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Niech Ten, który się narodzi
będzie wiarą, nadzieją i miłością
Waszego życia.
Niech będzie źródłem dobra
niesionego z radością tym,
którzy tego potrzebują.

Ciepłych i pełnych radosnej nadziei
świąt Narodzenia Pańskiego,
życzy
Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego
NSZZ „Solidarność”

Naprawdę nie ma już na co czekać
17 grudnia przed gmachem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbędzie się wielotysięczna
manifestacja organizowana przez Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy.
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Jarosław
Grzesik

Pokażmy co
znaczy Solidarność

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia.
Chciałbym w swoim felietonie napisać
coś miłego, ciepłego, ale najzwyczajniej
nie potrafię, kiedy obserwuję otaczającą
nas rzeczywistość. Na kolejach panuje
istny chaos, służba zdrowia powoli wykrwawia się, co rusz firmy naszego regionu ogłaszają masowe zwolnienia. Po
zwolnieniu 1500 pracowników Śląskiego Zakładu Przewozów Regionalnych,
przyszła kolej na masowe zwolnienia w
tyskim Fiacie. Dotykają one kolejnych
1500 pracowników, co oznacza zwolnienia w firmach pracujących dla Fiata.
Mówi się aż o 7 tysiącach ludzi mających
trafić na bruk.
Minister gospodarki obiecał interwencję, ale wszystko wskazuje na to,
że na nic ona się zdała, gdyż zarząd
spółki nie zmierza zmieniać swoich
planów. Dla tysięcy rodzin oznacza to,
że zbliżające się święta nie będą czasem radości.
Strona społeczna od dłuższego
czasu alarmowała, że przeniesienie produkcji Pandy do Włoch skończy się falą
zwolnień. Rząd nie reagował. Przyglądał się spokojnie interwencji włoskich
władz, które przekonały kierownictwo
Fiata do przeniesienia produkcji samochodów z Polski do deficytowych zakładów we Włoszech. Włoski rząd zrobił
to, o czym przez moment swej kadencji
nie pomyślał premier Tusk – posunął
się do interwencjonizmu państwowego.
Tusk mimo szalejącego kryzysu, pewnie dalej uważa, że wszystko może załatwić „niewidzialna ręka rynku”. Włosi,
Niemcy, Francuzi, wszyscy w Europie
bronią jak mogą swoich rynków pracy.
Tusk broni jedynie rynków finansowych
i korporacji.
Z pozoru to nie problemy branży
górniczej, ale tylko z pozoru. Spadek
produkcji przemysłowej w Polsce zaczyna się odbijać na kondycji kopalń.
Właśnie przeczytałem informację, iż
branża energetyczna chce wymusić
na spółkach węglowych drastyczne
obniżki cen węgla grożące utratą rentowności branży węglowej.
Czy możemy temu w jakiś sposób
zapobiec? Możemy dać wyraz swojemu
niezadowoleniu z polityki rządu Donalda
Tuska biorąc udział w referendach strajkowych, a następnie, kto wie, czy nie
w strajku solidarnościowym. Referenda
w sprawie przystąpienia pracowników
kopalń do regionalnego strajku generalnego na Śląsku i w Zagłębiu odbędą się
po Nowym Roku. Referenda strajkowe
będą dotyczyć udziału w strajku solidarnościowym z pracownikami sądownictwa, będącymi w sporze zbiorowym,
a nie mogącymi podjąć czynnej akcji
protestacyjnej. W istocie jednak jest to
strajk przeciwko polityce rządu, którego polskie prawo nie przewiduje. Nie
muszę chyba nikogo przekonywać do
słuszności postulatów Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego (szerzej o nich piszemy w środku
numeru). Proszę jednak o szczególną
mobilizację, niech nikt nie bagatelizuje
problemu. Pokażmy raz jeszcze co znaczy Solidarność.

fakty i opinie

JSW Chcą budować elektrownię słoneczną

Czy ktoś dostał udaru?

W sytuacji kiedy mamy pewną nadwyżkę w produkcji węgla kamiennego i trudności
z jego sprzedażą w Spółce Energetycznej Jastrzębie (spółka zależna Jastrzębskiej Spółki
Węglowej) ktoś wpadł na genialny pomysł, by
w bezpośrednim sąsiedztwie jastrzębskich
kopalń wybudować elektrownię słoneczną!
Jak tłumaczą przedstawiciele spółki
elektrownie słoneczne nie stanowią źródła
hałasu, nie emitują szkodliwych substancji,
nie powodują zanieczyszczenia środowiska
odpadami czy produktami spalania. Instalacja pilotażowa mogłaby powstać np. na zwałowisku kamienia kopalni „Borynia”.
Pomijam fakt, iż po bateriach słonecznych zostają zużyte ogniwa fotowoltaiczne
pełne ciężkich metali i wymagające utylizacji, nie mówiąc już o odpadach powstających przy ich produkcji - kadm, selen czy
arsen. Inna sprawa, że koszt takiej instalacji
jest pewnie niemały, a efekt w naszych warunkach klimatycznych może być daleki od
oczekiwań. Gorsze jest jednak to, że przedstawiciele Jastrzębskiej Spółki Węglowej
(jak kto woli SEJ), dają wyraźny sygnał opinii publicznej, iż węgiel jest brudnym paliwem - emituje szkodliwe substancje, powodują zanieczyszczenia środowiska odpadami
czy produktami spalania. Może ja tu czegoś
nie rozumiem, ale na chłopski rozum tak to
wygląda. Chyba nie powiecie, że Wasze odczucia są inne?
Jakub Michalski

Deklaracje
Piechocińskiego

JSW i KHW razem?

Tomczykiewicz ma pomysł…
Jastrzębska Spółka Węglowa może w przyszłości połączyć się z Katowickim Holdingiem Węglowym
- wynika z wypowiedzi wiceministra gospodarki Tomasza Tomczykiewicza.
Pomysł to nie nowy, gdyż już raz, wiosną
było o nim głośno. Wówczas kategorycznie sprzeciwił mu się ówczesny minister
gospodarki Waldemar Pawlak. Według
ówczesnych doniesień prasowych przejęcie KHW przez JSW byłoby możliwe, gdyby nie doszło do przygotowywanej emisji
obligacji holdingu, o wartości ponad 1 mld
zł. Pawlak uznał ten pomysł za zwykłe
spekulacje dziennikarskie.
Pawlaka w rządzie nie ma, temat
fuzji węglowej powrócił. Tym razem
jest on lansowany przez wiceministra
Tomasza Tomczykiewicza.

