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Komisja Międzyzakładowa
NSZZ Solidarność’80
w 2018 roku.

Drodzy Związkowcy, jesteśmy Wam winni krótkie
sprawozdanie z działalności Komisji za 2018 rok.
W dniu 26 października 2018 roku odbyło się
Sprawozdawcze Zebranie Delegatów NSZZ Solidarność’80
KWB Turów. Delegaci z uznaniem przyjęli sprawozdanie
Przewodniczącego Piotra Kubisia, który przedstawił szereg
zagadnień z działalności związku mających wpływ na
warunki BHP oraz pracy i płacy pracowników w KWB Turów
jak i spółek zależnych. Musimy w tym miejscu podziękować

Wam drodzy związkowcy, bo niemal wszystkie te sprawy
były zgłaszane przez Was, były one wnikliwie analizowane
i omawiane na spotkaniach z Dyrektorem Oddziału KWB
Turów, Prezesami PGE GiEK, na Komisjach Socjalnych
oraz BHP. Oto kilka najważniejszych:
- 1 października 2018r po przeanalizowaniu całej
sytuacji w KWB Turów wokół Sporu Zbiorowego
z Pracodawcą oraz żądań sporowych z jakimi
wystąpiliśmy, jak i realizację porozumień płacowych
oraz po analizie - interpretacji zapisów autonomicznych
źródeł prawa w Kopalni, Komisja Międzyzakładowa
podjęła decyzję o zakończeniu Sporu Zbiorowego,
a pozostałe niewyjaśnione kwestie sporne powinny być
tematem dalszych rozmów z Pracodawcą i pozostałymi
organizacjami związkowymi.

Szukajcie nas w internecie : www.solidarnosc80.com
www.facebook.com/KmNszzSolidarnosc80KwbTurow

