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Jedno,
małe
życzenie

Powoli dobiega końca 2013 rok.
Nie był to łatwy czas dla branży
górniczej. Ceny węgla poleciały w
dół, a zwały urosły do dawno niewidzianych wielkości. Kryzys w największym stopniu dotknął Kompanię
Węglową. Wczorajszy optymizm,
wizje rozwojowe zastąpiła kryzysowa retoryka. Z ust wiceministra
Tomczykiewicza, odpowiedzialnego
w resorcie gospodarki za górnictwo,
dowiedzieliśmy się, że kilka polskich
kopalń węgla kamiennego jest trwale
nierentownych, choć większy z niego specjalista od kabanosów i parówek – wszak z masarskiej rodziny on
pochodzi – niż węgla. No, ale skoro
piastuje takie stanowisko to widać
znać się na tym musi. Chwilę później
pojawiły się pierwsze przymiarki do
likwidacji dwóch kopalń - „Brzeszcz”
i „Piekar”. Nie było to powiedziane
wprost, ale propozycje programów
naprawczych na to wskazywały.
Dziś już możemy z całą pewnością powiedzieć, że podejmowane wówczas działania, były jedynie
preludium do faktycznego demontażu Kompanii Węglowej, którego
jesteśmy świadkami. Nie chodzi
wyłącznie o sprzedaż kopalni „Knurów-Szczygłowice”, co do pomysłu
którego jestem bardzo sceptycznie
nastawiony. Chodzi także o pomysł
łączenia kopalń. Nie jest on bynajmniej nowy. Dotychczas silny, perspektywiczny podmiot przejmował
słabszego sąsiada i w ten sposób
stopniowo likwidowano jeden z ruchów. Mądrze i racjonalnie przeprowadzone łączenie kopalń przynosiło korzyści zwłaszcza społeczne.
Planowane obecnie łączenie kopalń
ma zdecydowanie mniej racjonalne
przesłanki. Niech ktoś udowodni, że
planowane łączenie kopalń „Bolesław Śmiały” i „Ziemowit” ma sensowne podstawy. Połączeniu ulegają
nie tylko kopalnie daleko położone
od siebie, gdzie trudno o synergię
produkcyjną, ale takie, które całkiem
nieźle radzą sobie w pojedynkę. Pytam zatem jaki jest zatem sens takiego łączenia?
Obawiam się, że prowadzona
tym sposobem restrukturyzacja – za
którą stoją konstruktorzy AWS-owskiej reformy górnictwa – ma doprowadzić do osłabienia i powolnego
demontażu polskiego górnictwa, a
jednocześnie jest sposobem na prywatyzację tego co po nim pozostanie. Ponadto jest próbą rozprawienia
się z jednym z ostatnich bastionów
ruchu związkowego, jakim jest
branża górnicza. Liczę, że w 2014
r. nie zabraknie nam determinacji,
by bronić polskiego węgla, bronić
naszych miejsc pracy. Jeśli tylko to
jedne życzenie się spełni, będę nader
szczęśliwy.

fakty i opinie

Premier Tusk na Barbórce
- wyglądało to żałośnie...
Kiedy w 2011 r. po raz pierwszy w trasę wyruszył w Polskę tuskobus, oprócz tradycyjnych kpin
z prawej strony, media i większość elektoratu przyjęły inicjatywę z podziwem i zachwytem.
Dwa lata później, kiedy premier
odwiedza „zwykłego mieszkańca
Płocka”, wręcza dzieciom prezenty i rozmawia z gospodarzem o
życiu, a kilka dni później brata się
z górnikami podczas barbórkowej
biesiady zachwytu już nie ma. Kpiny za to zostały – i to nie tylko z
prawej strony. Ofensywa wizerunkowa premiera ruszyła, ale jej skuteczność jest dyskusyjna.
Szef rządu odwiedził szkołę,
uczestniczył w lekcji, gościł na
obiedzie u jednej z rodzin w Płocku. Podobnie śmiesznie wyglądała inna akcja PR Tuska – barbórkowa wizyta w kopalni w Suszcu na
Śląsku. Zdjęcia i nagrania wideo
z premierem i ubraną w górniczy mundur wicepremier Elżbietą
Bieńkowską – trzymających się

za ręce i kołyszących wśród roześmianych górników – obiegły
prawie wszystkie portale. Jedno z
nich zilustrowano słowami popularnej piosenki: „ja kocham ją, ona
tu jest i tańczy dla mnie”.
Ciekawe czy znajdzie się jeszcze
ktoś, kto słowa premiera wypowiedziane w Suszcu – m.in. „Górnicy
to być może najpotrzebniejsza klasa zawodowa w Polsce z punktu
widzenia interesu całego narodu”
lub „węgiel jest polskim skarbem,
a bez niego Polska nie byłaby pewna swojej niepodległości” - jest w
stanie potraktować poważnie? W
obliczu poważnych trudności z
jakimi zmaga się branża górnicza
i które są w dużej mierze efektem
bierności polskiego rządu te słowa
brzmią nader cynicznie i zapewne

nie przysporzą one rządzącej formacji dodatkowych korzyści wizerunkowych. Widać PR-owcy premiera niezbyt dobrze przygotowali

się do wizyty ich szefa w Suszcu, bo
górnicy nie są ciemnym narodem,
któremu można wciskać kit.
jm

Prywatyzacja OKD
pod lupą
policji antykorupcyjnej
Czeska policja antykorupcyjna bierze się za
prywatyzację OKD. Jak poinformował dziennik
iDnes jej funkcjonariusze zapukali w ub. tygodniu do domu Pavla Kuty, byłego wiceprezesa
Funduszu Majątku Narodowego, i zapowiadają
kolejne przesłuchania.
Gazeta przypomina, że prywatyzacja spółki OKD jest w
kręgu zainteresowań czeskich
organów ścigania od 2011
r. Wówczas doniesienie o
możliwości popełnienia przestępstwa skierowało do policji stowarzyszenie BytyOKD
(Mieszkania OKD). Ze zgromadzonego materiału wynika,
że w 2004 r. państwo sprzedało 46-procentowy udział w
spółce OKD za śmiesznie małe
pieniądze.
W toku śledztwa policja
wyliczyła stratę Skarbu Państwa na przynajmniej 3,4 mld
koron i już w ub.r. zarzuciła
jednemu z biegłych zaniżenie majątku firmy. Zdaniem
śledczych wartość udziałów
Skarbu Państwa w OKD przed
sprzedażą wynosiła co najmniej 7,6 mld koron.
Ostatecznie w 2004 r. Viktor Kolacek, Petr Otava i Jan
Przybyla przejęli zarządzanie
węglową spółką, ale wraz z
nią nabyli jeszcze od państwa
mieszkania, będące częścią
majątku firmy, w intratnej cenie 40 tys. koron za jedno. Już

wówczas za plecami tercetu
stał Zdenek Bakala, wówczas
przedstawiciel RPG Industries.
Wkrótce Karbon Invest postanowił sprzedać OKD Bakali, a
cena transakcji wynosiła 10,5
mld koron - pisze iDnes.
Pavel Kuta nie rozumie
oskarżeń pod jego adresem.
Tłumaczy, że na sprzedaż kopalń wyraził zgodę ówczesny
rząd czeski. Wyceny przedsiębiorstwa OKD nie podważyło
również Ministerstwo Finansów.
Petr Otava odrzuca domysły, jakoby Karbon Invest
wpływał na wysokość wyceny
OKD, i jest przekonany, że biegły miał dostęp do wszystkich
dokumentów
finansowych
firmy.
Tymczasem analitycy iDnes wyliczyli, że Zdenek Bakala do chwili obecnej zarobił już
na przychodach OKD, dywidendach i akcjach we wszystkich spółkach-córkach firmy
ponad 38 mld koron.
kaj
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„WUJEK” 32. rocznica tragicznych wydarzeń

Pamiętamy
i nie zapomnimy!

