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Zbyt dużo konfrontacji, zbyt mało efektów
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Batalia o węgiel deputatowy
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24. pielgrZymKa górniKóW

maryjo, 
ratuj 
polskie 
górnictwo!Jest gwarancja wypłat, 

ale co dalej?

Z okazji Górniczego Święta 
„Barbórki” życzymy Wam, 
aby nawet w tych 
trudnych czasach praca
w kopalni zapewniała 
godziwy byt, 
a Święta Barbara
nieustannie otaczała 
Was i Wasze Rodziny 
swoją opieką,
zapewniając poczucie 
bezpieczeństwa i pewności
dnia jutrzejszego.

Szczęść Boże!
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fakty i opinie

komentarz

Jarosław
Grzesik

liczymy 
na kogoś 
z dobrym
pomysłem
W JEDNYM z ostatnich wydań 
dziennika Zachodniego ukazał 
się artykuł pod znamiennym ty-
tułem „Czy związki rządzą w ko-
palniach?”. Wiadomo, kontekst tej 
informacji jest jeden – odwołanie 
prezesa kompanii Węglowej Mi-
rosława Tarasa, czego my związ-
kowcy się domagaliśmy. Tylko czy 
ten fakt świadczy o tym, że związki 
rządzą w kopalniach?  Oczywiście, 
media próbują lansować powyż-
szą tezę, bo ona jest dla wielu wy-
godna. Zawsze można nią zasłonić 
niekompetencję zarządzających. 
Powiedzą: myśmy chcieli dobrze, 
ale związkowcy nam nie pozwolili. 
Czy my faktycznie nie pozwalamy 
zarządzającym sprzedać węgla, 
nie pozwalamy im dokonywać 
takich zmian organizacyjnych, by 
produkcja węgla była efektywna? 
Jasne, że nie, zawsze mogą liczyć 
na nasze wsparcie gdy tylko chodzi 
o interes firm i załóg górniczych.

Oczywiście nie godzimy się 
na rozwiązania skrajne i nieod-
powiedzialne. kiedy prezes Taras 
stwierdził, że restrukturyzacja 
zarządzanej przez niego firmy, to 
„reanimacja trupa”, kiedy stwier-
dził, że trzeba szybko zlikwidować 
5 kopalń i zwolnić 15 tysięcy lu-
dzi, kiedy stwierdził, że górnictwo 
trzeba wygaszać, a na Śląsku 
powinno zostać najwyżej 4-5 ko-
palń to trudno było z naszej strony 
ukryć niezadowolenia. Uważam 
bowiem, że nawet w skrajnie trud-
nych warunkach, w jakich znalazła 
się kompania Węglowa jej szef 
musi wierzyć w postawione cele, a 
przede wszystkim musi się z firmą 
utożsamiać. Jeśli tak nie jest, musi 
się z nią pożegnać, bo jej szkodzi. 
katowicki Holding Węglowy wcale 
nie jest w lepszej sytuacji, a jed-
nak jej prezes i zarząd nie trąbią, 
że ich firma znajduje się w równie 
tragicznym położeniu, co kom-
pania Węglowa i pozostałe spółki 
węglowe w Polsce. Jest to kwestia 
odpowiedzialności za los kierowa-
nej firmy. 

Ufam, że następcą Mirosława 
Tarasa będzie osoba z dobrym 
pomysłem na kompanię Węglo-
wą, który także będzie w stanie 
skutecznie do tego przekonać 
decydentów w Warszawie, bo 
faktycznie tam jest ośrodek wła-
dzy polskiego górnictwa, a nie w 
związkowych siedzibach.

nie dajcie się zmanipulować. głosujcie!

      pKp Cargo

Drony przeciw złodziejom

      paKieT KlimaTyCZny

niech rząd powie dlaczego 
to zrobił!
W ocenie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność rozwiąza-
nia przyjęte na szczycie Rady Europejskiej 23 października oznaczają realne 
zagrożenie dla funkcjonowania i rozwoju przemysłu na Śląsku i w Zagłębiu 
Dąbrowskim, a co za tym idzie ryzyko utraty tysięcy miejsc pracy.

WYBORY SAMORZĄDOWE

- Wielu wyborców jest zniechę-
conych, widząc, jak państwo skom-
promitowało się podczas organiza-
cji I tury wyborów i liczenia głosów. 
Ale to nie oznacza, że powinniśmy 
zostać 30 listopada w domu. Wręcz 
przeciwnie. Obywatele powinni 
jeszcze liczniej pójść do głosowa-
nia i pokazać odpowiedzialnym za 
bałagan podczas wyborów, czyli 
przedstawicielom rządzącej koali-
cji, że nie poddadzą się wyborczym 
manipulacjom, że nie dopuszczą do 
zawłaszczenia przez tę ekipę wszyst-
kich samorządów - mówi Dominik 
Kolorz, przewodniczący śląsko-dą-
browskiej Solidarności.

Jak podkreśla Dominik Kolorz, 
w II turze w wielu przypadkach 
wyborcy staną przed trudnym za-
daniem. - Spora część wyborców 
będzie miała wrażenie, że pozosta-
wiono im wybór między dżumą a 
cholerą lub, łagodniej rzecz ujmu-
jąc, między większym a mniejszym 
złem. Ale mimo to warto pójść i, 
choć rozumiem, że z niechęcią, wy-
brać to mniejsze zło. Bojkot wybo-
rów z pewnością nie zaszkodzi tym, 
którzy kompromitowali fundamenty 
demokratycznego państwa podczas 
I tury. Im ten bojkot jest właśnie na 
rękę - dodaje przewodniczący.

W części miejscowości Solidar-
ność oficjalnie poparła kandyda-
tów na gospodarzy miast i i gmin. 
Przedstawiciele terytorialnych 
struktur NSZZ Solidarność podpi-
sywali przed wyborami porozumie-

nia z komitetami wyborczymi i kan-
dydatami na prezydentów m.in. w 
Jastrzębiu-Zdroju i w Jaworznie. W 
ramach tych porozumień komitety 
wyborcze i kandydaci na prezyden-
tów zobowiązali się do współpracy ze 
związkiem, konsultowania decyzji i 
uwzględniania postulatów Solidar-
ności w działaniach na rzecz lokalnej 
społeczności. Poparcie Solidarności 
w ramach tych porozumień uzyskali 
urzędujący prezydenci - Marian Ja-
necki w Jastrzębiu-Zdroju i Paweł 
Silbert  w Jaworznie.  - Te kontrakty 
przedwyborcze nie są bezwarunko-
we. To zobowiązanie podjęte przez 
kandydatów wobec NSZZ Solidar-
ność na cztery lata. Jestem przeko-
nany, że jeśli Marian Janecki i Paweł 
Silbert zostaną ponownie prezyden-
tami swoich miast, to te kontrakty 
będą realizowane z korzyścią dla 
wszystkich jastrzębian i jaworznian 
- podkreśla Dominik Kolorz.

Śląsko-dąbrowska Solidarność 
w wyborach na prezydenta Katowic 
popiera Andrzeja Sośnierza. - Stoli-
ca regionu potrzebuje na stanowisku 
prezydenta miasta właśnie takiego 
człowieka. W pamięci mieszkań-
ców regionu wpisał się jako pomy-
słodawca Śląskiej Kasy Chorych, 
człowiek z wizją i z pomysłami, 
który pamięta, że to instytucja ma 
służyć obywatelowi, a nie obywatel 
instytucji. Zachęcam mieszkańców 
regionu do głosowania na Andrzeja 
Sośnierza. On ma szansę uczynić z 
Katowic prawdziwe, a nie malowa-

W niedzielę 30 listopada w wielu miastach i gminach naszego regionu odbędzie 
się ii tura wyborów na stanowiska wójtów, burmistrzów i prezydentów. Śląsko-
dąbrowska Solidarność zachęca do licznego udziału w głosowaniu.

ne serce górnośląskiej aglomeracji 
- uważa Dominik Kolorz.

W II turze wyborów na stanowi-
sko prezydenta Rybnika  poparcie 
śląsko-dąbrowskiej Solidarności 
otrzymał dotychczasowy gospodarz 
miasta Adam Fudali. - Choć muszę 
przyznać, że współpraca z panem 
prezydentem w ostatnich latach 
układała się różnie, to w wielu klu-
czowych sprawach dotyczących roz-
woju i przyszłości Rybnika mamy 
podobny punkt widzenia. Sam pre-
zydent zapowiada, że jeśli zostanie 
wybrany, to będzie to jego ostatnia 
kadencja. Liczę, że to spowoduje, 
iż będzie podejmował ważne i po-
trzebne decyzje bez kunktatorstwa 
właściwego wielu samorządowcom, 
których jedynym celem jest reelek-
cja.  Ważnym atutem prezydenta Fu-

dalego jest też fakt, iż jest kandyda-
tem bezpartyjnym, reprezentantem 
lokalnej społeczności, tymczasem 
jego kontrkandydat to przedsta-
wiciel partyjnego klanu Platformy 
Obywatelskiej  - ocenia szef śląsko-
dąbrowskiej Solidarności. 

pod

- POLSKA i Unia Europejska po szczy-
cie klimatycznym weszły na ścieżkę 
głębokiej dekarbonizacji, co poważnie 
ograniczy możliwości rozwojowe na-
szego regionu, a w ślad za tym całego 
kraju. Rozwiązania derogacyjne i kom-
pensacyjne w niewielkim stopniu wpłyną 
na zmniejszenie dynamiki wzrostu cen 
energii. Funkcjonujący zaś w naszym 
regionie przemysł utraci swoją konku-
rencyjność z powodu zwiększonych 
kosztów energii. Podobne skutki wzrostu 
cen energii odczują również inne, mniej 
uprzemysłowione regiony kraju - czyta-
my w stanowisku Zarządu Regionu przy-
jętym podczas posiedzenia 13 listopada.

Członkowie Zarządu Regionu we-
zwali rząd do sporządzenia i przed-
stawienia opinii publicznej rzetelnego, 
obiektywnego raportu w sprawie przy-

czyn oraz konsekwencji decyzji, jakie 
podjęła strona polska podczas szczytu 
Rady Europejskiej. - Raport ten powi-
nien wskazać dokumenty i analizy, które 
stanowiły podstawę dla akceptacji przez 
polski rząd założeń drugiego pakietu 
klimatyczno-energetycznego. Powinien 
też zawierać koncepcję działań mają-
cych na celu stworzenie warunków dla 
skutecznej ochrony konkurencyjności 
polskiej gospodarki, miejsc pracy oraz 
uniknięcia podwyżek cen energii na sku-
tek polityki klimatycznej. Podejmowanie 
decyzji wiąże się również z przyjęciem 
odpowiedzialności za skutki tych decy-
zji. Wierzymy, że rząd przed tą odpowie-
dzialnością się nie uchyla - podkreślono 
w dokumencie.

Stanowisko zostało przesłane do 
premier Ewy kopacz. 

Ponad 4 miliony złotych straciło już w tym roku PKP Cargo przez gangi zajmu-
jące się kradzieżą węgla. Żeby ukrócić ten proceder kolejarze chcą wprowadzić 
rewolucyjne rozwiązanie i wykorzystać drony do monitorowania tras, na których 
działają złodzieje.

