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KATOWICE Zakaz spalania węgla?

Śladami
Krakowa...
Katowice – stolica polskiego węgla – chce
dołączyć do Krakowa i zakazać spalania węgla.
Na początek w południowych dzielnicach.
Zakaz ma dotyczyć właścicieli nowopowstałych firm.
Jeżeli projekt zostanie uchwalony każdy, kto zdecyduje się
wybudować siedzibę firmy na południu miasta, musi liczyć
się ze znalezieniem alternatywnego do węgla źródła energii.
Mieszkańcy katowickich dzielnic Podlesie i Zarzecze obawiają
się jednak, że będzie on furtką, by także im zabronić palenia.
W środowisku górniczym zawrzało.
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Pan Węgielek ma problem?

Składywęgla.pl
wprowadzały w błąd
swoich klientów – uznał
prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów i nałożył na
spółkę karę finansową w
wysokości pół miliona złotych. To jednak
zaledwie wierzchołek
góry lodowej wielkich
nieprawidłowości jakie
zostały ujawnione w ostatnim czasie w związku z
działalnością firmy.
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komentarz

Jarosław
Grzesik

Jaki Pan
taki kram

Niemal rzutem na taśmę udało nam
się, jako stronie związkowej odsunąć
widmo radykalnej restrukturyzacji
Kompanii Węglowej. Podpisaliśmy
z zarządem spółki porozumienie, bo
ono chociaż częściowo zabezpiecza
podstawowe interesy pracowników
Kompanii.
To jednak nie oznacza, że zgadzamy się z programem restrukturyzacji
przygotowanym przez zarząd. Ten program jest zły dla Kompanii Węglowej i
jej pracowników. Skupia się bowiem
wyłącznie na cięciu kosztów, natomiast nie ma w nim mowy o działaniu
na rzecz zwiększenia przychodów czy
ekspansji spółki na nowe rynki zbytu,
a właśnie na tym powinna się opierać
restrukturyzacja.
I nie jest to wyłącznie mój związkowy punkt widzenia. W firmach
handlujących węglem z Kompanii
Węglowej wskazują, że przegrywają z
węglem z importu. Importerzy proponują węgiel po bardzo preferencyjnych
cenach i budują silne marki na rynku.
Nie jest tajemnicą, że najbardziej znana marka dystrybucyjna, czyli składywęgla.pl sprzedaje przede wszystkim
węgiel rosyjski i nawet doniesienia o
oszustwach, jakich dopuszczają się
sprzedawcy w składach działających
pod wspomnianą marką nie zmniejsza impetu ich działania. Firma chce
rozbudować swój potencjał z 350 do
500 składów na terenie Polski. Nasi
producenci, w tym szczególnie Kompania Węglowa zdają się być bezsilni
wobec działań konkurencji.
Ale czemu się dziwić, skoro działka handlowa w Kompanii traktowana
była i jest niepoważnie. Głównym
pomysłem poprzedniego wiceprezesa ds. handlu na zwiększenie sprzedaży była zmiana logo spółki (sic!).
Odszedł w świetle skandalu. Po nim
działkę handlową wziął „z łapanki”
wiceprezes Krzysztof Brejdak, który
fachowcem od handlu nigdy nie był i
chyba w tej roli nie do końca dobrze
się czuje. Jego pomysły, jak np. ceny
strefowe wzbudzają w środowisku nie
małe kontrowersje, ale co gorsza - jak
dowiadujemy się - nie bardzo zdaje się
przejmować problemami spółki.
„Wiceprezes Brejdak jest na urlopie i niczego nie da się załatwić w trakcie jego nieobecności, każda decyzja
wymaga jego akceptacji” - skarży się
portalowi wnp.pl przedstawiciel firmy
handlującej węglem z Kompanii. Cóż,
chciałoby się powiedzieć: jak Pan taki
kram.
Odpowiedzialność za ten stan ponosi w dużej mierze właściciel, który
nie wiedzieć czemu w sytuacji tak
krytycznej postawił na tymczasowy,
kadłubowy zarząd. Postawił na ludzi,
którzy są w dużej mierze odpowiedzialni za sytuację w jakiej znajduje się
dziś Kompania Węglowa!

fakty i opinie

PO SPOTKANIU Z WICEPREMIEREM

Czas na dyskusję o nowej strategii

Związkowcy z reprezentującego sektor paliwowo-energetyczny Sekretariatu Górnictwa i Energetyki
NSZZ „Solidarność” spotkali się z wicepremierem i ministrem gospodarki Januszem Piechocińskim.
Do rozmów będących konsekwencją umowy sprzed kilku miesięcy doszło w siedzibie śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”.
Uzgodniono powołanie nowego
gremium o charakterze trójstronnym z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki, pracodawców i związków zawodowych, które
zajmie się problemami sektora, a w
pierwszej kolejności - przygotowaniem założeń do nowej strategii dla
górnictwa i tzw. ustawy branżowej.
- Chcemy rozpocząć dyskusję na
temat treści nowej strategii dla górnictwa węgla kamiennego i ustawy
„górniczej”. Obydwa dokumenty
wygasają w 2015 roku. To ostatni
dzwonek, by przygotować ich nowe
wersje w brzmieniu satysfakcjonującym całe środowisko górnicze
- mówi przewodniczący górniczej
„Solidarności” Jarosław Grzesik,
uczestnik spotkania.

Kolejnym tematem były problemy wynikające z wdrażania polityki klimatycznej Unii Europejskiej.
- Pan premier przedstawił nam
zamierzenia Ministerstwa Gospodarki co do kwestii takich jak próby zaostrzenia unijnego Pakietu
Klimatycznego i funkcjonowanie
przedsiębiorstw energochłonnych
przy obecnych regulacjach emisji
tzw. gazów cieplarnianych - relacjonuje Jarosław Grzesik, podkreślając
zarazem, że w tych sprawach stanowiska stron okazały się zbieżne.
Poruszano również kwestie
mniej „strategiczne”, ale istotne
z punktu widzenia pracowników
konkretnych spółek węglowych.
Dłuższy czas dyskutowano o trudnej sytuacji w największej z nich
- Kompanii Węglowej SA. Strona
związkowa zwracała uwagę na brak
dialogu społecznego w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA (JSW) od

momentu, gdy prezesem Zarządu
JSW został Jarosław Zagórowski.
Ustalono, że problemy spółek zostaną omówione podczas odrębnych
spotkań z udziałem związkowców,

Jak łatwo popsuć wizerunek węgla

Władze Katowic postanowiły pójść śladami Krakowa, gdzie podjęto uchwałę o
zakazie stosowania węgla w ogrzewaniu
mieszkań i domów. W projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic Katowic
znalazł się zapis dotyczący wykluczenia
węgla z użytkowania w „zabudowie innej
niż mieszkaniowa”. Niby, zakaz dotyczy
tylko działalności gospodarczej – choć
to też problem, bo wpłynie na wyższe jej
koszty – ale mieszkańcy południowych
dzielnic Katowic słusznie obawiają się, że
zakaz ten może stanowić furtkę, by także
im zabronić palenia węglem.
Pomysł katowickiego magistratu,
choć może dla mieszkańców Katowic
nie niesie takich konsekwencji jak rozwiązanie krakowskie, to jednak jest sza-

lenie szkodliwy dla wizerunku węgla. Oto
bowiem, Katowice, które w dużej mierze
żyją wciąż z węgla chcą zakazać jego
stosowania. To tak jakby górale chcieli
zakazać turystom poruszania się po górach. Pokazuje, że skoro na Śląsku samorządowcy nie dostrzegają możliwości
ekologicznego spalania węgla to znaczy,
że surowiec ten się kończy i należy się od
niego czym prędzej odwrócić.
Tyle, że nie jest to takie proste, co już
w samym Krakowie zaczyna się dostrzegać. Jeśli nie węgiel to co? Gazyfikacja
krakowskiego śródmieścia to bardzo
kosztowne przedsięwzięcie, podobnie
jak podłączenie tej części miasta do ciepła systemowego. Jedyną alternatywą
dla węgla wydaje się ogrzewanie elektryczne. Jednak ten sposób ogrzewania

należy do najdroższych w naszym kraju.
Krakowski zakaz wydaje się wpisywać
w kontekst wyborów samorządowych.
Skoro mieszkańcy chcą, by władze zrobiły coś by ograniczyć niską emisję (jak
najbardziej słusznie) to zdecydowano się
na najbardziej radykalne, choć trudne w
realizacji rozwiązanie. W tym samym
kontekście należałoby rozpatrywać inne
pomysły krakowskiego magistratu – organizację olimpiady zimowej w 2022 r.
czy ostatnio budowę metra (sic!). W
Krakowie, co chyba widać na pierwszy
rzut oka postanowiono zorganizować
przedwyborcze igrzyska.
Niestety, nasze spółki węglowe robią
niewiele, by przekonać, niezdecydowaną
część opinii publicznej do węgla, do tego,
że ten surowiec może być czysto spala-

INICJATYWY

Solidarni z Ukrainą
W wyniku starć manifestantów z kijowskiego Majdanu Niepodległości i sił rządowych zginęło
niemal 100 osób, a kilkaset zostało rannych. Na pomoc poszkodowanym spieszy NSZZ „Solidarność”. Trwa zbiórka środków, która pozwoli na wysłanie konwoju z pomocą humanitarną.
Na j dr a m at yc z n i e jsze wydarzenia na Ukrainie, gdzie
od listopada ub.r. trwają protesty
przeciwko antyeuropejskiej polityce byłego już prezydenta Wiktora Janukowycza, prawdopodobnie
mamy za sobą. „Solidarność” nie
zamierza jednak zapominać o ofiarach starć.
Zawartość przygotowywanego
konwoju stanowić będą głównie
środki opatrunkowe i materiały
pierwszej pomocy medycznej.
Koordynacją i logistyką przedsięwzięcia zajmuje się Tadeusz

Majchrowicz, zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej „S”,
a zarazem szef Zarządu Regionu
Podkarpacie. W imieniu całego
Związku zbiórkę prowadzi Region
Świętokrzyski (Kielce).

Jak pomóc?

Tworzenie konwoju można
wesprzeć, przekazując środki na
konto 34 1020 2629 0000 9102
0009 1546 (Region Świętokrzyski
NSZZ „Solidarność”) z dopiskiem
„UKRAINA”.
„Solidarność” chce też ułatwić

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

ewentualną ewakuację Polaków z
rejonów, gdzie sytuacja jest wciąż
niepewna. Chodzi zwłaszcza o studentów i osoby pracujące na Ukrainie. Pomocy w sprawnym przeprowadzeniu operacji udzielić mają
współpracujące ze Związkiem od
lat osoby uczestniczące w wielu
misjach wojskowych.