- W 2018 roku mieliśmy okazję dwukrotnie negocjować
porozumienie
płacowe.
Tabela
przeszeregowań
indywidualnych wzrosła od 1 maja o 2%, a następnie
od 1 września o 39 zł. W związku z realizacją całości
uzgodnień Pracownicy otrzymali nagrodę kwotową,
pozostała cześć wskaźnika została rozdysponowana na
zwiększoną premię za miesiąc grudzień. Na wystąpienie
Rady Społecznej Branży Węgla Brunatnego, z okazji
„barbórki” pracownicy otrzymali jednorazową nagrodę
w wysokości 1000 zł.
- Braliśmy udział w pracach zespołu przetargowego do
wyłonienia najlepszej oferty ubezpieczenia na życie dla
pracowników całej grupie PGE GiEK.
- Podczas pracy w Komisji BHP w KWB Turów
przekazywaliśmy Wasze uwagi i własne wnioski w celu
poprawy warunków pracy. A to min:
• pomalowania przejść dla pieszych na terenie placu
autobusowego i w okolicy dyrekcji, ponieważ były już
słabo widoczne podczas złej pogody
• wymiany wykładziny podłogowej w pomieszczeniu
socjalnym na K-14
• wymiany opon w samochodach terenowo- osobowych
• zgłosiliśmy
wadliwe
procedury
pobierania
i transportowania materiałów biologicznych do badań
podczas badań okresowych w Spółce Mega-Med
• zgłaszaliśmy i kontrolowaliśmy wadliwie działające
ogrzewanie, uszkodzone prysznice i zamki w drzwiach
na łaźni głównej i V pochylni. W związku z licznymi
skargami na warunki w łaźni głównej - doczekaliśmy
się kapitalnego remontu
• ostatnio zgłosiliśmy temat latarek dla pracowników na
odkrywce – bardzo kontrowersyjny temat
• wnioskowaliśmy o przebudowę drogi betonowej
w kierunku VII pochylni
• zgłosiliśmy poprawę drogi i chodnika na Turowie I
- Zgłaszaliśmy temat przestarzałego taboru wożącego
pracowników na terenie zakładu górniczego. Z zapewnień,
jakie otrzymaliśmy od Dyrektora - będzie on sukcesywnie
wymieniany na nowy, na dzień dzisiejszy oferty są
składane przez Volvo oraz Iveco, gdyż Staro-Many nie
są produkowane, a z informacji na rynku wynika, że
w najbliższym czasie może zostać wznowiona produkcja
Land Roverów.
- Jedną ze spraw, jaką zgłosiliśmy na początku 2018
roku, a do dziś niezałatwioną – jest wniosek o redukcję
dzikiej zwierzyny na terenie odkrywki. Na początku roku
otrzymaliśmy niepodpisany list pracownika oddziału
g-2, z prośbą o interwencję w temacie ataków dzików
na osoby, które w porach nocnych kontrolują stacje
napędowe i przenośniki. Pracownik napisał, że tylko my
możemy się tym zająć, bo inne związki mają pracowników
„gdzieś”, więc się zajęliśmy. Po rozmowie z Zawiadowcą
a następnie z Dyrektorem, zgłosiliśmy temat dla Komisji
BHP. Sprawa omówiona została przy udziale Koła
Łowieckiego „Diana” do którego ten teren należy, władz
Powiatu Zgorzeleckiego - które może wydać pozwolenie
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na redukcję i Urzędu Górniczego. Dziś wygląda to tak
– sprawa mogła być załatwiona, jednak tak szybko nie
będzie. W całą tą sytuację weszły prywatne animozje
pomiędzy pracownikiem KWB Turów, a Kołem Łowieckim
i temat zabrnął w ślepy zaułek i niewiarygodnie się
skomplikował. Jednak z zapewnień Dyrektora, temat jest
dalej załatwiany.
- Nasi przedstawiciele brali czynny udział w kontrolach
stanu BHP na oddziałach; e-1, e-2, e-3 i e-4 oraz
n-1, n-2, s-1, s-2 i s-3. Cieszymy się, że spostrzeżenia
i nieprawidłowości zgłoszone przez zespoły, były szybko
naprawiane i usuwane. Mamy nadzieję, że takie przeglądy
stanu bezpieczeństwa i higieny pracy będą się odbywały
cyklicznie, we wszystkich oddziałach Naszej Kopalni,
z korzyścią dla samego bezpieczeństwa pracowników.
- Kolejną sprawą, jaką Solidarność’80 zajmowała się
podczas tej kadencji, był brak wpisywania dniówek
zaliczanych do pracy górniczej w przodku, za które
pracownicy winni mieć przywilej wcześniejszego odejścia
na emeryturę i lepszej emerytury. Tak właśnie działo się
na oddziale m-1. Nasza interwencja sprawiła, że dozór
na oddziale zaczął wpisywać uprzywilejowane dniówki,
a osobom, które nie miały do tej pory tego wpisanego,
wyznaczyliśmy ścieżką dochodzenia przez Komisję
Weryfikującą, – czyli złożenia dokumentów potrzebnych
dla Zespołu powołanego przez Pracodawcę w celu
uznania i poprawnego zaliczenia w/w dniówek.
Nasi przedstawiciele godnie reprezentują Komisję
Międzyzakładową NSZZ Solidarność’80 i branżę górniczą w:
- Jesteśmy Członkami Zespołu Trójstronny D/s Branży
Węgla Brunatnego,
- wspólnie ze związkami zawodowymi z Bełchatowa
i TRZEMA z Turowa tworzymy Radę Konsultacyjną PGE
GiEK
- Piotr Kubiś jest Delegatem na Krajowy Zjazd Forum
Związków
Zawodowych
i
Członkiem
Zarządu
Wojewódzkiego FZZ
- Tworzymy Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energii NSZZ
S’80 Konfederacja
- Nasi związkowcy Piotr Kubiś, Jan Krasiński, Mirosław
Lezianka, Grzegorz Warisele, Bożena Celak, Edyta
Mucha, otrzymali Mandat Delegata na Zjazd Krajowy
NSZZ S’80 Konfederacja
- Na nową kadencję 2018 – 2022 - Sekretarzem w Komisji
Krajowej został wybrany Piotr Kubiś
- Przewodniczący Regionu Jan Krasiński, został
Wiceprzewodniczącym Konfederacji
- Jesteśmy aktywnym członkiem Zarządu Regionu
Dolnośląskiego NSZZ Solidarność’80
A jeśli chodzi o działalność w KWB Turów, bierzemy
czynny udział w:
- Komisji BHP
- Komisji Socjalnej
- Zespole do obchodów barbórkowych
- w zespole do wyboru ubezpieczyciela grupowego na życie.