- KRADZIEŻE surowców podczas reali-
zowanych przez nas przewozów to pro-
ceder, z którym mierzymy się od wielu 
lat, a straty ponoszone w ten sposób 
każdego roku wynoszą nawet kilka mi-
lionów złotych – mówi Maciej Borecki, 
dyrektor Biura Bezpieczeństwa i au-
dytu w PkP CaRGO -  aby ograniczać 
skalę tych przestępstw, w tym roku 
podjęliśmy decyzję o zintensyfikowaniu 
działań prewencyjnych i wykorzystaniu 
nowoczesnych technologii. Jesteśmy na 
etapie testowania dronów. To musi być 
uniwersalne urządzenie: ciche, wydajne 

i pracujące w każdych warunkach pogo-
dowych.

W pierwszych 10 miesiącach 2014 
roku przewoźnik odnotował prawie 900 
kradzieży ładunków. łączna wartość strat 
poniesionych w ten sposób oszacowana 
została na ponad 4 miliony zł, a wielkość 
ubytku – na ponad 8 tysięcy ton. Wraz z 
nadejściem miesięcy zimowych obser-
wowany jest wyraźny wzrost liczby udo-
kumentowanych zdarzeń oraz wielkości 
ubytku przewożonych surowców.

Sprawcami kradzieży są zazwyczaj 
bardzo dobrze zorganizowane grupy prze-
stępcze. Jedną z najczęściej stosowanych 
metod jest próba zatrzymania składu np. 
poprzez umieszczanie na torach przeszko-
dy. aby uniknąć katastrofy, maszyniści 
zmuszeni są zatrzymać skład, informując 
o przeszkodzie właściwe służby. Złodzieje 
w ciągu kilku minut dokonują wtedy tzw. 
„usypu”. W ramach jednego zajścia zło-
dzieje są w stanie „usypać” nawet kilka 
ton węgla. 

jm

jm
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KOMPANIA WĘGLOWA

Jest gwarancja wypłat, ale co dalej?
Kompania Węglowa przeżywa największy kryzys w swojej kilkunastoletniej historii. mirosław Taras stracił stanowi-
sko prezesa spółki. premier ewa Kopacz zapewniła górników, że nie ma zagrożenia dla wypłacenia wynagrodzeń i 
świadczeń pracowniczych. pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego ma wkrótce przed-
stawić zmodyfikowany program naprawczy Kompanii Węglowej. Działo się wiele w ostatnim czasie, ale zapewne 
najciekawsze dopiero przed nami.

poroZUmienie Z premier KopaCZ 
Podczas rozmów z szefową rządu ustalono:

1. Pani Premier Ewa kopacz przyjęła zaproszenie strony społecznej i przyjedzie 
na kolejne spotkanie ze środowiskiem górniczym.

2. Pełnomocnik Rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w cią-
gu trzech najbliższych tygodni przedstawi zmodyfikowany program napraw-
czy kompanii Węglowej.

3. Nie ma zagrożenia dla wypłacenia wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych.

Górnicy opuścili budynek przy ulicy Powstańców 30 w Katowicach, zapewniając, 
że w każdej chwili mogą do niego wrócić, jeśli strona rządowa nie dotrzyma 
złożonych obietnic.

13 listopada reprezentacja 
związkowa przybywa na rozmowy 
z zarządem Kompanii Węglowej. 
Zarząd spółki miał oficjalnie zapre-
zentować przedstawicielom załogi 
Kompanii plan naprawczy, zaak-
ceptowany półtora tygodnia temu 
przez właściciela.

i o czym tu rozmawiać? 
Okazało się jednak, że nie było 

o czym rozmawiać, bo nie dość, 
że ten dokument zawierał szereg 
zapisów, które były nie do przy-
jęcia przez stronę społeczną, to w 
dodatku okazało się, że zarządowi 
nie udało się pozyskać środków 
z euroobligacji na finansowanie 
kluczowych elementów programu 
naprawczego.  Jednocześnie zarząd 
potwierdził informacje, którym 
jeszcze dzień wcześniej zaprzeczał, 
że zagrożone są wypłaty wyna-
grodzeń w grudniu. Związkowcy 
usłyszeli, że o ile są jeszcze pewne 
szanse na pozyskanie pieniędzy na 
zasadnicze wynagrodzenia, to o 
“barbórce” górnicy powinni zapo-
mnieć. Prezes Kompanii Mirosław 
Taras pytany o ewentualny alterna-
tywny plan ratowania Kompanii i 
pozyskania środków na pełne wy-
płaty grudniowych wynagrodzeń 

powiedział, że jedynym sposobem 
jest likwidacja kilku kopalń i zwol-
nienie załóg tych zakładów. 

Związkowcy podejmują szybką 
decyzję: zostajemy w siedzibie spół-
ki do czasu kiedy przybędzie do nas 
przedstawiciel Ministra Gospodar-
ki. W budynku przy ulicy Powstań-
ców w Katowicach pozostało ok. 
200 górników (od tej chwili będą 
prowadzić protest rotacyjny).

- Dalsza dyskusja z członkami 
kierownictwa Kompanii Węglowej 
stała się bezprzedmiotowa - po-
wiedział przebywający na miejscu 
przewodniczący NSZZ “Solidar-
ność” w KW Jarosław Grzesik.

Co powie pani premier? 
Od tego momentu rozpoczęło 

się wyczekiwanie przedstawicieli 
rządu, którzy niezbyt kwapili się do 
rozmów ze stroną związkową. Za 
emisariusza rządu służył jedynie 
wicewojewoda Andrzej Pilot. 

- Sytuacja pracowników Kom-
panii Węglowej SA, w której brakuje 
środków na wypłatę pracowniczych 
wynagrodzeń i której Zarząd nie 
potrafi znaleźć wyjścia z sytuacji, 
zmusza nas do wystosowania ape-
lu o wznowienie dialogu ze stroną 
społeczną na temat przyszłości całej 

branży - napisali związkowcy do pani 
premier Ewy Kopacz. Przypomnie-
li również, że w maju br. premier 
Donald Tusk przyznał rację stronie 
społecznej. Ówczesny szef rządu 
złożył obietnicę podjęcia natychmia-
stowych działań na rzecz naprawy 
górnictwa, deklarując jednocześnie, 
iż ten proces nie będzie się wiązał 
z likwidacją kopalń i zwalnianiem 
pracowników, co - w świetle wspo-
mnianej deklaracji przedstawicieli 
Zarządu Kompanii - najwyraźniej 
było zwykłym zabiegiem propagan-
dowym, wymuszonym zbliżającymi 
się wówczas wyborami do Parlamen-
tu Europejskiego.

Ostatecznie po kilku dniach 
protestu premier Kopacz zaprosiła 
związkowców na rozmowy do War-
szawy. 

Zarówno ze strony pani premier 
Ewy Kopacz, jak i wicepremiera 
oraz ministra gospodarki Janusza 
Piechocińskiego padły zapewnie-
nia o gwarancji ciągłości wypłaty 
wynagrodzeń w ciągu najbliższych 
miesięcy. - Usłyszeliśmy, że ani wy-
nagrodzenia, ani świadczenia takie 
jak „barbórka” i „czternastka” nie są 
w Kompanii Węglowej zagrożone, i 
że oni to gwarantują - relacjonuje 
Jarosław Grzesik.

Pani premier przyjęła zaprosze-
nie strony społecznej do kontynu-
acji rozpoczętego jeszcze za urzę-
dowania premiera Donalda Tuska 
dialogu na temat przyszłości górni-
ctwa. Rozmowy miałyby się odbyć 
na Śląsku w ciągu najbliższych kil-
kunastu dni.

Znów do przodu 
Lider największej organizacji 

związkowej działającej w KW pozy-
tywnie ocenił powołanie pełnomoc-
nika rządu do spraw restrukturyza-
cji górnictwa węgla kamiennego, 
którym został  Wojciech Kowalczyk, 
dotychczasowy wiceminister skar-
bu. Zgodnie z komunikatem Cen-
trum Informacyjnego Rządu, do za-
dań pełnomocnika będzie należało 
inicjowanie, koordynowanie i mo-
nitorowanie działań wynikających 
z restrukturyzacji sektora węgla 
kamiennego. Tym samym za sektor 
przestał odpowiadać krytykowany 
przez stronę związkową niemal od 
początku wiceminister gospodarki 
Tomasz Tomczykiewicz.

- Żądaliśmy nowych ludzi, któ-
rym powinno się powierzyć nadzór 
nad górnictwem i to zostało zreali-
zowane. Powołany został pełnomoc-
nik rządu do spraw restrukturyzacji 
górnictwa węgla kamiennego, który 
- jak usłyszeliśmy dzisiaj od pani 
premier - dostał pełne kompeten-
cje w zakresie zarządzania branżą. 
Pani premier stwierdziła, że jest to 
jedyny człowiek odpowiedzialny za 
górnictwo w rządzie. Będzie zatem 
odpowiedzialny i za nadzór nad gór-

nictwem, i za bieżące kwestie mery-
toryczne, o co nam właśnie chodziło 
- komentuje Jarosław Grzesik.

Nowy pełnomocnik rządu ds. 
restrukturyzacji górnictwa zobo-
wiązał się, że w ciągu najbliższych 
dwóch tygodni przygotuje nowy 
program naprawczy dla Kompanii, 
który następnie zostanie poddany 
konsultacjom ze związkami zawo-
dowymi.

Jednak wbrew deklaracjom 
strony rządowej prezes Kompanii 
Węglowej dał wyraźnie do zrozu-
mienia, że Kompania Węglowa nie 
obędzie się bez likwidacji kopalń. 

Taras bulwersuje, Taras 
odchodzi 

Podczas Konferencji “Górni-
ctwo 2014” prezes Taras stwierdził, 
że restrukturyzacja zarządzanej 
przez niego firmy, to “reanimacja 
trupa”. Stwierdził, że trzeba szybko 
zlikwidować 5 kopalń i zwolnić 15 
tysięcy ludzi. Stwierdził, że górni-
ctwo trzeba wygaszać, a na Śląsku 
powinno zostać najwyżej 4-5 ko-
palń. Związkowcy zażądali odwoła-
nia Taras z funkcji prezesa KW SA.

- Po pierwsze: są to stwierdze-
nia wykraczające ponad ustalenia, 
które zapadły, podczas naszego 
spotkania z delegacją rządową, w 
tym z samą panią premier i wice-
premierem oraz ministrem gospo-
darki. Po drugie: wypowiedzi te 
są skrajnie nieodpowiedzialne, bo 
wywołują niepokój załóg kompanij-
nych kopalń i zakładów. Wreszcie 
po trzecie: uderzają w Kompanię i 
całą branżę. Skoro prezesa Tarasa 
stać na takie słowa wobec firmy, 
którą sam zarządza, to nie rozu-

miem, dlaczego jeszcze piastuje 
kierownicze stanowisko w Spółce 
- stwierdził Grzesik.

Dwa dni później (21 listopada) 
Taras stracił stanowisko. 

- Decyzja Rady Nadzorczej Kom-
panii Węglowej nie mogła być inna. 
Prezes zarządu Kompanii swoimi 
publicznymi wypowiedziami wy-
raźnie dał do zrozumienia, że nie 
utożsamia się z firmą i nie ma pomy-
słu, jak zarządzać największą górni-
czą spółką w Europie - tak Jarosław 
Grzesik, szef górniczej Solidarności, 
skomentował decyzję Rady o odwo-
łanie prezesa Kompanii Węglowej 
Mirosława Tarasa.