Duda: Nie bądźmy obojętni,
oddajmy krew
Do zaangażowania wezwał lider
„S” Piotr Duda, prosząc wszystkich

pracodawców i przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki.
Marek Jurkowski

ny. Pomijam już to, że w bardzo małym
stopniu promuje się czyste technologie
spalania węgla. Niedopuszczalna jest
– w mojej opinii – sprzedaż najgorszych
jakościowo sortymentów takich jak
miał czy flot. Co z tego, że jest to towar
sprzedawalny, skoro psuje on wizerunek
węgla jako paliwa. Pozorny zysk może
obrócić się w poważną stratę. Do niektórych powoli ta świadomość dociera.
Polski Koks, spółka Jastrzębskiej Spółki
Węglowej wypuściła na rynek ekologiczny brykiet węglowy Varmo. Tyle, że Polski Koks już na starcie popełnił rynkowy
falstart, skoro tona tego brykietu u dilera
kosztuje 800 zł, czyli tyle ile bardzo wartościowy ekogroszek.
Jacek Srokowski

Więcej na temat piszemy na s. 9

o oddawanie krwi na rzecz poszkodowanych. - „Solidarność”
zawsze słynęła z umiłowania
wolności. Dlatego nie możemy
być obojętni wobec walki Ukraińców o demokrację i tragedii ofiar
ostatnich dni w Kijowie. Apeluję
do członków NSZZ „Solidarność”,
sympatyków oraz wszystkich ludzi dobrej woli o podzielenie się
krwią z osobami, które tego najbardziej potrzebują na Ukrainie
- napisał przewodniczący.
Krew można oddawać w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na hasło:
„Ukraina”.
Adresy i telefony centrów
znajdujących się najbliżej zakładów górniczych podajemy w
naszym serwisie internetowym:
w w w.solidarnoscgornicza.org.
pl.
Marek Jurkowski
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POROZUMIENIE
Porozumienie zawarte w dniu 6 lutego 2014 r.pomiędzy Zarządem Kompanii
Węglowej S.A.
A organizacjami związków zawodowych w trybie art. 9 Kodeksu pracy
Zarząd KW S.A. I organizacje związków zawodowych, po analizie sytuacji
ekonomiczno-finansowej KW S.A., postanawiają:
§1
1. Zarząd KW S.A. Odstępuje od rozwiązania z pracownikami administracji stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników założonego w „Programie restrukturyzacji Kompanii Węglowej S.A. Na lata 2014-2020”.
2. Pracownikom administracji, których stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosił 4.295
osób, nie będzie wypłacana dodatkowa nagroda roczna, tzw. 14-ta pensja za lata 2014-2016 – na
podstawie art. 9.1 Kodeksu pracy zawiesza się tej grupie pracowników w tym zakresie stosowanie § 8 Porozumienia z dnia 20 grudnia 2004 r. wraz z załącznikiem nr 5 do tego Porozumienia.
3. W okresie zawieszenia 14-tej pensji dla pracowników administracji zatrudnionych na czas nieokreślony Zarząd KW S.A. Udziela gwarancji zatrudnienia w Kompanii Węglowej S.A., z tym że
gwarancja zatrudnienia nie dotyczy pracowników nabywających uprawnienia emerytalne, przechodzących do nowego pracodawcy w trybie artykułu 23.1 Kodeksu pracy oraz naruszających
przepisy Kodeksu pracy.
4. W razie osiągnięcia przez Spółkę poprawy kondycji finansowej, w tym w szczególności poprawy
płynności finansowej, Strony Porozumienia postanowią o przywróceniu w całości lub części
dodatkowej nagrody rocznej dla pracowników administracji za dany rok.
§2
1. Zarząd KW S.A. Odstępuje od łączenia kopalń przewidzianego w „Programie restrukturyzacji
Kompanii Węglowej S.A. Na lata 2014-2020”.
2. Strony niniejszego Porozumienia postanawiają, że w umowach o pracę pracowników kopalń
nastąpi zmiana miejsca wykonywania pracy, określająca to miejsce jako:
1) dla pracowników zatrudnionych w KWK Chwałowice i KWK Jankowice - „obszar funkcjonowania kopalń KWK Chwałowice i KWK Jankowice”,
2) dla pracowników zatrudnionych w KWK Marcel i KWK Rydułtowy-Anna - „obszar funkcjonowania kopalń KWK Marcel i KWK Rydułtowy-Anna”,
3) dla pracowników zatrudnionych w KWK Bobrek-Centrum i KWK Piekary - „obszar funkcjonowania kopalń KWK Bobrek-Centrum i KWK Piekary”,
4) dla pracowników zatrudnionych w KWK Bielszowice, KWK Halemba-Wirek i KWK Pokój - „obszar funkcjonowania kopalń KWK Bielszowice, KWK Halemba-Wirek i KWK Pokój”,
5) dla pracowników zatrudnionych w KWK Piast i KWK Brzeszcze - „obszar funkcjonowania
kopalń KWK Piast i KWK Brzeszcze”.
Zmiana miejsca wykonywania pracy wewnątrz poszczególnych obszarów określonych w pkt
1-5 następować będzie po konsultacji z organizacją związkową, do której należy pracownik, której
czas wynosić będzie 5 dni. Po konsultacji, o zmianie miejsca pracy pracownik powinien być poinformowany na 5 dni przed tą zmianą.

Nie będzie
zwolnień i łączenia
kopalń!

§3
W Regulaminach Pracy wszystkich kopalń KW S.A. Wprowadza się następujący zapis: „Dyrektor Kopalni, po konsultacji z organizacjami związków zawodowych działających w kopalni, może
ustalić inny czas rozpoczęcia i kończenia pracy, jeżeli wymagać będzie tego potrzeba kopalni i KW
S.A. (zagrożony wynik ekonomiczny, zagrożone bezpieczeństwo kopalni lub zatrudnionej załogi),
informując o tym wcześniej załogę.”.

Związkowcy z Kompanii Węglowej SA (KW) i przedstawiciele Zarządu Spółki
zawarli porozumienie łagodzące skutki programu restrukturyzacyjnego dla
KW na lata 2014-2020. - Nie będzie zwolnień, nie będzie też łączenia kopalń.
I tylko ze względu na pracowników złożyliśmy dziś swoje podpisy. Resztę
programu nadal oceniamy krytycznie – skomentował lider kompanijnej „Solidarności” Jarosław Grzesik.
W dokumencie uwzględniono najważniejsze ustalenia stron z
15 stycznia.
Najistotniejszym
punktem
podpisanego dokumentu jest odstąpienie Zarządu od decyzji o
zwolnieniu 884 pracowników
administracji. Pozostaną oni w
Kompanii, ale wraz z pozostałymi
osobami należącymi do tej grupy
pracowniczej nie otrzymają tzw.
czternastej pensji za lata 20142016. W tym czasie będą mieli
gwarancję zatrudnienia. Jeśli
natomiast sytuacja Kompanii się
poprawi, przewidziano wcześniejsze przywrócenie pełnej wypłaty
zawieszonego elementu wynagrodzenia.
Należy tutaj dodać, że pozostałym pracownikom wydłużono
gwarancję pracy do roku 2020.
Zarząd KW zrezygnował z planów łączenia administracyjnego
kopalń, co – jak wskazywała strona społeczna – ułatwiałoby ewentualne zamykanie zakładów, które
z formalnego punktu widzenia byłyby już wtedy tylko ruchami. W
zamian za to kompanijne centrale
związkowe wyraziły zgodę na korektę umów o pracę pracowników
kopalń odnoszącą się do miejsca
wykonywania pracy. Miejscem
tym będzie teraz nie jedna kopalnia, ale dwa lub trzy zakłady, które wcześniej zamierzano połączyć

(”Bobrek-Centrum” plus „Piekary”, „Bielszowice” plus „HalembaWirek” plus „Pokój”, „Brzeszcze”
plus „Piast”, „Marcel” plus „Rydułtowy-Anna” i „Chwałowice”
plus „Jankowice”). Uzgodniono,
że zmiana miejsca wykonywania
pracy przez danego pracownika
będzie następowała po uprzedniej konsultacji z jego organizacją
związkową, zaś sam pracownik
powinien być poinformowany o
przeniesieniu na 5 dni przed tym
faktem.
Likwidacji ulegnie fundusz motywacyjny oraz podwyższone dopłaty do świadczeń chorobowych.
Na okres dwóch lat o jedną
tonę rocznie zmniejszony zostanie wymiar bezpłatnego węgla
przysługującego emerytom, rencistom oraz innym uprawnionym
osobom. Uprawnionym członkom
rodzin byłych pracowników przysługiwał będzie bezpłatny węgiel
w łącznym wymiarze pomniejszonym o jedną tonę rocznie. Jednocześnie dopuszczono zmiany
zapisów dotyczących wysokości
deputatu zależnie od kondycji finansowej Spółki.
Zapisano też, że nowi pracownicy (zatrudnieni po dniu dzisiejszym) nie będą uprawnieni do
otrzymywania bezpłatnego węgla
po przejściu na rentę, emeryturę
lub świadczenie przedemerytalne.

Kierownictwo Kompanii odeszło od planów sprzedaży Konsorcjum Ochrony Kopalń Sp. z o.o. I
Gliwickiego Zakładu Usług Górniczych Sp. z o.o. Oraz zakładanej wcześniej likwidacji Zakładu
Górniczych Robót Inwestycyjnych
i przekształcenia w spółkę kompanijnego Zakładu Remontowo-Produkcyjnego.
– To nie jest porozumienie,
które nas satysfakcjonuje, bo ono
nie uratuje Kompanii Węglowej
– ocenił Jarosław Grzesik. - Z założeniami głównymi do tego programu nadal się nie zgadzamy.
Dalej będziemy krytykować politykę „zwijania” firmy, przejawiającą się w planach zmniejszania
wydobycia węgla czy sprzedaży
kopalni „Knurów-Szczygłowice”,
żądając od pracodawcy skuteczniejszych działań na polu pozyskiwania rynków zbytu i zwiększania
przychodów Spółki. Ostatecznie
zdecydowaliśmy o podpisaniu porozumienia, bo łagodzi ono program restrukturyzacyjny przede
wszystkim w wymiarze pracowniczym. Nikt nie straci pracy i żaden
zakład nie zostanie zlikwidowany, co było dla nas najważniejsze
– podsumował wynik czwartkowych rozmów przewodniczący
NSZZ „Solidarność” w Kompanii.
mj

§4
Likwiduje się fundusz motywacyjny, o którym mowa w § 2 Porozumienia z dnia 5 października
2012 r.
§5
Likwiduje się zwiększone świadczenia chorobowe, o których mowa w załączniku nr 9 do Porozumienia z dnia 20 grudnia 2004 r. Załącznik ten otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku
nr 1 do niniejszego Porozumienia.
§6
1. Na podstawie art. 9.1 Kodeksu pracy zmniejsza się roczny wymiar bezpłatnego węgla przysługującego emerytom, rencistom i innym uprawnionym osobom o jedną tonę rocznie – na okres
dwóch lat. Uprawnionym członkom rodziny przysługuje bezpłatny węgiel w łącznym wymiarze
pomniejszonym o jedną tonę rocznie.
2. Postanowienia ust. 1 dotyczą wszystkich uprawnionych, niezależnie od źródła finansowania
bezpłatnego węgla.
3. Strony Porozumienia będą corocznie negocjować wymiar bezpłatnego węgla, uwzględniając
kondycję finansową Spółki.
§7
Pracownicy przyjmowani do pracy w KW S.A. Po dacie zawarcia niniejszego Porozumienia nie
będą uprawnieni do otrzymywania bezpłatnego węgla po przejściu na rentę, emeryturę lub świadczenie przedemerytalne.
§8
1. W związku z pkt 4 Porozumienia z dnia 16 lutego 2012 r. Strony niniejszego Porozumienia uzgadniają, że w 2014 r. nie nastąpi całkowita likwidacja różnic w przeciętnych miesięcznych wynagrodzeniach pomiędzy kopalniami KW S.A. Strony powrócą do negocjacji likwidacji różnic w
przeciętnych miesięcznych wynagrodzeniach pomiędzy kopalniami KW S.A., w przypadku, gdy
zgodnie z § 1 przestanie obowiązywać zawieszenie 14-tej pensji dla pracowników administracji.
2. Dopuszczalne przeciętne miesięczne wynagrodzenia w jednostkach organizacyjnych KW S.A.
W 2014 r., uwzględniające postanowienia niniejszego Porozumienia, określa załącznik nr 2 do
Porozumienia.
§9
Na podstawie § 8.17 Porozumienia z dnia 20.12.2004 r. ustala się wskaźnik waloryzacji dodatków i świadczeń wymienionych w tym przepisie w 2014 r. w wysokości 0,0 %.
§ 10
Zarząd KW S.A. Gwarantuje wszystkim pracownikom zatrudnionym na czas nieokreślony, za
wyjątkiem pracowników wymienionych w § 1 niniejszego Porozumienia, zatrudnienie w Kompanii
Węglowej S.A. Do końca 2020 roku, z tym że gwarancja zatrudnienia nie dotyczy pracowników nabywających uprawnienia emerytalne, przechodzących do nowego pracodawcy w trybie artykułu 23.1
Kodeksu pracy oraz naruszających przepisy Kodeksu pracy.
§ 11
Zarząd KW S.A. Odstępuje od sprzedaży aktywów finansowych niżej wymienionych:
• Konsorcjum Ochrony Kopalń Sp. z o.o.,
• Gliwicki Zakład Usług Górniczych Sp. z o.o.
§ 12
Zarząd KW S.A. Odstępuje od likwidacji Zakładu Górniczych Robót Inwestycyjnych oraz od
przekształcenia w spółkę Zakładu Remontowo-Produkcyjnego.
§ 13
Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem § 1 i § 4, które wchodzą w życie
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

wydarzenia



PG “SILESIA”