Wbrew tym, którzy mówią, że nie trzeba już pamiętać, my pamiętamy,
dziękujemy i nie zapomnimy! – powiedział przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda przed katowickim Pomnikiem Dziewięciu z „Wujka”,
gdzie odbyły się uroczystości ku czci górników zastrzelonych w stanie
wojennym przez funkcjonariuszy komunistycznego reżimu. Związkowcy
upamiętnili też wszystkie ofiary Grudnia ‘81.
Mimo upływu lat, wydarzenia z
16 grudnia 1981 roku wciąż budzą
emocje. Również – a może zwłaszcza? - dlatego, że winnych tamtych
wydarzeń nie udało się ukarać.
16 grudnia 1981 r. siły milicyjne,
w tym Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej (ZOMO), otoczyły
kopalnię. Sama akcja pacyfikacyjna
zaczęła się około godziny 11. od staranowania muru kopalni przez czołg
i wkroczenia oddziału ZOMO na teren zakładu. Wkrótce potem padły
strzały. Najpierw „ślepymi” nabojami
strzelano z czołgów, równocześnie –
przez drugi wyłom – weszli funkcjonariusze plutonu specjalnego ZOMO,
którzy dokonali masakry strajkujących. Na miejscu zginęło sześciu górników: Józef Czekalski, Józef Giza,
Ryszard Gzik, Bogusław Kopczak,
Zbigniew Wilk i Zenon Zając. Od odniesionych ran zmarło jeszcze trzech
– Andrzej Pełka (16 grudnia, wieczorem), Joachim Gnida (2 stycznia 1982
r.) i Jan Stawisiński (25 stycznia). 47
osób odniosło obrażenia.
Tegoroczne uroczystości, oprócz
oczywistego aspektu historycznego,
stały się okazją do zadania pytań
o odpowiedzialność władzy przed
ludźmi, co znalazło odbicie we
wspomnianym wcześniej przemówieniu Dudy. - Ta tragedia, sprzed
32 lat, odbiła się piętnem na naszej
najnowszej historii, bo nigdy nie
przypuszczaliśmy, że człowiek człowiekowi może zgotować taki los, że
ludzie mogą się tak daleko posunąć
tylko dlatego, aby utrzymać władzę
– stwierdził lider największej organizacji związkowej. Zwrócił uwagę, że rocznica jest dobrą chwilą
na pewne refleksje dotyczące polskiej rzeczywistości. - Czy przez te
wszystkie lata zrobiliśmy wszystko,
o co walczyli i za co zginęli nasi bohaterowie – o godne życie, o godną
pracę – ale przede wszystkim: czy
stało się zadośćuczynienie rodzinom tych, którzy zginęli, wszystkim
tym, którzy byli ranni, internowani,
więzieni? Dzisiaj wiemy, że na to pytanie jest jedna odpowiedź – nie. Bo
oprawcy dzisiaj chodzą na wolności,
mają dobre i godne emerytury, a
represjonowanych i więzionych w
stanie wojennym wysyła się do miejskich ośrodków pomocy społecznej.
Czy o taką sprawiedliwość walczyliśmy? Dlatego, jak co roku, w te grudniowe dni głośno o tym mówimy
– o sprawiedliwości, o rozliczeniu
ludzi, którzy na ulice wyciągnęli
wojsko, milicję, ZOMO-wców, po to,
by pokazać, że nie oddadzą władzy
– mówił przewodniczący Komisji

Szanowni Pañstwo,

Krajowej „S” do zgromadzonych
przed kopalnią rodzin pomordowanych górników, zaproszonych gości i
mieszkańców Katowic.
Duda wyraził solidarność z protestującymi na kijowskim Majdanie
Niepodległości, komentując zachowanie polskiej klasy politycznej w
odniesieniu do europejskich dążeń
części Ukraińców. - Jesteśmy sercem
z narodem ukraińskim. Narodem,
który ma prawo wybrać, ku jakiej
przyszłości chce iść. Jesteśmy dzisiaj z nimi, aby nie powtórzyła się na
Ukrainie sytuacja taka jak w naszej
ojczyźnie sprzed 32 lat. Ale tym bardziej, jak widzę to co się dzieje w Kijowie na Majdanie i polskich polityków, którzy jadą tam i głośno mówią
Ukraińcom, że to nie może być tak,
że władza nie słucha społeczeństwa.
A ci sami politycy w naszym kraju
robią to samo – nie słuchają społeczeństwa. (...) Nie ma w naszym
kraju dialogu, a obecnej władzy (...)
przeszkadzają związki zawodowe,
szczególnie związek zawodowy „Solidarność” - powiedział.
Tak jak rok temu, na placu przy
Pomniku Dziewięciu z „Wujka” pojawili się kibice GKS Katowice, by
zamanifestować swoją pamięć o
poległych z rąk komunistycznych
oprawców. „Cześć i chwała bohaterom!”, „A my Grudzień pamiętamy
i górników wspominamy” - skandowali, a na koniec odpalili race.
Specjalnymi gośćmi uroczystości byli uczniowie Zespołu Przedszkolno-Szkolno-Gimnazjalnego
w Rostarzewie, którzy zaprezentowali krótki program artystyczny
poświęcony tragedii sprzed ponad
trzech dekad. Wizyta młodych z
niewielkiej dziś wielkopolskiej
miejscowości, niegdyś miasta,
nie była przypadkowa. To właśnie
stamtąd pochodził i tam pochowa-

ny jest zastrzelony przez ZOMOwców Zenon Zając.
Uroczystości
wspomnieniowe ku czci górników z katowickiej
kopalni poprzedziły regionalne
obchody poświęcone wszystkim
ofiarom stanu wojennego. Odbyły
się one, jak co roku, 13 grudnia w
Zabrzu-Zaborzu, gdzie po ogłoszeniu stanu wojennego więziono
niemal 900 związkowców i ludzi
sprzeciwiających się komunistycznym władzom. - Na przestrzeni
ostatnich dekad, pod krzyżami
znaczącymi miejsca pamięci ofiar
narodu polskiego na ołtarzu wolności i niepodległości naszej ojczyzny,
Polski, wypowiedziano tak wiele słów, że dzisiaj (...) przypomnę
tym wszystkim, którzy o tym nie
chcą pamiętać, że stan wojenny był
zdradą polskiej racji stanu w najczystszej postaci – mówił podczas
uroczystości przewodniczący Stowarzyszenia Represjonowanych w
Stanie Wojennym Regionu ŚląskoDąbrowskiego NSZZ „S” Eugeniusz
Karasiński. - Lansowany przez komunistów pogląd, że stan wojenny
był tak zwanym mniejszym złem,
bo inaczej wkroczyłaby Armia
Czerwona to wierutne kłamstwo.
Dzisiaj wiemy już na pewno, że nie
byłoby żadnej zbrojnej interwencji
Moskwy, ani żadnej innej armii ówczesnego Układu Warszawskiego.
Zdrada i kłamstwo legły u podstaw
Trzeciej Rzeczpospolitej – wyjaśniał.
Po mszy świętej w kościele pod
wezwaniem świętej Jadwigi Śląskiej uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty przed krzyżem upamiętniającym internowanych.
Marek Jurkowski
Interaktywna historia strona 9
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na ¿ycie Warta S.A.
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KOMPANIA WĘGLOWA