Dokonana przez Radę Nadzor-
czą Kompanii Węglowej analiza 
działań kierownictwa Spółki wyka-
zała nieskuteczność Zarządu w za-
kresie restrukturyzacji firmy, brak 
skuteczności w zakresie prowadzo-
nego dialogu ze stroną społeczną, 
co uniemożliwiło wprowadzanie 
rozwiązań restrukturyzacyjnych, 
oraz pogłębienie się złej sytuacji 
KW. Koordynację prac Zarządu po-
wierzono wiceprezesowi do spraw 
pracy Piotrowi Rykali. Wiadomo 
już, że spółka nie będzie czekała 
długo na nowego szefa. 12 grudnia 
ma zostać wyłoniony nowy prezes 
Kompanii Węglowej. Na giełdzie 
nazwisk przewija się kilku kandyda-
tów. Jedno jest pewne, bez wsparcia 
właściciela, czyli Skarbu Państwa 
nawet najlepszy menadżer nie zdo-
ła wyciągnąć Kompanii Węglowej z 
najpoważniejszego od lat kryzysu.  

Marek Jurkowski

Więcej na ten temat strona 5 
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Spłacają zobowiązania
Spółka Restrukturyzacji Kopalń (SRK) rozpoczęła spłacanie zaległych zobowiązań 
sosnowieckiej kopalni Kazimierz-Juliusz, wycofano wniosek o upadłość tej kopalni.

Wybór mniejszego zła
po DWUTygoDnioWyCh negocjacjach, w poniedziałek 17 listopada związkowcom z Katowickiego holdingu 
Węglowego Sa (KhW) i przedstawicielom Zarządu KhW udało się osiągnąć porozumienie. nie będzie likwidacji 
deputatu dla emerytów i rencistów, nie będzie też dalszych prób pozbawiania pracowników „czternastki” i 
„barbórki”. W zamian emerycki deputat zawieszono i ustalono nowe zasady wypłaty wymienionych elementów 
płacowych. Zapisy porozumienia mają obowiązywać do roku 2017.

- REALIZUJąC kolejny punkt porozumienia zwarte-
go 27 września 2014, dotyczący dokapitalizowania 
kazimierz-Juliusz przez SRk, w czwartek, 13 li-
stopada 2014 rozpoczęto proces spłaty zaległych 
zobowiązań spółki kazimierz-Juliusz. dotyczy to 
zwłaszcza zaległych zobowiązań wobec jej pra-
cowników - napisali przedstawiciele zarządów obu 
spółek we wspólnym komunikacie. 

Jak zaznaczają przedstawiciele kHW, choć zale-
głości wobec pracowników regulowane są w pierw-
szej kolejności, sukcesywnie spłacane są także długi 
wobec innych wierzycieli. Elementem wdrażanego 
porozumienia jest też wycofanie wniosku o upadłość 
kopalni kazimierz-Juliusz. Takie pismo złożono już w 
sądzie.

Poprzedni zarząd kHW informował we wrześ-
niu, że kwota zobowiązań pracowniczych w kopalni 
kazimierz-Juliusz przekroczyła 20 mln zł, a łączne 
zobowiązania kopalni jest bliska kwoty 100 mln zł. 

Porozumienie w sprawie przeznaczonej do li-
kwidacji kopalni podpisano 27 września, po wielu 
godzinach negocjacji, z udziałem szefów spółek 
węglowych, związkowców i przedstawicieli rządu. 
dokument zapewnił przedłużenie działania kopalni i 
zagwarantował pracownikom zatrudnienie w innych 
zakładach. W porozumieniu zapisano też przejęcie 
kopalni przez SRk i dofinansowanie tej spółki.

Większość postanowień została już zrealizowa-
na. 6 listopada kHW podpisał z SRk umowę sprze-
daży kopalni (kwota transakcji pomiędzy obiema 
należącymi do państwa spółkami wyniosła symbo-

liczną złotówkę). Pracownicy kopalni zostali przejęci 
przez kHW, ale 568 z nich zostało formalnie odde-
legowanych do pracy w kazimierzu-Juliuszu, gdzie 
przez najbliższe miesiące potrwa jeszcze wydobycie 
reszty węgla. 

Transakcja kupna kopalni przez SRk była możliwa 
dzięki zakończonym pracom legislacyjnym. Chodzi o 
zmianę ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla ka-
miennego, co umożliwiło przejęcie kopalni przez SRk i 
w konsekwencji pokrycie przez budżet państwa jej zobo-
wiązań w wysokości ok. 120 mln zł i kosztów likwidacji, 
szacowanych na 160 mln zł - w sumie 280 mln zł. 

Po wyczerpaniu złóż rozpocznie się likwidacja 
kopalni, w dalszej perspektywie majątek spółki zo-
stanie wchłonięty przez SRk, która będzie już samo-
dzielnie kontynuowała ten proces. Już w przyszłym 
roku SRk ma otrzymać pierwsze środki z zagwaran-
towanych 160 mln zł - ok. 40 mln zł - na likwidację 
kopalni. 

kopalnia kazimierz-Juliusz, która była spółką 
zależną kHW, jest ostatnią czynną kopalnią węgla 
kamiennego w Zagłębiu dąbrowskim. Poprzedni 
zarząd kHW chciał zakończyć eksploatację węgla 
z końcem września, tłumacząc to wyczerpaniem 
się dostępnych złóż oraz narastaniem problemów 
związanych z opłacalnością i bezpieczeństwem 
resztkowego wydobycia. Według wcześniejszych 
zapowiedzi kopalnia miała działać dłużej. 

decyzja ówczesnych władz Holdingu skutko-
wała protestem załogi, który zakończył się podpi-
saniem porozumienia 27 września.

KATOWICKI HOLDING WĘGLOWY

4 listopada, podczas ze-
brania zespołu do spraw 
Holdingowej Umowie Zbio-
rowej (HUZ) zarząd KHW 
przedstawił związkowcom 
propozycję zmian w umowie 
zbiorowej polegających na za-
wieszeniu wypłaty nagrody 
barbórkowej, “czternastki”, 
deputatów węglowych i ekwi-
walentu za pomoce szkolne. 
Zdecydowany sprzeciw wo-
bec jakichkolwiek prób od-
bierania pracownikom części 
ich wynagrodzenia wyraziła 
holdingowa “Solidarność”.

6 listopada w kopalniach 
należących do KHW odbyły 
się masówki informacyjne 
dla załóg, podczas których 
związkowcy informowali 
górników o propozycjach 
złożonych przez Zarząd i 
swoim stanowisku wobec 
tych pomysłów.

Piotr Czypionka, prze-
wodniczący Zakładowej Or-
ganizacji Koordynacyjnej 
NSZZ „Solidarność” KHW 
SA wskazywał, że oszczęd-
ności na górniczych wyna-
grodzeniach nie przyniosły-

by Holdingowi znaczących 
oszczędności. - To byłyby, 
mimo wszystko, niewielkie 
pieniądze dla firmy wobec 
gigantycznych zobowiązań, 
które KHW w tej chwili ma. 
Zaoszczędzilibyśmy w skali 
roku może 40 milionów zło-
tych, a zobowiązania prze-
kraczają 1 miliard złotych.

Ostatecznie po kilku 
dniach negocjacji udało się 
dojść do kompromisu.

– W związku z trudną sy-
tuacją finansową Holdingu, 
wynikającą między innymi 

z tego, co się dzieje na rynku 
węgla, zawieszony zostanie 
deputat dla emerytów i ren-
cistów. Podkreślam: zawie-
szony, a nie zlikwidowany, co 
jest zgodnie z Kodeksem pra-
cy. Przepisy prawa pracy dają 
taką możliwość bez koniecz-
ności wypowiadania całego 
układu zbiorowego – wyjaśnia 
wiceprzewodniczący „Solidar-
ności” w KHW Piotr Bienek. 
– W obecnej sytuacji firma 
nie jest w stanie udźwignąć 
tego świadczenia, z czego 
zdajemy sobie sprawę, ale też 
przypominamy, że razem z 
pracodawcami stoimy na sta-
nowisku, by w przygotowywa-
nej ustawie górniczej znalazł 
się zapis o przejęciu kosztów 
wypłaty deputatu przez Skarb 
Państwa – dodaje.

Związkowiec podkreśla, 
że strona społeczna cały czas 
zabiega, by zawieszenie de-
putatu w możliwie niewiel-

kim stopniu odbiło się na 
kondycji finansowej najbar-
dziej potrzebujących eme-
rytów i rencistów. – Mamy 
świadomość tego, że pewna 
część emerytów znajduje się 
w sytuacji skrajnie trudnej, 
dlatego w przyszły wtorek 
spotykamy się z Zarządem, 
aby wynegocjować wprowa-
dzenie do regulaminu socjal-
nego możliwości udzielania 
zapomóg na zakup węgla tym 
znajdującym się w najgorszej 
sytuacji – mówi.

Na czym natomiast będą 
polegać zmiany zasad wypła-
cania nagrody barbórkowej i 
tzw. czternastej pensji?

– „Barbórki” i „czternast-
ki” będą naliczane z całego 
roku. Do tej pory były ob-
liczane na bazie wypłaty z 
października w przypadku 
„barbórki” i wysokości wy-
nagrodzenia z trzech ostat-
nich miesięcy w przypadku 

„czternastki”. Nowe reguły 
są, moim zdaniem, bardziej 
sprawiedliwe – ocenia Bie-
nek.

– Zgodnie z naszymi wy-
liczeniami, wprowadzenie w 
życie zapisów porozumienia 
pozwoli firmie zaoszczędzić 
około 200 milionów złotych 
– przekonuje Piotr Czypion-
ka. – Jesteśmy przekonani, 
że wraz z działaniami Za-
rządu KHW usprawniający-
mi i upraszczającymi orga-
nizację pracy, przyniesie to 
oczekiwany efekt końcowy. 
Dla nas jest nim utrzymanie 
stabilnych miejsc pracy oraz 
uczciwego i godnego wyna-
grodzenia za wykonaną pra-
cę w dobrze zorganizowanej i 
mającej perspektywy firmie, 
jaką powinien być Katowicki 
Holding Węglowy SA – za-
znacza lider „S” w KHW.

Pracownicy Holdingu 
otrzymali też gwarancje:

• tego, że tzw. czternasta 
pensja za 2014 rok zostanie wy-
płacona do 4 marca 2015 roku, 
na dotychczasowych zasadach,

• tego, że przez trzy lata 
obowiązywania porozumienia, 
czyli do 2017 roku, wynagro-
dzenie nie będzie niższe niż jest 
obecnie,

• tego, że wielkość kwoty 
bazowej przeciętnego miesięcz-
nego wynagrodzenia w KHW 
na dany rok będzie ustalana do 
15 lutego.