Przyrost płac do negocjacji

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” PG „Silesia” Sp. z o.o. wezwała Zarząd Spółki do podjęcia
rokowań w celu ustalenia tegorocznego wskaźnika przyrostu przeciętnego wynagrodzenia dla pracowników kopalni. Zgodnie z obowiązującym w „Silesii” zakładowym układem zbiorowym pracy,
porozumienie płacowe powinno zostać podpisane do końca marca.
- W naszym układzie zbiorowym mamy
zapisane, że tabele płac „z urzędu” wzrastają
o wartość średniorocznej inflacji z poprzednich trzech lat, więc już dzisiaj możemy być
pewni co najmniej trzyprocentowego wzrostu wartości zawartych w tabelach. Wzrost
na tym poziomie obejmie kilkuset osób
wynagradzanych według minimów z tabel mówi przewodniczący zakładowej „S” w „Silesii” Dariusz Dudek (na zdjęciu). - Negocja-

cje dotyczyć będą podwyżek dla pozostałych
pracowników - wyjaśnia.
Pierwsze spotkanie zespołów negocjacyjnych w sprawie wskaźnika odbyło się 22
stycznia. Strona związkowa złożyła wtedy
wniosek o przedstawienie przez pracodawcę
danych pozwalających ocenić stopień realizacji funduszu płac w roku 2013 oraz materiałów pomocnych w ocenie obecnej kondycji
finansowej Spółki. - Chcemy poznać wyso-

kość średniej płacy, średniej w poszczególnych grupach pracowniczych, chcemy znać
wielkość wydobycia i sytuację związaną ze
zbytem węgla. Na podstawie tych wszystkich danych sformułujemy nasze postulaty.
Chcielibyśmy po prostu, by były one realne
- tłumaczy lider „Solidarności” w czechowickiej kopalni.
Do tej chwili przeprowadzono dwie
tury rozmów. Podczas ostatniej związkow-

cy sformułowali postulaty, które powinny
stać się podstawą przyszłego porozumienia. Kolejną rundę rokowań zaplanowano
na 25 lutego. O ewentualnych ustaleniach
będziemy informować w naszym serwisie
internetowym: www.solidarnoscgornicza.
org.pl.
Marek Jurkowski

KHW Pomysł rozbicia „czternastki”

Storpedowane zamysły

Wbrew wcześniejszym obawom „czternastki” za rok 2013 w Katowickim
Holdingu Węglowym zostały wypłacone w całości.

Organizacje związkowe działające w Katowickim Holdingu Węglowym SA (KHW) odrzuciły pod koniec stycznia
przedstawioną przez Zarząd KHW propozycję ratalnej wypłaty pracownikom tzw. czternastej pensji za rok 2013.
– ”Czternastka” jest elementem wynagrodzenia wynikającym z Holdingowej Umowy Zbiorowej, będącej układem
zbiorowym pracy. Tam też uregulowano zasady jej wypłacania: do końca stycznia i w całości, co kończy dyskusję
– uzasadnia stanowisko strony społecznej wicelider NSZZ
„Solidarność” w KHW Piotr Bienek.
Pomysł rozbicia „czternastki” za rok 2013 na raty
padł podczas spotkania związkowców i przedstawicieli pracodawcy dotyczącego ewentualnego zawieszenia niektórych zapisów Holdingowej Umowy Zbiorowej
(HUZ). - W trakcie rozmów pan prezes Łój omówił ak-

„PRZYJAŹŃ” Zarząd lekceważy związkowców

Spór się zaostrza
Trwający od 30 grudnia spór zbiorowy w koksowni „Przyjaźń” zaostrza
się. Wszystko przez lekceważącą postawę pracodawcy, który podtrzymuje
chęć wprowadzenia niekorzystnych dla
pracowników rozwiązań płacowych i
unika merytorycznej dyskusji nad propozycjami strony związkowej. Styczniową rundę rokowań z udziałem dy-

rektora ds. społeczno-pracowniczych
Jana Dytki zakończyło podpisanie protokołu rozbieżności. Kolejnym etapem
będzie próba dojścia do porozumienia
za pośrednictwem mediatora.
Spór dotyczy wysokości istotnego dla koksowników elementu wynagrodzenia jakim jest odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

(ZFŚS) oraz okresu obowiązywania Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy
dla Pracowników Koksowni „Przyjaźń”
SA po połączeniu zakładu z Kombinatem Koksochemicznym „Zabrze” SA w
spółkę JSW Koks SA, co nastąpiło 2
stycznia br.
Zarząd JSW Koks SA proponuje, by
dodatkowy odpis na Fundusz w 2014

tualną sytuację KHW, po czym poinformował, że Zarząd
zastanawia się nad ratalną formą wypłaty tzw. czternastej pensji – relacjonuje Bienek. - Po pierwsze: byłoby
to złamanie artykułu 17. Umowy, złamanie prawa pracy
– tak samo, jak złamaniem prawa pracy byłoby wypłacenie miesięcznej pensji w ratach. Po drugie: zaskakuje
sam fakt pojawienia się takiej propozycji, bo sytuacja
Holdingu nie jest tak dramatyczna, by zachodziła konieczność wprowadzania nadzwyczajnych rozwiązań
płacowych – komentuje.
Wspomniany przez Bienka artykuł HUZ daje pierwszeństwo realizacji zobowiązań finansowych KHW wobec pracowników przed realizacją innych zobowiązań finansowych
zakładów należących do Holdingu.

roku został powiększony o 3 tysiące
złotych – o 2 tys. zł mniej niż w 2013
roku. Związkowcy chcą powiększenia
odpisu o 5 tys. zł brutto na każdego
pracownika w stosunku do odpisu
podstawowego. Strona społeczna
podkreśla, że pracownikom zakładu
od lat podwyższano pensje poprzez
zwiększanie dodatkowego odpisu na
ZFŚS, zmniejszenie świadczenia byłoby zatem drastycznym obniżeniem
wysokości wynagrodzenia. - Czy
powinniśmy zaakceptować obniżkę
dodatkowego odpisu na Fundusz o 2
tys. zł na każdego pracownika tylko
dlatego, że właściciel podjął decyzję

mj

o połączeniu dwóch zakładów? - retorycznie pytają przedstawiciele NSZZ
„Solidarność” z „Przyjaźni”.
Pracodawca zamierza też ograniczyć funkcjonowanie obecnego układu zbiorowego pracy do 12 miesięcy
od momentu połączenia Koksowni
„Przyjaźń” SA i Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze” SA. Związki zawodowe domagają się zachowania mocy
obowiązującej układu przez okres
obowiązywania tzw. paktu gwarancji
dla pracowników Kombinatu (czyli
jeszcze przez około 8 lat).
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Przyłączenie do JSW?
Nam się opłaciło!
jakie jeszcze posiada Jastrzębska
Spółka Węglowa zostaną przeznaczone na wspomnianą transakcję,
a zatem inwestycje w pozostałych
spółkach trzeba będzie kredytować.
Zobowiązania spółki zaś rodzą obawę, iż płace pracowników mogą zostać zamrożone w nieodległej przyszłości. Te obawy są uzasadnione,
gdyż zarząd spółki wielokrotnie nie
wywiązywał się z zobowiązań podjętych w porozumieniach ze stroną
społeczną. Zapewne te niepokoje
przyświecały stanowisku ZOK-u,
ale myślę, że i pozostali moi koledzy
w JSW dostrzegają szanse, jakie
wiążą się z przejęciem tej kopalni.

Rozmowa z Andrzejem Powałą, przewodniczącym NSZZ Solidarność
w KWK Budryk
W ostatnim numerze Solidarności Górniczej publikowaliśmy stanowisko jastrzębskiego
ZOK-u
(zakładowa
organizacja
koordynacyjna
– przyp. red.) na temat potencjalnego zakupu kopalni
„Knurów-Szczygłowice” przez
Jastrzębską Spółkę Węglową,
z której wynika, że Solidarność w JSW SA nie jest w tej
sprawie ani na nie, ani też na
tak. Jakie jest Twoje stanowisko w tej sprawie, jako nazwijmy to „nowy” w JSW?

Mam nieco odmienne zdanie,
bo jestem zdecydowanie pozytywnie nastawiony do tejże transakcji,
gdyż dostrzegam w niej ogromną
szansę dla przyszłości spółki. Tyle,
że z drugiej strony rozumiem argumenty szefostwa ZOK-u. Jest bowiem bardzo prawdopodobne, że
prezes Jarosław Zagórowski, który
jest niezwykle trudnym i przebiegłym graczem, będzie rozgrywać na
swoją korzyść pewne sprawy wykorzystując do tego argument kopalni
„Knurów-Szczygłowice”.
Istnieje
przecież obawa, iż zasoby finansowe

Konkretnie co masz na myśli?
Zakup kopalni „Knurów-Szczygłowice” to dla Jastrzębskiej Spółki
Węglowej możliwość okazyjnego
nabycia bogatych złóż węgla koksowego typu 35 z gotową infrastrukturą. „Knurów-Szczygłowice”
i „Budryk”, a w przyszłości może i
Dębieńsko to przyszłość Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
Okazyjnego, czyli?
Co do wartości tej kopalni padają różne kwoty – od 1,2 mld zł do 1,7
mld zł. Jeśli dojdzie do transakcji
to pewnie stanie gdzieś pośrodku,
czyli ok. 1,5 mld zł. Zadam ci zatem
pytanie – ile kosztuje budowa nowego szybu?
Zapewne kilkaset milionów
złotych?
Z mojej wiedzy wynika, że jest
to rząd około 1 mld zł. Czy wobec

tego 1,5 mld złotych za dwie de facto kopalnie to dużo? Moim zdaniem
nie. To jest okazja, z której spółka
powinna skorzystać.
Pracownicy kopalni „Knurów-Szczygłowice”
zastanawiają się, w jaki sposób mogą
skorzystać na tej transakcji.
Wasze doświadczenia związane z włączeniem kopalni w
struktury JSW mogą być bardzo pomocne. Skorzystaliście
na tym?
Owszem. Szczególnie załoga dołowa zyskała i to bardzo wyraźnie,
bo dziś jej zarobki są nawet dwukrotnie wyższe niż w 2007 r., kiedy
byliśmy samodzielną kopalnią. Wystarczy spojrzeć do rocznych PITów. Wtedy były one na poziomie 5575 tys. zł rocznie, dziś są to kwoty
rzędu 95-130 tys. zł. Oczywiście,
nie wszyscy skorzystali w takim wymiarze, ale nikt nie stracił. Z punktu widzenia interesów załogi było
to najlepsze rozwiązanie. Zyskała
także sama kopalnia, gdyż została
poważnie doinwestowana.
Co by było, gdyby kopalnia
nie znalazła się w strukturach
JSW?
Alternatywą dla inwestora branżowego jakim jest Jastrzębska Spółka Węglowa był inwestor finansowy
(prywatny lub bank). Chcę tylko
przypomnieć listopad 2007 roku,
kiedy naszą kopalnią zainteresowany był koncern Mittal, jak i NWR
należący do Zdenka Bakali, który
przejął sąsiadującą z nami kopalnię
„Dębieńsko”. Mało tego, chrapkę

na kopalnię miał samorząd gminy
Ornontowice w projekcie uchwały
nr 18/130/08 Rady Gminy Ornontowice z dnia 30 stycznia 2008r. w
sprawie przejęcia od Skarbu Państwa w całości bądź w ponad 50%
akcji obejmujących majątek tejże
Kopalni. Oczywiście, mogliśmy też
pozostać samodzielną spółką. Jestem przekonany, że nie byłoby tak
znaczącego wzrostu wynagrodzenia. Wcześniej walczyliśmy o 1 zł, 3
zł, 5 zł podwyżki w ramach sporów
zbiorowych. Nieraz musieliśmy się
zadowalać podwyżką poprzez bony
czy tzw. dojazdówkę. Poza tym nie
byłoby takich środków na inwestycje – powoli dobiegają końca prace
zmierzające do udostępnienia węgla
koksującego typu 35 położonego na
poziomie 1290m pod ziemią, trwa
rozbudowa i modernizacja zakładu
przeróbki węgla i wiele innych inwestycji. Będąc częścią silnej grupy
kapitałowej mamy większe szanse
niż w pojedynkę. Ciekaw jestem czy
samodzielna kopalnia „Budryk” poradziłaby sobie z kryzysem w 2009
r. czy obecnie.
A co zyskała, twoim zdaniem, Jastrzębska Spółka Węglowa?
Bardzo dużo. Przede wszystkim
mogła wejść na giełdę, bo my daliśmy tej spółce dodatkowe perspektywy. Bez nas nie byłoby tak łatwo
pozyskać inwestorów. Szkoda tylko,
że pieniądze z emisji akcji poszły w
całości do budżetu, a nie do spółki.
Rozmawiał:
Jacek Srokowski

