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Pierwszych
pięć
konkretów
Związkowcy przed spotkaniem nie kryli obaw, że
rozmowy w Warszawie mogą zakończyć się fiaskiem,
a deklaracje złożone im przez premiera podczas tzw.
szczytu węglowego w Katowicach, to tylko część
przedwyborczej gry.
- Nasze obawy na szczęście się nie potwierdziły.
I, co chcę podkreślić, uzyskaliśmy zapewnienie od
premiera, że problemy górnictwa nie będą elementem
żadnej bieżącej politycznej gry. To kwestia strategiczna dla polskiej gospodarki i dla Śląska - stwierdził Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności.
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Jarosław
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Umiarkowany

optymizm

JesteśMY już po trzech spotkaniach
reprezentantów Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Górniczych Central Związkowych z premierem i podległymi
mu ministrami i wiceministrami.
Niewątpliwym sukcesem jest to, że
udało nam się w ogóle doprowadzić
do tych spotkań i rozmów, bowiem
przez ostatnie kilka lat funkcjonowania obecnej koalicji, rządu zupełnie
nie interesowała sytuacja polskiego
górnictwa, ani los zatrudnionych w
naszej branży pracowników. Oczywiście, do tych spotkań nigdy by nie
doszło, bez zorganizowania kilkunastotysięcznej manifestacji 29 kwietnia w Katowicach oraz zapowiedzi
przeprowadzenia podobnej manifestacji w Warszawie.
Tylko dzięki zaangażowaniu i determinacji górniczych załóg uwidocznionej w trakcie tej manifestacji, 6
maja premier przyjechał do Katowic,
gdzie spotkał się z liderami wszystkich górniczych central związkowych.
Ku zaskoczeniu wielu obserwatorów,
dziennikarzy i pseudoekspertów,
premier przyznał rację uczestniczącym w rozmowach związkowcom.
Przyznał, że nasza reakcja na to, co
się dzieje w górnictwie, jest jak najbardziej uzasadniona.
Przebieg „szczytu węglowego” zaowocował umiarkowanym
optymizmem strony związkowej.
Międzyzwiązkowy Sztab Protestacyjno-Strajkowy Górniczych Central
Związkowych zdecydował o przesunięciu terminu manifestacji w Warszawie z 19 maja na 16 czerwca. Daliśmy rządowi czas, licząc na to, że
po 30 dniach, o których mówił premier, uda nam się uzgodnić konkretne rozwiązania dla ratowania naszej
branży. Jeśli to jednak nie nastąpi,
dotrzymamy słowa i górnicy przyjadą do stolicy.
16 maja w Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów zrobiliśmy kolejny
krok do przodu. Podczas rozmów
Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego z premierem i kilkoma innymi przedstawicielami rządu udało się ustalić kilka
ważnych dla przyszłości naszej
branży spraw. I tych potrzebnych
już teraz, i tych o charakterze długofalowym, o których szerzej piszemy
w tym numerze. To są dobre wiadomości, to są wreszcie konkrety, ale
trzeba pamiętać, że to były rozmowy z Donaldem Tuskiem. Wszyscy
dobrze wiemy, że on potrafi w sekundę zmienić zdanie, wycofać się z
wcześniejszych zapowiedzi i zrobić
coś zupełnie przeciwnego. Dlatego
cały czas pozostajemy w gotowości
i nie odwołujemy manifestacji zapowiedzianej na 16 czerwca.