Poszukiwanie
kompromisu

Ruszyły rozmowy na temat programu restrukturyzacyjnego dla
Kompanii Węglowej SA (KW) przedstawionego przez Zarząd Spółki. Wcześniej związkowcy wszczęli procedurę sporu zbiorowego.
Postulaty strony społecznej skierowane do pracodawcy są jasne: utrzymania
obecnego poziomu zatrudnienia, odstąpienia od zwolnienia 1020 pracowników
administracji oraz gwarancji
funkcjonowania wszystkich
kopalń Kompanii Węglowej
do czasu wyczerpania ich zasobów.
– Nie mieliśmy wątpliwości co do wejścia w spór
zbiorowy, bo znając założenia
programu restrukturyzacji
można powiedzieć, że Zarząd
Kompanii ewidentnie wkroczył na ścieżkę odbierania
pracownikom posiadanych
przez nich świadczeń i gwarancji – od płac począwszy
na gwarancjach zatrudnienia
kończąc – podkreśla wiceprzewodniczący NSZZ „Solidarność” w KW Stanisław
Kłysz.
Oprócz realizacji postulatów wymienionych wcześniej,
związkowcy chcą utrzymania
poziomu średniego wynagrodzenia w KW skorygowanego o poziom inflacji oraz
gwarancji funkcjonowania
wszystkich zakładów specjalistycznych Kompanii w dotychczasowej strukturze.
Wicelider kompanijnej

„S” zwraca uwagę, że w złożonym piśmie wskazano na
konkretne
konsekwencje
ewentualnego
wdrożenia
programu restrukturyzacyjnego – również te związane
z pogorszeniem się bezpieczeństwa pracy.
– Tak wielkie oszczędności i znaczące zmniejszenie
zatrudnienia wpłyną, naszym zdaniem, na znaczące
pogorszenie się warunków i
bezpieczeństwa pracy w kopalniach. Od tego zależeć będzie zdrowie i życie pracowników, są to zatem – moim
zdaniem – kwestie ważniejsze nawet niż sprawy płacowe – mówi Stanisław Kłysz.
Listę postulatów odnoszących się bezpośrednio
do treści programu restrukturyzacyjnego uzupełniono
postulatem
„zaprzestania
działań ograniczających prawa i swobodę działalności
związkowej”. O jakie działania chodzi?
– Wydawałoby się, że taki
punkt w dobie demokracji i
obowiązywania określonych
regulacji prawnych nie powinien się tutaj znaleźć. Ostatnio jednak Zarząd Kompanii
Węglowej zaczął stosować
praktyki znane z innych spó-

łek. Za ograniczenie praw i
swobody działalności związkowej uznajemy brak dostępu
do informacji, jaka jest potrzebna organizacjom związkowym, by te mogły uczciwie
realizować określone prawem zadania. Informacje o
sytuacji Spółki otrzymujemy
wybiórczo, a jeśli nawet coś
dostajemy, to są to na ogół informacje, które już wcześniej
ujrzały światło dzienne. Daje
się nam do podpisywania
rozmaite klauzule tajności...
To jaka to jest działalność
związkowa, skoro ja nie mogę
się wypowiedzieć o sytuacji
firmy ani publicznie, ani do
załogi, bo obowiązuje mnie
tajemnica przedsiębiorstwa?
- retorycznie pyta Kłysz.
O nastrojach wśród pracowników związkowcy mogli
przekonać się w trakcie masówek zorganizowanych pod
koniec listopada.
– Załoga KWK „SośnicaMakoszowy” przeciwna jest
wdrażaniu jakichkolwiek programów naprawczych przez
ten Zarząd, bo w przypadku
naszej kopalni przygotowywano już dwa podobne dokumenty – pierwszy w 2005
roku, przy okazji łączenia
ówczesnych kopalń „Sośnica”

i „Makoszowy”, gdzie obiecywano nam świetlaną przyszłość, a drugi dwa lata temu.
Żaden z tych programów nie
przyniósł poprawy sytuacji,
wprowadzając tylko nerwową atmosferę. Podczas masówek wielu wspominało o tym
wprost – relacjonuje Ryszard
Nadolski, szef zakładowej Solidarności.
Obecnie związkowcy i
przedstawiciele pracodawcy
w obecności dyrektorów analizują skutki planowanego
łączenia kopalń. - Zakładane
cele oszczędnościowe wcale
nie muszą być realizowane
poprzez tworzenie nowych bytów. Najwyraźniej ktoś sobie
wymyślił taką metodę i teraz
próbuje do niej dorobić ideologię – podsumowuje pierwszy
etap konsultacji lider kompanijnej „Solidarności” Jarosław
Grzesik.
Omówienie sytuacji trzech
jednostek – kopalni „Sośnica-Makoszowy”, kopalni „Bobrek-Centrum” połączonej z
kopalnią „Piekary” oraz połączonych kopalń rudzkich:
„Bielszowice”, „Halemba-Wirek” i „Pokój” - po ewentualnym wdrożeniu programu
zajęło uczestnikom rozmów
ponad 8 godzin.
– Wniosek z ostatniego
spotkania jest jeden: nie ma
żadnego uzasadnienia – ani
ekonomicznego, ani logicznego – dla łączenia tych kopalń.
Dobry przykład na nieskuteczność takich działań już zresztą
mamy. Jest nim kopalnia „Sośnica-Makoszowy”. Kilka lat
temu, pod podobnym pretekstem, połączono dwie kopalnie
w jedną, a dzisiaj widzimy, że
z planów, które były przygotowane przy okazji łączenia,
nie zrealizowano prawie nic
– komentuje lider największej
organizacji związkowej działającej w Kompanii.
Ostateczny termin konsultacji upływa 9 stycznia
przyszłego roku. Kolejnym