MJ
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Jak pomóc polskiemu górnictwu?
Jeśli ceny węgla nie odbiją, a nie spodziewamy się tego w najbliższych latach, polski rząd będzie musiał zapewnić branży 
węglowej kilka miliardów złotych dofinansowania w latach 2015-16 – to główny wniosek z ostatniego raportu agencji ratingo-
wej Standard & poor’s o sytuacji naszego górnictwa. Kwestią otwartą jest, jaki rząd wybierze sposób ratowania branży przed 
finansową zapaścią. Jeśli oczywiście, zechce rodzimemu górnictwu faktycznie pomóc.

rentowna pod warunkiem
KWK SoŚniCa-maKoSZoWy

Samorząd Gliwic uważa, że zagrożona likwidacją KWK „Sośnica- Makoszowy” 
może być rentowna. 
– ZWIąZKOWCY przekonywali 
mnie, że kopalnia „Sośnica-Ma-
koszowy” ma szansę wyjścia 
na prostą. Przedstawiali dane, 
które miały świadczyć o tym, 
że nic – łącznie ze względami 
ekonomicznymi, nie mówiąc 
o społecznych i innych – nie 
zmuszą do podjęcia tak dra-
stycznych kroków, jak zamknię-
cie zakładu. Postanowiłem to 
zweryfikować, prosząc o ocenę 
sytuacji ekspertów najwyższej 
klasy. Tezy formułowane przez 
przedstawicieli górników zosta-
ły potwierdzone. Nikt oczywi-
ście nie mówi, że kopalnia nie 
wymaga wdrożenia programu 
naprawczego. Jest to pilna ko-
nieczność. Związkowcy bardzo 
trzeźwo podchodzą do proble-
mu, nie zamierzają mówić „nie, 
bo nie” i skłonni są zgodzić się 
na ograniczenia – wyjaśnia pre-
zydent  Gliwic Zygmunt Fran-
kiewicz.

Na zlecenie miasta nieza-
leżni eksperci z Politechniki 
Śląskiej opracowali dokument 
„analiza i ocena możliwości 
rozwojowych prowadzenia 
rentownej eksploatacji w ko-
palni „Sośnica-Makoszowy”. 

autorzy oceny stanu kopalni 
i perspektyw jej opłacalnego 
funkcjonowania – prof. krzysz-
tof Wodarski, prof. andrzej kar-
bownik i dr Jolanta Bijańska, 
potwierdzają to, co od miesięcy 
mówią przedstawiciele strony 
społecznej.  Ich zdaniem przy 
nakładach rzędu 546 mln zł 
może ona prowadzić rentowną 
działalność od 2017 r. Założyli, 
że średni dobowy poziom wy-
dobycia węgla w kopalni wynie-
sie ok. 9,5 tys. t/d w 2016 roku 
oraz ok. 10,5 tys. t/d w 2017 
roku i tyle samo w kolejnych la-
tach. W kopalni będą prowadzo-
ne równocześnie trzy ściany: 
jedna na Ruchu „Makoszowy” i 
dwie na Ruchu „Sośnica”.

Główne zadania inwesty-
cyjne dla uzyskania docelowe-
go modelu kopalni w zakresie 
infrastruktury obejmują: wyko-
nanie wyrobisk, modernizację 
zakładu przeróbki mechanicz-
nej węgla na Ruchu Sośnica 
oraz zakupy maszyn i urządzeń. 
W latach 2014 - 2020 koniecz-
ne jest wydatkowanie łącznie 
546 mln zł.

Wśród powodów nieko-
rzystnych wyników finanso-

wych ze sprzedaży węgla przez 
kopalnię w latach 2011 - 2013 
eksperci z Politechniki Śląskiej 
wskazali: spadek wydobycia 
kopalni o blisko 18 proc., wzrost 
kosztów produkcji o ponad 25 
proc., w tym wzrost kosztów 
pracy o ponad 12 proc., spadek 
ceny sprzedaży węgla o 2 proc. 
Na wyniki finansowe kopalni 
miały też wpływ: spadek wy-
dobycia z jednej ściany o ponad 
18 proc. i spadek wydajności 
pracy o ponad 19 proc.

W złożu Sośnica oraz w 
złożu Makoszowy zalega łącznie 
blisko 120 mln ton potencjalnie 
możliwych do wydobycia zaso-
bów węgla kamiennego. Jednak 
dostęp do ich znacznej części 
jest ograniczony ze względu na 
infrastrukturę na powierzchni: 
dwie autostrady - a1 i a4, linie 
kolejowe, zapisy miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Gierałtowice 
oraz zapisy w koncesji na wydo-
bywanie węgla. To wszystko po-
woduje, że zasoby możliwe do 
wyeksploatowania są zawarte w 
87 polach ścianowych i wyno-
szą łącznie około 60 mln ton. 

jm

– Żebyśmy mogli to górni-
ctwo racjonalnie zmieniać, nie 
wystarczą zabiegi manage-
mentu górniczego, czy strony 
społecznej, bo potrzeba dzia-
łań rządu – zaznaczył pod-
czas niedawnej konferencji 
„Górnictwo 2014” 

prezes Kompanii Węglowej 
Mirosław Taras. – Jeżeli 
Warszawa, rząd, nie napisze 
programu uwzględniającego 
aspektu historycznego górni-
ctwa, czy założeń ostatniego 
szczytu klimatycznego, to nie 
ma szans restrukturyzować 
branży bez wstrząsów.

Gdyby Taras za-
trzymał swój wywód 

na powyższych sło-
wach pewnie nikt 

nie zażądałby 
jego natych-

miastowego 
odwołania, 
bo nikt też 
nie ma wąt-
pliwości, że 

tak właśnie 
jest.

W ubiegłym 
tygodniu do-
t yc hc z a s ow y 

w i c e m i n i s t e r 
skarbu Wojciech 

Kowalczyk zo-
stał pełnomoc-
nikiem rządu ds. 

naprawy sytuacji 
w polskim górni-
ctwie i sekreta-

rzem stanu w 
Minister-

s t w i e 
G o s p o -
d a r k i . 

Wkrótce nowy pełnomocnik 
ma przedstawić zmodyfiko-
wany program naprawczy dla 
Kompanii Węglowej. Wspar-
cia wymaga jednak cały pol-
ski przemysł węglowy, bo w 
innych spółkach sytuacja nie 
wygląda dużo lepiej.

Jego dotychczasowy prze-
łożony minister skarbu pań-
stwa Włodzimierz Karpiński 
wierzy w misję Kowalczyka. 
Szef MSP nie wyklucza zaan-
gażowania energetyki w rato-
wanie górnictwa, jeśli będzie 
tego wymagało bezpieczeń-
stwo energetyczne kraju, ale 
do tego – jak zaznacza – po-
trzebna jest dobra koncepcja.

– Jestem przekonany, że 
wiceminister Kowalczyk ją 
przedstawi. Ona może być 
trudna do realizacji, ale trud-
nych zadań się nie boimy.

Podkreśla jednak, że nie 
ma mowy o tym, by dokony-
wać niezgodnego z prawem 
transferu środków publicz-
nych na ratowanie górnictwa, 
bo na to nie zezwala prawo 
unijne.

– Nie straszmy się Unią 
Europejską! Przyglądając się 
innym branżom zobaczymy, 
że w UE da się zrobić wszystko. 
Dla zmian musi być wola poli-
tyczna – nawoływał Janusz 
Olszowski, prezes Górniczej 
Izby Przemysłowo-Handlowej 

podczas wspomnianej konfe-
rencji.

Janusz Olszowski przy-
pomniał też, że niskie ceny 
węgla wynikają z nadpodaży 
surowca. W tej sytuacji rządy 
państw produkujących węgiel 
wprowadziły pewne instru-
menty ochronne, żeby chronić 
swoje firmy przed upadłością.

– W Chinach wprowa-
dzono podatki na węgiel im-
portowany, a obniżono po-
datek od eksportu. Premier 
Indii zwrócił się do najwięk-
szego krajowego producenta 
Coal India, żeby ten podwoił 
produkcję do 160 mln t, aby 
całkowicie wyeliminować im-
port i napędzić koniunkturę. 
Australia zniosła podatki wę-
glowe – wylicza.

Według raportu GP Mor-
gan nawet najbardziej ryn-
kowa gospodarka na świecie 
– gospodarka USA subsy-
diuje swoje paliwa kopalne 
kwotą 12 mld USD rocznie. 
Oczywiście nie są to zawsze 

subsydia bezpośrednie, ale 
stosowane przez system.

Tymczasem w naszym kra-
ju łącznie branża górnicza od-
prowadziła w ubiegłym roku 
do budżetu państwa ponad 
7 mld zł. Zresztą górnictwo 
jest branżą obłożoną chyba 
największymi obciążeniami 
fiskalnymi pośród wszystkich 
gałęzi gospodarki. Spółki wę-
glowe są obecnie zobowiąza-
ne do opłacania 34 podatków 
i innych opłat o charakterze 
podatkowym. Z tego aż 9 
obciążeń dotyczy wyłącznie 
branży wydobywczej. Warto 
zaznaczyć, że te 9 „specjal-
nych” obciążeń podatkowych 
górnictwa nie wynika z impli-
kacji przepisów unijnych. Są 
one ustanowione wyłącznie 
przez prawodawstwo krajowe, 
a więc mogą być zniesione lub 
zawieszone w każdej chwili. 
Do tego dochodzi najwyższa w 
Europie stawka podatku VAT 
na węgiel. W Polsce stawka ta 
wynosi 23 proc. Dla porów-

nania w Czechach i Hiszpanii 
jest to 21 proc., w Niemczech 
19 proc., a w Wielkiej Brytanii 
20 proc. Nadmierne, rozdęte 
do granic możliwości obciąże-
nie górnictwa różnego rodzaju 
daninami bezpośrednio prze-
kłada się na konkurencyjność 
polskiego węgla. Jak wynika z 
danych GIPH, opodatkowanie 
jednej tony węgla w Polsce w 
2000 roku wynosiło 35 zł i 45 
gr. W 2013 roku było to już 
ok. 95 zł i 15 gr, czyli niemal 3 
razy więcej. Nie ma chyba na 
świecie branży, która wytrzy-
małaby tak ogromny ciężar 
fiskalny, zachowując przy tym 
rentowność.

W opinii Olszowskiego w 
dobie kryzysu trzeba prowa-
dzić działania chroniące na-
sze górnictwo. –  To że węgiel 
będzie potrzebny w Europie 
i na świecie nie podlega żad-
nej dyskusji. Pozostaje pyta-
nie, skąd będzie pochodził 
– komentuje. 

jm, łk
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Zbyt dużo konfrontacji, zbyt mało efektów

Zwolnienia w JZr Dół, celowe 
niszczenie „Krupińskiego”
DoCZeKaliŚmy się pierwszych w historii grupy Kapitałowej JSW grupowych zwolnień pra-
cowników. Jastrzębskie Zakłady remontowe (JZr) Dół, bo o tę spółkę-córkę Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej Sa (JSW) chodzi, zostały przeznaczone do likwidacji.

21 listopada Rada Nadzorcza Kompanii Węglowej SA (KW) jednogłośnie odwołała prezesa Mirosława Tarasa. Powodem odwołania było m.in. zwiększanie się straty 
spółki na sprzedaży węgla w stosunku do wielkości ujętych w Planie Techniczno-Ekonomicznym KW oraz niepowodzenie emisji euroobligacji jako głównego źródła finan-
sowania planu naprawczego. Do dymisji przyczyniły się też wypowiedzi prezesa na temat likwidacji wielu składników wynagrodzeń, w tym deputatów węglowych.

JAK stwierdził wiceprzewodniczący sejmowej 
komisji Gospodarki poseł Maks kraczkowski, 
w działaniach Tarasa było „zbyt dużo konfron-
tacji, zbyt mało efektów, a jego konfrontacyjny 
język nie ograniczał się tylko do związków za-
wodowych, ale wręcz był normą w przekazach 
do załogi”.