Grupowe Ubezpieczenie Zdrowotne PZU
W tym roku po raz kolejny przetarg wygrał PZU.
Pracownicy PGE mieli do wyboru 4 warianty podstawowe
oraz dodatkowo niezdolność do pracy w wyniku NW lub
choroby +22zł, wariant Komfort +34,10zł oraz Komfort Plus
+66,60zł. Nowością była możliwość ubezpieczenia Partnera
życiowego oraz dziecka niepełnoletniego, (ale tylko do
wariantu Komfort Plus pod warunkiem, że pracownik też to
wybrał).
Sporo załogi dopytuje się, dlaczego znowu PZU?
Do przetargu przystąpiło kilka firm ubezpieczeniowych,
priorytetem było zmniejszenie składki a dołożenie sumy
za odszkodowanie, i to się udało zrobić, bo PZU złożyło
najkorzystniejszą ofertę.

Rekrutacja do KWB Turów

Cieszymy się, że uruchomiono przyjęcia do KWB
Turów, aczkolwiek Komisja Międzyzakładowa NSZZ
Solidarność’80 z niepokojem zauważa duże braki osobowe
na oddziałach górniczych i zwałowych. Lada moment
odejdą na emeryturę doświadczeni pracownicy – przodowi
maszyn podstawowych, którzy mogliby wyszkolić młodą
załogę, tylko tą młodą załogę trzeba ZATRUDNIĆ !

Zmiany do Zakładowego
Regulaminu Świadczeń
Socjalnych w KWB Turów.
W 2019 roku ładnych kilka miesięcy trwały
spotkania organizacji związkowych z Pracodawcą w celu
wprowadzenia zmian do obowiązującego Regulaminu
Świadczeń Socjalnych. W wielu kwestiach ciężko było
dojść do porozumienia i wypracować wspólne zapisy,
które pogodziłyby wszystkie strony, a jednocześnie były
zgodne z obowiązującym prawem i były przyjazne dla
pracowników Naszej Kopalni. Nie udało się jeszcze nigdy
i nikomu wypracować takiego Regulaminu, który by zadowolił
wszystkich, jednak zmiany, jakie będą obowiązywać od
2019r, choć w niektórych kwestiach zbliżą nas do
poprawy, jakości świadczeń socjalnych i wyprostują kilka
nieprawidłowości, co do których prawnicy i Pracodawca
mieli zastrzeżenia. Przedstawmy najważniejsze zmiany;

W § 13 pct. 3 dodano nowy zapis:
Dopuszcza się możliwość dofinansowania do obozów
sportowych, gdy nie ma możliwości przyznania tej formy
wypoczynku w ramach oferty własnej (obóz pływacki,
karate, szachowy, piłkarski itp.) dla dzieci pracowników,
które trenują w klubach sportowych. Dofinansowanie takie
możliwe będzie po złożeniu wniosku (podania) do Komisji
Socjalnej wraz z potwierdzeniem uczestnictwa przez
Klub Sportowy. Po uzyskaniu zgody Komisji Socjalnej –
wypłata należności pomniejszonej o odpłatność wynikającą
z tabeli odpłatności nastąpi po zakończeniu wypoczynku
i przedłożeniu faktury do Działu DLK. Dofinansowanie
realizowane będzie maksymalnie do wysokości średniego
kosztu zimowisk, kolonii, obozów organizowanych przez
Oddział w danym roku.

W § 14 nowy zapis,
dotychczas pracownik regulował całkowitą odpłatność
lub I ratę za kolonię przed wyjazdem:
Odpłatność za skierowanie dziecka na wypoczynek
winna być regulowana w sposób następujący: w przypadku
dziecka pracownika – odpłatność (lub pierwsza rata
łącznie z transportem) będzie potrącana z najbliższego
wynagrodzenia, kolejne raty należności będą potrącane

w kolejnych miesiącach, z tym, że za dzieci, które przed
wyjazdem na wypoczynek ukończyły 18 lat w pierwszej
kolejności będzie naliczony i potrącony podatek dochodowy
od wartości dofinansowania z Funduszu;