fakty i opinie

SPRAWDZAM POLITYKA

By politycy bali się wyborców
Od kilku tygodni trwa ogólnopolska kampania społeczna przygotowana przez NSZZ „Solidarność”
- „Sprawdzam polityka”. Jej celem jest rozliczanie przed wyborami do Parlamentu Europejskiego
posłów z ich aktywności w Sejmie i Senacie.
– Obiecaliśmy dwa lata temu,
że będziemy rozliczać polityków z
tego co robią. Czas doprowadzić do
sytuacji, że politycy będą bali się
wyborców, a nie szefa swojej partii
– powiedział Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej inaugurując kampanię.
„Solidarność” w jej trakcie postanowiła piętnować tych kandydatów do PE, którzy głosowali za
przyjęciem
antypracowniczych
przepisów. Stało się to możliwe
dzięki stronie internetowej www.
sprawdzampolityka.pl, gdzie można prześledzić aktywność posłów
i senatorów w poszczególnych głosowaniach. Dzięki temu wyborcy
będą mogli świadomie podejmować decyzje dotyczące kandydatów

ze swoich okręgów wyborczych.
Przewodniczący przypomniał,
że od lat słychać, jakoby związki zawodowe, kościół czy też inne organizacje społeczne nie powinny mieszać się do polityki. Według Dudy
to hasło wymyślili politycy, którzy
boją się kontroli społecznej. Boją
się, bo jest bardzo duża różnica
między tym co obiecują, a tym co
realizują. - Wśród 120 kandydatów
na europosłów jest 70 takich, którzy
powinni się zapaść pod ziemię ze
wstydu – tłumaczył przewodniczący – Przez ostatnie 3 lata głosowali
w Sejmie nad antypracowniczymi
rozwiązaniami, a teraz ci hipokryci
mają czelność stawać przed wyborcami i prosić o ich głosy.
jm

TURCJA

Morderstwo pierwszego stopnia

W trakcie spotkania premiera Tuska z liderami górniczych związków zawodowych przed
Kancelarią Prezesa Rady Ministrów manifestowała grupa ok. 100 górników. Górnicy pojawili się także przed ambasadą Turcji, gdzie zapalili znicze ku czci ofiar katastrofy w
Somie. Zginęło ponad 300 górników, a ofiar może być nawet 400.
– Wypadek, który widzimy dziś w tej prywatnej kopalni, to w rzeczywistości morderstwo
pierwszego stopnia w miejscu pracy. Stoimy
w obliczu najgorszego morderstwa w miejscu
pracy w historii kraju – powiedział były szef
związku zawodowego górników Cetin Uygur.
Zdaniem niektórych ekspertów, warunki
funkcjonowania kopalni węgla brunatnego w
Somie w ostatnich latach pogarszały się systematycznie i katastrofa była kwestią czasu. W ostatnich latach górnicy wielokrotnie
skarżyli się na niebezpieczne warunki pracy.
W listopadzie 2013 r. zorganizowali wielki strajk. Przystąpiła do niego prawie cała
załoga. Według związkowców, przyczyną
tragedii jest prywatyzacja górnictwa i obniżenie standardów bezpieczeństwa pracy a
także podyktowane chęcią zaoszczędzenia
korzystanie z firm podwykonawczych.
Jak pisze dziennik „Hurriyet Daily News”,
w sierpniu 2012 r. prezes Soma Holding (właściciela kopalni) chwalił się w wywiadzie dla
tego dziennika, że od czasu przejęcie kopalni
od państwa koszty wydobycia jednej tony węgla „zmniejszyły się ze 130 do 23 dolarów”.

15 maja górniczą miejscowość odwiedził premier Turcji Recep Tayyip Erdogan,
którego urzędnicy związani są z Soma Holding. On sam w pierwszych wypowiedziach
dla mediów z miejsca katastrofy stwierdził,
że podobne wypadki „są zwykłym ryzykiem
wpisanym w górnictwo”. Nic dziwnego, że
przywitały go masowe protesty kilku tysięcy mieszkańców i przyjezdnych. Niechęć
do premiera była tak duża, że musiał się
schronić przed tłumem w miejscowym supermarkecie. Doszło tam do incydentu, który dodatkowo zaognił sytuację w kraju. Wewnątrz supermarketu, dziennikarskie kamery
uchwyciły moment w którym premier uderza
w twarz mężczyznę, który po chwili jest bity
przez funkcjonariuszy służby ochrony premiera. Sytuację pokazały tureckie media.
Co gorsze, jedna z agencji fotograficznych ujawniła zdjęcia na których widać doradcę premiera Erdogana – Yusufa Yerkela,
kopiącego trzymanego przez uzbrojonych policjantów protestującego górnika. Zdjęcie dodatkowo wzburzyło opinią publiczną w Turcji.
Jm