JSW Posiłki profilaktyczne pod lupą PIP?
Trzy reprezentatywne organizacje związkowe
działające w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA
(JSW) zwróciły się do Państwowej Inspekcji
Pracy (PIP) z wnioskiem o kontrolę po wprowadzeniu przez pracodawcę uregulowań ograniczających liczbę uprawnionych do otrzymywania
posiłków profilaktycznych i środków higieny
osobistej. Zdaniem strony społecznej, regulacje
są niezgodne z prawem. W zawiadomieniu skierowanym do PIP wskazano też, że Zarząd nie realizuje poprzednich orzeczeń Inspekcji.
Pod dokumentem podpisali się przedstawiciele Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej
NSZZ „Solidarność” JSW SA, Związku Zawodowego „Kadra” Pracowników JSW SA i Federacji
Związku Zawodowego Górników JSW SA.
Związkowcy skrytykowali styczniowe uchwały Zarządu JSW w sprawie przyjęcia wykazu
stanowisk uprawnionych do otrzymywania posiłków profilaktycznych i zmiany sposobu realizacji zapisów artykułu 233 Kodeksu pracy wobec
pracowników zatrudnionych na stanowiskach,
na których praca nie rodzi konieczności mycia
twarzy lub całego ciała. - Działania te naruszają

podstawowe zasady prawa pracy oraz przepisy
dotyczące działalności związków zawodowych
– napisali w zawiadomieniu.
Chodzi konkretnie o art. 9 § 1 Kodeksu pracy,
wprowadzone przepisy regulują bowiem uprawnienia pracowników wynikające ze stosunku
pracy, choć nie są układem zbiorowym, innym
porozumieniem zbiorowym czy regulaminem
wynagradzania, nie mają zatem charakteru źródeł prawa pracy i nie powinny regulować spraw,
których dotyczą.
Przypomniano o poprzednich wystąpieniach pokontrolnych PIP, w których Inspekcja
piętnowała przypadki podobnego postępowania
ze strony Zarządu JSW. Chodzi o kontrole dotyczące uchwał z roku 2012, wprowadzających
nowe wzory umów o pracę oraz nowe zasady
przyznawania premii motywacyjnej i zadaniowej.
PIP zobowiązała wtedy Zarząd „do nie określania
warunków ustalania wysokości oraz zasad przyznawania pracownikom stawek wynagrodzenia
za pracę określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, a także innych (dodatkowych)
składników wynagrodzenia w regulacjach we-

wnętrznych nie mających charakteru źródeł prawa pracy”.
Jednostronne wprowadzenie nowych uregulowań dotyczących przyznawania uprawnień
do posiłków profilaktycznych oraz korzystania
ze środków higieny osobistej jest też złamaniem
porozumienia warunkującego zgodę organizacji
związkowych na upublicznienie JSW, zawartego 5 maja 2011 roku przez Zarząd JSW i stronę
związkową tuż przed debiutem giełdowym Spółki.
Uzgodniono wówczas i zapisano w porozumieniu, że do czasu zarejestrowania i wdrożenia w
życie jednolitego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników JSW dotychczasowe
warunki umów o pracę pracowników zakładów
JSW nie miały ulegać zmianom, bez zmian miały
też pozostać wszystkie pozostałe uregulowania
wynikające ze stosowanych postanowień wypowiedzianych układów zbiorowych pracy oraz
obowiązujących w dniu zawarcia porozumienia
regulaminów i porozumień.
Oprócz przepisów Kodeksu pracy, wniosków
pokontrolnych PIP i porozumienia zawartego
przed debiutem giełdowym, złamana została

ustawa o związkach zawodowych. - Zgodnie z
tymi przepisami [art. 26 pkt 2 i 3 ustawy – przyp.
red. SG], organizacje związkowe winny uczestniczyć w kształtowaniu zakładowych przepisów
prawa pracy dotyczących zbiorowych interesów
i praw pracowniczych oraz związanych z kontrolą
przestrzegania w zakładzie pracy przepisów prawa pracy, a w szczególności przepisów i zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy – zaznaczyli autorzy zawiadomienia.
W podsumowaniu związkowcy stwierdzają, że zagadnienia, których dotyczą styczniowe
uchwały, zostały uregulowane „w sposób naruszający prawo, bez porozumienia z organizacjami
związkowymi i w trybie oraz w formie niezgodnymi z obowiązującym prawem”. - Mając powyższe
na uwadze, należy przyjąć, że zawiadomienie
niniejsze jest w pełni uzasadnione i konieczne
– czytamy w ostatnim akapicie.
O reakcji Państwowej Inspekcji Pracy, wnioskach pokontrolnych i ewentualnych skutkach
kontroli poinformujemy w naszym serwisie internetowym: www.solidarnoscgornicza.org.pl
mj
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Kontrowersje wokół spółki Składywęgla.pl

Pan Węgielek ma problem?

Składywęgla.pl wprowadzały w błąd swoich klientów – uznał prezes Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów i nałożył na spółkę karę finansową w wysokości pół miliona złotych. To jednak zaledwie wierzchołek góry lodowej wielkich nieprawidłowości jakie zostały ujawnione w ostatnim
czasie w związku z działalnością firmy.
Składywęgla.pl to największy w
Polsce detaliczny sprzedawca węgla. Posiada 350 punktów sprzedaży i zatrudnia 1,2 tys. osób.
Ostatnio 40 proc. akcji tej firmy za
100 mln złotych kupił Marek Falenta, inwestor giełdowy znajdujący się na liście 100 najbogatszych
Polaków. Firma z Bydgoszczy nie
zwalania tempa. Niedawno pojawiły się informacje, że kolejnym
jej krokiem będzie debiut giełdowy. Na tle marazmu jaki w ostatnim czasie panuje w polskim węglu firma ta odnosi niebywałe,
spektakularne sukcesy biznesowe.
Co decyduje o tym? W jaki sposób
firma ta działa?

Reklama dźwignią handlu!

Markę skladywegla.pl Polacy
poznali dzięki szeroko zakrojonej
akcji promocyjnej. Kampania reklamowa z „Panem Węglikiem”
była pierwszą w Polsce akcją promocyjną węgla przeprowadzoną
na szeroką skalę. Skladywegla.pl
reklamowały się w telewizji ogólnopolskiej w najwyższych szczytach oglądalności, co w przypadku promocji węgla dotychczas nie
miało miejsca. Wnet jednak okazało się, że slogany reklamowe nie
pokrywają się z rzeczywistością.
Działalnością Składówwęgla.
pl, po licznych skargach klientów
firmy, zainteresował się Urząd
Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte w czerwcu 2013 roku. Analiza reklam
prasowych spółki, pozyskanych
ekspertyz laboratoryjnych oraz
opinii polskich producentów węgla pozwoliły ustalić, że węgiel
oferowany przez Składywęgla.pl
nie posiadał reklamowanych parametrów. Specjalistyczne badania
Inspekcji Handlowej potwierdziły,
że przedsiębiorca celowo zawyżał
kaloryczność sprzedawanego opału a slogany reklamowe „0% zanieczyszczeń”, czy „Tylko u nas suchy
węgiel” nie znalazły potwierdzenia w rzeczywistości. Klienci licznie skarżyli się na dużą zawartość
wilgoci i popiołu we wszystkich

rodzajach kupowanego węgla. Za
wprowadzenie w błąd co do jakości
węgla i spodziewanych wyników
jego zastosowania na składywęgla.
pl została nałożona kara finansowa w wysokości 492 472 zł.
Spółka składywęgla.pl oświadczyła, że nie zgadza się z wydaną
decyzją oraz zawartymi w niej
zarzutami i odwołała się od tejże
decyzji.

Uwaga na tropie

Ustalenia UOKiK-u, to jednak
tylko wierzchołek góry lodowej.
Poczynania spółki od wielu miesięcy śledzą reporterzy Uwagi!,
którzy już rok temu zlecili badania
laboratoryjne opału pochodzącego
ze spółki Składywęgla.pl. Wyniki tych badań były jednoznaczne
i druzgoczące dla przedsiębiorcy
– rzeczywista wartość kaloryczna
była o prawie 30% niższa od deklarowanej.
Dziennikarskie śledztwo wykazało, że sprzedawany węgiel był
w rzeczywistości importowanym
zza wschodniej granicy opałem o
zdecydowanie za niskiej wartości
opałowej. Informatorzy „Uwagi!”
tłumaczą, że spółka sprowadzała
go jako tzw. „niesort”, o wartości
kalorycznej wynoszącej zaledwie
23 MJ. W dokumentach przesortowany przez firmę „niesort” otrzymywał następnie nowe nazwy
handlowe – orzech gruby, kostka
gruba lub ekogroszek – oraz nową,
zdecydowanie wyższą, kaloryczność. Otrzymany w ten sposób węgiel typu orzech grupy ma, w certyfikatach przedkładanych przez
firmę, aż 32 MJ! – To tak, jakby
z litra wody chciał pan zrobić dwa
litry coca – coli – tłumaczy obrazowo jeden z byłych pracowników
spółki.
Dziennikarzom Uwagi! Udało
się też zarejestrować proceder tak
zwanych „nadstanów”, polegający na okradaniu klientów z części
zamówionego i opłaconego opału.
W obserwowanych wybranych oddziałach spółki, każda tona węgla
uszczuplana była o kilkadziesiąt
kilogramów. W jaki sposób? Wę-

giel zalewany wodą i mieszany z
kamieniami, zaniżanie wagi opału
dowożonego do klientów – to tylko
niektóre zaobserwowane nieprawidłowości.
– Na filmie widać kamień, który jest koloru białego. Widać różnicę gołym okiem. Ale jak się go
wymieszało, jak się wody dodało,
to kamień był jak węgiel, jak oryginał – mówi jeden z byłych pracowników firmy. Do jego obowiązków
należało wielogodzinne polewanie
hałd węgla wodą. W ciągu zaledwie kilku dni miał zużyć w tym
celu około miliona litrów wody.
Nadzór nad pracami mieli sprawować prezes i dyrektor spółki.
Rzecznik firmy, Tomasz Ritter,
zapewnia, że nagrany proceder nie
dotyczy węgla oferowanego klientom detalicznym. Nie chce jednak
wytłumaczyć w jakim celu „uzdatnia się” węgiel wodą i kamieniami.
Nie komentuje też opinii niezadowolonych klientów. A tych jest
coraz więcej. Część zgłosiła się
bezpośrednio do redakcji programu Uwaga!, inni zgłosili sprawę do
Wojewódzkich Inspekcji Handlowych. Wszyscy narzekali na dużą
zawartość wilgoci i zanieczyszczeń
w opale.
Działalność spółki Składywęgla.pl budziła kontrowersje od
wielu miesięcy. Reporter Uwagi!
Już w 2013 roku zarejestrował
proceder tak zwanych „nadstanów”, polegający na niedoważaniu
części zamówionego i opłaconego
opału. W obserwowanych przez
dziennikarzy oddziałach spółki,
każda tona węgla była uszczuplana
o kilkadziesiąt kilogramów. Według pracowników, pomysł miał
być narzucony przez kierownictwo
firmy. Dowodem na to miał być
nowoczesny system monitoringu
zainstalowany we wszystkich składach. Zdaniem pracowników kamery miały pilnować, by sprzedający wypełniali polecenia szefów,
choć jak deklarują przedstawiciele
spółki, system powstał w trosce
o bezpieczeństwo klientów! Cały
proces detalicznej sprzedaży węgla jest obecnie bardzo dokładnie

Reporterzy Uwagi TVN na tropie oszustw w składach węgla działających pod marką skladywegla.pl

monitorowany. System oparty jest
przede wszystkim na obserwacji
składów węglowych oraz monitoringu GPS samochodów wożących
węgiel bezpośrednio do klientów
detalicznych.
Kontrowersje budziła też jakość węgla oferowanego do sprzedaży. Kierownicy składów byli
zobowiązani do informowania
klientów, że węgiel pochodzi z
polskich kopalni. By to sprawdzić
dziennikarze Uwagi! Skontaktowali się ze wszystkimi spółkami
zajmującymi się wydobyciem węgla kamiennego w Polsce. Żadna
z nich nie współpracowała z firmą
Składywęgla.pl i ze spółkami z nią
powiązanymi. Specjalne oświadczenie w tej sprawie wydał nawet
Katowicki Holding Węglowy. Według skruszonych pracowników
węgiel pochodzi nie z Polski lecz
zza wschodniej granicy.
Sprawą niewłaściwego składowania opału zajęła się już bydgoska prokuratura. Okazuje się,
że od dwóch lat prowadzone jest
jeszcze jedno poważne postępowanie. Dotyczy podejrzeń w sprawie
innej bydgoskiej spółki, do niedawna jedynego właściciela firmy
Składywęgla.pl.
– Sprawa ma skomplikowany
charakter. Dotyczy rozlicznych
transakcji tego podmiotu z innymi firmami. W piśmiennictwie
prawniczym tego typu zachowania
określa się jako pranie brudnych
pieniędzy – mówi Uwadze! Jan
Bednarek, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy.