„Zakup Enei czy Bogdanki przez
JSW nie byłby uzasadniony, zwłaszcza
w przypadku lubelskiej kopalni, która jest
całkiem prywatna. Byłaby to w jakimś
stopniu nacjonalizacja, więc to nie ma
sensu. Ale państwo jako właściciel może
myśleć o zmianach struktury spółek węglowych, w których ma kontrolę. Gdy
patrzymy na Kompanię Węglową, JSW i
KHW, to nie możemy pozwalać, by któraś dołowała” - powiedział Tomczykiewicz w rozmowie z „Rzeczpospolitą”.
Zdaniem Tomczykiewicza JSW
stać na zakupy, zwłaszcza, że na kon-

Stachanowiec z Rydułtów

W Rydułtowach przy tutejszej kopalni
11 grudnia uroczysty koncert dała górnicza orkiestra dęta. Zdezorientowani przechodnie pomyśleli pewnie, że to spóźnione obchody Barbórki. Co jednak sobie
pomyśleli, kiedy chwilę później zawyły
syreny alarmowe? Może przedwcześnie
ktoś przypomina o 31 rocznicy wprowa-

dzenia stanu wojennego. Nic z tego. Okazuje się, że i występem orkiestry i wyciem
syren dyrekcja kopalni chciała oświadczyć światu, że udało jej się na czas zrealizować nałożony na kopalnię tegoroczny
Plan Techniczno-Ekonomiczny.
W pierwszej chwili słysząc to także
pomyśleliśmy, że to żart. Okazuje się

Gazeta Sekcji Krajowej Górnictwa
Węgla Kamiennego NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
Adres: 40-286 Katowice, ul. Floriana 7,
tel. 322-539-158

tach firmy jest ok. 2 mld zł, a poza tym
spółka bada rynek przed emisją obligacji za ok. 1 mld euro, czyli ponad 4
mld zł.
Akurat trudno nam do końca uwierzyć, że wiceminister Tomczykiewicz,
który jest gorącym orędownikiem gospodarki liberalnej i własności prywatnej
tak bardzo troszczył się o państwową
spółkę. Ale załóżmy, że tak jest. Skoro
tak, po jakiego Holding zadłużał się na 1
mld zł sprzedając obligacje skoro mógł
skorzystać z pomocy JSW?
jm

jednak, że dyrektor kopalni na poważnie to wymyślił. Mało tego, szefostwo
kopalni spotkało się z tej okazji na uroczystym obiedzie.
KWK „Rydułtowy-Anna” wykonała swój roczny plan jako jedna z pierwszych kopalń należących do Kompanii
Węglowej. Stało się tak m.in. dlatego,
że załoga eksploatowana była na Maksa, łącznie z weekendami. Fundusz
płac – jak się dowiedzieliśmy - został
w związku z tym wykorzystany, a zatem załoga dziś, mimo tak uroczystej
oprawy nie ma co liczyć nawet na
przysłowiowego karpia.
A swoją drogą sytuacja, sytuacja
jaka miała miejsce 11 grudnia w kopalni „Rydułtowy-Anna” jest, przyznacie sami, dość kuriozalna, przypomina żywcem obrazki z okresu PRL-u.
Ba, to pachnie stachanowską rywalizacją pracy. W Polsce rolę wzorca
do naśladowania w stachanowskim
stylu przyjął w 1947 górnik Wincenty
Pstrowski, który doczekał się swojego
pomnika. Kompania Węglowa ma jak
widać godnego następcę.

Nowy wicepremier i minister gospodarki
Janusz Piechociński pierwsze swoje kroki
skierował na Śląsk. Obok problemów tyskiego Fiata, śląskie górnictwo wydaje się
być jednym z jego priorytetów.
9 grudnia Piechociński pojawił się pod
kopalnią Wujek, gdzie złożył kwiaty przy
pomniku z okazji zbliżającej się rocznicy
pacyfikacji zakładu. Tam też spotkał się z
dziennikarzami. Jednym z głównych wątków pytań do nowego ministra gospodarki
były sprawy górnictwa.
Piechociński zapewnił, że wszelkie
zmiany dotyczące górnictwa będą przeprowadzane w uczciwej, przyjaznej współpracy ze stroną społeczną.
— Dotyczy to także reformy górniczych emerytur. Dobre reformy, to reformy
robione przy pełnej akceptacji społecznej.
My o taką akceptację będziemy zabiegać.
W przypadku pracujących pod ziemią górników nie mówcie o przywilejach, mówcie
o ciężkiej służbie, powinnościach i konsekwencjach.
Piechociński zaznaczył jednocześnie,
że na razie nie ma co się obawiać zmian
na stanowiskach prezesów spółek górniczych, gdyż po Śląsku zaczęły krążyć plotki o tym, iż będzie on pozbywał się pomału
ludzi związanych ze swoim poprzednikiem,
a jednocześnie partyjnym rywalem, Waldemarem Pawlakiem.
- Chcę uspokoić ludzi dobrej kompetencji, uczciwej, rzetelnej pracy. Najważniejsze, by z każdego z nas wydusić jak
najwięcej, to co w nim jest najlepsze, nie
tylko dla Śląska, ale i dla polskiej gospodarki.
Minister gospodarki zaznaczył jednocześnie, że węgiel to wielka szansa dla polskiej energetyki i trzeba znaleźć racjonalne
mechanizmy pogodzenia pakietu klimatycznego i potrzeb wytwarzania energii w
oparciu o krajowe surowce. Pewnie wnet
się okaże ile w deklaracjach Piechocińskiego autentycznych słów, ile kurtuazji, a
ile politycznej gry.
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KATOWICE Śląsk uczcił Dziewięciu z „Wujka”

Cześć i chwała bohaterom!

W Katowicach odbyły się uroczystości ku czci 9 górników z KWK „Wujek”, którzy 31 lat temu zginęli z rąk plutonu specjalnego Zmotoryzowanych Odwodów Milicji Obywatelskiej (ZOMO) „pacyfikującego” strajk przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. - Jesteśmy tutaj,
bo pamiętamy. Gdy zapomnimy, stracimy tożsamość - powiedział do zebranych lider śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” Dominik Kolorz.
Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, na obchodach pojawili się
politycy: minister pracy i polityki
społecznej Władysław KosiniakKamysz, wiceminister gospodarki
Tomasz Tomczykiewicz, prezydent
Katowic Piotr Uszok i wojewoda
śląski Zygmunt Łukaszczyk. Na
nich jednak się skończyło. Dwaj
ostatni wystąpili zresztą w charakterze gospodarzy. Głównymi bohaterami tegorocznych obchodów
znów byli górnicy zastrzeleni 31 lat
temu, a nie przedstawiciele władz i
zaangażowani w ich ochronę funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu.
- Jesteśmy dzisiaj tutaj z potrzeby
serca, tak jak każdego 16 grudnia
od 31 lat. Nie jesteśmy dziś oddzieleni żadnymi barierkami, tak jak
to było rok temu - rozpoczął swoje
wystąpienie przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”, za co został
nagrodzony oklaskami przez setki
katowiczan zgromadzonych przy
Pomniku Dziewięciu z „Wujka”.
Obchody masakry dokonanej
przez ZOMO na górnikach zdominowała próba odpowiedzi na pytanie: czy dzisiejsza Polska jest taką,
o jaką strajkujący wówczas walczyli
i za jaką polegli?
- My bardzo często pytamy w
dzisiejszych czasach, czy ta najwyższa ofiara złożona przez dziewięciu
zamordowanych górników z kopalni „Wujek” nie poszła na marne.
Ale myślę, że dzisiaj powinniśmy
zapytać samych siebie, czy my, jako
ludzie „Solidarności”, mieszkańcy
Śląska, mieszkańcy Polski, czasami
nie zapomnieliśmy o tym, o co oni
walczyli? Czy nie zapomnieliśmy o