Nowy zarząd
ze starymi twarzami

Od środy 30 kwietnia swe urzędowanie rozpoczął nowy zarząd Kompanii Węglowej z prezesem Mirosławem Tarasem na czele. W zarządzie
pojawiły się nowe postacie. Obok Tarasa, przez lata związanego z kopalnią Bogdanka, pojawił się Władysław Kulczycki nowy wiceprezes ds.
ekonomiki i finansów, wywodzący się z sektora finansowego. Nową postacią jest także Michał Sobel, wiceprezes ds. sprzedaży i marketingu,
były prezes Węglokoksu. Zaś wiceprezesem zarządu ds. restrukturyzacji
i rozwoju został Tomasz Jakubowski, niegdyś prezes Famuru.
Jednak obok całkiem nowych twarzy w zarządzie znalazło się miejsce dla dwóch członków poprzedniego zarządu. W dalszym ciągu za
sprawy produkcji odpowiadać będzie Marek Uszko, a kwestią spraw pracy nadal zajmować się będzie Piotr Rykala. I to właśnie ich powołanie do
nowego zarządu budzi niesmak środowiska górniczego. Tym bardziej, iż
sam premier Donald Tusk uznał, iż obecne problemy Kompanii Węglowej
nie wynikają z obiektywnych uwarunkowań rynkowych, tylko ze złego
zarządzania spółką. Widać Rada Nadzorcza spółki uznała, iż jest inaczej.
A może jednak zwyciężyła zażyłość jej szefa Mariana Turka z Markiem
Uszko? Kiedy ostatnio zapytano mnie dlaczego tak bardzo mi spieszno,
by opuścić Kompanię Węglową i trafić do Jastrzębskiej Spółki Węglowej
powiedziałem: Kompania Węglowa jest spółką znacznie bardziej podatną na wpływy polityczne. Szanse, żeby Kompanią zarządzali fachowcy z
prawdziwego zdarzenia są niewielkie. Co nowy zarząd, to nowe rozdanie
polityczne. Efekty takich gierek widać dziś w całej rozciągłości.
Czy ktoś przyzna, że nie miałem racji?
Krzysztof Leśniowski
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RZMOWY ZWIĄZKI-RZĄD

Pierwszych pięć konkretów
W przypadku Kompanii Węglowej to związkowcy mają dużo więcej racji niż zazwyczaj i mają naprawdę obiektywne
powody troski, czy wkurzenia na to, co się działo w Kompanii Węglowej – powiedział premier Donald Tusk obiecując
konkrety, które pomogą branży górniczej. Pierwsze kroki są obiecujące, ale czy po 25 maja będzie podobnie?
Mniej więcej w połowie kwietnia tymczasowy zarząd Kompanii
Węglowej zdecydował o przestoju
ekonomicznym trwającym od 28
kwietnia do 4 maja we wszystkich
zakładach spółki. W kopalniach zawrzało. Centrale związkowe postanowiły, iż we wtorek 29 kwietnia ulicami Katowic przejdzie manifestacja
górniczych związków zawodowych.
– Jeżeli nie będzie reakcji rządu, 19
maja zorganizujemy demonstrację w
Warszawie – zapowiedział Jarosław
Grzesik, szef górniczej Solidarności.
- Ta decyzja przelała czarę goryczy.
To wygląda na wstęp do zamykania
kopalń, co w konsekwencji spowoduje utratę dziesiątek tysięcy miejsc
pracy. Jedno miejsce pracy na dole
generuje kilka etatów w otoczeniu
górnictwa. Likwidacja kopalń oznaczać będzie społeczną i gospodarczą
degradację całego regionu – stwierdził przewodniczący górniczej Solidarności.
Na apel górniczych central
związkowych do Katowic zjechało
ponad 12 tys. górników, którzy dali
dość jasno do zrozumienie, iż jeśli
rząd nie zainteresuje się problemami
branży to wkrótce wyrażą swą złość
na ulicach stolicy.
Na reakcję rządu nie trzeba było
długo czekać.
- W przypadku Kompanii Węglowej to związkowcy mają o wiele więcej racji – powiedział premier Donald
Tusk pytany, o ocenę sporu pomiędzy
pracownikami spółki a jej zarządem.
I zapowiedział swoją wizytę na Śląsku. 7 maja w gmachu Śląskiego
Urzędu Wojewódzkiego doszło do
tzw. „szczytu węglowego” z udziałem

