finansowania tych za³o¿eñ musi byæ 
nasz rozwój co najmniej na poziomie oko³o 5 proc. rocznie. To jest 
g³ówne Ÿród³o finansowania tego, ¿eby pracownikom w Polsce dzia³o 
siê coraz lepiej - powiedzia³ prezydent. 

Reprezentanci "Solidarnoœci" przedstawili Prezydentowi 
postulaty dotycz¹ce usprawnienia dialogu spo³ecznego oraz problemy, 
z którymi borykaj¹ siê zwi¹zkowcy ró¿nych regionów i bran¿. M.in. 
podniesiono sprawê emerytur pomostowych i obywatelskiego projektu 
o zasi³kach i œwiadczeniach emerytalnych.

Zwi¹zkowcy przedstawili Prezydentowi trudn¹ sytuacjê w 
przemyœle stoczniowym i w s³u¿bie zdrowia (w szczególnoœci wyrazili 
swoj¹ obawê o wyp³atê zapowiedzianych podwy¿ek). 

Zwrócono uwagê na czêste nieprzestrzeganie przez 
pracodawców umów spo³ecznych zawieranych ze zwi¹zkami 
zawodowymi i traktowanie tych umów przez pracodawców w sposób 
instrumentalny - jako sposobu na za¿egnanie protestu. 

Omówiona zosta³a sytuacja w bran¿y energetycznej. 
Zdaniem reprezentantów NSZZ "Solidarnoœæ", jest ona bardzo z³a 
wskutek wieloletnich zaniedbañ, które mog¹ skutkowaæ powa¿nym 
zagro¿eniem bezpieczeñstwa energetycznego kraju. 

Rozmawiano równie¿ o niew³aœciwym - zdaniem 
zwi¹zkowców - funkcjonowaniu Wojewódzkich Komisji Dialogu 
Spo³ecznego, które przede wszystkim wymagaj¹ wsparcia 
finansowego z bud¿etu pañstwa. Poruszono ponadto problemy 
zwi¹zkowców w sektorze ochrony œrodowiska. 

Podczas spotkania Przewodnicz¹cy NSZZ "Solidarnoœæ" 
Janusz Œniadek zaprosi³ Prezydenta na Zjazd Krajowy NSZZ 
"Solidarnoœæ", który odbêdzie siê w dniach 28-30 wrzeœnia 2006 r. w 
Szczecinie. Prezydent RP przyj¹³ zaproszenie na zjazd oraz 
zapowiedzia³, ¿e bêdzie patronowa³ negocjacjom dotycz¹cym 
zawarcia paktu spo³ecznego. 

Zwi¹zkowcy u Prezydenta

�ród³o: www.prezydent.pl.

Na grzyby
C z ³ o n k ó w  z w i ¹ z k u  

informujemy o organizowanych w 
dniach 16 oraz 23 wrzesieñ 
wyjazdach rekreacyjnych na 
grzybobranie. Koszt wyjazdu 
(ubezpieczenie + transport) 10 z³. 
Zapisy od dnia 5 wrzeœnia w 
b i u r z e  K o m i s j i  
Miêdzyzak³adowej w budynku 
dyrekcji.  Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ pod nr telefonu 075 773 
6170.

W dniu 27 lipca w Zgorzelcu przy ul. 
Warszawskiej 1 (obok biura terenowego 
NSZZ “Solidarnoœæ”) zosta³o uroczyœcie 
otwarte biuro Poselsko - Senatorskie 
parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwoœci 
z okrêgu Legnicko - Jeleniogórskiego. W 
otwarciu uczestniczy³a Pose³ R.P. El¿bieta 
Witek z Jawora.

Biuro przyjmuje interesantów w ka¿dy 
poniedzia³ek i œrodê w godz. 15.00 - 17.00. 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Biuro Prawa i Sprawiedliwoœci

M.D.

OPOLSKA SKOK ZAPRASZA
DO SKORZYSTANIA Z SUPER OFERTY PO¯YCZKA