W tegorocznej akademii barbórkowej Zarządu Kompanii Węglowej SA
uczestniczyli zaproszeni goście, ale przed Teatr Śląski, gdzie została
zorganizowana, przyszli też ci, którzy wydobywają węgiel - górnicy.
Nie w głowie im było świętowanie, bo po zapowiedziach zwolnień i
likwidacji 19 ścian wydobywczych (co oznaczać będzie dalsze zwolnienia) boją się o swój los. Z racji tego, że zaproszeń nie otrzymali, witali
uczestników akademii na zewnątrz, za pomocą gwizdków i trąbek.
Hasło happeningu? “Witamy na stypie”.
krokiem będzie przyjęcie
bądź odrzucenie programu
restrukturyzacyjnego przez
Radę Nadzorczą KW.
Sytuacja w największej
polskiej spółce węglowej
stała się napięta pod koniec
listopada, gdy pracodawca
ujawnił Radzie Pracowników
KW założenia do programu
restrukturyzacyjnego
dla
Spółki na lata 2013-2020. W
przekazanym związkowcom
kilkanaście dni później dokumencie przewidziano m.in.
zmniejszenie średniej płacy
w roku 2014 o około 2 procent, zamrożenie płac po roku
2014, wypłatę „czternastki” w

trzech równych ratach (luty,
lipiec, wrzesień), likwidację
węgla „emeryckiego” od 2016
roku oraz wstrzymanie naliczania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla
emerytów i rencistów począwszy od 2014 roku, ograniczenie
liczby ścian wydobywczych z
54 do 35, zmniejszenie liczby
pracowników administracji
o 1020 osób, wstrzymanie
przyjęć do roku 2020 oraz
sprzedaż przynoszącej zyski
kopalni „Knurów-Szczygłowice” Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA.
Marek Jurkowski

wydarzenia
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KNURÓW-SZCZYGŁOWICE

Jedną nogą w Jastrzębiu?
Jastrzębska Spółka Węglowa i Kompania Węglowa podpisały list intencyjny w sprawie możliwości zakupu przez
Jastrzębską Spółkę Węglową kopalni „Knurów-Szczygłowice”. Potencjalna transakcja wywołała w środowisku górniczym lawinę komentarzy.
Aktualnie trwa wszechstronna analiza ekonomiczna
kopalni, w której na pierwszy
ogień poszła wycena złoża,
a jest ono bardzo cennym
aktywem, pożądanym w Jastrzębiu.
Kopalnia
wydobywa
około 1,5 miliona ton węgla koksowego rocznie, co
stanowi około 40 procent
całego wydobycia kopalni
(nie wykorzystując do końca
swojego potencjału produkcyjnego). Eksploatuje ona
najwięcej węgla koksowego
spośród wszystkich 15 zakładów Kompanii Węglowej, a
jej żywotność określa się na
ponad 40 lat. Co warto podkreślić, koszty wydobycia są
tu niższe niż w jastrzębskich
kopalniach, choćby z uwagi
na mniejsze zagrożenia. Stąd
zainteresowanie kopalnią ze
strony JSW, która specjalizuje się właśnie w węglu koksowym. Dodatkowym atutem
jest fakt, że obszar górniczy
KWK
„Knurów-Szczygłowice” sąsiaduje z obszarem
górniczym kopalni „Budryk”.
Mało tego, w bezpośrednim
sąsiedztwie znajduje się także
dawna kopalnia „Dębieńsko”,
należąca obecnie do koncernu NWR, który przeżywa
także poważne trudności.
– Gdyby Jastrzębska
Spółka Węglowa przejęła kopalnię „Knurów-Szczygłowice”, a być może i w przyszłości
„Dębieńsko” to mielibyśmy
do czynienia tak de facto z
narodzinami nowej JSW w
ramach spółki – mówi osoba
zbliżona do transakcji.

I to rodzi obawy w jastrzębskich kopalniach.
– Transakcja nie może
obciążyć budżetu inwestycyjnego w jastrzębskich kopalniach – to nie podlega
dyskusji. Spółka nie ma zaciągniętych żadnych kredytów, jest rentowna i wiarygodna, więc gdyby zaszła taka
potrzeba, nie byłoby problemu z zaciągnięciem zobowiązań. Ale dopóki nie znamy
wartości kopalni „KnurówSzczygłowice” mowa o konkretnych rozwiązaniach jest
przedwczesna – zapewnia
Jarosław Zagórowski, prezes
JSW.
Na giełdzie spekulacyjnej
padają już kwoty transakcji,
najczęściej w przedziale 1-2
mld zł. Takie są bowiem bieżące potrzeby i oczekiwania
Kompanii Węglowej. Wiadomo wszak, iż sprzedaż kopalni jest podyktowana aktualnymi trudnościami spółki.
– Nie można wyprzedawać kopalni z dobrymi perspektywami, taka wyprzedaż
oznaczać będzie osłabienie

Kopalnia
„Knurów-Szczygłowice”
stanowi jedno
z najbardziej
cennych
aktywów Kompanii
Węglowej.

Kompanii Węglowej – oponuje Jarosław Grzesik, przewodniczący górniczej Solidarności i szef Solidarności w
KW. - Sprzedaż jakiejkolwiek
kopalni wchodzącej w skład
Kompanii, a szczególnie takiej, z której można obecnie
czerpać zyski, jest drogą do
samounicestwienia. I oznacza
de facto zwijanie firmy, zamiast jej dalszego rozwoju.
Podobnie uważa wielu ekspertów branżowych
wskazując, iż przy słabej cenie węgla energetycznego,
produkcja węgla koksującego
pomogłaby Kompanii Węglowej poprawić wynik finansowy.
Faktycznie,
kopalnia
„Knurów-Szczygłowice” stanowi jedno z najbardziej cennych aktywów Kompanii Węglowej, jest przysłowiowym
srebrem rodowym. Szacuje
się, że w trakcie 10-letniej
historii spółki kopalnia jako
całość (wcześniej „Knurów”
i „Szczygłowice” stanowiły odrębne byty) przyniosła
jej ok. pół miliarda zysku. I
mogłaby dalej zarabiać na
poczet spółki, o ile Kompania
Węglowa byłaby w stanie odpowiednio zadbać o niezbędny poziom inwestycji. I tu entuzjaści transakcji wskazują,
że przy obecnej „kompanijnej
biedzie” zamiast zysków kopalnia może przynosić straty.
Już 2013 r. prawdopodobnie
„Knurów-Szczygłowice” zaliczy na minusie.
Potencjalna sprzedaż kopalni oprócz strony ekonomicznej to wiele aspektów

społecznych. Wśród pracowników zakładu dominuje przekonanie, że przejście
pod skrzydła Jastrzębskiej
Spółki Węglowej to szansa
na wyższe zarobki. 6700 złotych brutto zarabiają średnio górnicy zatrudnieni w
Kompani Węglowej. Więcej,
bo 7370 złotych, mają na
paskach średnio pracownicy
Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Podane płace rzecz jasna są uśrednione i obejmują one wszelkie dodatkowe
świadczenia (w tym barbórki
i czternastki) wskazują jednak na dość istotną różnicę
w płacach obu spółek.
– Nie możemy tego faktu
ignorować i przekonywać ludzi, iż pozostanie w Kompanii Węglowej to najlepsze dla
nich wyjście, zwłaszcza w sy-

tuacji, kiedy mówi się coraz
głośniej o zwolnieniach i zamrożeniu części świadczeń
– mówi Krzysztof Leśniowski, szef „Solidarności” na
ruchu „Knurów”. – Nie jest
to bynajmniej próba ucieczki z tonącego statku, bo już
7 lat temu większość zakładowych organizacji związkowych opowiedziało się za
włączenie naszej kopalni do
JSW.
Z informacji jakie posiadamy wynika jednak, że
w razie sprzedaży kopalni,
dochodzenie do średnich zarobków jakie obowiązują w
JSW może potrwać pewien
czas, prawdopodobnie ok. 3
lata.
Potencjalne wejście kopalni w skład Jastrzębskiej
Spółki Węglowej budzi nie

tylko nadzieje, ale także
i obawy o miejsca pracy,
zwłaszcza, że już pojawiły się plotki, iż niedługo po
przejęciu kopalni „KnurówSzczygłowice” może dojść
do połączenia jej z kopalnią
„Budryk”, co w konsekwencji
groziłoby redukcją zatrudniania w obu zakładach.
Póki co, wciąż poruszamy się w obszarze spekulacji
i plotek wśród których nie
brakuje i takich, że Kompania Węglowa już otrzymała
pieniądze z Jastrzębskiej
Spółki Węglowej. Niemniej
niedawna obecność prezesa
Zagórowskiego w knurowskiej kopalni dowodzi, iż
„Knurów-Szczygłowice” jest
już jedną nogą w JSW.
Jacek Srokowski
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Tak minął związkowy rok...
STYCZEŃ