premiera, ministrów, ekspertów, pracodawców i związkowców.
Uzgodniono powołanie trzech
zespołów roboczych: pierwszy zajmie się opracowaniem założeń do
rządowej strategii dla górnictwa,
drugi rozwiązaniami łagodzącymi skutki wdrażania unijnego
Pakietu Klimatycznego, a trzeci
bieżącymi problemami sektora.
Szef rządu wydał dyspozycje podległym sobie urzędnikom, aby w
ciągu 29 dni przygotowali analizy
i propozycje rozwiązań problemów podnoszonych przez związki zawodowe. Zapowiedział też
spotkanie w tym samym gronie
za 30 dni. Równocześnie strona
związkowa otrzymała zaproszenie do Warszawy na spotkanie 16
maja w Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów. W odpowiedzi Międzyzwiązkowy Sztab Protestacyjno-Strajkowy Górniczych Central
Związkowych zdecydował o przesunięciu terminu manifestacji w
Warszawie z 19 maja na 16 czerwca, by dać rządowi czas na przygotowanie konkretnych rozwiązań.
Podczas spotkania w Kancelarii Premiera przyjęto wstępne
ustalenia co do sposobów rozwiązania pięciu konkretnych problemów, m.in. ograniczenia importu
węgla i odroczenia terminu spłaty
długów przez Kompanię Węglową
SA (patrz ramka).
Kolejne spotkanie przedstawicieli górniczych central związkowych z premierem ma się odbyć
przed 5 czerwca. - Wtedy ocenimy,
czy te wszystkie ustalenia, które
poczyniliśmy, podczas rozmów 6,

7 i 16 maja, są realizowane. Ocenimy też, czy elementy długofalowe, o których rozmawialiśmy i w
Katowicach, i w Warszawie, czyli
strategia dla górnictwa węgla kamiennego i nowa ustawa górnicza,
nabierają realnego kształtu. Jeżeli
sprawy nie będą szły w pożądanym kierunku, potrzebna będzie
wspólna, ostra i zdecydowana
reakcja. Dlatego cały czas podkreślam, że pozostajemy w gotowości
i nie odwołujemy manifestacji
zapowiedzianej na 16 czerwca.
O tym, czy górnicy zostaną zmuszeni do pojawienia się na ulicach
Warszawy, zdecyduje postawa
rządu – komentuje przewodniczący górniczej „Solidarności” Jarosław Grzesik.
Przewodniczący górniczej „S”
Jarosław Grzesik pytany przez
dziennikarzy, czy związkowcy nie
obawiają się, że po wyborach do
Parlamentu Europejskiego prace
nad ratowaniem sektora górniczego zwolnią stwierdził, że ma nadzieję, iż tak się nie stanie. „To nie
są pierwsze i nie ostatnie wybory.
Trzeba pamiętać o tym, że z punktu widzenia polityków są one chyba
najmniej istotne. Te, które będą za
kilkanaście miesięcy, będą bardziej
istotne. Oni mogą +zrobić nas w
konia+ tylko raz, bo tego drugiego
razu już nie będzie” - powiedział.
Pierwsze zebranie zespołu powołanego do opracowania założeń
rządowej strategii dla górnictwa
węgla kamiennego odbyło się 20
maja.
Jac, mj