godności? Czy nie zapominamy o
chrześcijańskich wartościach naszego narodu? Czy w pogoni za mamoną i koniunkturalizmem nie jesteśmy też winni temu, że nasz kraj
stacza się w pochyłość ciągłych kłótni, ciągłych swad i ciągłych burd?
- zastanawiał się Kolorz. - Nikt nie
kwestionuje tego, że ojczyzna nasza
jest ojczyzną wolną. Ale też należy
dzisiaj zadać pytanie: jak wykorzystujemy tą wolność? Dlaczego tak to
jest, że najbardziej ta wolność wykorzystywana jest prawdopodobnie, jak 31-32 lata temu, przez elity
polityczne. Dlaczego tak to jest, że
ci, którzy mają mandat wyborczy
od narodu, przedstawicieli społeczeństwa nie wpuszczają do Sejmu?
Dlaczego tak to jest, że zapominają,
że tak naprawdę władza nie należy
w nieskończoność do nich, a do narodu? - retorycznie pytał w swoim
krótkim przemówieniu.
Tegoroczne uroczystości były
bogatsze o dwa nowe elementy. Niezwykłą oprawę wizualną zapewnili... kibice GKS Katowice. Fanom 3krotnego zdobywcy Pucharu Polski
w piłce nożnej towarzyszyły race i
wielki transparent z hasłem „Pamiętamy o tradycji, jak siła i charakter stawiły się amunicji” oraz
wznoszony od czasu do czasu (ale w
odpowiednich momentach!) okrzyk
„Cześć i chwała bohaterom!”. Wyjątkową chwilą był też występ
trzech artystek z Centrum Kultury
w Knurowie, które wykonały utwór
„Żeby Polska była Polską”, odśpiewany wspólnie przez wszystkich
zgromadzonych na placu.
Wspomnienie dramatu sprzed
31 lat poprzedziła msza święta od-

prawiona w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. - Chcemy
oddać hołd autorom przebudzenia i
solidarnościowego zrywu. Bo właśnie tu, na Śląsku, nie było zgody
na deptanie podstawowych praw
człowieka, w tym prawa do wolności, do prawdy i do chleba - mówił
w homilii biskup polowy Wojska
Polskiego Józef Guzdek. - Dlaczego
człowiek człowiekowi zgotował taki
los? - postawił pytanie, dochodząc
do wniosku, że wszystkie systemy
polityczne walczące z obecnością
Boga i religii w przestrzeni publicznej z czasem okazują się być antyludzkie.
Tragiczne wydarzenia z 16 grudnia 1981 roku były konsekwencją
ogłoszenia stanu wojennego i protestu górników przeciwko nielegalnym

poczynaniom wojskowej dyktatury
generała Wojciecha Jaruzelskiego,
bezpośrednim powodem strajku
stało się jednak aresztowanie Jana
Ludwiczaka,
przewodniczącego
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” KWK „Wujek”, do którego
doszło 12 grudnia. 13 grudnia załoga kopalni zażądała uwolnienia
związkowego lidera, a następnego
dnia poszerzyła listę postulatów o
odwołanie stanu wojennego, uwolnienie wszystkich internowanych i
przestrzeganie przez władze podpisanego rok wcześniej Porozumienia
Jastrzębskiego. Odrzucenie żądań
przez władzę spowodowało rozpoczęcie akcji protestacyjnej w postaci
strajku okupacyjnego. Na czele protestujących stanął Stanisław Płatek,
współzałożyciel zakładowej „S”.

Kontratak sił bezpieczeństwa
nastąpił bardzo szybko: 16 grudnia, około godziny 8., oddziały milicji otoczyły kopalnię. Trzy godziny później mur otaczający kopalnię
został staranowany przez czołg, a
oddziały złożone z ZOMO-wców
rozpoczęły właściwy etap „pacyfikacji”. Równolegle, w innym miejscu, na teren zakładu wkroczył
pluton specjalny, strzelając do górników z ostrej amunicji. Na miejscu
zginęli: Józef Czekalski, Józef Giza,
Ryszard Gzik, Bogusław Kopczak,
Zbigniew Wilk i Zenon Zając. Tego
samego dnia, w szpitalu, zmarł Andrzej Pełka, 2 stycznia - Joachim
Gnida, a 25 stycznia - Jan Stawisiński. Obrażenia odniosło 47 osób.
Marek Jurkowski

wydarzenia, opinie



Lepiej późno niż wcale

PIP: Zarząd JSW łamał prawo

Co zrobi
prokuratura?

Nawet dwa tysiące złotych miesięcznie mogli stracić niektórzy górnicy, przyjęci w tym roku do pracy w kopalniach Jastrzębskiej Spółki
Węglowej - wynika z kontroli przeprowadzonych przez Państwową
Inspekcję Pracy (PIP). PIP skierowała do Prokuratury Okręgowej w
Gliwicach dwa zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW).
Rozmowa z Romanem
Brudzińskim, wiceprzewodDoniesienia złożone przez Inspek- witej współpracy zostaliśmy zmuszeni
niczącym
NSZZ „Solidarcję dotyczą dwóch spraw: utrudniania do powiadomienia Prokuratury Okręgoprowadzonej kontroli i niewłaściwego wej w Gliwicach o podejrzeniu dwóch ność” w JSW.
naliczania wynagrodzeń pracownikom
zatrudnionym na podstawie wprowadzonych w lutym br. wzorów umów o
pracę.
W tym roku PIP przeprowadziła 19
kontroli w JSW. Trzy z nich dotyczyły wypłaty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych po 14 lutego.
- Nie można tolerować sytuacji, w
której osoby działające w imieniu pracodawcy w sposób uporczywy nie wypełniają swojego podstawowego obowiązku - polegającego na właściwym
naliczaniu i wypłacaniu pracownikom
należnego wynagrodzenia za pracę powiedziała okręgowa inspektor pracy
w Katowicach pani Beata Marynowska.
- W efekcie ujawnionych nieprawidłowości oraz wobec braku praktycznie całko-

przestępstw.
Zaniżone wynagrodzenia otrzymywało 460 osób. Tak wynika z kontroli,
ale liczba poszkodowanych może być
znacznie większa, gdyż JSW podpisała od 14 lutego br. umowy o pracę - na
nowych warunkach, kwestionowanych
przez stronę społeczną - z blisko 760
pracownikami. O łamaniu prawa pracy
w Spółce alarmowali w ciągu ostatnich
miesięcy związkowcy - i toczyli w tej
sprawie spór zbiorowy z kierownictwem
firmy. W listopadzie doszło ostatecznie
do porozumienia między związkowcami
a Zarządem JSW w sprawie niekorzystnych umów o pracę oraz w sprawie podwyżek płac.
jm

Czy dwa doniesienia skierowane do prokuratury przez
Państwową Inspekcję Pracy
zaskoczyły stronę związkową?
A jeśli nie same doniesienia, to
może skala nieprawidłowości
wykrytych w JSW?
Nie, nie było żadnego zaskoczenia. Od samego początku byliśmy
pewni, że pracodawca łamie prawo.
Dziwi nas tylko, że trzeba było
czekać aż osiem miesięcy, by można
to było jednoznacznie stwierdzić i
skierować sprawę do odpowiednich
organów. Ta sprawa powinna być
rozwiązana najpóźniej w kwietniu,
gdy Zarząd JSW po raz pierwszy
zignorował wnioski płynące z wizyty kontrolerów PIP.