W § 16.
- Wyjazdy rekreacyjne od 2 do 6 dób dla osób uprawnionych
organizowane przez Dział Kadr i Spraw Socjalnych (DLK)
do:
a) Ośrodków Grupy Kapitałowej PGE - Ośrodki Elbest
Hotels
b) Ośrodka Wczasów Rodzinnych i Hotelu Trzy
Jeziora w Wieleniu,
c) DWR „Zgoda” w Karpaczu,
d) Innych Ośrodków Wypoczynkowych – nowy zapis
– które zostaną wybrane przez Komisję Socjalna przy
założeniach finansowych ZFSS na 2019r
- Osoby uprawnione mogą skorzystać z dofinansowania do
pobytów indywidualnych maksymalnie do 6 dób w danym
roku w niżej wymienionych obiektach:
- Ośrodkach Grupy Kapitałowej PGE - Ośrodki „Elbest
Hotels
- DWR „Zgoda” w Karpaczu Ośrodek Wczasów
Rodzinnych i Hotel Trzy Jeziora w Wieleniu;
- Inne Ośrodki Wypoczynkowe wskazane przez
Dział DLK w uzgodnieniu z Komisją Socjalną.
Zasady dotyczące korzystania z pobytów
indywidualnych w wymienionych wyżej ośrodkach
wypoczynkowych zostaną
opracowane i podane
załodze do wiadomości w formie informatorów
w sposób przekazu informacji przyjęty w Oddziale. –
Nowy zapis

W § 18 nowy zapis,
dotychczas pracownik regulował całkowitą odpłatność
lub I ratę za pobyt rekreacyjny lub indywidualny przed
wyjazdem.
W
przypadku
pracownika
z
najbliższego
wynagrodzenia zostanie potrącony podatek dochodowy
od wartości dofinansowania z Funduszu, a w następnych
miesiącach pozostała należność zgodnie z dyspozycją
pracownika zawartą we wniosku.
Zostały zmienione również zapisy w Regulaminie
Mieszkaniowym, oto najważniejsze z nich:
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-W § 3 pkt 1 wszystkich pożyczkobiorców
obowiązuje roczny okres karencji. W poprzednim
regulaminie roczny okres karencji obowiązywał
pożyczkobiorców, którzy starali się o pożyczkę
na 3 lata.
Pożyczki z Funduszu mogą być udzielone raz na
4 lata z zachowaniem rocznego okresu oczekiwania od
dnia spłaty. Istnieje również możliwość wcześniejszego
ubiegania się o pożyczkę po całkowitej spłacie wcześniej
udzielonej pożyczki. Decyzję w tej sprawie podejmuje
Komisja Socjalna na pisemną prośbę pracownika.

Zakup domu jednorodzinnego lub mieszkania w domu
wielorodzinnym w spółdzielni mieszkaniowej, instytucji
budującej domy w systemie działalności gospodarczej, od
osoby fizycznej (także na rynku wtórnym) oraz w drodze
przetargu – do 42.000 zł

-W § 5 pkt 4 zmianie ulega zapis dotyczący
przedstawiania umów kupna/ sprzedaży
– szczegóły w siedzibie związku lub w Dziale
Socjalnym

-W § 7 pkt 4
pracownik może być poręczycielem
wyłącznie 3 pożyczek,

Zwiększono o 1 000 zł pożyczki na remont
mieszkań, i tak można otrzymać na:
• Miesz.1 pokojowe – do 12000 zł
• Miesz.2 pokojowe – do 13000 zł
• Miesz.3 pokojowe – do 14000 zł
• Miesz. 4 pokojowe – do 15000 zł
-podwyższono kwotę
na zakup domu
jednorodzinnego lub mieszkania w domu wielorodzinnym
o 2.000 zł

w poprzednim Regulaminie nie było ograniczeń.
W związku z tym, poręczyciel poświadcza już we
wniosku o przyznanie pożyczki, iż może być poręczycielem
wnioskodawcy.

Benefit System

wcześniej jednak niż dopiero na rok 2019r. Jednak biorąc
pod uwagę, że po stronie pracodawcy leży obowiązek
technicznej obsługi platformy Systemu, oraz bezpośredniej
obsługi pracowników ( przyjmowanie deklaracji, zmiany
rodzajów kart, wydawanie kart, wprowadzania zmian
w 2 systemach), Pracodawca w chwili obecnej nie posiada
odpowiedniej liczby pracowników w Sekcji Socjalnej DLK,
by móc scedować na komórkę kolejne zadania. Brak jest
również możliwości zatrudniania nowego pracownika
(etatyzacja)
Pracodawca
jednak
wychodząc
naprzeciw
oczekiwaniom strony społecznej i pracowników,
rozpropagował przez Kierowników i Sztygarów na
oddziałach, ankietę z pytaniami chęci przystąpienia do
programu przez pracowników i członków rodzin.
Z przykrością stwierdzamy, że brak było
zaangażowania dozoru w rozpowszechnianiu ankiet
wśród pracowników. Sami, jako związek przekazywaliśmy
ankiety do załogi. Dziś wiemy że większość z pracowników
pozytywnie odniosło się do takiego programu, więc
czekamy na dalsze kroki pracodawcy do rozmów ze stroną
społeczną i wdrożenia Benefit Systemu w KWB Turów.
Czekamy również na poparcie tego projektu przez
pozostałe organizacje związkowe!