Mijający rok rozpoczął się od akcji referendalnej na temat udziału w strajku solidarnościowym z pracownikami
sądownictwa. Jako pierwsi swoje głosy
w referendum na temat strajku solidarnościowego oddali pracownicy Koksowni Przyjaźń. Jako ostatni Jastrzębskiej
Spółki Węglowej. Wszyscy poparli ideę
strajku solidarnościowego! Ponad 97
procent uczestników referendum poparło organizację strajku. Najwyższe poparcie dla strajku – 99,04 procent przy 66procentowej frekwencji – zanotowano w
kopalni „Brzeszcze”.

Pracownicy kopalni „Brzeszcze”
już w styczniu rozpoczęli protest przeciwko wybudowaniu drogi ekspresowej
S1 na terenie pól wydobywczych zakładu. Ich zdaniem ta inwestycja może
oznaczać likwidację kopalni i utratę tysięcy miejsc pracy. „Solidarność” wraz
z pozostałymi związkami zawodowymi
powołała komitet obrony kopalni, który
zbierał podpisy pod apelem do Generalnej Dyrekcji Dróg krajowych i Autostrad.

Niespokojnie na początku roku
było także w kopalni „Piekary”. 3 stycznia

strona społeczna spotkała się z Zarządem Kompani Węglowej, który oświadczył, iż jest zainteresowany zbyciem
kopalni na rzecz Węglokoksu. Związki
zawodowe zażądały w odpowiedzi opracowania i wprowadzenia stosownego
planu naprawczego w ramach spółki.

Pod koniec stycznia udało się
odsunąć widmo strajku solidarnościowego planowanego na początek lutego.
Podczas spotkania przedstawicieli Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego z wicepremierem Januszem Piechocińskim zapadły decyzje o
powołaniu pięciu zespołów roboczych,
które zajmą się związkowymi postulatami, i zapowiedź kolejnych rozmów na 11
marca.

LUTY
Rada Pracowników Kompanii Węglowej negatywnie zaopiniowała przedstawiony przez Zarząd Spółki projekt
Planu Techniczno-Ekonomicznego KW
na 2013 rok. Członkowie Rady wskazali,
że wdrożenie założeń zawartych w dokumencie – obniżenie stanu zatrudnienia,
ograniczenie inwestycji i zwiększenie roli
firm zewnętrznych – byłoby działaniem
nastawionym na „zwijanie”, a nie rozwój
firmy.

14 lutego w siedzibie katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad, delegacja
mieszkańców Brzeszcz złożyła petycję
z postulatem przyjęcia bezpiecznego dla
przyszłości kopalni „Brzeszcze” wariantu
przebiegu drogi ekspresowej S1. +

Brak reakcji Zarządu Koksowni
„Przyjaźń” SA na związkowe wezwania
do podjęcia rozmów w temacie realizacji
postulatów płacowych spowodował uruchomienie procedury sporu zbiorowego.

MARZEC
Tadeusz Skotnicki zwyciężył w
przeprowadzonych 7 marca wyborach
na stanowisko wiceprezesa Zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego SA do
spraw pracy. Kandydat wspierany przez
NSZZ „Solidarność” otrzymał poparcie
62 procent głosujących pracowników
KHW, pokonując Waldemara Mroza, który musiał pożegnać się ze stanowiskiem
zajmowanym od 2001 roku.

14 marca niepowodzeniem zakończyły się rozmowy przedstawicieli
Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego z delegacją rządową,
reprezentowaną przez wicepremiera
Janusza Piechocińskiego oraz ministra
pracy i polityki społecznej Władysława
Kosiniaka-Kamysza. To oznaczało, że na
Śląsku odbędzie się 4-godzinny strajk generalny. Kopalnie węgla kamiennego nie
fedrowały przez dwie godziny. Do czterogodzinnej akcji przystąpiło niespełna 85
tysięcy pracowników z około 400 zakładów na terenie województwa śląskiego.

KWIECIEŃ
Wiceprezes Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA do spraw pracy
i polityki społecznej Artur Wojtków pozostanie na stanowisku. Rekomendowanego przez stronę związkową kandydata
w wyborach członka Zarządu JSW VIII
kadencji poparło 98,56 procent uczestników głosowania.

10-procentowy wzrost wynagrodzeń, 2 tysiące zł premii jednorazowej
dla każdego zatrudnionego i 5-procentowy wzrost wskaźnika płac – to postulaty, które stały się podstawą sporów
zbiorowych pomiędzy organizacjami
związkowymi z Katowickiego Holdingu
Węglowego SA a Zarządem Spółki.

MAJ

decyzji, także tych o zmniejszaniu zbędnych mocy produkcyjnych lub ich części.
„Oczekujemy od wiceministra Tomczykiewicza jasnych i precyzyjnych
informacji, opartych o merytoryczną
wiedzę. Mamy nadzieję, że zasięgnie
on opinii u kompetentnych doradców,
którzy posiadają pogłębioną wiedzę na
temat funkcjonowania górnictwa węgla
kamiennego, ale nie są uwikłani w interesy z kapitałem spekulacyjnym, zainteresowanym częścią polskich złóż węgla
kamiennego” - górnicza „Solidarność”
napisała oburzona do premiera Tuska.

Spór zbiorowy organizacji związkowych z Zarządem Koksowni „Przyjaźń” SA zakończył się podpisaniem
porozumienia gwarantującego pierwsze
od pięciu lat podwyżki płac dla pracowników zakładu.

Zarząd Katowickiego Holdingu
Węglowego SA zignorował rozmowy ze
stroną związkową i jednostronnie zdecydował o 3-procentowym wzroście stawek
osobistego zaszeregowania pracowników
kopalń i zakładów KHW z dniem 1 czerwca br. oraz o wypłacie premii w wysokości
1000 zł brutto dla każdego zatrudnionego
według stanu na dzień 31 maja.