Teraz
Inspekcja
powiadomiła prokuraturę o
zaniżonych wynagrodzeniach
pracowników JSW, co wcale
nie oznacza, że lada dzień
oszukani przez pracodawcę
odzyskają przysługujące im
pieniądze. Jak pracownik
będzie mógł dochodzić swoich
praw? Czy może liczyć na
związkową pomoc, na jakieś
wsparcie prawne?
Prowadząc ostatnie masówki
dla załóg, informowaliśmy pracowników o szczegółach wywalczonych porozumień. Zapis zawarty
w jednym z nich gwarantuje, że po
półrocznym okresie zatrudnienia
otrzymają do podpisania drugą
umowę o pracę, która będzie umową
na czas nieokreślony. Jako pracownicy stali będą mogli zwrócić się do
sądu pracy o należne świadczenia,
których nie otrzymywali przez
pierwsze pół roku. Chciałbym jednak zauważyć, że jest rozwiązanie
znacznie prostsze, zależne jednak
od decyzji PIP. Skoro Inspekcja
złożyła doniesienie do prokuratury, być może - na mocy swoich
uprawnień - wyda w stosunku do
poszkodowanych pracowników nakaz płatniczy (a nie tylko zalecenie,
jak po pierwszych dwóch kontrolach). Ustalenie kwoty nadpłaty dla
konkretnego zatrudnionego nie
byłoby trudne, biorąc pod uwagę
fakt, że PIP posiada już teraz pełną
wiedzę i stosowne wyliczenia,
które pozwoliły sformułować wni-

oski do prokuratury. Jeśli jednak
procedura ta nie będzie możliwa,
bo Państwowa Inspekcja Pracy nie
zdecyduje o nakazie płatniczym,
to oczywiście, jako związek zawodowy, zaangażujemy naszych
prawników i wesprzemy członków
NSZZ „Solidarność”. Pozew zbiorowy nie wchodzi w grę, więc pracownicy będą musieli dochodzić
swoich praw indywidualnie, mogę
jednak zapewnić, że każdy członek
„Solidarności” otrzyma pomoc
prawną od początku do końca.
Jaki może być dalszy bieg
sprawy? Czy wina pracodawcy,
co do której od wielu miesięcy
przekonani są związkowcy,
na pewno przełoży się na
rozstrzygnięcia prawne? Czy
też, mimo wszystko, istnieją
obawy, że sprawa utknie w
martwym punkcie i zostanie
wyciszona?
Doniesienie PIP do prokuratury to dopiero początek. Zobaczymy, czy organy ścigania podejmą
jakiekolwiek działania w zakresie obowiązującego prawa. My,
związkowcy, znając dokumenty,
którymi dysponuje Państwowa
Inspekcja Pracy, jesteśmy pewni,
że zawierają one twarde dowody
świadczące o utrudnianiu pracy
kontrolerom PIP przez Zarząd
JSW. Mam zatem nadzieję, że
rozstrzygnięcia nastąpią i to dosyć
szybko.
rozmawiał: Marek Jurkowski
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BYTOM pozytywna opinia dla planu ruchu Kopalni „Bobrek-Centrum” na lata 2013-2014

Wróciła normalność
Prezydent Bytomia Damian Bartyla pozytywnie zaopiniował plan ruchu
Kopalni „Bobrek-Centrum” na lata 2013-2014. Decyzję zatwierdzającą
plan ruchu musi wydać teraz Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach.
- To bardzo dobra wiadomość.
W zeszłym roku o tej porze baliśmy
się o przyszłość naszej kopalni, gdyż
poprzedni prezydent Bytomia, Piotr

Koj nie wykazywał woli współpracy
z kopalnią. Jego następca zdał sobie sprawę, że bez górnictwa Bytom
popadnie w zapaść gospodarczą

i społeczną. Dlatego podszedł do
kwestii współpracy na linii miasto-kopalnia bardzo racjonalnie.
Każda ze stron wykazała się bardzo

odpowiedzialnie. Wreszcie w Bytomiu jest normalnie – przekonuje
Jarosław Grzesik, przewodniczący
górniczej Solidarności, związany
także z bytomską kopalnią.
Zanim powstał plan wydobycia, kopalnia sporządziła Program
ochrony powierzchni dla eksploatacji projektowej do planu ruchu na
lata 2013-2014. Określa on szczegółowo, w jaki sposób i na jakiej głębokości powinno być prowadzone
wydobycie oraz z jakimi rygorami
(wysokości ścian, postęp dobowy).
Opisuje też sposób zabezpieczeń
budynków i sieci wodno-kanalizacyjnych i gazowych.
Po awarii, jaka latem 2011 roku
miała miejsce w Karbiu, ocena stanu odporności budynków różni się
od tej, jak była prowadzona jeszcze
2 lata temu. Prowadzona jest metodą ekspercką, a nie jak wcześniej
- punktową.
Przed sporządzeniem najnowszego planu ruchu po raz drugi w
historii górnictwa budynki analizowane są tak bardzo szczegółowo
- program zawiera wykaz adresów,
znajdujących się w zasięgu wpływów
eksploatacji a posiadających niewystarczającą odporność. Budynki są
skatalogowane, nadano im kategorie odporności: 1 - 4 oraz klasyfikacje ze względu na stan uszkodzeń.
Jeśli budynek należy zabezpieczyć

- program zawiera dokładny opis,
co trzeba zrobić (np.: usunąć pęknięcia w ścianach, czyścić dylatacje,
zabezpieczyć stropy).
Ocenie poddanych jest aż 1000
budynków znajdujących się w zasięgu wpływu eksploatacji (rok temu
sprawdzanych było 300), prace zaczęto już w maju.
Nadzór nad budynkami prowadzą
dwie niezależne od Kompanii Węglowej firmy: Instytut Techniki Budowlanej, Główny Instytut Górnictwa.
Wcześniej do 2011 r. nadzór prowadzony był przez pracowników kopalni.
W tym roku reaktywowano Zespół
Konsultacyjny do analizy przebiegu
eksploatacji KWK Bobrek - Centrum
pod Bytomiem. Obok przedstawicieli kopalni i ekspertów uczestniczą w
nim również władze Bytomia.
Kopalnia podjęła szereg działań
profilaktycznych, by zapobiec jakimkolwiek szkodom na powierzchni. I tak - wydobycie prowadzone
jest także w weekendy - (podczas
wydobycia w rejonie ulic Pocztowej i Technicznej w 2011 r. ograniczano eksploatację w weekendy, co
powodowało skokowe narastanie
deformacji powierzchni). Ograniczono również wysokości eksploatowanych ścian oraz ich dobowy
postęp. Doświadczenie uzyskane
w trakcie eksploatacji w roku 2012
zaowocowały doborem bardziej
rygorystycznych współczynników
eksploatacyjnych, a co za tym idzie
zmianą prognozy deformacji terenu
spowodowanych projektowaną eksploatacją.

ŚWIĄTECZNY JARMARK

Bytom, pl. Jana III Sobieskiego, 15-21 grudnia

PRZEKAZANIE BETLEJEMSKIEGO
ŚWIATŁA POKOJU
20 GRUDNIA, GODZINA 17.00
Zaprasza Damian Bartyla
Prezydent Bytomia
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WYDARZENIA, reportaż

Górnik Tuska się nie boi…

Trzy tysiące pracowników zrzeszonych w pięciu związkach zawodowych pikietowało Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach. Zażądali od premiera Donalda Tuska natychmiastowych działań na rzecz poprawy pogarszającej się
sytuacji społeczno-gospodarczej regionu. - Zakłady w naszym regionie to serce polskiej gospodarki. Problemy u nas
oznaczają problemy w całym kraju - czytamy w petycji skierowanej do szefa rządu, a przekazanej na ręce wojewody
śląskiego Zygmunta Łukaszczyka.