- Odwołanie prezesa kompanii Węglowej Mi-
rosława Tarasa ma potrząsnąć menadżerami, nie 
tylko kompanii Węglowej i pokazać im, że są od-
powiedzialni za każde słowo i działanie - powie-
dział z kolei wicepremier i minister gospodarki 
Janusz Piechociński. - Ostatnio nie tylko iskrzyło 
pomiędzy reprezentacją społeczną, a prezesem, 
ale także w kilku wystąpieniach publicznych pan 
prezes istotnie włożył kij w mrowisko. Bo kiedy 
okazało się, że wariant pozyskania euroobliga-
cji jest wyjątkowo kosztowny i niezamknięty, no 
to zasygnalizowanie, że w grudniu zagrożone 
są świadczenia pracownicze, wywołało pewne 
emocje - komentował szef resortu gospodarki. 

Przypomniał, że rząd niedawno powołał pełno-
mocnika w randze sekretarza stanu w resorcie 
gospodarki, który ma zająć się restrukturyzacją 
górnictwa węgla kamiennego. - Pan kowalczyk 
dostał swobodę, jeśli chodzi o kadry - podkre-
ślił.

Widać pan prezes Taras żywcem wzorował 
się na naszym faraonie Jarosławie, który od lat 
w dokładnie ten sam sposób postępuje z załogą 
Spółki, także nie potrafi zdobyć zewnętrznych 
funduszy, także nie potrafi sprzedawać węgla w 
godziwych cenach i ciągle nie wykonuje założeń 
Planu Techniczno-Ekonomicznego Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej Sa (JSW) odnośnie wydobycia, 
szczególnie najważniejszego dla jastrzębskich 
kopalń węgla koksowego (chwali się powrotem 
do poziomu wydobycia rzędu 55 milionów ton 
rocznie, choć nie jest to żadne osiągnięcie, bo 
sam Zarząd założył wcześniej, że należy wydo-
bywać około 60 mln ton).

Brak jakiegokolwiek dialogu ze związkami 

zawodowymi w JSW jest normą, choć tutaj trze-
ba powiedzieć wprost: pracodawca z załogą i jej 
przedstawicielami prowadzi otwartą wojnę. Czy 
w tak oczywistym konflikcie pomiędzy pracow-
nikami a pracodawcą Spółka może normalnie 
funkcjonować? Nie, nie i po stokroć nie. Tu musi 
się coś zmienić i na te zmiany z niecierpliwością 
czekamy. Czas mija, a sytuacja z dnia na dzień 
się pogarsza. O tym, że na moment, w którym i 
u nas będzie można rozmawiać na temat sytuacji 
firmy z normalnymi menadżerami czekają zarów-
no związkowcy, jak i cała załoga, świadczą wy-
niki ostatniego referendum dotyczącego oceny 
pracy Zarządu JSW. My nie boimy się trudnych 
decyzji, ale musimy mieć z kim rozmawiać. Na 
tę chwilę drugiej strony po prostu nie ma - jeśli 
będzie, wtedy się dogadamy.

Na koniec kilka słów odnośnie porażki, jaką 
zakończyła się próba emisji obligacji przez JSW, 
co miało poprawić jej płynność i wspomóc fi-
nansowanie inwestycji w Spółce. „anatomia 

klapy oferty JSW” Grzegorza Nawackiego ob-
naża ewidentne błędy popełnione przez naszych 
menedżerów przy realizacji tego niezwykle 
ważnego przedsięwzięcia. - Nieudane podejście 
JSW da się wytłumaczyć słabością oferty, a nie 
niechęcią inwestorów do finansowania polskich 
firm górniczych. Pojawiają się opinie, że emisja 
nie została przeprowadzona perfekcyjnie. Skie-
rowanie oferty do zbyt wąskiego grona inwesto-
rów to główny zarzut, jaki można usłyszeć od 
bankierów inwestycyjnych - pisze dziennikarz 
Pulsu Biznesu. - Jeśli kieruje się ofertę tylko do 
wyspecjalizowanej grupy nabywców, pozwala 
im się rozgrywać. Wiedzą, że to od ich decyzji 
zależy powodzenie oferty i zawsze próbują to 
wykorzystać - cytuje jednego z bankierów inwe-
stycyjnych. Nasi menadżerowie nie wiedzą i w 
tym jest problem…

Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ 
„Solidarność” JSW SA

KWK „KRUPIŃSKI”, JZR DÓŁ

Spółka ta dobrze prosperowała, 
a zarobki w niej nie były dużo niż-
sze od tych w kopalniach. Ponadto, 
obowiązuje tam układ zbiorowy 
pracy, są związki zawodowe i wol-
ne soboty, więc pewnie dlatego w 
pewnym momencie JZR Dół stały 
się solą w oku prezesa Jarosława. 
Podobno większość pracowników 
JZR Dół ma przejąć firma JSW 
Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o., 
ale wiadomo, że warunki zatrud-

nienia są tam dużo gorsze, zarabia 
się mniej, obowiązują umowy na 
czas określony, siedmiodniowy ty-
dzień pracy, brak jest dodatkowych 
składników wynagrodzenia, takich 
jak „czternasta pensja”, deputat 
węglowy czy jubileusze, no i nie ma 
związków zawodowych. Co z resztą 
załogi firmy, nie wiadomo. Pewnie 
wywalą na bruk…

W tym kontekście bardzo niepo-
koją nas ostatnie pomysły Zarządu 

JSW dotyczące kopalni „Krupiń-
ski”. Jeszcze niedawno wmawiano 
wszystkim, że jedynym panaceum 
na kłopoty kopalni jest wprowadze-
nie pracujących sobót, oczywiście 
za pensję taką samą jak za dzień 
roboczy. Rzeczywiście, kopalnia ta 
w pierwszym półroczu borykała się 
z potężną zapaścią w wydobyciu, 
ale spowodowane to było działa-
niami kierujących KWK „Krupiń-
ski”, którzy to przez brak zabez-

pieczenia odpowiedniego frontu 
robót i wcześniejsze „dzikie wydo-
bycie” sporo ponad plan w latach 
2012 i 2013 doprowadzili do tego, 
że kopalnia fedrowała praktycz-
nie na jednej ścianie. Działające w 
JSW reprezentatywne organizacje 
związkowe nie wyraziły zgody na 
wprowadzenie nowego, „elastycz-
nego” czasu pracy. W związku z tym 
Zarząd powołał specjalny zespół 
do spraw restrukturyzacji KWK 
„Krupiński”, który ma opracować 
propozycje restrukturyzacji kopal-
ni - w ramach JSW, jak i… poza jej 
strukturą!

Nie czekając na efekty pracy 
zespołu, załoga kopalni „na złość” 
prezesowi wydobywa obecnie spo-
ro ponad plan (w październiku 9,7 
tysiąca ton na dobę), pracując w 
oparciu o normalne, stare zasady, 
bez likwidacji wolnych sobót. Tak 
dobre wyniki z ostatnich miesięcy 
przy jednoczesnym braku sprze-
daży, a więc i rosnące zapasy węgla 
na zwałach, doprowadziły jednak 
do tego, że kopalnia może zadławić 
się własnym węglem. Tymczasem w 
2009 roku mieliśmy sytuację ana-
logiczną. Przypominamy, że wtedy 
też na zwałach kopalni nie mieścił 
się wydobyty węgiel, więc wprowa-
dzono wolne piątki! Co więcej, do-
chodzą nas słuchy, że podejmowane 
są już decyzje o celowym ograni-
czeniu wydobycia przez KWK „Kru-
piński”.

Do czego to wszystko ma prowa-
dzić?

Działania Zarządu podejmowa-
ne w stosunku do tej kopalni wyda-
ją się sprzeczne i nielogiczne. Nie 
jesteśmy pewni, czy chodzi tutaj 
tylko o wprowadzenie sześciodnio-
wego tygodnia pracy. Należałoby 
się jednak obawiać, że mają one 
zmusić załogę do przyjęcia progra-
mu restrukturyzacji, a więc - po-
średnio - do zgody na pozbycie się 
kopalni ze struktur JSW. Zgoda 
grozić będzie tym, co już dzieje się 
Jastrzębskich Zakładach Remonto-
wych, a jeśli nie, wkrótce okaże się, 
że kopalnia jest trwale nierentowna 
i trzeba będzie ją sprzedać, np. in-
westorowi z niemieckim kapitałem, 
lub wręcz zlikwidować! Bądźmy 
szczerzy do bólu: po co wydobywać 
węgiel w sobotę i zmuszać ludzi do 
pracy w piątek, świątek i niedzielę, 
skoro Zarząd węgla wydobytego 
przez pracowników „Krupińskiego” 
nie potrafi sprzedać?

W tym miejscu warto wspo-
mnieć, po co w swoim czasie po-
woływano spółki węglowe, w tym 
Jastrzębską Spółkę Węglową SA. 
Każda z kopalń ma gorsze i lepsze 
okresy, a wielkość wydobycia wę-
gla może się znacząco różnić w po-
szczególnych latach, zależnie m.in. 
od warunków górniczo-geologicz-
nych. Niebagatelną rolę odgrywa 
także cena węgla i możliwości jego 
sprzedaży. Dlatego Spółkę należy 
traktować jako całość, ponieważ 
raz dobrze jest jednym kopalniom, 
a innym razem drugim. Funkcjo-
nowanie w jednym organizmie 
pozwala niwelować nieco gorsze 
wyniki jednych kopalń wynikami, 
które wypracowują inne kopalnie. 
W historii kopalni „Krupiński” kil-
ka razy pojawiła się już groźba jej 
zamknięcia, jednak załoga, dzięki 
swojej ciężkiej pracy popartej zde-
cydowaną postawą jej przedstawi-
cieli, zawsze wyprowadzała swój 
zakład na prostą.

Włodarze Spółki i kopalni, 
skończcie wreszcie straszyć pra-
cowników. Jeśli tylko nie będziecie 
im przeszkadzać, kopalnia ta obro-
ni się w strukturach JSW.

ZOK NSZZ „Solidarność” JSW SA
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       JaSTrZęBSKa SpóŁKa WęgloWa

emeryci bez deputatu?
Poznaliśmy niedawno kolejną decyzję Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) podjętą 
w ramach tak zwanego pakietu antykryzysowego dla firmy. W drodze uchwały i - tradycyjnie - bez 
żadnych konsultacji ze stroną społeczną, kierownictwo JSW postanowiło „odstąpić od wypłaty de-
putatu węglowego dla emerytów i rencistów w roku 2015”.

TA kolejna całkowicie bezprawna 
decyzja Zarządu świadczy jedno-
znacznie o całkowitej pogardzie 
dla ludzi: zarówno emerytów i ren-
cistów, jak i pracowników, którzy 
niedługo odejdą na emerytury.

Należy podkreślić, że deputat 
węglowy dla emerytów i rencistów 
w JSW jest wypłacany nie tylko na 
podstawie porozumienia ze związ-
kami zawodowymi, ale również na 
podstawie zapisów zakładowych 
układów zbiorowych pracy obo-
wiązujących w Spółce, ponadza-
kładowego Układu Zbiorowego 
Pracy dla Pracowników Zakładów 
Górniczych z dnia 21 grudnia 1991 
roku oraz rozporządzenia Rady Mi-
nistrów z dnia 30 grudnia 1981 r. 