CZERWIEC
Tomasz Tomczykiewicz odpowiedzialny w resorcie gospodarki za sprawy
górnictwa, powiedział na początku maja,
że kilka polskich kopalń węgla kamiennego jest trwale nierentownych. Wskazał, że spółki węglowe powinny dostosować produkcję węgla do popytu na ten
surowiec oraz nie obawiać się trudnych
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Ulicami Brzeszcz przeszła 8tysięczna demonstracja pracowników
większości polskich kopalń, którzy głośno sprzeciwili się planom budowy drogi
ekspresowej S1 przez pola wydobywcze
KWK „Brzeszcze”, co grozi likwidacją
zakładu zatrudniającego 3 tysiące osób.
Protest zakończyło rozpoczęcie zbiórki
podpisów pod wnioskiem o referendum
w sprawie odwołania władz miasta, popierających budowę S1. + foto

Dariusz Dudek, przewodniczący
komitetu społecznego Silesia Walcząca
spotkał się 20 czerwca br. z Dyrektor GDDKiA Oddział w Katowicach Ewą TomalaBorucką. Na spotkaniu przewodniczący
Dudek przekazał pismo wyrażające po
raz kolejny stanowczy sprzeciw wobec
planów budowy drogi przez tereny wydobywcze PG SILESA.

SIERPIEŃ
Organizacje związkowe z Katowickiego Holdingu Węglowego SA powołały Wspólną Reprezentację Związków Zawodowych, by wspólnie bronić „praw i
żywotnych interesów załóg górniczych”.
Powstanie WRZZ sprowokował sam
Zarząd KHW, decydując o podwyżkach
bez uzgodnienia ich wysokości ze stroną
społeczną.

WRZESIEŃ

darki z udziałem licznej – jak zwykle
– reprezentacji górników związkowcy
złożyli petycję, którą odebrał dyrektor
gabinetu ministra Janusza Piechocińskiego. Następnie przemaszerowali
przed Sejm. Tam stanęło namiotowe
miasteczko. Ich finałem był największy – a zarazem najspokojniejszy – od
lat przemarsz demonstrantów ulicami
Warszawy. Związkowcy wezwali do
zbiórki podpisów pod wnioskiem o
samorozwiązanie Sejmu. W Ogólnopolskich Dniach Protestu wzięło udział
200 tysięcy osób.

Ponad 3 tys. pracowników OKD
protestowało 17 września w Ostrawie
przeciwko planom zmniejszenia zatrudnienia i ograniczenia wysokości płac w
spółce węglowej OKD.

PAŹDZIERNIK

LIPIEC
Brakiem porozumienia zakończyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych z Zarządem Kompanii
Węglowej SA w sprawie planowanej restrukturyzacji KWK „Brzeszcze” i KWK
„Piekary” poprzez alokację (przeniesienie) znacznej części pracowników do
innych kopalń. Związkowcy sprzeciwili
się dokonywaniu oszczędności kosztem
wybranych zakładów – domagali się
przygotowania planu naprawczego dla
całej Kompanii.

GRUDZIEŃ 2013

2 lipca w Katowicach obradowało Walne Zebranie Delegatów górniczej
„Solidarności”. Dzień później odbyły się
tradycyjne obchody rocznicowe w Jastrzębiu-Zdroju. Zakończyła je uroczysta
sesja Walnego Zebrania Delegatów Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „S”.

11 września rozpoczęły się
Ogólnopolskie Dni Protestu. W trakcie
pikiety przed Ministerstwem Gospo-

7 października mieszkańcy
Brzeszcz odwołali burmistrz miasta i gminy panią Teresę Jankowską. Frekwencja
w niedzielnym referendum przekroczyła
wymagany poziom 3/5 liczby biorących
udział w wyborze odwoływanego organu.
Nie udało się natomiast odwołać Rady
Gminy. Inicjatorem głosowania był Komitet Społeczny Mieszkańców i Pracowników KWK „Brzeszcze” przeciwko budowie
drogi S1, a głównym zarzutem – pozytywna opinia władz w sprawie przebiegu S1
przez pole wydobywcze kopalni, co może
doprowadzić do jej likwidacji.
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Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność”
sprzeciwiła się rządowym planom
wprowadzenia tzw. programu antysmogowego, obejmującego m.in. zakaz palenia węglem w piecach po 2020 roku.
- Wprowadzenie w życie proponowanego
zakazu (...) jest pomysłem kosztownym
i oderwanym od rzeczywistości – czytamy w apelu skierowanym do premiera
Donalda Tuska. W dokumencie górnicza
„S” zwróciła uwagę, że sezonowy, jesienno-zimowy wzrost zanieczyszczenia
powietrza w Polsce to przede wszystkim
efekt spalania śmieci w przydomowych
paleniskach, co z kolei wynika ze zubożenia części społeczeństwa. Kilka tygodni wcześniej podczas sejmowej komisji
ochrony środowiska posłowie omawiali
rządowy program antysmogowy, który
zakłada m.in. zakaz stosowania węgla
przez gospodarstwa domowe od 2020 r.
Informacja ta wywołała falę niezadowolenia w Polsce i to bynajmniej nie tylko
wśród osób związanych z produkcją i
handlem węglem.

NSZZ „Solidarność” Kompanii
Węglowej SA ogłosił pogotowie strajkowe w kopalniach i zakładach należących
do Spółki. Bezpośrednim powodem takiej
decyzji było podejmowanie radykalnych
działań restrukturyzacyjnych na zasadzie „faktów dokonanych”, bez uprzedniej konsultacji ze stroną społeczną. Do
pogotowia dołączyły pozostałe centrale
związkowe.

LISTOPAD
19 listopada postanowiono, iż
Zakładowa Organizacja Koordynacyjna
NSZZ „Solidarność” Kompanii Węglowej
SA przystąpi do sporu zbiorowego z Zarządem Spółki. Uchwałę tej treści podjęli
przedstawiciele „S” z wszystkich kompanijnych kopalń i zakładów podczas
zebrania, które odbyło się w Katowicach.
Chęć wszczęcia sporu było reakcją na
informacje o założeniach do planu naprawczego (cięć i zwolnień) dla KW na
lata 2013-2020.



Wzmożona kampania antywęglowa działaczy Greenpeace zmobilizowała
członków górniczej „Solidarności” do natychmiastowej odpowiedzi. Związkowcy
górniczej „Solidarności” zorganizowali
„zaślubiny” węgla z ekologią – happening
promujący ekologiczne metody spalania
surowca. A wszystko przed warszawskim Stadionem Narodowym, gdzie od
ponad tygodnia obradowali uczestnicy
XIX Konferencji Narodów Zjednoczonych
w sprawie Zmian Klimatu. + foto

Związkowcy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA przedstawili własny
projekt Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Zostały w nim zawarte uzgodnienia stanowiące treść porozumień
zawartych w maju 2011 roku (gwarancje zatrudnienia), 2012 roku (regulacje
dotyczące wzrostu płac w następnych
latach) i kwietniu br. (zasady współpracy pracodawcy ze związkami zawodowymi), jednak najważniejszą rzeczą
– zdaniem związkowców – jest próba
ostatecznego uregulowania kwestii dni
wolnych od pracy.

GRUDZIEŃ
Utrzymania obecnego poziomu
zatrudnienia, odstąpienia od zwolnienia 1020 pracowników administracji oraz gwarancji funkcjonowania
wszystkich kopalń Kompanii Węglowej
SA (KW) do czasu wyczerpania ich
zasobów – tego m.in. zażądali związkowcy w skierowanym do Zarządu KW
piśmie rozpoczynającym procedurę
sporu zbiorowego.