WYDARZENIA, reportaż
Pikietę z udziałem przedstawicieli wszystkich branż
zorganizował
koordynujący
przygotowania do regionalnego strajku generalnego Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy. W jego
skład wchodzi pięć związków
zawodowych: NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Forum Związków
Zawodowych, Wolny Związek
Zawodowy „Sierpień 80” i
Związek Zawodowy „Kontra”.
- Górnik Tuska się nie boi
i kilofem przyp…li - krzyczeli
zgromadzeni na placu Sejmu
Śląskiego górnicy, których
było najwięcej. Przebieg protestu był stosunkowo spokojny, jeśli nie liczyć odpalanych
co jakiś czas petard, trudno
jednak przewidzieć, co się stanie, jeśli rząd nadal będzie ignorował narastający na Śląsku
niepokój społeczny.
Manifestacja miała przypomnieć, że trzy miesiące
temu strona społeczna zwróciła się do premiera o podjęcie
działań, które pomogłyby złagodzić skutki kryzysu obejmującego kolejne branże w najbardziej uprzemysłowionym
regionie kraju. Związkowcy
postulują: stworzenie osłonowego systemu regulacji finansowych oraz ulg podatkowych
dla przedsiębiorstw utrzymujących zatrudnienie w okresie
niezawinionego przestoju produkcyjnego (system powinien
być oparty na zasadzie bilansu
dochodów publicznych), wprowadzenie systemu rekompensat dla przedsiębiorstw
objętych skutkami Pakietu
Klimatycznego,
uchwalenie
przez Sejm ustaw ograniczających stosowanie tzw. umów
śmieciowych, likwidację Narodowego Funduszu Zdrowia
i stworzenie systemu opieki
zdrowotnej opartego na założeniach, na podstawie których
działała dawna Śląska Kasa
Chorych oraz wycofanie się
rządu z planów likwidacji rozwiązań emerytalnych przysługujących
pracownikom
zatrudnionym w warunkach
szczególnych i szczególnym
charakterze.
Od tamtej pory rząd nawet
nie odpowiedział na przedstawione postulaty. Tymczasem
związkowe obawy, wyrażane
w kolejnych pismach i oświadczeniach, zaczynają nabierać
realnych kształtów. - Mija ty-

dzień od momentu publicznej
zapowiedzi likwidacji 1500
miejsc pracy w Fiacie przez
zarząd spółki. Ilu ludzi musi
zostać zwolnionych, ile zakładów musi upaść, żeby Pan
w końcu podjął się podstawowego obowiązku każdego
premiera, czyli rozmowy z
obywatelami? - pytają organizatorzy pikiety we wspomnianej już petycji.
W swoim wystąpieniu
Dominik Kolorz podkreślił,
że rządowi premiera Tuska
udała się na razie tylko jedna rzecz: doprowadzenie
do solidarnego wystąpienia
największych regionalnych
organizacji
związkowych
przeciwko
antyspołecznej
polityce gabinetu tworzonego przez Platformę Obywatelską i Polskie Stronnictwo
Ludowe.
Związkowcy przygotowali mały happening i do pisma
przekazanego
wojewodzie
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zamierzali dołączyć mikołajkowe „prezenty” dla premiera za miniony rok: rózgę
oraz „oszkrabiny” wręczane niegrzecznym dzieciom.
Ochrona Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego nie zgodziła
się jednak na wniesienie rekwizytów do budynku.
Oprócz
przywódców
związkowych do protestujących przemówił piosenkarz
Paweł Kukiz, który od kilku
miesięcy prowadzi kampanię
na rzecz zmiany ordynacji
wyborczej i wprowadzenia
okręgów jednomandatowych
w wyborach do Sejmu, co
pozwoliłoby
odpartyjnić
polskie życie polityczne. Wizytę Kukiza należy wiązać
z faktem poparcia dla akcji
udzielonego przez śląskodąbrowską
„Solidarność”
(szczegóły w Internecie pod
adresem www.zmieleni.pl).
Marek Jurkowski





Wydarzenia, OPINIE
BRUKSELA Komisja Dialogu Społecznego w Przemyśle Wydobywczym

Pozorowany dialog
Ostatnie tegoroczne zebranie obradującej w Brukseli Sektorowej Komisji
Dialogu Społecznego w Przemyśle Wydobywczym poświęcone było polityce energetycznej Unii Europejskiej (UE). Zdaniem Krzysztofa Leśniowskiego z górniczej „Solidarności”, jego przebieg wskazuje na to, że UE
świadomie dąży do likwidacji energetyki węglowej, prowadząc swoiście
pojmowany dialog ze stroną społeczną i pracodawcami, który niczemu nie
służy, bo decyzje zapadają w instytucjach pozostających poza demokratyczną kontrolą.
Członkowie Komisji Dialogu, europejscy pracodawcy i
związkowcy, podsumowali miniony rok. Ostatnio spora ich
część zaczęła przyznawać rację
polskim związkowcom, którzy od
ponad pięciu lat zwracają uwagę,
że przewidziane przez unijny Pakiet Klimatyczny opłaty za dodatkowe emisje tzw. gazów cieplarnianych do atmosfery wywołają
wzrost kosztów funkcjonowania
przedsiębiorstw, co doprowadzi
do znaczących redukcji zatrudnienia lub upadku firm, a to przełoży się utratę pracy przez setki
tysięcy ludzi i znaczące zubożenie
całych regionów. Zyskają jedynie
globalni gracze, spoza Europy,
którzy takich ograniczeń u siebie wprowadzać nie zamierzają,
dzięki czemu będą dysponować
tańszą energią.
Leśniowski zwraca uwagę, że
w zrównoważony rozwój energetyki inwestują wszyscy z wyjątkiem Unii Europejskiej. - Mocarstwa globalne rozwijają wszystkie
źródła energii, co zwiększa konkurencyjność gospodarek, a w
Unii wciąż walczy się z węglem,
najtańszym i rodzimym surowcem - komentuje.
Jednym z punktów porządku
obrad było wystąpienie urzędnika z Komisji Europejskiej, który

przedstawił aktualne założenia
unijnej polityki klimatycznej. Jego prezentacja ponownie miała nas przekonać, że energetykę
węglową należy zlikwidować,
a w zamian wyrosną nam nagle dwa miliony tzw. zielonych
miejsc pracy i wszystko będzie
w porządku. Skąd akurat tyle
miejsc pracy, nie wiadomo. Nie
usłyszeliśmy żadnych nowych
argumentów na rzecz polityki
prowadzonej przez Unię, po prostu mieliśmy w sens tej polityki
uwierzyć - relacjonuje Krzysztof
Leśniowski.
A to oznacza, że pozbawione
demokratycznej kontroli instytucje unijne, takie jak Komisja
Europejska, w coraz większym
stopniu działają na szkodę obywateli, nie mając zamiaru się z
tego tłumaczyć lub tłumacząc się
w sposób niepoważny.
- Słuchając niektórych urzędników UE odnoszę wrażenie, że
powstała jakaś nowa religia czy
sekta, dla której nie liczą się argumenty, logika, matematyka
czy zasady rządzące globalną gospodarką, a tym bardziej interes
Europejczyków. Nadrzędnym celem tej grupy zdaje się być systematyczne wprowadzanie coraz
ostrzejszych przepisów wymierzonych w przemysł emitujący

dwutlenek węgla, niezależnie od
grożącego Europie spadku konkurencyjności i tego, że nowe uregulowania uderzą przede wszystkim w zwykłych ludzi - ocenia
związkowiec.
Gdy światowe mocarstwa, będące zarazem największymi emitentami „gazów cieplarnianych”,
takie jak Chiny czy USA, inwestują w swoją energetykę, bo wiedzą,
że zapotrzebowanie na energię
będzie tylko rosło i nie opłaca się
być zależnym od innych, myślenie
urzędników z Unii Europejskiej
idzie w całkowicie przeciwnym
kierunku. - O ile można tu jeszcze
mówić o myśleniu - z przekąsem
dodaje Leśniowski.
Na koniec przedstawiciele
Polski - wspomniany już Krzysztof Leśniowski oraz reprezentujący pracodawców Zygmunt Borkowski - przeprowadzili zbiórkę
podpisów pod zainicjowaną przez
śląsko-dąbrowską „Solidarność”
Europejską Inicjatywą Obywatelską „Zawieszenie Pakietu Klimatyczno-Energetycznego UE”.
Spośród dwudziestu kilku członków Sektorowej Komisji Dialogu
Inicjatywę prowadzącą do zablokowania najbardziej antywęglowych zapisów Pakietu Klimatycznego poparło... siedmiu.