(ostatnia nowelizacja w roku 2003) 
czyli tzw. karty Górnika.

Warto też przypomnieć, że 
zapisy układów zbiorowych obo-
wiązują nadal, mimo ich wypo-
wiedzenia, a karta Górnika to 
wciąż obowiązujący akt prawny 
wyższego rzędu. Potwierdzają to 
zarówno wygrane sprawy sądowe 
emerytów z kompanii Węglowej 
Sa, jak i interpretacje Państwowej 
Inspekcji Pracy (PIP). Ostatnio PIP 
nie zarejestrował zmian dotyczą-
cych deputatu węglowego w Hol-
dingowym Układzie Zbiorowym, 
układzie zbiorowym pracy dla pra-
cowników katowickiego Holdingu 
Węglowego Sa, choć zmiany te 
były uzgodnione ze związkami za-

wodowymi, właśnie ze względu na 
niezgodność tych zmian z obowią-
zującym prawem.

Pierwsza transza deputatu 
węglowego dla emerytów i renci-
stów powinna zostać wypłacona 
do końca maja 2015 roku. Po tym 
terminie będzie można wystąpić 
na drogę sądową, jeśli oczywiście 
do tej pory Zarząd JSW nie zmieni 
swojej decyzji.

Zachęcamy wszystkich zain-
teresowanych do czynnej walki 
o swoje prawa, bo im liczniejsze 
będą protesty, tym większa szansa 
na wygraną, a przecież walczymy 
w słusznej sprawie.

ZOK NSZZ „Solidarność” JSW SA

Zarząd zwija JSW
górniCy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej Sa (JSW) wzięli udział w dwudniowym referendum konsultacyj-
nym zorganizowanym przez Wspólną reprezentację Związków Zawodowych JSW Sa. na pytanie, czy Za-
rząd JSW powinien zostać odwołany, ponad 99% głosujących odpowiedziało „tak”. o reakcji pracodawcy, 
przeprowadzonej kilka dni później pikiecie siedziby Zarządu JSW i bieżącej sytuacji firmy rozmawiamy z 
wiceprzewodniczącym nSZZ „Solidarność” JSW Sa romanem Brudzińskim.

Solidarność Górnicza: 
- Mija miesiąc od referendum, 
w którym załoga JSW niemal 
jednogłośnie uznała, że zarząd 
Spółki utracił wiarygodność i 
powinien zostać odwołany. czy 
po tym, jak swoje zdanie wyra-
ziła sama załoga, już nie związki 
zawodowe, coś się w relacjach z 
pracodawcą zmieniło?

roman Brudziński, wice-
przewodniczący zakładowej 
organizacji koordynacyjnej 
nSzz „S” JSW Sa: - Absolutnie 
nic się nie zmieniło, chociaż… Do tej 
pory prezes Zagórowski oskarżał o 
wszystko co złe związki zawodowe, 
a ostatnio wystosował list, w którym 
ewidentnie sugeruje, że winni fatal-
nym wynikom Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej są sami pracownicy. No bo 
jak inaczej potraktować ten fragment 
listu prezesa: „proponuję, aby każdy 
pracownik, na każdym stanowisku, 

bez zwalania winy na innych, za-
stanowił się czy dochował wszelkiej 
staranności w wykonywaniu swoich 
obowiązków i wyciągnął wnioski na 
przyszłość”? To jest coś niebywałego 
i wręcz skandalicznego, bo zdaniem 
prezesa za kilkusetmilionowe stra-
ty przynoszone przez Spółkę odpo-
wiadają już teraz wszyscy inni - i 
pracownicy, i ich przedstawiciele w 
organizacjach związkowych - a nie 
odpowiadają ci, którzy Spółką zarzą-
dzają. Prezes uważa, że Zarząd robi 
wszystko jak trzeba, czego nie potra-
fi docenić załoga. A górnicy mają po 
prostu dobrą pamięć i pamiętają, że 
JSW straciła na opcjach walutowych 
między 200 a 400 milionów złotych, 
że Zarząd „pożyczył” od załogi 100 
milionów złotych i do dzisiaj pienię-
dzy nie oddał czy tego, że nowy budy-
nek Zarządu Spółki miał kosztować 
30 milionów, a ostatecznie kosztował 
80 milionów złotych. Mógłbym jesz-
cze długo wymieniać.

SG: - Wyrazem górniczego 
gniewu wobec polityki prezesa 
była przeprowadzona 13 listopa-
da pikieta siedziby zarządu JSW 
połączona z blokadą parkingu 
przed budynkiem. Skąd akurat 
taka forma protestu i czy należy 
spodziewać się eskalacji działań 
ze strony organizacji związko-
wych, jeśli stosunek pracodaw-
cy do załogi się nie zmieni?

rB: - Protest miał być spokojny i 
był, na co zwrócili uwagę dziennika-
rze relacjonujący pikietę. Początkowo 
zastanawialiśmy się nad przeprowa-
dzeniem blokady dróg w okolicach 
siedziby Zarządu, ale szybko uświado-
miliśmy sobie, że dosłownie po dru-
giej stronie ulicy znajduje się szpital. 
Uszanowaliśmy ten fakt i nie chcąc 
utrudniać życia szpitalowi, ograni-
czyliśmy się do blokady parkingu. Już 
dzisiaj mogę powiedzieć, że brak reak-
cji ze strony kierownictwa JSW skut-

kować będzie dalszymi działaniami z 
naszej strony. Póki co, nie chciałbym 
jednak precyzować, na czym będą one 
polegać.

SG: - po pikiecie odbyła się 
konferencja prasowa, w trakcie 
której przedstawiliście opinii 
publicznej opracowaną przez 
związkowy zespół roboczy nSzz 
„Solidarność” i zz „kadra” ana-
lizę wykonania planów Tech-
niczno-Ekonomicznych (pTE) 
JSW w latach 2004-2013. co wy-
nika z tego dokumentu?

rB: - To, że Zarząd jest poraża-
jąco nieudolny, o czym mówimy od 
dawna, ale teraz chcieliśmy to wszyst-
kim udowodnić w oparciu o liczby 
odnoszące się do dobrych kilku lat 
wstecz. Prezes Zagórowski próbował 
drwić z przedstawionych wyliczeń, 
które - co warto podkreślić - opierają 
się wyłącznie na oficjalnych doku-

mentach opublikowanych przez samą 
Spółkę, więc niejako drwił z samego 
siebie. Tymczasem z analizy wynika, 
że przez 7 lat bytności Jarosława Za-
górowskiego w fotelu prezesa JSW 
nie było ani jednego roku, w którym 
założone wydobycie węgla koksowego 
zostałoby wykonane. W latach 2012-
2013 PTE teoretycznie udało się zrea-
lizować, bo niedobór węgla koksowego 
„uzupełniono” węglem energetycznym 
wydobytym przez kopalnię „Krupiń-
ski”. Taka realizacja PTE „na siłę” ni-
jak się jednak ma do wyniku firmy, 
bo węgiel energetyczny się trudniej 
sprzedaje, a poza tym osiąga niższe 
ceny. Mamy też inny przykład nie-
udolności zarządzających, może nawet 
jeszcze gorszy: dane przedstawione 
przez Spółkę wskazują, że od 7 lat nie 
wykonaliśmy łącznie 125 kilometrów 
wyrobisk założonych w PTE. Natu-
ralną konsekwencją jest kurczenie się 
frontu robót, przez co nie możemy 
wydobywać tyle węgla koksowego, 
ile moglibyśmy sprzedać. Szczególnie 
ciekawa jest tutaj pewna rzecz: w roku 
2005 płaciliśmy 7124 zł, a w roku 2013 
- 14359 zł. Pytam, co tak strasznie 
zdrożało? Na pewno nie koszty pracy, 
bo pracownicy firm zewnętrznych, 
najczęściej realizujących takie robo-
ty, znaczących podwyżek, sięgających 
100 procent, nie otrzymali. To wiemy 
na pewno. Więc skoro nie da się tego 
w żaden sposób wytłumaczyć, musi-
my chyba przyznać, że zgoda Zarządu 
JSW na takie drenowanie finansów 
Spółki przez firmy okołogórnicze wy-
nika z jakichś układów i układzików. 
Nie jest przecież tajemnicą, że preze-
sami firm okołogórniczych są często 
ludzie związani wcześniej ze spółkami 
węglowymi, kopalniami czy urzędami 
górniczymi. Generalnym wnioskiem 
płynącym z analizy musi być w tym 
momencie smutne stwierdzenie, że 
Zarząd najwyraźniej myśli o stopnio-
wym zwijaniu JSW, a nie jej rozwoju. 
Brakuje inwestycji w podstawową 
działalność firmy, czyli w wydobycie 
węgla. Zanim przyszedł prezes Zagó-
rowski, fedrowaliśmy 55-56 tysięcy 
ton dobowo, jeszcze bez kopalni „Bu-
dryk”. Teraz, wliczając w to wydobycie 
prowadzone przez „Budryk”, sięgające 
około 12 tysięcy ton dobowo, jest to 
nieco ponad 40 tysięcy ton. Gdyby nie 
„Budryk”, wydobywalibyśmy połowę 
tego co przed objęciem funkcji preze-
sa przez Jarosława Zagórowskiego. To 
chyba najlepszy obraz obecnego stanu 
naszej firmy.

SG: - dziękujemy za rozmowę.

rozmawiał: MJ
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Batalia o emerycki węgiel

proTEST zorganizowała Regionalna Sekcja 
Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność”. 
Środowiska emeryckie z Kompanii Węglowej 
SA otrzymały wsparcie ze strony byłych pra-
cowników innych spółek węglowych. W pi-
kiecie uczestniczyli m.in. emerytowani pra-
cownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA 
(KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch 
„Zofiówka”) oraz spółki Tauron Wydobycie 
SA (ZG „Janina” i ZG „Sobieski”).

W wystąpieniu rozpoczynającym pikietę 
przewodniczący Regionalnej Sekcji Emery-
tów i Rencistów „S” Bronisław Skoczek po 
raz kolejny podkreślił, że oburzenie byłych 
pracowników kopalń wzbudził nie tylko sam 
fakt decyzji o odebraniu im prawa do węgla 
deputatowego, ale również to, w jaki sposób 
Zarząd Kompanii o tym zdecydował.

Przypomniał, dlaczego środowisko nie 
protestowało, gdy w lutym Zarząd odbierał 
emerytom jedną tonę deputatu. - Tłumaczo-
no nam wówczas, że (...) jest to dla ratowa-
nia miejsc pracy dla młodych ludzi. (...) My 
wiemy, że jeżeli młody człowiek ma robotę, 
uczciwy pracodawca odprowadza składkę, 
to emeryt ma emeryturę. (...) Teraz Zarząd 
Kompanii w swym cynizmie poszedł jesz-
cze dalej i zabiera nam wszystko. Na takie 
działanie nie może być naszej zgody - mówił 
przewodniczący regionalnych struktur eme-
ryckiej „S”. Podkreślił, że tym, co przelało 
czarę goryczy, okazała się zarówno decyzja 
o całkowitym pozbawieniu emerytów pra-
wa do bezpłatnego węgla wraz z początkiem 
2015 roku, jak i to, że decyzji tej Zarząd 
Kompanii z nikim nie skonsultował. - Zabie-
rają nam bez naszej zgody z naszej kieszeni. 