Podwyżki w Betrans i sukces
Solidarność’80

3. Regulacjami płacowymi, o których mowa w ust. 1 nie
będą objęci pracownicy, którzy osiągnęli za trzy miesiące
kalendarzowe średnie wynagrodzenie, wyliczone
ze stałych składników, przekraczające dwukrotność
średniego wynagrodzenia w Spółce za 2017 rok.
4. Decyzję o wysokości kwoty podwyżki wskazanej
w ust. 1 podejmuje Prezes Zarządu w porozumieniu
z bezpośrednim przełożonym uwzględniając ogólną
opinię o pracowniku, dyspozycyjność, absencje,
podnoszenie kwalifikacji a przede wszystkim
zaangażowanie w wykonywaną pracę.
5. Przeszeregowaniami, o których mowa w ust. 1 i 2 nie
będą objęci pracownicy ukarani karą porządkową, która
na dzień dokonania przeszeregowań nie uległa zatarciu.
6. Pracodawca zobowiązuje się podnieść kwotę dodatku
za pracę w systemie pracy trzyzmianowej ciągłej
i równoważnym systemie pracy do wysokości 20,00
zł za każdy przepracowany dzień roboczy począwszy
od 01.07.2018 r. Wysokość tego dodatku będzie
obowiązywać do 30.06.2020r.
7. Pracodawca zobowiązuje się do podwyższenia kwoty
dodatku za dyżury domowe, o których mowa w § 21
Regulaminu Wynagradzania z 10% na 20% za dyżury

Musimy wspomnieć i przypomnieć o propozycji
Solidarność’80,
wprowadzenia
w
KWB
Turów
programu Benefit System, którą, od co najmniej 2 lat
próbujemy przeforsować. W październiku 2017r Komisja
Międzyzakładowa wystąpiła oficjalnie z pismem do
Dyrektora KWB Turów, o umożliwienie uruchomienia
programu Benefit System dla pracowników Kopalni.
Rozmowy w temacie trwały podczas trzech spotkań
z Dyrektorem. 9 marca 2018r doszło do spotkania Dyrektora
z przedstawicielami firmy Benefit System, którego celem
było zapoznanie się z profilem działalności Benefit
System a dokładniej poznanie programu Multi Sport, oraz
poznania zasad ewentualnej współpracy. Żałujemy, że
nie zaproszono na to spotkanie strony społecznej, która
wnioskowała o ten program. Z pisma, jakie otrzymaliśmy
w dniu 05 kwietnia 2018 wynika, że Firma zaprezentowała
ofertę nielimitowanego dostępu do obiektów sportowych
w całej Polsce, a w szczególności w powiecie zgorzeleckim.
W ramach 3 abonamentów pracownicy mogliby korzystać z:
saun, siłowni, basenów, fitnessów, lodowisk itp. Ponieważ
Pracodawca założył, że program mógłby być finansowany
z ZFŚS zostanie przedstawiana taka propozycja nie

Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność”80,
informuje, że w dniu 06.07.2018 r. , Organizacje
Związkowe działające w PTS ,,Betrans’’ sp. z o.o.
podpisały z Zarządem tej Spółki Porozumienie
w sprawie podziału środków na wzrost wynagrodzeń
w 2018 roku pracowników PTS ,,Betrans’’ sp. z o.o.
-Centrala Spółki.

Strony tego Porozumienia ustaliły, że:
1. Pracodawca zobowiązuje się do podwyżek stawek
osobistego zaszeregowania od dnia 01.07.2018r.,
pracowników zatrudnionych w PTS ,Betrans’’ (Centrala)
na dzień 01.07.2018 r., średnio o kwotę 150 zł (nie
mniej niż 120 zł i nie więcej niż 180 zł) z wyłączeniem
pracowników zatrudnionych na okres próbny.
2. Maksymalną kwotę podwyżki otrzymają pracownicy,
którzy w 2017 roku nie zostali objęci żadnym
przeszeregowaniem oraz pracownicy, którzy otrzymali
podwyżkę wyłącznie z tytułu przedłużenia umowy
o pracę.