Węgiel z Krajowej Spółki
Węglowej

Na wniosek prokuratury sprawą zajmują się policjanci z Centralnego Biura Śledczego.
Jak się bowiem okazuje spółka Składywęgla.pl kupuje węgiel
od dwóch swoich największych
dostawców: Krajowej Spółki Węglowej (ta nazwa była często wykorzystywana w promocji węgla)
oraz MM Group spółka z o.o. Ta
ostatnia to jeden z największych w

Polsce importerów węgla z Rosji.
Co więcej, za wszystkimi tymi podmiotami stoją te same osoby m.in.
Arkadiusz Pruszak, prezes zarządu
spółki składywęgla.pl.
Wydawało się, że kiedy po
pierwszym reportażu Uwagi! Cyfrowe wyświetlacze wag zaczęły w
końcu wskazywać właściwe wartości, klienci firmy dostają tyle węgla,
za ile zapłacili. Kolejni pracownicy
Składówęgla.pl nie pozostawiają
jednak złudzeń. Zasugerowali, by
przyjrzeć się wagom w oddziałach
spółki. Te, choć posiadają wszelkie
wymagane certyfikaty, mogą być
ustawiane tak, by celowo zaniżać
ciężar węgla.
– Przyjechał serwisant, który
kazał wjechać autem na wagę. Kazał
nasypać węgla 4900 kg, po chwili
zrobił coś przy wyświetlaczu i waga
pokazała 5000 kg. Teraz mimo że
klient patrzy na wagę, nadal jest
oszukiwany – powiedział reporterowi Uwagi! Pracownik jednego
ze składów. Podobny zabieg miał
być, według niego, wykonany we
wszystkich 350 oddziałach spółki.
Czy to możliwe, by wagi mogły
być dowolnie ustawiane na potrzeby przedsiębiorcy? Co na to zarząd
spółki i kto musiałby uczestniczyć
w takim procederze? Czy kontrole
przeprowadzane przez Urząd Miar
i Wag wykryłyby tego typu oszustwo? Odpowiedzi na te pytania
przedstawiciele spółki nie udzielili.
Paradoksalnie
kierownictwo
firmy uważa, że w Polsce potrzebna jest regulacja rynku węglowego.
Aby było to możliwe, proponują powołanie komisji nadzoru węglowego, w skład której powinni wejść:
parlamentarzyści, autorytety z
dziedziny energetyki, autorytety z
dziedziny etyki.
– Chcemy, aby wreszcie przestał
funkcjonować w Polsce stereotyp o
tym, że jak kupujesz tonę węgla, to
przywiozą ci i tak 900 kg – deklaruje Arkadiusz Pruszak, prezes zarządu spółki składywęgla.pl.
Jac
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Nie daj się
oszukać!
Pomimo, że zdecydowana większość
sprzedawców węgla przestrzega uczciwych reguł handlowych, zdarza się,
niestety, często, iż padamy ofiarom
nieuczciwych praktyk handlowych.
W jaki sposób możemy być oszukani na węglu? Najczęściej spotykaną
formą oszustwa jest niedoważanie.
Klient zamawia trzy tony, a przyjeżdżają dwie i pół. Dlatego jeśli nie mamy
do końca zaufania do sprzedawcy czy
kupujemy u niego po raz pierwszy, to
warto być przy ważeniu opału. A potem
pojechać za wywrotką z węglem, tak
aby po drodze „nie ubyło” towaru. Okazuje się jednak, że przy samym ważeniu
też możemy być oszukani. Sam mechanizm wagi ciężko jest przestawić,
dlatego oszuści skupiają się głównie
na odważnikach. Są one rozwiercane i
uzupełniane czymś lżejszym. Czasem
są też piłowane od dołu. Wszystko
byle odważnik był lżejszy i można było
sprzedać mniej węgla. Również naczynie, w którym węgiel jest ważony, tzw.
wanienka bywa czasem poddawane
modyfikacjom i dociążane.
Nierzadko też handlarze oferują, że
sami zniosą węgiel do piwnic, głównie
gdy za klienta mają osobę starszą. Po
pewnym czasie wychodzi na jaw, że
paliwa złożono znacznie mniej niż się
należało.
Podobną formą oszustwa jest polewanie węgla wodą, aby stał się cięższy.
Węgiel dobrze absorbuje wodę i może
znacznie zwiększyć swoją wagę. W tym
przypadku, sprzedawca może jednak
tłumaczyć się tym, iż węgiel stojąc na
składzie jest narażony na aury pogo-

dowe. Planując zatem zakup większej
ilości węgla, najlepiej zrobić to w porze
suchej.
Kolejną, często spotykaną formą
oszustwa jest sprzedawanie węgla niskiej jakości lub wręcz bezwartościowego. Handlarz żąda ceny jak za bardzo
cenny i kaloryczny węgiel, a sprzedaje
odpady z kopalni. Zdarzają się nawet
przypadki, że do klienta trafiały umazane w miale kamienie, Osmolone kawałki
drewna, gumy.
Jak rozpoznać dobry węgiel? Jeśli
kamień jest czarny, połyskuje na złoto,
to najlepszy węgiel kamienny do palenia. Poza tym gdy jest mróz, dobry
węgiel nigdy nie będzie oszroniony i
wilgotny.
Najlepiej zatem dokonać zakupu
węgla u sprawdzonego sprzedawcy, a
nie skusić się na „okazję” u nieznanego
sprzedawcy. Warto pamiętać, iż stare
porzekadło mówi „co tanie to drogie”.
Jak poznać dobrego sprzedawcę?
1. Firma sprzedająca węgiel musi mieć
kasę fiskalną i możliwość wystawienia nam faktury,
2. W składzie węgla musi być homologowana waga,
3. Ważenie na życzenie klienta może
odbyć się w jego obecności,
4. Firma oferuje na sprzedaż próbki
węgla w workach by przekonać się
czy produkt nam odpowiada,
5. Warto wcześniej zasięgnąć opinii o
sprzedawcy w Internecie lub pytając sąsiadów.
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Importerzy węgla w natarciu,
śląscy producenci bezradni
wszystkim węgiel rosyjski.
Importerzy znacznie poprawili również jakość oferowanego
produktu, natomiast śląskie górnictwo nie nadąża za oczekiwaniami rynku.

mówi Adam Gorszanów, prezes Izby
Gospodarczej Sprzedawców Polskiego
Węgla
Jak przedstawia się teraz
sytuacja na polskim rynku
węgla?
Źle się dzieje na rynku węgla.
Niedostosowana do otoczenia
rynkowego polityka sprzedaży
krajowych kopalń przegrywa w
konfrontacji z wyjątkowo ciepłą
zimą.
Sytuacja jest rzeczywiście bardzo trudna. Brak zimy spowodował, że zapotrzebowanie na węgiel
w sektorze socjalno-bytowym i
ciepłowniczym spadło około 20
procent.
Czyli zamiast normalnie potrzebnej ilości 19 milionów ton,
potrzeba będzie około 15 milionów
ton. Nie widać również ożywienia
w gospodarce, co zawsze przekładało się na zwiększenie sprzedaży
węgla

Dzisiaj trwa walka, który z
polskich producentów straci najwięcej. Wygrywają ci, którzy są
najbardziej elastyczni i dostosowują się do potrzeb tak bardzo
chimerycznego aktualnie rynku
krajowego. Trzeba być krok przed
innymi, aby utrzymać konkurencyjność na rynku.
Czy import też się zmniejsza?
Niestety z przykrością muszę
przyznać, że importerzy, którzy
jak szacuję sprowadzili do Polski
ponad 10 mln ton węgla, bardzo
szybko reagują na zmieniającą się
sytuację popytową.
Czyli?
Proponują węgiel po bardzo
preferencyjnych cenach i budują silne marki na rynku. Nie jest
tajemnicą, że najbardziej znana marka dystrybucyjna, czyli
składywęgla.pl sprzedaje przede

Ale podobno więcej węgla
wyeksportowaliśmy niż go
zaimportowaliśmy w 2013
roku?
Tak. Trzeba jednak zapytać o
to, jakim kosztem?! Sprzedaż węgla w eksporcie w roku 2013 była
w cenie 25 proc. niższej niż osiągana na krajowym rynku.
Te działania prowadzą prosto
do katastrofy. Nie jesteśmy w stanie walczyć cenowo na rynkach
europejskich z węglem zamorskim czy wschodnim. Przyszłość
polskiego górnictwa rozstrzyga
się na krajowym rynku.
Tłumaczę to do znudzenia
decydentom i związkowcom, ale
często mylą oni zbyt ze sprzedażą.
Liczy się tylko ten węgiel, który
jest sprzedawany z zyskiem.
Co należy więc zrobić, by
ratować krajowy rynek dla
polskiego węgla?
Zacząć aktywnie działać, a nie
przyglądać się biernie przedsięwzięciom zagranicznej konkurencji.
Niestety widzę, że krajowi producenci konkurują przede wszystkim
ze sobą, zamiast ratować krajowy
rynek dla polskiego węgla.
Rozmawiał: Jerzy Dudała
źródło: wnp.pl

OPINIE Bogdan Marcinkiewicz Poseł do Parlamentu Europejskiego

Nie wszystko węgiel
co się pali
Trudna sytuacja śląskiego
górnictwa to wynik wielu składowych w których najważniejsze
to: niska cena surowca na świecie, nadpodaż węgla na rynkach
światowych, traktowanie przez
Komisję Europejską tego paliwa
jako zło konieczne, które w epoce industrialnej było podstawą
rozwoju europejskiej gospodarki.
Teraz węgiel (ze względu na zmianę priorytetów Unii Europejskiej)
jest na cenzurowanym i Polska
jako niezależny energetycznie
kraj w Europie ma bardzo poważny problem. Jakby kłopotów
było mało największy producent
tego paliwa w Unii Europejskiej
Kompania Węglowa ma bardzo
poważne problemy ze sprzedażą
surowca. Przyczyny można wymieniać w nieskończoność. Ja
jednak chcę skupić się na kwestii
nieuczciwej konkurencji, która w
kraju produkującym 80 milionów
ton węgla rocznie nie powinna mieć miejsca. Od pewnego

czasu pewna firma handlowa z
okolic Bydgoszczy wykorzystując ogromne zamieszanie i brak
reakcji ze strony polskich producentów sprzedaje w całym kraju
po konkurencyjnej cenie wszelkie sortymenty węgla. Odbiorcy
indywidualni, którzy konsumują
15 milionów ton węgla rocznie
zdecydowali się na zakup paliwa
w tym przedsiębiorstwie. Paliwo,
które jest importowane nie spełnia deklarowanych parametrów.
Firma zostaje ukarana przez
UOKiK i wchodzi w spór prawny
z telewizją TVN, która demaskuje
przekręty na składach węgla.

Zadziałała stara jak świat zasada, że biznes robi ten, kto ma
taniej, a taniej wcale nie znaczy
lepiej. Szacuje się, że tak szeroko
zakrojona kampania reklamowa
mogła kosztować kilkadziesiąt
milionów złotych. Czy polskich
firm obracających miliardami!
nie stać było na taką kampanię?