Szanowni Państwo, z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć Wam
serdeczne życzenia wielu radosnych przeżyć,
spotkań z bliskimi, odpoczynku od trosk i wyzwań życia
codziennego, a nowy 2013 rok niech upłynie pod znakiem
pomyślności, sukcesów oraz spełnienia najskrytszych marzeń...
Zarząd i pracownicy
Węglokoks S.A.

prezentacje
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KOMPANIA WĘGLOWA Biznes odpowiedzialny społecznie

Dbałość o pracownika,
dbałością o firmę
Budowanie firmy solidnej, nowoczesnej i wiarygodnej, przyjaznej otoczeniu, odpowiedzialnej
wobec swoich pracowników, uznawanej w całej Europie i na świecie, jest priorytetem Zarządu
Kompanii Węglowej.

Przestrzeganie
kodeksu
pracy, wypłacanie wynagrodzeń w
terminie, płacenie za nadgodziny,
łatwość uzyskania przysługującego urlopu – powinny być to rzeczy
oczywiste dla każdej odpowiedzialnej społecznie firmy. Można
pójść o krok dalej i zdecydować się
na wprowadzenie programu motywacyjnego lub podnoszącego kompetencje zawodowe. Nie bez znaczenia jest też dobra komunikacja,
otwartość kadry zarządzającej na
sugestie podwładnych i współpraca
z nimi na zasadach partnerskich.
Pracując w dobrej atmosferze każdy pracownik będzie z pewnością
zadowolony i usatysfakcjonowany,
co pozytywnie przełoży się na jego
efektywność, jak również zadowolenie klientów, szczególnie w przypadku stanowisk sprzedażowych i
związanych z obsługą klienta. Ponadto, pracownik jako ambasador
firmy na zewnątrz, będzie rozpowszechniał dobre opinie na jej temat, a to z kolei przyciągnie wiele
innych, nierzadko utalentowanych
osób, które będą chciały pracować
dla tak sympatycznej organizacji.
Chlubą Kompanii Węglowej
są wnioski raportu wykonanego
przez PWC w ramach projektu realizowanego pod nadzorem Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, z których wynika, że Kompania przestrzega zasad Kodeksu

Odpowiedzialnego Biznesu, a w
badanych obszarach działalności
kilkakrotnie przekracza wymagane
minimum, osiągając rewelacyjną
– bardzo wysoką notę. Najwyższe
noty dla spółki dotyczą m.in. zapewnienia swoim pracownikom
godnych warunków pracy i poszanowania ich praw.
Mając na uwadze dbałość o
czynnik ludzki, jako podstawowy
aspekt sukcesu biznesowego spółki, bezustannie podejmujemy kroki
zmierzające do zapewnienia firmie
odpowiedniej kadry. Dlatego w obszarze Polityki Personalnej duże
znaczenie ma rekrutacja pracowników. Proces ten przebiega dwutorowo: wewnątrz i na zewnątrz spółki.
W wyniku rekrutacji wewnętrznej
wielu pracowników ma szanse na
awans w strukturach organizacji,
co jest doskonałym środkiem motywującym do bardziej efektywnej
pracy, podnoszenia kwalifikacji i
rozwijania własnych talentów.
Rekrutacja zewnętrzna pozwala
na pozyskanie nowej załogi z lokalnego rynku pracy – rocznie około 5
500 osób. Kompania Węglowa jest
postrzegana jako rzetelny i stabilny
pracodawca, dlatego chętnych do
podjęcia zatrudnienia w jej strukturach nie brakuje, a realizowany
model rekrutacji samoistnej jest
całkowicie wystarczający. Świadczy o tym ilość złożonych wniosków

o przyjęcie do pracy. W Systemie
Ewidencji Podań zarejestrowano
obecnie ponad 30 tysięcy aplikacji.
Proces rekrutacji odbywa się zgodnie z zapotrzebowaniem i przyjętą
strategią w zakresie uzupełniania
kadr. Znaczącym elementem dbałości o zapewnienie spółce pracowników przygotowanych do wykonywania zawodu górniczego jest
współpraca Kompanii z lokalnymi
szkołami, które na poziomie zawodowym i średnim kształcą obecnie
około 3 600 przyszłych górników.
Dodatkowo, by pozyskać wysoko
wykwalifikowaną kadrę techniczną, zawiera się ze studentami szkół
wyższych o specjalnościach górniczych umowy stypendialne, gwarantujące im stypendia w trakcie
trwania nauki i zatrudnienie po
ukończeniu studiów.
Przyjęte przez firmę rozwiązania systemowe zapewniają nowym
pracownikom szybkie, a jednocześnie możliwie bezstresowe wdrożenie do działania w nowych warunkach i w nowym otoczeniu. Proces
adaptacji zawodowej podlega systematycznemu monitorowaniu.
Niedobór wykwalifikowanych
pracowników to problem górnictwa i naszej spółki. Odpowiednio
prowadzona Polityka Personalna,
właściwa rekrutacja, a także system szkoleń sprawiły, że zdecydowanie wzrósł poziom kompetencji

pracowników Kompanii Węglowej.
Specyfika pracy i obwarowania
prawne wynikające ze szczegółowych przepisów Prawa geologicznego i górniczego powodują, że
załoga Kompanii musi podlegać
nieustannie szkoleniom i kursom
specjalistycznym, których celem
jest doskonalenie kwalifikacji zawodowych pracowników, około 20
tys. osób rocznie. W znaczącej części kursy specjalistyczne niezbędne
do obsługi maszyn i urządzeń górniczych dla Kompanii Węglowej
prowadzi własna spółka – Kompanijny Ośrodek Szkolenia Sp. z
o.o., który w swojej ofercie ma 265
pozycji kursów specjalistycznych
podnoszących kwalifikacje. Na jej
potrzeby w 2011 roku w Knurowie
otwarto po remoncie nowoczesny
biurowiec KOS-u, wyposażony w
bezprzewodowe sieci komputerowe
oraz sale wykładowe z nowoczesnymi systemami audiowizualnymi.
Zaplecze pedagogiczne szkoleń
to 50 pracowników etatowych oraz
ponad 320 stałych wykładowców
– specjalistów w odpowiednich
dziedzinach. Głównym celem działalności ośrodka jest podnoszenie
kwalifikacji zawodowych, przede
wszystkim górników Kompanii, zarówno w zakresie szczególnych kwalifikacji dołowych, jak i zawodów
związanych z pracą na powierzchni
czy w pionie energomaszynowym.