W związku z powyższymi zmianami, zmieniły
się wnioski i załączniki do wniosków – prosimy
o tym pamiętać!
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domowe pełnione w dni robocze i z 20% na 30% za
dyżury pełnione w soboty, niedziele i święta, począwszy
od dnia 01.07.2018 roku.
8. Pracodawca zobowiązuje się do podwyższenia kwoty
dodatku ryczałtowego za dojazdy do pracy, o którym
mowa w § 19 Regulaminu Wynagrodzeń z 0,13zł do
0,15zł za każdy km począwszy od 01.07.2018 roku.
9. Pracodawca zobowiązuje się wprowadzić dodatek
za pracę w soboty, niedziele i święta będące dla
pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go
rozkładem czasu pracy w wysokości 20,00 zł za każdą

przepracowaną sobotę, niedzielę i święto. Wysokość
tego dodatku ustalona została na okres od 01.07.2018
r. do 30.06.2020 roku. Dodatek ten będzie przysługiwał
pracownikom wykonującym pracę w innej organizacji
pracy niż system pracy trzyzmianowej ciągłej i system
równoważny.
Strony zgodnie postanawiają, że niniejsze
porozumienie kończy spory zbiorowe wszczęte
do dnia podpisania porozumienia, realizuje zapisy
istniejących porozumień oraz wchodzi w życie po
uzyskaniu zgody władz korporacyjnych.

Wycieczki Związkowe w 2018r.

W związku z dużym zainteresowaniem wycieczkami
integracyjnymi wspomnijmy, co działo się w minionym roku:
- październikowa Wycieczka do Niemieckiej Saksonii
- wrześniowa Praga
- majowa i wrześniowa wycieczka do Lwowa.
Bardzo duże zainteresowanie i prośby naszych
związkowców skłoniły nas do powtórzenia wycieczki do
Lwowa. Jak zwykle frekwencja dopisała, a klimat tego
miejsca sprawił, że wszyscy mieli wspaniałe nastroje.
- z okazji Dnia Dziecka byliśmy w Energylandii w Zatorze.
Drodzy związkowcy, mimo tego, że złośliwi
przyszywają nam łatkę biura turystycznego – tak – cieszymy
się, że to dzięki Wam możemy organizować te wspaniałe
chwile, kiedy w gronie samych przyjaciół spędzamy
razem czas i odpoczywamy od nerwowej rzeczywistości
codziennego dnia.
Mamy zamiar dalej to kontynuować i już w naszych
głowach rysują się pierwsze szkice wyjazdów na 2019 rok.
Wstępnie na 2019 rok zaplanowaliśmy kilka
atrakcyjnych wyjazdów integracyjnych.
Ze względów organizacyjnych, nie publikujemy
jeszcze naszych wszystkich propozycji, jednak zachęcamy
Was do śledzenia naszej strony internetowej www.
solidarnosc80.com oraz informacyjnych tablic ogłoszeń.
Szczegółów można też podpatrywać na www.facebook.
com/KmNszzSolidarnosc80KwbTurow

Zmierz się z cukrzycą
Uprzejmie informujemy , że od miesiąca października
2018 roku została uruchomiona Poradnia Diabetologiczna
w Przychodni przy ul. Pocztowej 13 w Bogatyni. Usługi będą
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świadczone komercyjnie dla pracowników którzy przystąpili
do ponadpodstawowej opieki medycznej – usługa w ramach
abonamentu. Szczegółowe informacje oraz rejestracja
u Koordynatora pod numerem telefonu 664 131 478.

Solidarrność’80 była widoczna
w całym Powiecie.

Delegacja
Komisji
Międzyzakładowej
NSZZ
Solidarnosc’80 KWB Turów wraz z Pocztem Sztandarowym
uczestniczyła w obchodach upamiętniających podpisanie
„Porozumień sierpniowych” w Szczecinie oraz złożyła

kwiaty pod pomnikiem poległych stoczniowców, którzy
zginęli walcząc o wolność. Braliśmy udział w obchodach
100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, oraz
w uroczystościach Forsowania Nysy Łużyckiej w Zgorzelcu.
Braliśmy udział w rajdzie rowerowym ku czci Bł.Ks. Jerzego
Popiełuszki do Działoszyna, oraz podczas związkowych
zawodów wędkarskich.