Życzę wszystkim Wam, pracującym w branży
sektora węgla kamiennego
oraz Waszym rodzinom, aby zbliżające się Święta Bożego Narodzenia
były czasem refleksji
nad tym, co minęło i nad tym, co nadchodzi.
Każda chwila niech będzie pełna radości wynikającej z bliskości naszych
najbliższych a Nowonarodzony Jezus,
niech wypełnia nasze serca wiarą, nadzieją i miłością.
Boże Dziecię niech błogosławi w nadchodzącym czasie sprawiając,
że przeżyjemy te Święta w atmosferze Bożego Pokoju.
Niech nadchodzący 2014 rok
będzie rokiem pełen pogodnych, radosnych,
przeżytych w zdrowiu dni oraz rokiem
zrealizowanych planów i zamierzeń.
Poseł na Sejm RP
Grzegorz Tobiszowski
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WUJEK Prezentacja cyfrowej książkę o pacyfikacji kopalni

Interaktywna historia

W rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Śląskim Centrum Wolności i Solidarności zaprezentowano interaktywną książkę o pacyfikacji kopalni Wujek.
Książkę dr Tomasza Nowary
pt. „Kopalnia Wujek. W hołdzie
tym, którzy odeszli za wcześnie”
wydano w 2011 roku tuż przed obchodami 30 rocznicy pacyfikacji
kopalni dzięki staraniom Społecznego Komitetu Pamięci Górników
KWK „Wujek” Poległych
16 grudnia 1981 roku.
W piątek, w 32. rocznicę wprowadzenia stanu
wojennego, w Śląskim
Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach
zaprezentowano wersję
cyfrową tej publikacji.
Książka będzie dostępną na takich urządzeniach jak: komputery,
urządzenia z systemem
iOS (tablet), czytniki
książek. Wszystkie wersje książki są aplikacjami
darmowymi, każdy może
jedną z nich ściągnąć na swoje
urządzenie. Ponadto treść książki
została dostosowana dla osób z dysfunkcją wzroku.
Wydanie publikacji cyfrowej
i interaktywnej, to rekonstrukcja

wydarzeń, które miały miejsce pomiędzy 13 a 16 grudnia 1981 roku w
kopalni „Wujek” i najbliższej okolicy.
W książce zawarte są nowe, nigdzie
niepublikowane fakty (jak np. wjazd
czołgu na teren kopalni przez bramę
podsadzkową). Publikacja cyfrowa

wzbogacona jest o także o filmy (blisko godzina nagrań rozmów z pięcioma uczestnikami strajku), zdjęcia
archiwalne, animacje 2,5D oraz elementy interaktywne, takie jak przypisy, mapy, obiekty 3D.

– Praca nad tą interaktywną publikacją, to było wyjątkowe doświadczenie. Po raz pierwszy, nasz zespół,
zetknął się z tak żywą i przejmującą
historią, rozmawiając z uczestnikami strajku w kopalni „Wujek” – przyznają Jacek Bara i Paweł Polański,
z firmy odpowiedzialnej za
produkcję interaktywnej publikacji. – Zależy nam na tym,
by po cyfrową wersję książki
o pacyfikacji sięgnęli przede
wszystkich ludzie młodzi.
Projekt został dofinansowany przez Narodowe Centrum Kultury oraz Fundację
Banku Zachodniego WBK.
Prezentacji towarzyszył
bieg ku pamięci poległych 16
grudnia 1981 roku pod kopalnią Wujek. W biegu uczestniczyło dziewięciu uczniów,
którzy przebiegli 10 km w
koszulkach z nazwiskami pomordowanych. „Każdy z nich czcił
tym biegiem pamięć jednego górnika” - powiedział nauczyciel historii w Gimnazjum nr 1 w Mikołowie
Marcin Pogonowski.
jm
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Śpiew, żarty i konkursy

7 grudnia w wypełnionej po brzegi cechowni Szybu Wilson w Katowicach-Nikiszowcu, która
na co dzień pełni funkcję galerii sztuki, odbyła się tegoroczna karczma piwna gwarków zrzeszonych w NSZZ Solidarność KWK Wieczorek.

Piwne rytuały i zabawa
W sobotę 7 grudnia odbyła
się Związkowa Karczma Piwna
NSZZ Solidarność
w PKW S.A. ZG Sobieski,
w której uczestniczyło około
500 osób, członków związku
pracowników ZG Sobieski
oraz gości zaproszonych.
Biesiadowanie rozpoczęto od
wprowadzenia sztandarów Solidarności oraz uczczeniem minutą
ciszy tych gwarków, którzy odeszli na wieczną szychtę. Jak nakazuje odwieczna górnicza tradycja
nowi adepci górniczego stanu
zostali przyjęci w poczet gwarków
skokiem przez skórę. Odbyła się
jeszcze jedna uroczystość, nowoprzyjęci członkowie NSZZ Solidarność zostali pozbawieni „kocich
ogonów” oraz przyjęli „chrzest
piwny”. Konkursy między ławami
przebiegały w atmosferze zdrowej
rywalizacji. „Sztafeta piwna” oraz
rywalizacja o miano „króla piwnego” cieszyła się największym
zainteresowaniem.
Wyśmienitą zabawę gwarantowała grupa prowadzących z
kabaretu „Jestem” z Piekar Śląskich.Nie dopuszczali ani na minutę, aby można było się nudzić.

Godność prezesa Wysokiego
Prezydium w Sprawach Piwnych
Nigdy Nieomylnego samozwańczo
objął lider Kabaretu Rak, Krzysztof Hanke i dwaj kontrapunkci
– Krzysztof Respondek i Grzegorz
Poloczek. Artyści dali popis wspaniałego humoru, którym zarazili
uczestników imprezy.
Sygnałem do nieskrępowanej zabawy było wejście między
długie rzędy stołów piwolejów z
pełnymi dzbanami złocistego napoju. Odtąd cechownia raz po raz
wybuchała śmiechem i rozlegała
głośnym śpiewem. Repertuaru nie
zabrakło, bo każdy gwarek został
zaopatrzony w śpiewnik. Momentami było więc patriotycznie, częściej biesiadnie i frywolnie. Śpiew
przeplatały jędrne żarty i konkursy.
O zwycięstwie lewej lub prawej
ławy bezapelacyjnie przesądzało
nieomylne prezydium. Jego wyroków i tak nikomu nie przyszłoby
do głowy kwestionować, bo cała
punktacja była traktowana z przymrużeniem oka.
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Krzyżówka