Czy setki osób zatrudnionych w
działach sprzedaży polskich firm
górniczych przespało ten moment? Jeden człowiek był sprytniejszy od setek wykształconych
handlowców? Nie dostrzeżono
zagrożenia? Okazuje się, że składy węgla są dziewięciocalowym
gwoździem do trumny polskiego
węgla. W przyszłym roku pewnie
będzie już inaczej, ale czy polskie górnictwo wyciągnie właściwe wnioski?
Ciśnie się na usta zdanie o
tym, że “Polak zawsze mądry po
szkodzie”, czy jednak tym razem
oczekiwanie na samo rozwiązanie tej sprawy i powrót klientów
do polskiego węgla nie odbije się
jeszcze mocniej na znajdującej się
w dramatycznej sytuacji Kompanii Węglowej? Miejmy nadzieję,
że każda ze stron producent jak
i odbiorca po raz kolejny odrobili
już lekcje.
materiał promocyjny



wydarzenia
DROGA S1

Powstanie dokumentacja
wariantu „hybrydowego”
W najbliższych miesiącach powstanie dokumentacja nowego wariantu
przebiegu trasy S1 Mysłowice–Bielsko-Biała. Dotychczasowe warianty zostały oprotestowane m.in. przez przedsiębiorców z branży górniczej.
Chodzi o planowaną budowę ok.
40-km odcinka drogi ekspresowej
S1 z Mysłowic do Bielska-Białej.
Odcinek ten połączyłby istniejące fragmenty ekspresowej trasy z
Cieszyna do Bielska-Białej oraz z
Mysłowic do Dąbrowy-Górniczej.
Droga jest projektowana od kilku
lat, a różne propozycje jej przebiegu budzą protesty zainteresowanych mieszkańców i środowisk.
Podczas niedawnego spotkania
ws. wdrażania przygotowanej przez
woj. śląskie i małopolskie wspólnej
strategii rozwoju – o planowanym
odcinku S1 mówiła wicepremier,
minister infrastruktury i rozwoju
Elżbieta Bieńkowska. Wskazała, że
budowa tej części S1, jako jednego
ze sztandarowych wspólnych projektów obu regionów, mogłaby być
szybko skierowana do dofinansowania i realizacji – jeśli tylko inwestycja byłaby już przygotowana.
Jak wynika z informacji rzecznika katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad Marka Prusaka, w
najbliższych miesiącach ma być
przygotowana dokumentacja nowego wariantu trasy. Wariant ten,
nazywany roboczo „piątym” lub
„hybrydowym”, uzgodniono w ramach trwających w ostatnim półroczu rozmów z przedstawicielami

branży górniczej.
– Ma to być kompromis między
tym, czego oczekuje środowisko
górnicze, możliwościami technicznymi budowy dróg, a także możliwościami obejścia terenu obozu
koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau czy terenów Natury 2000
– wskazał Prusak. Zaznaczył, że
ostatnie ustalenia zaakceptowały m.in. władze zainteresowanych
gmin Miedźna i Brzeszcze.
– Wariant ten zostanie poddany ocenie, analizie, a potem – jak
już zgromadzimy dla niego całość
dokumentacji – dokonamy ponownej analizy, porównania z dotychczasowymi wariantami i najlepszy
z nich uzyska naszą rekomendację.
Dla tego wariantu będziemy uzyskiwać już decyzje administracyjne
– dodał rzecznik katowickiego oddziału GDDKiA.
Prusak, pytany o terminy, wskazał, że nie ma konkretnego terminarza. Przygotowanie dokumentacji
pod kątem decyzji środowiskowej,
to prawdopodobnie kwestia tego
roku. Jeszcze w styczniu 2013 r.
Dyrekcja zamierzała ubiegać się o
decyzję środowiskową dla jednego
z czterech ówczesnych wariantów
– do połowy 2013 r. Wszystkie te
warianty miały potrzebną dokumentację.

Żaden z tych wariantów nie
został jednak wybrany ze względu
na rozpoczęte w lutym ub. Roku
uzgodnienia z Kompanią Węglową, która jest właścicielem kopalni
Brzeszcze, położonej w miejscowości o tej samej nazwie, oraz – nieco
później – z należącym w większości do czeskiego inwestora Przedsiębiorstwem Górniczym Silesia w
Czechowicach-Dziedzicach.
W przypadku Brzeszcz (Małopolskie) przez pola wydobywcze
tamtejszej kopalni przebiegały trzy
proponowane warianty drogi. Władze Kompanii Węglowej argumentowały, że wybór któregoś z nich
może oznaczać skrócenie szacowanej na 30 lat żywotności zakładu o
ok. 10-12 lat. W czerwcu ub. Roku w
obronie kopalni demonstrowało kilka tysięcy mieszkańców Brzeszcz.
Również zarząd PG Silesia
akcentował, że wszystkie cztery
planowane warianty drogi, przechodząc przez obszary górnicze
kopalni, naruszają jej interesy
ekonomiczne. Przedstawiciele załogi Silesii alarmowali, że szczególnie wybór jednego z wariantów
drastycznie ograniczy możliwość
bieżącego wydobycia i odetnie zakład od obszarów rezerwowych.
Efektem miały być też wyburzenia
liczone w setkach budynków.

W dotychczasowych konsultacjach negatywnie o poszczególnych
dotychczasowych wariantach przebiegu S1 wypowiadali się też m.in.
ekolodzy, mieszkańcy Oświęcimia i
okolicznych wsi czy samorządy Bestwiny oraz Miedźnej.
Odcinek S1 z Mysłowic do Bielska-Białej zaplanowano jako dwujezdniową trasę o parametrach drogi ekspresowej. Jest ona potrzebna,

JSW Kopalnia Zespolona Borynia-Zofiówka-Jastrzębie połączona wyrobiskami

Trzy w jednym

Zakończono drążenie przekopu łączącego Ruch Zofiówka z Ruchem Jas-Mos. Wcześniej, bo w 2009 roku połączono
Ruch Borynia z Ruchem Zofiówka. Teraz, zjeżdżając pod ziemię, na przykład szybem w Ruchu Borynia, można wyjechać
na powierzchnię szybem Ruchu Zofiówka lub Jas-Mos. Kopalnia Zespolona Borynia-Zofiówka-Jastrzębie jest prawdopodobnie pierwszą kopalnią trzyruchową w Europie, której ruchy są połączone podziemnymi wyrobiskami.

ponieważ droga krajowa nr 1 przez
Tychy, Pszczynę, Goczałkowice i
Czechowice-Dziedzice nie wytrzymuje obecnego natężenia ruchu.
Problemem są m.in. liczne skrzyżowania ze światłami. Wszystkie
cztery dotychczasowe warianty
miały podobną długość oraz zbliżony koszt wykonania.

W miejscu historycznego połączenia obu ruchów spotkali
się dyrektor kopalni zespolonej,
naczelni inżynierzy obu ruchów,
dyrektor inwestycji kopalni zespolonej, przedstawiciele wykonawców oraz brygada PRG
Intergwarek.
Prace nad połączeniem obu
Ruchów rozpoczęto w roku 2009
i prowadzone były równocześnie od strony Ruchu Jas-Mos i
Ruchu Zofiówka. Prace zlecono
firmom zewnętrznym. Drążeniem
wyrobiska od strony Zofiówki
(przekop C) zajęli się pracownicy
Jastrzębskich Zakładów Remontowych, a od strony Jas-Mos-u
(przekop W-3) PRG Intergwarek.
Do wyznaczonego punktu połączenia obu ruchów trzeba było
wydrążyć prawie trzy kilometry
nowego przekopu. Od strony Zofiówki wydrążono ponad 2000
metrów, a od Jas-Mos – 850
metrów. Brygady pracujące przy
drążeniu przekopów nie mały łatwego zadania.
– Z ociosu wydobywało się
dużo wody. Właściwie przez cały
czas trzeba było ją odpompowywać. To była ciężka praca w trudnych warunkach, ale na szczęście udało się uniknąć większych
opóźnień – podkreśla Zbigniew
Matuszek, sztygar oddziałowy
PRG Intergwarek.

Mwk

Nowy przekop łączy wyrobiska na poziomie – 600 w
Jas-Mos-ie i 900 na Zofiówce.
Wyrobisko będzie główną drogą
odstawy urobku na Ruch Zofiówka.
– Teraz w przekopie łączącym zostaną zabudowane przenośniki taśmowe o szerokości
taśmy 1200 m. Zakładamy, że
do końca roku 2015 cały urobek
z Jas-Mos-u będzie transportowany do Ruchu Zofiówka. To
umożliwi wyłączenie z procesu technologicznego zakładu
przeróbczego Ruchu Jas-Mos
– stwierdza Czesław Kubaczka,
dyrektor kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie.
Podziemne połączenie trzech
Ruchów Kopalni Zespolonej Borynia-Zofiówka-Jastrzębie to zamknięcie kolejnego etapu strategicznej inwestycji Jastrzębskiej
Spółki Węglowej mającej na celu
integrację techniczno-organizacyjną kopalń Borynia, Zofiówka,
Jas-Mos. Kolejnym realizowanym etapem jest modernizacja
zakładu przeróbczego w Ruchu Zofiówka. Do końca 2016
roku zakład przeróbczy ma być
gotowy na przejęcie urobku z
wszystkich trzech ruchów.
Źródło: JSW
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KATOWICE Zakaz spalania węgla?

SOSNOWIEC Konferencja IChPW

Jak ograniczyć
niską emisję?

Śladami Krakowa...

Katowice – stolica polskiego węgla – chce dołączyć do Krakowa i zakazać spalania węgla.
Na początek w południowych dzielnicach.

Prezydent Katowic Piotr Uszok rozpoczął właśnie krucjatę antywęglową.
Zakaz spalania węgla w południowej dzielnicy Katowic to
pomysł katowickiego magistratu, podyktowany, rzekomo, dbałością o środowisko. Dotyczyć
będzie jednak przede wszystkim
właścicieli nowopowstałych firm.
Jeżeli projekt zostanie uchwalony każdy, kto zdecyduje się wybudować siedzibę firmy na południu miasta, musi liczyć się ze
znalezieniem alternatywnego do
węgla źródła energii. Mieszkańcy katowickich dzielnic Podlesie
i Zarzecze obawiają się jednak,
że będzie on furtką, by także im

zabronić palenia. W środowisku
górniczym zawrzało.
– Z zaskoczeniem zapoznaliśmy się z tym punktem projektu przygotowanego przez Urząd
Miasta Katowice, którego potencjał i tradycja ściśle związane są
z górniczą branżą. W Katowicach
swoje siedziby mają dwie największe krajowe spółki węglowe, a mieszkańcy miasta w znakomitej większości związani są
z branżą węglową bezpośrednio
lub pośrednio, poprzez osoby w
górnictwie zatrudnione – czytamy w piśmie jakie na ręce prezy-

denta Piotra Uszoka wystosował
zarząd Katowickiego Holdingu
Węglowego. - Mamy nadzieję, że
zapis, na który zwracamy uwagę, jest wynikiem zwykłej nadgorliwości, a nie elementem długookresowego planu rezygnacji
z gospodarczego wykorzystania
węgla na Śląsku.
Swoje stanowisko w sprawie zakazu wpisanego w projekt miejscowego planu zagospodarowania wyraziła także
Górnicza Izba PrzemysłowoHandlowa.
– Takie dokumenty jak plany
zagospodarowania przestrzennego powinny zachęcać do szerszego stosowania ekologicznych
węgli i czystych technologii ich
spalania, a nie promować kilkukrotnie droższy i importowany
gaz – podkreśla Janusz Olszowski, prezes GIPH.
Izba wskazuje, że próba
wykluczenia paliw stałych z
zaopatrzenia w ciepło zabudowy innej niż mieszkaniowa jest
niebezpiecznym precedensem,
który może być wykorzystany w
kolejnych planach zagospodarowania przestrzennego Katowic i
innych gminach w kraju.
Jedną z propozycji katowickich urzędników jest stosowanie indywidualnego źródła
ciepła, na przykład w oparciu
o sieć gazową. Mimo że miasto
od kilkunastu lat dofinansowuje przejścia na systemy bardziej
ekologiczne, dla mieszkańców
to wciąż rozwiązanie mało ko-



rzystne. - Rozmawiałem z ludźmi, którzy ogrzewają gazem
podobne budynki do mojego.
Są to koszta niestety o 20% na
pewno większe – mówi Maria
Stawowy, mieszkanka Katowic
– Zarzecza.
Zdaniem Anny Wrześniak,
Wojewódzkiego
Inspektora
Ochrony Środowiska w Katowicach, mieszkańcom wprowadzenie takiego zakazu w ogóle nie
mieści się w głowie.
Podkreśla ona, że powinno
się zacząć na przykład od wyeliminowania spalania odpadów,
czym powinna zajmować się
straż miejska, a dopiero później myśleć o innych sposobach
ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza.
Władze Katowic zapewniają
jednak, że nie zamierzają pójść
śladem Krakowa.
– Nie ma takich planów, by
całkowicie zakazać palenia węglem – przekonuje Jakub Jarząbek, rzecznik Urzędu Miasta w
Katowicach. - Zakaz ogrzewania węglem dotyczy nowej zabudowy usługowej, czyli np. nowo
wybudowanych
biurowców
lub pawilonów handlowych.
Nie zakazujemy mieszkańcom
ogrzewania domów węglem,
wskazujemy tylko, jaką sprawność energetyczną powinny
mieć urządzenia stosowane w
budownictwie mieszkaniowym
– podkreśla.