Specjalnego znaczenia w przyjętym systemie nauczania nabierają
szkolenia praktyczne prowadzone w
sztolniach przy KWK „Halemba-Wirek”, KWK „Knurów-Szczygłowice”,
KWK „Bobrek-Centrum” oraz przy
Powiatowym Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim, a także w wyrobiskach podziemnych KWK „Jankowice”, KWK
„Bielszowice” oraz sztolni Centrum
Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Rybniku. Kształtowanie
pro bezpiecznych postaw pracowników odbywa się m.in. przez wykorzystywanie pracowni elektrycznej,
zakupionego przez KOS do celów
szkoleniowych kombajnu czy uruchomionej ściany ćwiczebnej do
gaszenia płonącego gazu przy KWK
„Bielszowice”.
W strukturze ośrodka funkcjonuje Pracownia Badań Psychologicznych, a także placówka szkoleniowa przy Przedsiębiorstwie
Górniczym „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach.
Dodatkowo
została nawiązana współpraca z
ośrodkami szkoleniowymi oraz
uczelniami i instytutami naukowymi, które prowadzą kursy i szkolenia nie wymagane przepisami Prawa geologicznego i górniczego, lecz
znacząco podnoszące kompetencje
zawodowe i zarządcze. Przykładem
takiej współpracy mogą być przeprowadzone w 2011 roku badania
socjologiczne, dotyczące stabilizacji załóg górniczych w kopalniach
spółki.
Systemowe procesy rozwojowe
pracowników Kompanii ukierunkowane na podnoszenie ich kompetencji obejmują również refundowaną przez pracodawcę edukację
w szkołach średnich i wyższych o
kierunkach zorientowanych na potrzeby pracodawcy. W 2011 roku
rozpatrzono ponad 300 wniosków
pracowniczych o refundację studiów i studiów podyplomowych. Inwestycje w zasoby ludzkie sprzyjają
nie tylko realizacji planów spółki,
ale także pozwalają urzeczywistnić
indywidualne potrzeby i aspiracje
poszczególnych pracowników.
Zarządzanie zasobami ludzkimi
to oprócz zapewnienia warunków
rozwojowych pracowników, także
weryfikacja ich kompetencji. Dlatego pracownicy Kompanii podlegają
ocenie okresowej, która pozwala
także na dokonanie samooceny i porównanie jej z opinią i oceną przełożonych. Wynikiem oceny okresowej
jest sprecyzowanie dalszych możliwości rozwojowych oraz ścieżki kariery zawodowej pracownika.
Ważnym czynnikiem dla prawidłowego przebiegu procesów
prowadzonych zgodnie z przyjętą
Polityką Personalną jest zapewnienie w firmie właściwej i skutecznej
komunikacji interpersonalnej na
wszystkich szczeblach zarządzania.
Specyfika organizacji i charakter
działalności wymuszają konieczność cyklicznego organizowania
spotkań i narad, podczas których
oprócz kwestii dotyczących produkcji poruszane są również zagadnienia związane z bieżącą działalnością strategiczną oraz przekazywane
są załodze informacje dotyczące
realizacji celów i misji firmy. Duże
znaczenie dla komunikowania pracownikom bieżących informacji
z działalności oraz sytuacji firmy
mają wykorzystywane narzędzia
informatyczne.
Materiał promocyjny
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JAS-MOS Karczma piwna

Humor w najlepszym wydaniu
Gwarkowie z kopalni „Jas-Mos” zrzeszeni w „Solidarności” spotkali się
11 grudnia w Hali Omega na tradycyjnej karczmie piwnej. Po raz kolejny
Andrzej Ciok, szef zakładowej komisji „Solidarności” dowiódł, iż humor w
najlepszym wydaniu to jego specjalność. Zabawy było co nie miara, czego
dowodem są zdjęcia z karczmy.

BOGDANKA VI Ogólnopolski Barbórkowy Bieg Solidarności

Medal dla każdego

2 grudnia 2012 r. przy przeciwnym,
zimnym wietrze, minusowej temperaturze i padającym śniegu na dystansie
12,5 km z Bogdanki do Łęcznej odbył
się VI Ogólnopolski Barbórkowy Bieg
Solidarności. W biegu wzięło udział
około 150 zawodniczek i zawodników.
Bieg rozpoczął się obok cechowni
Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.,
metę ulokowano w Łęcznej koło Gimnazjum nr 2. Wśród mężczyzn bieg
wygrał Sylwester Lepiarz z Ostrowca
Świętokrzyskiego, natomiast wśród
kobiet Izabela Trzaskalska z Terespola. Organizatorem biegu była Komisja
Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność”
z LW „Bogdanka”. Każdy z zawodników
kończących bieg otrzymał medal. Następnie było podium, puchary, dyplomy
i nagrody, w klasyfikacji ogólnej oraz w
grupach wiekowych. Dodatkowo rozlosowano również nagrody wśród pozostałych uczestników biegu.
jac
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G R U D Z I E Ń 2 0 1 2 S O LIDARNOŚĆ
GÓRNICZA

PANORAMICZNA
Litery w kolorowym rzędzie utworzą rozwiązanie - tytuł filmu Leonarda Buczkowskiego.
Joe,
amerykański aktor
(„JFK”)

Waluta na
Cyprze

Z muzeum
Łódka
Mickiewiindiańska
cza
(Białoruś)

Napędowy lub
opałowy
Ubiór
waćpana
Auguste,
malarz

Droga
freza

Masa na
bryndzę
Wynik
dzielenia

...-Jones
z Oscarem
„Pamiątka”
po ranie

Bobby,
trener
Kształtuje
podaż

Sprzedaje
bilety

Duża
beczka
pełna piwa

Tancerz
nie
powinien
go gubić

Proces
rozpuszczania
wapieni

Chłonie
kuchenne
zapachy
Przyjęła
nową
wiarę
Po faulu

C2 H 6
Leon
zawodowiec
prywatnie

Założyciel
Teb, mąż
Harmonii
Rajd ...

Glony

Pierwiastek (At)
Zosia z
wiersza

Sztuczny
lub
zielony

Hiszpańskie
cztery
kółka

Gra
planszowa
dla dwóch
graczy

Niższa od
żyrafy

Powieści,
nowele

Duży
sklep
samoobsługowy

Gwarowo:
ziemniaki

Muzyka
Iron
Maiden

Szkic
literacki

Medal
Warszawski ośrodek sport.

Postać z
Autor
„Matrixa” „Tajemniczej
Reżyser
wł., „Noc” wyspy”

Amerykań- Bohumil,
ski kuzyn pisarz
świni
czeski

Anglosaski
urzędnik
sądowy

Eksponat
Biały
turysta w
Peru

Indianin
(„Jesień
…” Johna
Forda)

Kalu,
nigeryjski
piłkarz

Płaski lub
po turecku
Zdumienie
+ zachwyt

Np. hialit
Serial z
Kożuchowską

Pora nie
dla
śpiocha

Rzecz
należąca
do kogoś
innego

Panował
Nasz port
tam Herod
rybacki
I Wielki

Model
opla

Może być
kapitalny

Kolońska
Tkanina
na
garnitury

Japoński
trunek

Posiada
rzesze
fanów

Antonow,
ros. konstruktor
samolotów

Podbiegunowe

Samouk
na
egzaminie

Część
ogrodniczek

???