A jak tacy ludzie się nazywają, co zabierają 
ci bez twojej zgody? - zapytał zgromadzo-
nych przed siedzibą Zarządu KW. - Złodzie-
je, złodzieje! - błyskawicznie odpowiedzieli 
emeryci.

Skoczek zwrócił uwagę, że deputat węglo-
wy emeryci i renciści otrzymywali już przed 
II wojną światową, podczas niemieckiej oku-
pacji, w PRL-u, tymczasem obecna władza 
próbuje im odebrać świadczenie, które sami 
sobie wypracowali.

Szef śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” 
Dominik Kolorz, który wsparł pikietujących, 
wskazał na niekonsekwencję Zarządu KW.

- Emerytom się odbiera, pracownikom 
się próbuje odbierać, całemu Śląskowi się 
odbiera, a ci, którzy siedzą tutaj, za moimi 
plecami, a przed Waszymi oczami, jakoś 
nic nie potrafią sobie odebrać. Pensyjka to 
80 tysięcy, zagraniczne wojaże (...) i nic-
nierobienie. (...) Każą nam i wam zaciskać 
pasa, a u siebie tego pasa popuszczają - mó-
wił lider regionalnej „S”, zaznaczając jed-
nocześnie, że polskie górnictwo stoi na kra-
wędzi upadku, co jest konsekwencją złego 
zarządzania górniczymi spółkami Skarbu 
Państwa. - Nie chcę tutaj wywoływać złych 
duchów, ale niestety, wszystko na to wska-
zuje, że wspólnie razem [emeryci i pracow-
nicy - przyp. red. SG] i to bardzo szybko 
będziemy musieli odwiedzić takie miejsce 
w Polsce, które nazywa się Warszawa - za-
powiedział.

Dodał również, że śląsko-dąbrowska 
„Solidarność” zamierza wesprzeć członków 
emeryckiej „Solidarności” w batalii o odzy-
skanie prawa do bezpłatnego węgla na ścież-

KilKUSeT emerytów i rencistów, głównie byłych pracowników kopalń, protestowało przed siedzibą Zarządu Kompanii Węglowej Sa 
(KW) przeciwko decyzji kierownictwa Spółki o odebraniu im prawa do bezpłatnego węgla. gość pikiety, przewodniczący śląsko-
dąbrowskiej „Solidarności” Dominik Kolorz zapowiedział, że brak reakcji Zarządu i sprawujących nadzór nad górniczymi spółkami 
Skarbu państwa spowoduje konieczność przeprowadzenia masowego protestu środowisk emeryckich w Warszawie.

ce prawnej. Kolorz wskazał na fakt obowią-
zywania Karty Górnika - rozporządzenia, 
które gwarantuje m.in. emerytom prawo do 
węgla deputatowego. Byli pracownicy kopalń 
- emeryci, renciści i inne osoby uprawnione - 
mają wkrótce rozpocząć składanie pozwów w 
stosunku do Skarbu Państwa o przywrócenie 
odebranego świadczenia.

Obecny wśród manifestujących przewod-
niczący górniczej „Solidarności” Jarosław 
Grzesik wezwał środowiska emeryckie do 
większej aktywności, bo - jak podkreślił - rzą-
dzący liczą się dzisiaj ze społeczeństwem tyl-
ko przy okazji wyborów, a między wyborami 
celem nadrzędnym jest utrzymanie spokoju 
społecznego i to, by o ewentualnych głosach 
niezadowolenia nie mówiło się w mediach.

Szef największej organizacji związkowej 
działającej w polskim górnictwie podkre-
ślił, że dzisiaj zarządzający sektorem próbują 
odbierać należne świadczenia zarówno eme-
rytom, jak i obecnym pracownikom kopalń. 
- Zarząd planuje odebranie „czternastek”, 
„barbórek”, „biletów z Karty Górnika”, „po-
mocy szkolnych” i jeszcze innych elementów 
płacowych. Tak że w tej chwili to jest zamach 

nie tylko na emerycki węgiel. To jest zamach 
na emerytów i na pracowników Kompanii 
Węglowej. (...) Tylko nasza determinacja (...) 
może ich przed tym powstrzymać - mówił do 
pikietujących siedzibę Zarządu KW.

Grzesik powtórzył to, o czym związkow-
cy z górniczej „S” mówią od dawna: że wobec 
trudnej sytuacji spółek węglowych zobowią-
zania względem emerytów powinny zostać 
przejęte przez Skarb Państwa. - Wy całe życie, 
pracując w tej branży, mieliście zapewnienie, 
że ten deputat będziecie otrzymywać. Druga 
strona medalu jest taka, że dzisiaj pracowni-
cy już tego na swoich barkach utrzymać nie 
potrafią. (...) Ale od tego jest budżet państwa, 
od tego jest państwo, żeby przedsiębiorcom 
i pracownikom w tym pomóc. I o to musimy 
zawalczyć - przekonywał.

Pikietę zakończyło złożenie przez dele-
gację protestujących petycji skierowanej do 
prezesa Zarządu Kompanii Węglowej i listu 
do wojewody śląskiego Piotra Litwy. Emery-
cka „S” wezwała wojewodę, by ten przyłączył 
się do działań na rzecz przejęcia wypłaty de-
putatu emerytom, rencistom i innym osobom 
uprawnionym przez Skarb Państwa.
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zdrowia w Ruptawie

Plac zabaw przy 
SP nr 4 w Zdroju

Kompleks boisk
przy ZSZ 

przy ul. 11 Listopada

Hala widowiskowo-
sportowa

Kawiarenka letnia 
w Parku Zdrojowym

na Osiedlu 1000-lecia
Nadbudowa i termomo-

dernizacja bloków 
przy ul. Gagarina

Nowy park w Zdroju Obwodnica miasta Skatepark przy 
ul. Turystycznej

Boisko 

Miasteczko ruchu 
drogowego

Termomodernizacja 
bloków komunalnych

Boisko przy 

-
-

Marian

JANECKI

Marian Janecki jest kandydatem 
 Wspólnota, popiera-

nym przez 

Nasz Prezydent

Zamierzenia na lata 2014-2018 
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pamięć o tragedii

Będą strajkować aż do skutku
Nadal nie doszło do rozmów w Inowrocławskich Kopalniach Soli „Solino”, gdzie od ponad miesiąca trwa rotacyj-
ny strajk głodowy. Kilka dni temu, z powodu złego stanu zdrowia jeden w głodujących trafił do szpitala i pozostaje 
tam nadal. Jego miejsce zajął kolejny. W proteście bierze udział 6 osób. Popiera ich 90 proc. załogi.

WilCZy Jar

pamiętamy!

inoWroCŁaW protest głodowy w Kopalniach Soli „Solino” 

ZWIąZKOWCY żądają odwołania zarządu Solino S.a., za-
przestania zastraszania, przywrócenia do pracy zwolnionego 
pracownika oraz przywrócenia i przestrzegania zakładowego 
układu zbiorowego pracy i pakietu socjalnego oraz powołania 
niezależnej od PkN Orlen (właściciel Solino) rządowej komisji 
do oceny sprawności stanu układu logistycznego magazynów 
ropy i paliw.

Nie chcą rozmawiać z obecnym zarządem kopalni. Chcą, 
by zarówno o problemach pracowniczych, jak i bezpieczeń-

stwie energetycznym – którego elementem są zbiorniki paliwa 
„Solino” - były omawiane z przedstawicielami rządu.

– Strona rządowa nie podejmuje rozmów – mówi Jerzy Ga-
węda, szef zakładowej „Solidarności” - Nie możemy odpuścić. 
Mówimy o zbyt ważnych sprawach, żeby teraz rezygnować, bo 
rząd milczy. Będziemy strajkować aż do skutku.

29 października głodujących kolegów odwiedzili związkow-
cy górniczej Solidarności, by przekazać im swoje wsparcie. 

hd

14 listopada br., przeddzień  katastrofy drogowej w Wilczym Jarze dzięki stara-
niom Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” KWK „Brzeszcze” przy wsparciu 
KWK „Brzeszcze” i załogi PKS o. Żywiec zostanie odsłonięty całkiem nowy obelisk 
upamiętniający tragicznie zmarłych pracowników KWK „Brzeszcze”.

MINęłY 36 lata od drugiej pod wzglę-
dem liczby ofiar katastrofy drogowej w 
historii Polski. 15 listopada 1978 roku, w 
odstępie kilkunastu minut, dwa autobusy 
Przedsiębiorstwa komunikacji Samocho-
dowej (PkS) wpadły w poślizg, po czym 
runęły z wysokości 18 metrów z mostu 
w Wilczym Jarze, wprost do Jeziora Ży-
wieckiego. Śmierć poniosło wówczas 30 
osób: 27 górników z kopalni „Brzeszcze”, 
wdowa po zmarłym dwa tygodnie wcześ-
niej górniku oraz dwóch kierowców. dzie-
więć osób udało się uratować.

do wypadku doszło nad ranem, tuż 
po godzinie 4.50. Gdy prowadzący auto-
sana H9 Józef adamek wjechał na most 
nad Wilczym Jarem i stracił panowanie 
nad kierownicą na śliskiej nawierzchni, 
nic nie mogło uratować pojazdu przed 
przebiciem bariery zabezpieczającej i 
runięciem w przepaść. kierowca auto-
busu, który przejeżdżał tą samą trasą 
kilka minut później, zauważył wyłamaną 
barierkę i zatrzymał pojazd. Pasażerowie 
zorientowali się, że doszło do katastrofy. 
Część podróżujących zeszła do Wilczego 

Jaru, by udzielić pomocy ocalałym z wy-
padku. W tym czasie kierowca pojechał 
sprowadzić pomoc, a pozostali zaczęli 
ostrzegać prowadzących przejeżdżające 
samochody przed niebezpieczeństwem. 
Niektórzy stawali na poboczu przed feral-
nym mostem. Wśród tych, którzy się nie 
zatrzymali, był kierowca żywieckiego PkS 
Bolesław Zoń. Prowadzony przezeń auto-
bus wpadł w poślizg i wpadł do Wilczego 
Jaru, dokładnie w tym samym miejscu, 
gdzie kilkanaście minut wcześniej auto-
san prowadzony przez Józefa adamka.

dopiero w 1990 roku, staraniem 
komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
kWk „Brzeszcze”, obok miejsca tragedii 
stanęła pamiątkowa tablica, na której 
widnieją imiona i nazwiska wszystkich 
30 ofiar katastrofy. alfabetyczną listę ot-
wiera wspomniany już kierowca pierw-
szego autobusu Józef adamek, ojciec 
znanego pięściarza Tomasza adamka. 
Zakładowa „S” z kopalni „Brzeszcze” pa-
mięta o ofiarach katastrofy i regularnie 
odwiedza to miejsce, tak jak w tym roku, 
1 listopada.

pg SileSia

Załoga Przedsiębiorstwa Górniczego Silesia rozpamiętuje kolejną roczni-
cę tragedii w kopalni. 35 lat temu (30 października 1979 r.) w podziemnym 
pożarze zginęło 22 górników, a wielu zostało poparzonych. Do tragedii 
doszło na głębokości 460 m, w rejonie przenośnika taśmowego. Pożar od-
ciął drogę ucieczki górnikom. Spieszący im na pomoc ratownicy musieli 
zawrócić.