Nowoczesne kotły węglowe, przeróbka węgla na lepsze paliwo, edukacja, zapobieganie
paleniu śmieci – to zdaniem fachowców właściwe recepty na walkę z zanieczyszczeniem
powietrza.
W piątek, 22 lutego w Centrum Targowo-Wystawienniczym Expo Silesia w Sosnowcu odbyła
się konferencja naukowo-techniczna pt. „Kotły
małej mocy zasilane paliwem stałym – Kierunki
rozwoju w świetle nowych uwarunkowań prawnych i technicznych w Polsce i Europie” zorganizowana przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. Uczestnicy konferencji zastanawiali
się jakie działania należałoby podjąć, by węgiel
nie był tożsamy z pojęciem „niskiej emisji”.
Dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki
Węgla prof. Aleksander Sobolewski wskazywał,
że sposobów na ograniczenie niskiej emisji w
aglomeracjach miejskich jest wiele, ale wszystko sprowadza się do akceptacji społecznej wyższych kosztów. Podkreślał, że najtańszy i najgorszy węgiel, tzw. muł, jest dwa razy tańszy od
węgla dobrej jakości i dopóki będzie dostępny
na rynku, to będzie stosowany.
Sobolewski zauważył, że im paliwo droższe,
tym mniej emisyjne. Wskazał, że tzw. paliwo
bezdymne – termicznie obrobiony węgiel dobrej
jakości – ma w porównaniu do zwykłego węgla
5 razy niższą emisję pyłów, 10 razy niższą emisję CO, o połowę niższą SO2, a emisję tzw. brunatnego dymu – 20 razy. „Mamy tę technologię
i wcale nie jest droga” - dodał.
Zdaniem Sobolewskiego branża producentów kotłów węglowych jest bardzo elastyczna,
ale nie ma motywacji wprowadzania najlepszych, ale i drogich rozwiązań. „Z drugiej strony
mamy scentralizowany sektor węglowy nastawiony na wartość sprzedaży, a nie na jakość
sprzedawanego paliwa” - dodał.
Jego zdaniem konieczne są rozwiązania
prawne, takie jak standardy kwalifikowanych paliw stałych, ich kontrola, podobna jak w przypadku paliw płynnych, standardy emisyjne oraz możliwość kontroli, czym pali się w danym piecu.
jac
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Muł i flot do wyeliminowania?

Muły węglowe i flotokoncentraty – coraz bardziej poszukiwane i cenione produkty energetyczne – powinny zniknąć z rynku odbiorców indywidualnych – uważają eksperci.

Muł węglowy powstaje podczas
wzbogacania węgla w zakładach przeróbczych. To bardzo drobna frakcja, o
wilgoci w granicach 30 proc., z którą
trudno cokolwiek zrobić. Jej uziarnienie
jest mniejsze niż milimetr, a 60 proc.
masy mogą stanowić ziarna o średnicy
poniżej 0,035 mm. Powstaje podczas
płukania węgla; jego drobinki pozostają w wodzie, tworząc niskokaloryczną
pulpę, trudną do wysuszenia. Do niedawna muł węglowy traktowany był jako
odpad, a wszelkie próby wykorzystania
go okazywały się nieefektywne, np. z
uwagi na trudności z dozowaniem, lub
zbyt kosztowne z powodu konieczności
osuszania. Muł w klasie 0,1 mm z dodatkiem rozmytych iłów stanowi bowiem
zawiesinę praktycznie nie dającą się
skutecznie w tani sposób odwodnić. Z
tego powodu sprawia problemy w transporcie, zwłaszcza przy wyładunku z wagonów. Problemy są szczególnie zimą,
z uwagi na brak skutecznych i tanich
środków zabezpieczających masę przed
zamarzaniem. Muł kłopotliwy jest także
w spalaniu, bo powoduje dużą emisję
szkodliwych substancji do atmosfery.

Podobne właściwości co muł wykazuje
flotokoncentrat, można powiedzieć nawet, że jest to bardziej wartościowa odmiana mułu, bardziej kaloryczna, bo zawiera w sobie substancje ropopochodne
(efekt procesu wzbogacania węgla).
– Muły, floty i miały węglowe w
ogóle nie powinny znaleźć się na rynku
paliw dla indywidualnego zastosowania
– twierdzi dr inż. Krystyna Kubica, wiceprzewodnicząca Zarządu Platformy Producentów Urządzeń Grzewczych Paliwa
Stałe, która działa w strukturach Polskiej
Izby Ekologii.
Muł powinien być spalany jedynie
w instalacjach przemysłowych, jako
komponent miału węglowego, gdzie filtry zatrzymują trujące związki, głównie
tlenków, amoniaku, pyłu zawieszonego
i metali ciężkich. Niestety, z uwagi na
fetysz ceny, wielu Polaków używa mułu
i flotu zamiast węgla w zwykłych domowych paleniskach. Jego koszt bowiem,
w zależności od wartości opałowej,
kształtuje się na poziomie 200-300 zł
za tonę (nieco więcej trzeba zapłacić za
flot). Muł i flot sprzedają prawie wszyscy producenci węgla w Polsce. Jedynie

Katowicki Holding Węglowy deklaruje,
iż nie sprzedaje mułu indywidualnym
odbiorcom, ale jedynie firmom energetycznym.
Niewykluczone jednak, że muł i
flot zniknie wkrótce z rynku odbiorców
indywidualnych na skutek zakazów administracyjnych. Od przyszłego roku
urzędnicy marszałka zaczną pracę nad
nowym programem ochrony środowiska
województwa śląskiego. Wiele wskazuje
na to, że już za kilka lat z domowych
piwnic na stałe zniknie muł węglowy. Jeżeli z obliczeń wyjdzie nam, że trzeba
by było tego paliwa zakazać na terenie
województwa, spalania go w małych
instalacjach, bo w dużych owszem w
elektrowniach, to wtedy będziemy to
rozważali – tłumaczy Wojciech Główkowski z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
Mało tego, również Ministerstwo
Środowiska opowiada się za zakazem
opalania domów mułami, miałem i węglem niskiej jakości.
Jednak niskojakościowe paliwa węglowe takie jak muł i flot mogą być wykorzystane do produkcji paliw ekologicz-

Varmo - ekologiczny brykiet węglowy produkowany z mułu i flotu.
nych dla odbiorców indywidualnych.
Należąca do Kompanii Węglowej kopalnia „Piast” w Bieruniu w ubiegłym roku
uruchomiła urządzenie (powstałe we
współpracy z krakowską AGH), dzięki
któremu wilgotny muł węglowy przerabiany jest na mający zastosowanie energetyczne granulat, którego spalanie jest
zdecydowanie mniej uciążliwe dla środowiska. Najbardziej zaawansowanym
jednak produktem powstałym na bazie
mułu i flotu jest ekologiczne paliwo Varmo. Zbudowana na terenie należącej do

Jastrzębskiej Spółki Węglowej kopalni
Krupiński w Suszcu nowoczesna instalacja produkuje na bazie wspomnianych
paliw węglowe brykiety. Gotowe brykiety spalają się o wiele lepiej, powodując,
że do powietrza trafia o 90 % mniej pyłów i o prawie 100% mniej tlenków węgla i rakotwórczego benzopirenu. Szkoda tylko, że w ten sposób przerabiana
jest niewielka ilość mułu i flotu. Roczna
zdolność produkcyjna zakładu wynosi
60 tys. ton. Dobre jednak i to.
Jac
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ZABRZE Regionalna Karczma Piwna na zakończenie sezonu

Kilkuset gwarków z Górnego
Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego wzięło udział w Regionalnej Karczmie
Piwnej NSZZ „Solidarność”. Impreza, po roku przerwy, wróciła do Zabrza. Tym razem jej uczestników rozgrzewał Paweł Kukiz (a chłodził – jak
zwykle – złocisty trunek...). Po udanym występie piosenkarz otrzymał
flagę „S”, którą dzień później przekazał protestującym na kijowskim Majdanie Niepodległości.
Zanim piątkowa zabawa rozpoczęła się na dobre, kilka słów do
zgromadzonych w hali Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji związkowców skierował lider śląskodąbrowskiej „S” Dominik Kolorz.
Przewodniczący podziękował za
zaangażowanie w sprawne przeprowadzenie regionalnego strajku
solidarnościowego z 26 marca ub.r.
Przypomniał, że był to pierwszy
tak duży protest na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim od
30 lat, a postulaty strajkujących
stały się wkrótce postulatami ogólnopolskimi. - Gdyby nie było „śląskiej wiosny”, nie byłoby „polskiego
września” - mówił, nawiązując do
zorganizowanej przez związki zawodowe ponad stutysięcznej manifestacji przeciwko polityce rządu,
która przeszła ulicami Warszawy 14
września.
Regionalna Karczma Piwna
śląsko-dąbrowskiej „S” stanowi
tradycyjną formę podziękowania
dla związkowych służb porządkowych, które pilnują bezpieczeństwa
manifestujących i pikietujących
przy rozmaitych okazjach. Podczas
wrześniowej manifestacji tworzący służby górnicy i koksownicy
po raz kolejny przeszli prawdziwy
„test bojowy”, skutecznie zabezpieczając cały przemarsz, za co
otrzymali słowa uznania nawet ze
środowisk na ogół nieprzychylnych.
Teraz przyszedł czas na wyróżnienia wewnątrzzwiązkowe. Wy-

Od „śląskiej wiosny”
do „polskiego września”
Taki lolo

wołani na scenę przewodniczący
komisji zakładowych „S” mających
największy wkład w organizację
służb otrzymali z rąk szefa Zarządu
Regionu stosownej wielkości buławy hetmańskie.
Zasłużonych dla Związku wyróżnili przedstawiciele Konwentu
Seniorów NSZZ „Solidarność”, wręczając im statuetki-dłonie z palcami
ułożonymi w kształt litery „V”.
Wreszcie na scenę wkroczył Paweł Kukiz. Swój krótki koncert poprzedził recytacją tekstu piosenki
z najnowszej solowej płyty, bawiąc
wszystkich do łez. Wprowadzeni w
dobry nastrój gwarkowie celebrowali koniec „karczemnego” sezonu
przy wyśmienitej golonce z kapustą.
My natomiast wróćmy do utworu
Kukiza i przytoczmy go w całości.
Tytuł utworu - „Taki lolo”.