SPORT Jastrzębski turniej siatkarskich drużyn górniczych

Tęczowy
Sprzęt
kamień
kowboja
ozdobny

Szybszy
od kłusa

Np.
człowiek

Rene- Pojazd
sans lub
na
17 gotyk płozach
Wachlarz,
sensu

Pasożyt
na
drzewie

1

Ciężki
ptak
latający

15

Zmora
grubasa
Zarzewie
ognia

18

„Jas-Mos” najlepszy!
górnicy z „Jas-Mosu” i to oni mogli cieszyć się ze
zdobycia Pucharu po zwycięstwie w dwóch setach
25:23, 25:23.
Trzecie miejsce w turnieju zajęli siatkarze KWK
„Zofiówka-Borynia” Ruch Zofiówka, którzy pokonali KWK Krupiński 2:1. W takim samym stosunku
drużyna KWK „Budryk” wygrała z KWK „Pniówek”
zajmując w rozgrywkach 5. miejsce.
MVP turnieju został Sebastian Marczyński
(KWK „Jas-Mos”), najlepszym atakującym Marcin
Grygiel (KWK „Krupiński”), rozgrywającym Dariusz Łasiewicki (KWK „Jas-Mos”), przyjmującym
Witold Zabrzański (KWK „Zofiówka-Borynia” Ruch
Borynia), blokującym Damian Szczepanik (KWK
„Zofiówka-Borynia” Ruch Borynia), nagrodą dla
najlepszego libero wyróżniono Roberta Kudelskiego (KWK „Jas-Mos”).
Drużyna KWK „Jas-Mos” zagrała w składzie:
Piotr Piotrkowski, Krzysztof Buturla, Tomasz Mazur, Dariusz Łasiewicki, Zdzisław Nowak, Adrian
Koczwara, Robert Kudelski, Sebastian Marczyński, Dariusz Kozieł, Dawid Raźniak. Opiekunem
drużyny był Mieczysław Smak. Dodajmy, iż
drużynę „Jas-Mosu” stanowią w zdecydowanej
większości członkowie „Solidarności” biorący z
powodzeniem udział w Miejskiej Lidze Siatkówki
Amatorów.
jac

Długi,
gruby kij

3
Port w
Jemenie

Stolica
Ghany

23
Czerwone na
Monte
Casino

Szybowanie
Trunek
Książki
pradziadwłoskie
ka

Hodowla
zwierząt

22

Urok,
czar
Wzwyż
10 lub w dal

Pochwała,
aplauz

Przed ligowym hitem z udziałem Jastrzębskiego
Węgla i Asseco Resovii Rzeszów w Hali Widowiskowo-Sportowej został rozegrany finał turnieju
siatkarskich drużyn górniczych o Puchar Prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Do decydującego meczu awansowały po rozegranych 16
grudnia eliminacjach i półfinałach zespoły KWK
„Jas-Mos” i KWK „Zofiówka-Borynia” Ruch Borynia. Żywiołowo dopingowane przez publiczność
drużyny stworzyły widowisko godne wielkiego finału. W pierwszej partii kilkupunktową przewagę
wypracowali sobie górnicy z Ruchu Borynia. Ambitnie walczący „Jas-Mos” zniwelował straty i po
dramatycznej końcówce „wyrwał” seta rywalom.
W drugiej partii długo oglądaliśmy walkę „punkt za
punkt”. Ostatecznie więcej opanowania wykazali
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Namiot
Indian

1000 metrów
Przełożony
klasztoru męskiego

9
Marian,
aktor
Duma
indyka

Sina
odległość

24

Podnośnik
Gatunek
siei

13

19

14

Myśliwski pies

Nośnik
dziedziczności

Pas
zboża

21

Potrawa
z mąki
kukurydzianej

Nadmorski wiatr

A

Dopinguje
drużynę

Prelegent
Pole, rola

5

Popękany lód na
11 wodzie

Np. NATO

Nacięcie
na kiju

2

7

Sąsiad
Pawlaka
Wypukłość

Mieszkaniec Baku

16

4

20

Porucznik

12

6

8

Litery z ponumerowanych pól należy wpisać do tabelki.
Rozwiązaniem jest znane powiedzenie, które powstanie po zmianie kolejności wyrazów.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

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. Miłej zabawy.
Rozwiązanie hasła w listopadowej krzyżówce brzmi: David Lynch - Mulholland Drive. Nagrody wylosowali: Adam Robak z Rybnika, Wacław Bąk z Przyborowa. Gratulujemy. Nagrody prześlemy pocztą.

WIRÓWKA

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

PRAWOSKRĘTNIE:
A. Dobiega z bocianiego gniazda
B. Zatyka usta
C. Małżonka Priama
D. Kwas karbolowy; fenol
E. Tomasz, żużlowiec, Mistrz Polski
F. Jeleń z Cejlonu; aksis
G. Czyni złodzieja
H. Drugi człowiek na Księżycu
I. Lwowski andrus
J. Miara prędkości światła

Ze
ws
po

A

I

Zna
się
z ruc
naz
K. Twist u Dickensa
L. Dzieli kort tenisowy
M. Gorące źródło
N. Niemiecka maszyna szyfrująca
P. Opiekun żeglarzy, bóstwo morskie
R. Szósta planeta Układu Słonecznego
LEWOSKRĘTNIE:
O. Andre, ameryk. tenisista
Q. Francuskie miasto nad Mozą

W rozwiązaniu należy podać liczbę wystąpień w hasłach litery R.

http://krzyzowki.pnet.pl/
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„BRZESZCZE” związkowa karczma piwna

Grudniowa manifestacja

Tegoroczna karczma piwna „Solidarności” przy KWK „Brzeszcze” miała szczególny charakter i oprawę, w którym gwarkowie dali upust emocjom towarzyszącym
protestom w obronie kopalni.
Batalia o byt kopalni „Brzeszcze”
trwa od stycznia tego roku, kiedy pojawiły się pierwsze informacje o zagrożeniach dla jej dalszego funkcjonowania
wynikające z niekorzystnych wariantów budowy drogi ekspresowej S1. W
styczniu trwała akcja zbierania podpisów pod petycją do Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad. Kilka miesięcy później związkowcy z „Brzeszcz”
zorganizowali ogromną manifestację

w gminie skierowaną przeciw władzom
gminy, które opowiadały się za niekorzystnym dla kopalni wariantem drogi S1. W końcu w październiku za ich
inicjatywą udało się odwołać w referendum Teresę Jankowską, burmistrz
Brzeszcz. Równocześnie związkowcy z
„Brzeszcz” musieli toczyć bój z zarządem Kompanii Węglowej o kształt programu naprawczego kopalni. Ten, który
zaproponował zarząd spółki prowadził

wprost do likwidacji kopalni. Ostatecznie udało się wypracować kompromisowe rozwiązania.
Jak na jeden rok emocji w Brzeszczach było aż nadto, co było nieraz
widać po zmartwionej twarzy Staszka
Kłysza, szefa zakładowej „Solidarności”, niekwestionowanego lidera protestów górników z „Brzeszcz”.
7 grudnia w zakładowej stołówce doszło do kolejnej manifestacji. Ta jednak
miała zupełnie inny charakter. W trakcie karczemnej zabawy gwarkowie zaimprowizowali manifestację na wesoło,
podczas której nie zabrakło i elementów
autoironii. Był osławiony wózek (ten, na
którym w czerwcu „wiozła się” burmistrz
Jankowska. Był uzbrojony kordon sił
bezpieczeństwa (tym razem chronił
dostojnego prezydium piwnego :)). Były
trąbki, a nawet petardy. Nad wszystkim
jednak unosił się duch dobrego humoru.
Pewnie jeszcze długo uczestnicy tegorocznej karczmy w „Brzeszczach” będą
z uśmiechem wspominać grudniową zabawę. I oby była to ostatnia manifestacja
w obronie kopalni.
jac