Pięć lat wcześniej, w czerwcu 1974 
r., w kopalni Silesia wydarzyła się inna, 
jeszcze tragiczniejsza w skutkach kata-
strofa. W trakcie rabowania ściany do-
szło do zapalenia się, a następnie wybu-
chu metanu. Śmierć poniosło wówczas 
34 górników. dla zachowania pamięci 
o pracownikach poległych w tych kata-
strofach w pobliżu bramy kopalni dzi-
siejszego PG Silesia zbudowano pomnik, 
upamiętniający ofiary obu wypadków. 
Tradycją stało się, że każdego roku 30 
października, o godz. 8.30, przedsta-
wiciele załogi, związków zawodowych i 
kierownictwa kopalni składają pod po-
mnikiem wieńce i kwiaty. 

jm

PIERWSZE zastępy dotarły do poszko-
dowanych dopiero po kilku dniach. Wiele 
ciał wydobyto dopiero po upływie pra-
wie trzech tygodni. Trwająca 20 dni ak-

cja ratownicza była jedną z najdłuższych 
w historii polskiego górnictwa węgla ka-
miennego. Jej szczegóły do dziś nie są 
w pełni znane.
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Rozwiązanie - aforyzm

Aleksandra Leszka Kumora.
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GWIAZDA
Wyrazy do 
diagramu
wpisujemy
w czterech
kierunkach, 
poziomo, 
pionowo, po 
skosie: lewo-
i prawo-
skośnie.

W rozwiąza- 
niu należy 
podać liczbę 
wystąpień
litery D.

POZIOMO:
 1) Cienki sznur
 4) ... Maradona, słynny
     piłkarz argentyński
 7) Strój mnicha
 8) Kocyk dla konia

PIONOWO:
 2) W kasie to manko

LEWOSKOŚNIE:
 1) Nicpoń, huncwot
 6) Na zakupy lub mo-
     tyle

PRAWOSKOŚNIE:
 3) Ukochany Afrodyty
 5) Inspekcja, przegląd

WIRÓWKA

Wyrazy wpisywane wirowo wokół pól z lite-
rami zaczynamy od kratki, z której wycho-
dzi kreseczka. Kierunek wpisu: prawo- lub 
lewoskrętnie należy odgadnąć. W rozwią-
zaniu podać liczbę wystąpień litery N.

PRAWO-, LEWOSKRĘTNIE:
  A) Rodzaj linii; nie prosta.  B) Grunt, rola.
  C) ... Opania, aktor.  D) Nierówności na
  drodze.  E) Uboga.  F) Afrykańskie pań-
  stwo ze stolicą w Kigali.
POZIOMO:
  1) Geograficzna prowincja.  2) ... d'Arc
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POŁĄCZENIA
Dopisz liczby w ostatniej kolumnie

Który z poniższych wzorów stanowi
kontynuację powyższego ciągu?

A B C

KONTYNUACJA

DYPLOMATA
Spytałem mojego znajomego, co sądzi o sprawie. Oto jego odpowiedź:
   - Wprawdzie nie zaprzeczam, iż nie będę negował, że nie jestem na „nie”,
jednakże będę negował, że nie powiem „nie” w sprawie, w której nigdy dotąd
nie mówiłem „tak”. Co właściwie odpowiedział dyplomata?

MILIARD
Jak można wyrazić miliard
(1 000 000 000) w postaci
iloczynu dwóch liczb nie
zawierających zera?

GRZYBY
Jeżeli RYDZ wynosi 11, KOZAK 
wynosi 21 , KANIA wynosi 20, 
to KURKA wynosi 22.
Dlaczego?

JAKA LICZBA?
Jaka liczba stanowi kontynu-
ację ciągu?

1   3   8   19   42   ?

< poprzedni następny >

http://krzyzowki.pnet.pl/

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 nagro-

dy. Miłej zabawy.
Rozwiązanie hasła w wrześniowej krzyżówce 
brzmi: Nic tak ludzi nie dzieli jak wspólne mieszka-

nie. Nagrody wylosowali: Elżbieta Erlich z Rybnika 
oraz Wiesław Labisko z Chrzanowa. Gratulujemy. 
Nagrody prześlemy pocztą. 
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R E K L A M A

REPREZENTATYWNY PRZYKŁAD LINII POŻYCZKOWEJ W POWSZECHNEJ SKOK NA III KWARTAŁ 2014 R. Całkowita kwota kredytu: 1.000,00 zł. Czas obowiązywania umowy: 12 m-cy. Oprocentowanie zmienne 
pożyczki: 14,50 % w stosunku rocznym. Jednorazowa prowizja za udzielenie pożyczki: 2 % od całkowitej kwoty pożyczki. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): 16,84 %. Całkowita kwota do zapłaty 
przez konsumenta: 1.165,02 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi: 165,02 zł, na który składa się: suma odsetek do zapłaty: 145,02 zł, jednorazowa prowizja za udzielenie pożyczki płatna w dniu uruchomienia pożyczki: 
20,00 zł, koszt prowadzenia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego ponoszony zgodnie z zawartą umową rachunku  w całym okresie kredytowania: 0,00 zł*. Kapitał kredytu płatny jednorazowo na koniec okresu 
obowiązywania umowy. Odsetki płatne w okresach miesięcznych na koniec każdego miesiąca. Odsetki naliczane są od wykorzystanej kwoty kredytu z uwzględnieniem zmieniającej się wysokości zadłużenia. Kwota 
odsetek w stosunku dziennym, liczonych od całkowitej kwoty kredytu wynosi 0,40 zł. Data sporządzenia informacji 07 lipca 2014 r.. Ostateczny całkowity koszt pożyczki oraz wymagane zabezpieczenia uzależnione są od 
indywidualnej oceny wiarygodności kredytowej. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. Powyższe informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów k.c. (Dz.U.Nr 16, poz. 93 ze zm.)

POWSZECHNA SKOK GASI FINANSOWE PRAGNIENIA

LINIA POŻYCZKOWA:
wygODNa  bezPieCzNa ODNawialNa 

KWOTA LIMITU NAWET DO 50 000 ZŁ
0 ZŁ ODSETEK ZA NIEWYKORZYSTANĄ KWOTĘ LINII

0 z miesi cznie

JASNA GÓRA 24. Pielgrzymka Górników

górniCy węgla kamiennego, węgla brunatnego, miedzi, soli, cynku i ołowiu 
oraz gazu i ropy naftowej wzięli udział w dorocznej pielgrzymce na Jasną górę. 
Kulminacyjnym momentem uroczystości była msza święta koncelebrowana, 
której przewodniczył biskup pomocniczy diecezji opolskiej ksiądz paweł Sto-
brawa. następnie przewodniczący Sekretariatu górnictwa i energetyki (Sgie) 
nSZZ „Solidarność” Kazimierz grajcarek odczytał akt zawierzenia górników 
matce Boskiej Częstochowskiej.

maryjo, ratuj polskie górnictwo!

orGanizaTorEM Pielgrzym-
ki Górników na Jasną Górę, która 
w ubiegłą niedzielę odbyła się już 
po raz 24., jest SgiE NSZZ „Soli-
darność”. Pracownicy kopalń przy-
bywają do Częstochowy co roku, 
na kilkanaście dni przed Barbórką, 
gdy Kościół katolicki oddaje cześć 
Jezusowi Chrystusowi Królowi 
Wszechświata. Hasłem tegorocznej 
pielgrzymki były słowa: „Mary-
jo, Królowo Ojczyzny naszej, ratuj 
polskie górnictwo i broń naszych 

miejsc pracy”.
Uroczystości rozpoczął prze-

marsz kilkudziesięciu pocztów 
sztandarowych i pozostałych piel-
grzymów sprzed kościoła pw. św. 
Barbary na Jasną Górę. Tam górni-
cze delegacje złożyły kwiaty przed 
pomnikiem Prymasa Tysiąclecia. 
Następnie wszyscy wzięli udział w 
nabożeństwie Drogi Krzyżowej na 
jasnogórskich wałach.

Dziękczynny charakter mod-
litw wznoszonych przez uczestni-

ków pielgrzymki najpełniej opisał 
ksiądz biskup Paweł Stobrawa w 
kazaniu wygłoszonym podczas 
mszy świętej, którą wraz z nim 
koncelebrowali m.in. kapelan SgiE 
NSZZ „Solidarność” ks. prałat 
Bernard Czernecki i ojciec Jan Zi-
nówko, obecnie paulin, a niegdyś 
górnik.

W Kaplicy Matki Boskiej Czę-
stochowskiej (Cudownego Obrazu) 
obecni byli również przedstawicie-
le władz „S”, m.in. zastępca prze-

my modlitwą górników, którzy mu-
sieli odejść z zawodu, a zwłaszcza 
tych, których dotknęło bezrobocie. 
Mimo świętowania, z niepokojem 
myślimy o przyszłości. Razem z 
wami niesiemy w sercu niepewność 
związaną z zagrożeniem, jakie po-
wstaje w wyniku zmian struktural-
nych w sektorze górniczym. To w 
waszym środowisku górniczym na-
silają się niepokoje związane z no-
wymi propozycjami emerytalnymi. 
Przeżywacie utrudnienia w handlu 
węglem i ze smutkiem patrzycie na 
wypełnione składy węgla wydoby-
tego dzięki waszej morderczej pra-
cy, które nie są sprzedawane – pod-
kreślał.

Odczytany przez Kazimierza 
Grajcarka „Akt osobistego oddania 
Matce Najświętszej polskich górni-
ków” zakończył pielgrzymkę.

Chwilę potem duchowni i górni-
cy przeszli do kruchty Kaplicy Cu-
downego Obrazu. Tam, przed tabli-
cą poświęconą NSZZ „Solidarność” 
oraz wydarzeniom z lat 1956, 1968, 
1976, 1980 i 1981, złożyli kwiaty, 
oddając cześć wszystkim bohate-
rom polskiej walki o wyzwolenie 
spod komunistycznego ucisku.

Marek Jurkowski

wodniczącego Komisji Krajowej 
(KK) Związku Bogdan Kubiak, 
członek prezydium KK Henryk 
Nakonieczny i przewodniczący 
górniczej „Solidarności” Jarosław 
Grzesik.

– Nasze serce podpowiada 
nam, że godne to i sprawiedliwe, 
abyśmy dobremu Bogu zawsze i 
wszędzie, i za wszystko składali 
nasze dziękczynienie. Dziękujecie 
tutaj, na Jasnej Górze, za prze-
pracowane lata w swojej kopalni. 
Razem z wami zanosimy dziękczy-
nienie za zachowanie od nieszczę-
śliwych wypadków i katastrof. Za 
to dziękujemy, że istnieją wasze 
kopalnie, wasze miejsca pracy. Wy 
macie pracę, a dzięki niej zapew-
nienie godziwego życia dla siebie 
i waszych rodzin – mówił ordyna-
riusz diecezji opolskiej, wspomina-
jąc również tych, którzy odeszli na 
wieczną szychtę.

Ksiądz biskup zwrócił też jed-
nak uwagę na obawy towarzyszą-
ce pracownikom sektora wydo-
bywczego, zwłaszcza w ostatnim 
czasie.

– W kolejnej pielgrzymce na Jas-
ną Górę przed oblicze naszej Matki 
i Królowej zanosimy także swoje 
smutki, troski i niepokoje. Otacza-