Stolica
Somalii

... Wencel
Przepływa
przez
Łomżę

Zuchwałość

Ciało
niebieskie
krążące
wokół
jakiejś
gwiazdy

Wielka
azjatycka
„piaskownica”

Rzucany
na ścianę

Skórka
do
„GaduGadu”

Państwo z
Lublaną

Ma szable
Peruka
staroż.
aktorów

Krótki
miecz
Zagranie
Gortata

Nad
Grabią

Rzeka w
Malborku
Pismo
dodatkowe;
załącznik

Australijski
krewniak
strusia

Ciepły
wafel ze
śmietaną
Szczelina

Miejsce, w
którym
pobierano
myto

„Łączy”
oszusta
ze
spodniami

Ma dwie
żony
„Król
futbolu”
Auto z
Ukrainy

Ojciec
Wandy,
która nie
chciała
Niemca

Bieg,
kierunek
czegoś

Funkcja
trygonometryczna

Kompan
Atosa

Podstawa, tło

Nakręcił
„Zezowate
szczęście”

Wrodzone
zdolności;
żyłka
Statek
wśród
wodorostów

Stan z
Waterloo
(USA)
Zespół
podobnych
komórek

Skrzat
lub elf

PANORAMICZNA JOLKA
W diagramie ujawniono wszystkie litery K. Określenia odgadywanych wyrazów
są podane w kolejności przypadkowej. Litery z pól z kropką, czytane rzędami,
utworzą rozwiązanie - tytuł opery Verdiego.
Oddzielanie nasion
od słomy

Olimpique Miejsce
..., klub
pracy
piłkarski
Tadzia
z Francji
Norka
Niejadowi- ... Polo,
ty wąż z wenecki
żółtymi
kupiec i
plamami podróżnik

Autor
Kiedyś był
komedii
gałązką
„Ożenek”

Niski,
płaski
rondelek z
rączką
Bohater
„Eneidy”
Wergiliusza

K

Marka
japońskich
zegarków

ź

ź

James,
żeglarz,
odkrył
Hawaje

Człowiek
ze Złotej
Ordy

ź

Bada
pochodzenie
wyrazów

Ryba z
rodziny
karpiowatych

Tylna
część
sklepu

ź

Skromność w
ubiorze

7

Starogrecki rynek

30

17

5
19

Ż

ź

28

20

Środek
maskujący dla pań

4

ź

32

26

K
Nakręcił
„Lejdis”

1

6

K
22

25

Najwięk- Kierowasze miasto ny przez
Jordanii
ministra

29

18

2

27

Stolica
Ghany

K
... Bahdaj

21

ź

ź

A

Ssak
morski;
miecznik
Kristofferson,
aktor
(„Konwój”)

16

9

Szef
rządu
Vichy
Imię
Arafata

12

13

... natury
(bogactwa
naturalne)

Dziedzic,
spadkobierca
Maria …,
postać w
„M jak
miłość”

24

ź

Niepomyślny obrót
wypadków
(2 wyrazy)

K

Japońska Ukochana
sztuka
Winicjuwalki
sza

31

3

Puszysta
pod
podszewką

K

15

K

K

Andrzej, Graficzny
reżyser
symbol
(„Wrzeciofirmy
no czasu”)

11

Karol
Wojtyła
dla
przyjaciół

Nóż
ciesielski
Pakunek,
zawiniątko

KRZYŻÓWKA OD A DO Ż
Każdy odgadywany wyraz (w nawiasie liczba liter) zaczyną
się literą poprzedzającą określenie. Litery z pól ponumerowanych od 1 do 32 utworzą rozwiązanie - myśl Vicki Baum.

Ziemska
lub
armatnia

K

Sokole
lub
cyklonu

14
8

K

Gruby kij

10

K

23

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

A) Wyróżnianie głoski, sylaby w zdaniu (12)
B) Zbigniew Nowak („Ręce,
które leczą”) (12)
C) Bezżeństwo księży (7)
D) Metoda zdobienia porcelany przez nakładanie gotowych odbitek (12)
E) Zna się na pięknie (6)
F) Doktor, który ożywia człowieka (12)
G) Minerał, siarczek ołowiu
(PbS) (6)
H) Ciężarki w siłowni (6)
I) Latem na skoczni narciarskiej (6)
J) Występuje jako Tomasz
Witebski w serialu „Ranczo” (12)
K) Odtwórca roli Franka Dolasa (8)
L) Stan bierności (przenośnie) (6)
Ł) Narzędzie grabarza (6)
M) Reżyser filmu „Amadeusz” (11)
N) Akwariowa ryba ze świecącym pasem (6)
O) Marian, aktor („Piłkarski
poker”) (6)
P) Zespół Pawła Kukiza (6)
R) Praca, którą wykonywał
Waldemar Milewicz (12)
S) Maszyna rolnicza z radlicą (7)
T) Żeglarz holenderski, odkrywca archipelagu Fidżi
(skojarz z wyspą) (6)
U) Reklamowy świstek (6)
W) Venus z kortu (8)
Z) Np. rękawa mankietem,
ściągaczem (11)
Ż) Uczucie zawstydzenia (6)

Rozwiązanie krzyżówki panoramicznej prosimy przesyłać na adres: Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność”, ul. Floriana 7, 40-286 Katowice lub drogą mailową: redakcja@solidarnoscgornicza.org.pl
Wśród nadesłanych odpowiedzi wylosujemy nagrody rzeczowe. Miłej zabawy.
Rozwiązanie hasła w listopadowej krzyżówce brzmi: Kobieta kochana zawsze odnosi sukces. Nagrody wylosowali: Iwona Woźnica z Jastrzębia i Barbara Oleś z
Rybnika. Gratulujemy. Nagrody prześlemy pocztą.
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BRZESZCZE Karczma piwna

Przednia zabawa

Jak co roku w sobotę 8 grudnia członkowie NSZZ „Solidarność” KWK
„Brzeszcze” i ich goście bawili się na tradycyjnej Karczmie Piwnej.
Współzawodnictwo w tablicach, śpiewy, zimne piwo i smaczna golonka na pewno długo zapadną w pamięci wszystkich uczestników...

BOKS Jonak triumfuje w Spodku

Skuteczny lewy prosty

Damian Jonak pokonał Jacksona
Osei Bonsu, wygrywając swój 35.
zawodowy pojedynek. Pochodzący z Ghany reprezentant Belgii
wytrzymał 10 zakontraktowanych
rund, od czasu do czasu zadając
pojedyncze, silne ciosy, nie dał
jednak rady Polakowi, dwukrotnie
lądując „na deskach”. Werdykt sędziowski był jednogłośny - 99:91,
98:90 i 99:90 dla Jonaka. Dynamiczny, choć dość jednostronny,
przebieg walki spodobał się publice zgromadzonej w katowickim
Spodku, która nagrodziła pięściarzy owacją na stojąco.
Stawką określanego mianem
„gry o wszystko” pojedynku,
stoczonego w ramach gali Wojak
Boxing Night, były dwa trofea:
mistrzowski pas World Boxing
Association (WBA) Intercontinental i Puchar Prezesa Kompanii
Węglowej SA „Barbórka 2012”.
Wywodzący się z górniczej
„Solidarności” Damian Jonak
REKLAMA

(34-0-1, 21 KO) podejmował
Jacksona Bonsu (43-5-1, 29 KO)
przy głośnym wsparciu kilkutysięcznej widowni, co z pewnością
dodało mu pewności siebie przed
czwartym występem w Spodku.
Dodajmy, że czwartym zwycięskim.
Polak bardzo szybko przejął
inicjatywę. Już w drugiej minucie
walki o mało co nie powalił Bonsu, jednak naturalizowany Belg
wytrzymał ciosy rywala. Dalej los
nie był już tak łaskawy dla byłego
mistrza Europy, który po silnym
lewym prostym Jonaka pierwszy
raz wylądował „na deskach”. Od
tego momentu pojedynek nabrał
tempa, a Jonak systematycznie
powiększał przewagę punktową.
Gdy w piątej rundzie Jackson
Bonsu ponownie był liczony,
większość widzów mogła nabrać
pewności, że pojedynek zakończy się przed czasem. Tak się
jednak nie stało. Mało tego, Belga
stać było jeszcze na silne ciosy,
które wymusiły na Jonaku przejście do klinczu. Wytrzymałość
Bonsu wystarczyła, by pojedynek
przeciągnąć do zakontraktowanych 10 rund, ale w niczym nie
zagroziła Polakowi, który spokojnie sięgnął po Puchar Prezesa
Kompanii Węglowej SA, wręczony osobiście przez panią prezes
Joannę Strzelec-Łobodzińską.
mj

