
GÓRNICY!
Rząd nie zrealizował porozumienia z 17 stycznia. Złamał umowę społeczną, 
którą ministrowie w obecności premier Ewy Kopacz podpisali z reprezentantami 
pracowników z naszego regionu. Rząd nas okłamał. Okłamał i oszukał wszystkich 
mieszkańców naszego regionu, którzy wspierali nasz styczniowy protest. 

NOWA KOMPANIA WĘGLOWA 
Jak miało być:
Do końca września miała powstać Nowa Kompania Węglowa. Inwestorami dla NKW miały 
być spółki energetyczne, a docelowo całe górnictwo miało być powiązane z energetyką. 
Firmy skonsolidowanego sektora węglowo-energetycznego dawałyby stabilne miejsce pracy i 
perspektywę zrównoważonego rozwoju zarówno w kopalniach, jak i w energetyce. W polskich 
elektrowniach byłby spalany polski węgiel, z korzyścią dla odbiorców energii w Polsce. 

Jak jest:
Rząd nie zrobił nic, aby to porozumienie zrealizować. Po 9 miesiącach mydlenia ludziom oczu 
rządzący przyznali, że wbrew deklaracjom rządu, spółki energetyczne nie włączą się bezpośrednio 
w projekt tworzenia Nowej Kompanii Węglowej, mimo że to Skarb Państwa jest właścicielem tych 
spółek! Zamiast konsolidacji z energetyką spece z rządu uznali, że zrobią to inaczej. 30 września 
ogłosili, że dotrzymali słowa, tyle że inwestorem w NKW będzie należące do Skarbu Państwa, 
ale nie związane z energetyką Towarzystwo Finansowe Silesia. Wrócili tym samym do pomysłu, 
z którym tydzień wcześniej sami absolutnie się nie zgadzali, tłumacząc, że Unia przejęcie Kompanii 
przez TF Silesia uzna za niedozwoloną pomoc publiczną! To są po prostu kpiny!

INWESTORZY W BRZESZCZACH I MAKOSZOWACH
Jak miało być:
Do końca września kopalnia Brzeszcze miała trafi ć do Tauronu, spółki Skarbu Państwa z branży 
energetycznej. To zapewniłoby dalsze funkcjonowanie kopalni na wiele lat i spokojną pracę 
zatrudnionym w niej ludziom. Do nowego inwestora będącego spółką Skarbu Państwa miała 
trafi ć też kopalnia Makoszowy. Tym inwestorem miał być Węglokoks.

Jak jest:
Inwestora dla kopalni Brzeszcze nie ma. Spółka Restrukturyzacji Kopalń rozpisała przetarg 
publiczny. To oznacza, że kopalnię może kupić każdy i zrobić z nią, co mu się podoba. 
Kombinują, jak sprzedać to, co najbardziej dochodowe prywatnemu biznesowi, a resztę zaorać. 
A ludzie? To dla nich nie ma znaczenia. Z kopalnią Makoszowy jest podobnie. Dla niej też rząd 
nie znalazł inwestora i nie zrobił nic w tym kierunku. Nie wiadomo, co stanie się z tą kopalnią 
i z jej załogą. Też pewnie czeka na nią zaprzyjaźniony z rządem biznesmen.



Z oszustami i kłamcami z PO-PSL 
nie będziemy więcej rozmawiać!

To nie ma sensu.

Żadna z obietnic złożonych górnikom w ciągu 8 lat przez rząd 
Platformy Obywatelskiej nie została dotrzymana. Premier Donald Tusk

i premier Ewa Kopacz łamali umowy pisemne i ustne. 
I oni, i ich ministrowie kłamali rano, w południe i wieczorem. 

Kłamali nawet przez sen. 
Doprowadzili do najgorszego od 25 lat kryzysu w branży.

„Prawda jest taka, że właściciel, czyli Ministerstwo Gospodarki, generalnie 
w d... miało całe górnictwo przez siedem lat. Były pieniądze, a oni, wiesz, 
pili, lulki palili, swoich ludzi poobstawiali, sam wiesz, ile zarabiali, i nagle 
pierdyknęło”. (czerwiec 2014 roku, fragment rozmowy wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej z szefem 

CBA Pawłem Wojtunikiem, nagranie ujawnił tygodnik Do Rzeczy) 

Rząd się sam wyżywi, a co z ludźmi, co z górnikami i ich rodzinami?
Nie wiemy, czy dostaniemy wypłaty w listopadzie!

Nie wiadomo nawet, czy starczy na wypłaty w październiku! 

Oni teraz liczą, że pójdziemy palić opony pod rządowymi budynkami i bić się z policją. 

Taki jest ich polityczny cel. Chcą znaleźć pretekst, żeby pokazać górników w złym świetle. 

Skłócić społeczeństwo. Ale my nie damy się sprowokować. Poczekamy jeszcze trzy tygodnie 

i rozliczymy ich przy wyborczych urnach. Oni zasługują tylko na jedno: na wykopanie ich 

z rządowych stołków i sejmowych ław. 

Nigdy wcześniej tego nie robiliśmy, nigdy nie wskazywaliśmy, na kogo głosować, 
ale teraz musimy powiedzieć wyraźnie i dobitnie: 

Każdy, kto odda głos na Platformę Obywatelską, 
ten zagłosuje za zamykaniem kopalń, 

za likwidacją polskiego górnictwa! 

Jest tyle innych ugrupowań politycznych do wyboru. Im dajcie swoje głosy.

Głosujcie tak, aby po wyborach powstał rząd, 
którego jednym z pierwszych kroków 

będzie ratowanie polskiego górnictwa, polskich kopalń 
i setek tysięcy miejsc pracy w naszym regionie.

MKPS