Był sobie kiedyś taki lolo,
co obiecywał wielki cud.
Dla tych wierzących był idolem,
dla niewierzących – to był bóg!
Dwór swój zapełnił pochlebcami,
pławił się w morzu ciepłych słów,
ludzi kupował uśmiechami,
karmił się niespełnianiem snów.
Wykończył wszystkich wkoło siebie,
z wyjątkiem zawsze wiernych psów,
co każdy rozkaz w zębach niosły,
ogonkiem pomerdując mu.
Uniósł się wyżej niż sumienie,
nie przeżył gdy z wysoka spadł...
Lecz przejdzie do historii – Niemiec,
bo im bez wojny wszystko dał.
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Złoty panczenista
z „Solidarności”
Zbigniew Bródka, podczas zakończonych XXII Zimowych Igrzysk Olimpijskich
zdobył złoty medal w biegu na dystansie 1500 m, a następnie brąz w biegu
drużynowym.
Wyczyn polskiego panczenisty przejdzie do historii.
Niezwykły jest też sam krążek, zawiera bowiem fragmenty meteorytu, który 15 lutego ub.r. spadł niedaleko
Czelabińska. A dlaczego piszemy o sukcesie z Soczi? Bo
cieszy się cała „Solidarność”, wszak Zbigniew Bródka
jest jej członkiem!
Słowa uznania dla naszego związkowego kolegi popłynęły z całego świata. O mistrzu nie zapomniały władze krajowe „S”. - Proszę przyjąć (...) najserdeczniejsze
gratulacje. Jesteśmy dumni, że Pan jest jednym z nas,
członkiem „Solidarności” - napisał do złotego medalisty
przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
Piotr Duda. - Wielokrotnie stawał Pan na podium Pucharu Świata, w ubiegłym roku zdobył Pan to trofeum
jak pierwszy Polak w historii. Dzisiaj pokonał Pan najlepszych reprezentantów światowego łyżwiarstwa. (...)
Przynosi Pan chlubę nie tylko Polsce, ale również „Solidarności” - czytamy w dalszej części gratulacji.
Trenującego w Błyskawicy Domaniewice ubiegłorocznego zdobywcę Pucharu Świata wymieniano wśród kandydatów do medalu jeszcze przed igrzyskami, choć nikt
chyba nie miał wątpliwości, że „wskoczyć” na podium
będzie bardzo ciężko. Polaka czekała konfrontacja z silną
koalicją Holendrów, m.in. złotym medalistą sprzed czterech lat z Vancouver Markiem Tuitertem, i innymi znakomitymi postaciami światowego łyżwiarstwa szybkiego,
takimi jak były mistrz świata Kanadyjczyk Denny Morrison, aktualny mistrz świata Rosjanin Denis Juskow czy
czterokrotny medalista olimpijski, a przy tym aktualny
rekordzista świata Amerykanin Shani Davies.
Po losowaniu par okazało się, że bezpośrednim rywalem Bródki będzie właśnie ten ostatni.
Tempo pierwszych okrążeń w wykonaniu polskoamerykańskiego duetu nie było zbyt wyśrubowane.
Zbigniew Bródka zachowywał lekki dystans czasowy
do prowadzącego wówczas Morrisona. Po 700 metrach
miał 0,38 s, a po 1100 metrach – 0,5 s straty. Decydujące
okazało się ostatnie okrążenie. Tutaj dało o sobie znać
znakomite rozłożenie sił przez reprezentanta Polski,
który zdołał utrzymać narzucone tempo do samego końca. Finiszował we wspaniałym stylu z czasem 1 minuty i
45 sekund, o 0,22 sekundy lepszym od rezultatu dotychczasowego lidera. Jadący ze Zbigniewem Bródką Shani
Davies już wtedy się nie liczył: był wolniejszy o niemal
sekundę i w końcowej klasyfikacji zajął 11. miejsce (na
40 startujących).
Świetny wynik dawał nadzieję na medal, choć wcale
nie czynił go pewnym. Wszystko zależało od przejazdów
trzech ostatnich par. Po przejazdach dwóch z nich wiadomo było, że Polak ma co najmniej brąz. „Nerwówka”
trwała do ostatniego przejazdu. Mało tego. Gdy Koen
Verweij wpadł na metę z czasem równym czasowi Bródki
(1:45,00) stało się jasne, że o wszystkim zdecyduje pomiar
z dokładnością do tysięcznych części sekundy. Po chwili –
i ku wielkiej radości kibiców Zbigniewa Bródki – poinformowano, że zwycięzcą i złotym medalistą jest zawodowy
strażak z Łowicza (1:45,006)! Holender był wolniejszy o...
0,003 s (1:45,009). Na najniższym stopniu podium stanął
Denny Morrison (1:45,22).
Zbigniew Bródka urodził się 8 października 1984
roku w Głownie. Przygodę z łyżwiarstwem szybkim rozpoczął od wyścigów na torze krótkim (tzw. short track).
Z udziału w igrzyskach olimpijskich w Turynie (2006)
wyeliminowała go kontuzja. Od 2008 roku trenuje na
torze długim. Ubiegły rok był dla niego najlepszym w
dotychczasowej karierze – zdobył brązowy medal mistrzostw świata na dystansach (1500 metrów, drużynowo) oraz Puchar Świata (1500 metrów, indywidualnie).
Jest absolwentem dwóch kierunków Politechniki Opolskiej: wychowania fizycznego oraz fizjoterapii. Na co
dzień pełni służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu. Posiada stopień starszego strażaka. Ma żonę Agnieszkę i dwie córeczki: Gabrysię i Amelię.
red

KRZYŻÓWKA

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: Gniew jest zaczynem niedorzeczności. Nagrody wylosowali: Magdalena Kandelska z Rybnika, Magdalena Soja z Tychów. Gratulujemy. Nagrody prześlemy pocztą.
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APEL Krzysztof Leśniowski prosi o pomoc

Ratujmy Dawida!

Dawid Kopiec leży w knurowskim szpitalu. Jest w stanie niemal wegetatywnym. 5
października 2012 roku uległ ciężkiemu wypadkowi na quadzie podczas wyjazdu integracyjnego zorganizowanego przez zatrudniającą go firmę Motorola. Teraz pracodawca
umywa ręce. Twierdzi, że zdarzenie „mogło” mieć miejsce w pracy. Poważniejszym
problemem dla rodziny są jednak bieżące koszty leczenia. O pomoc zaapelował Krzysztof Leśniowski, redaktor naczelny Solidarności Górniczej, prywatnie - wujek Dawida.
- Do tej pory apelowałem, w imieniu NSZZ „Solidarność” czy swoim
własnym, o pomoc innym. Nigdy
bym jednak nie przypuszczał, że
przyjdzie taki czas, gdy sam będę
prosił o pomoc dla kogoś bardzo
bliskiego. Koszty leczenia Dawida
przekraczają możliwości finansowe przeciętnej polskiej rodziny.
Kolejne etapy rehabilitacji oraz
konieczne operacje pochłonęły, jak
dotąd, 227 tysięcy złotych. Środki,
które udałoby się pozyskać przede
wszystkim poprzez odpis od podatku dochodowego, potrzebne są nie
tyle na potocznie rozumiane leczenie, ile wręcz na ratowanie życia wyjaśnia Krzysztof Leśniowski.
Dawid pracował w Google i Motoroli, a chciał pracować dla amery-

kańskiej agencji kosmicznej NASA.
I nie były to mrzonki, bo wcześniej
zdobywał czołowe lokaty w licealnych olimpiadach, już natomiast
jako student Wydziału Astronomii
i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego został doceniony przez profesorów z całego
kraju (jego praca magisterska była
odczytywana na jednym z sympozjów). Reprezentując uczelnię, wraz
z zespołem wygrał międzynarodowy konkurs tworzenia robotów
mobilnych. Po ukończeniu studiów
pracy szukać nie musiał - to praca
szukała jego. Był członkiem Mensy,
organizacji zrzeszającej osoby o ponadprzeciętnej inteligencji.
Atrakcją firmowego wyjazdu
integracyjnego do Ustronia, tra-

giczną - jak się potem okazało - w
skutkach, był przejazd quadami po
wyznaczonej pół godziny wcześniej trasie prowadzącej z Równicy.
Uczestnicy przejazdu mieli do pokonania odcinek najeżony wystającymi korzeniami i kamieniami.
Gdy doszło do wypadku na miejscu
nie było nikogo, kto mógłby udzielić
poszkodowanemu pierwszej pomocy. Ludźmi, którzy uratowali Dawidowi życie, byli strażacy. Dotarli po
20 minutach. Potem pozostał szok
i niedowierzanie wśród krewnych
i znajomych oraz początek drogi
przez mękę dla samego Dawida i
jego najbliższej rodziny: najpierw
8 miesięcy na oddziale intensywnej
opieki medycznej, potem 3 miesiące
w krakowskim Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej, wreszcie szpitale
- chorzowski i knurowski.
Rodzice Dawida są pełni optymizmu i wiary, zwłaszcza po tym,
co przeszli podczas pobytu syna w
Chorzowie. - Tam „złapał” sepsę, za-

Obdarzony ponadprzeciętną inteligencją Dawid od czasów szkolnych zbierał laury w
olimpiadach i konkursach. Jako wybitnie uzdolniony, był też stypendystą Krajowego
Funduszu na rzecz Dzieci. Na zdjęciu: uroczystość wręczenia dyplomów stypendialnych z udziałem ówczesnego prymasa Polski księdza kardynała Józefa Glempa, Zamek Królewski w Warszawie. (fot. Archiwum rodziny Kopców)
każenie wirusem gronkowca... Przy
takim osłabieniu organizmu nie miał
większych szans na przeżycie. Jednak wyszedł z tego, a my widzimy, że
walczy, że chce żyć, bo chyba ma coś
jeszcze na tym świecie do zrobienia
- mówi Norbert Kopiec, ojciec Dawida. Przy okazji dziękuje wszystkim,
którzy pomogli Dawidowi w dotychczasowym leczeniu, szczególnie doktorowi Grzegorzowi Noconiowi.
Dzisiaj kontakt z Dawidem jest
bardzo ograniczony. Sprowadza się
do śledzenia wykresów tętna, które

świadczą o odczuwanym przezeń
bólu. Wszystko wskazuje też na paraliż prawej strony ciała.
Podstawowym sprawą z medycznego punktu widzenia jest wyleczenie odleżyn, a ściślej: doprowadzenie do operacji przeszczepu skóry.
Operacja jest niezbędna, by móc
przetransportować Dawida do toruńskiej kliniki prowadzonej przez
Fundację „Światło”. Tam przejdzie
badania mózgu, które pozwolą ustalić, czy cokolwiek słyszy i widzi, a
jeśli tak, to w jakim stopniu.

Jak pomóc?

Dawid jest podopiecznym fundacji Votum. Darowizny na leczenie należy
wpłacać na konto 32 1500 1067 1210 6008 3182 0000 z dopiskiem „dla Dawida
Kopiec”. Można też przekazać 1 procent podatku dochodowego poprzez rozliczenie roczne (PIT), wpisując w odpowiedniej rubryce numer Krajowego Rejestru
Sądowego (KRS) 0000272272 z konkretnym wskazaniem celu szczegółowego:
„dla Dawida Kopiec”.

PG SILESIA
Po wypadku zgłosiła się polskoamerykańska firma współpracująca z
amerykańską agencją kosmiczną NASA,
przedstawiając ofertę pracy dla Dawida. To mógł być jego pierwszy krok w
realizacji największego marzenia. Mógł
- gdyby nie feralny piątek, 5 października
2012 roku. Teraz najważniejsza jest stała
opieka głównie ze strony rodziców, w
tym widocznej na zdjęciu mamy, oraz
mocno zaangażowanego w pomoc doktora Grzegorza Noconia. (fot. Archiwum
rodziny Kopców)
REKLAMA

Pomoc dla Magdy
Komisja zakładowa NSZZ Solidarność przy PG Silesia apeluje do swoich członków i ludzi dobrej woli o przekazanie 1%
podatku na rzecz Magdaleny Gluza. Magda jest córką długoletniego pracownika Kopalni Silesia, Adama Przemyka. Adam
przez wiele lat był ratownikiem górniczym. Był również przez
kilka kadencji członkiem Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność.
Osiem lat temu stwierdzono u Magdy dystrofię mięśniowa (zanik mięśni). Jest to choroba jak dotychczas nieuleczalna. Codziennie musi być poddawana rehabilitacji, której mie-

sięczny koszt to około 2000 zł. Nawet kilkudniowa przerwa
w ćwiczeniach i masażach powoduje pogłębienie jej problemów z poruszaniem się. Magda jest podopieczną fundacji
Sedeka, która zbiera fundusze na rehabilitację, potrzebny
sprzęt odżywki oraz leki.
- Adam bardzo często pomagał ludziom w potrzebie,
wierzę w to że teraz my pomożemy jego córce - apeluje Dariusz Dudka, szefa zakładowej Solidarności.
Aby przekazać 1% podatku należy wypełnić zeznanie
następująco:
NR KRS: 0000338389
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE: 101 119 grupa OPP Rodzinne Wsparcie