CO OBIECAŁ TUSK
1. Jest propozycja wprowadzenia mechanizmów ograniczających import węgla.
Wprowadzenie ceł ze względów prawnych nie jest możliwe, ale znaleziony został
inny sposób. Rząd zobowiązał się, że wprowadzi system koncesji i certyfikatów dla
handlujących sprowadzanym do Polski węglem. To oznacza, że państwo będzie ten import kontrolować. Powinno to, po pierwsze uciąć oszustwa z tym importem związane,
takie jak mieszanie węgla rosyjskiego z polskim i sprzedawanie po zaniżonych cenach,
a po drugie ograniczyć szarą strefą, która kradnie nam część rynku krajowego oraz
ogranicza popyt na nasz, polski węgiel. Ponadto wymóg posiadania koncesji sprawi,
że część handlarzy importowanym węglem zwinie swoje interesy, bo przestanie się
im to opłacać.
2. Kolejne ustalenie dotyczy usprawnienia sprzedaży węgla. Była już o tym
mowa w Katowicach, ale w Warszawie to, co było tylko deklaracją, nabrało realnych
kształtów. Mamy zapewnienie, że powstanie polska, państwowa sieć sprzedaży węgla.
Polski węgiel ma mieć w całym kraju bardziej zbliżoną cenę. Powstanie państwowych
składów wreszcie sprawi, że na węglu będzie zarabiał jego producent, czyli kopalnia,
a nie kolejni pośrednicy windujący ceny tak, że węgiel u nich był trzy razy droższy niż
na bramie kopalni. Wszyscy zarabiali, tylko nie my. To powinno też poprawić generalnie sprzedaż naszego węgla w kraju, a tym samym pozwolić ustabilizować produkcję,
czyli nasze miejsca pracy i nasze zarobki.
3. Poprawa sprzedaży i zysków na rynku odbiorców indywidualnych to jedna
sprawa, ale jest też dobry pomysł na poprawę sprzedaży dla energetyki zawodowej.
Opracowywany jest zarys mechanizmu, który spowoduje, że import energii, który
zabiera rynek naszemu węglowi energetycznemu przestanie rosnąć, lecz zacznie
spadać. W polskich sieciach energetycznych powinien płynąć prąd prawie wyłącznie z
polskiego węgla. To w dłuższym okresie da nam stabilny poziom sprzedaży na rynku
węgla dla energetyki zawodowej, czyli znowu stabilizację miejsc pracy i pewność
wynagrodzeń.
4. Premier zobowiązał się, że spłata długów po dawnych spółkach węglowych,
która dobija bilans Kompanii Węglowej, zostanie odłożona w czasie. Będzie to zrobione za pomocą znowelizowanej ustawy, w trybie pilnym, na szybkiej ścieżce legislacyjnej. To jest tzw. prolongata spłaty zadłużenia. Chodzi o ponad 350 mln zł. Jest to
bardzo ważne. Ta prolongata pozwali nabrać Kompanii oddechu i może oznaczać, że w
najbliższych kilku miesiącach nie powinno być problemów z wypłatami w Kompanii.
5. Następna bardzo ważna sprawa dotyczy innego długu. Chodzi o spłatę obligacji
Kompanii wyemitowanych na sumę ponad miliarda złotych. Podczas rozmów z rządem
zapadły ustalenia, że spłatę tego zobowiązania mogą wziąć na swoje barki inne firmy
państwowe w zamian za część udziałów w Kompanii. Prawdopodobnie może to być
m.in. Węglokoks, ale ostateczna decyzja co do tego, jakie to będą firmy, jeszcze nie
zapadła.

opinie



KOMPANIA WĘGLOWA

Jak uzdrowić sprzedaż węgla?

Obecne problemy ze sprzedażą węgla w Kompanii Węglowej są efektem arogancji i pychy jakie udzieliły się zarządzającym spółką w ostatnich kilku latach – uważa szef sprzedaży w jednej z kompanijnych kopalń. Niestety, nie zgodził się,
by występować pod swoim nazwiskiem dzieląc się z nami swoimi obserwacjami na temat sprzedaży węgla w spółce.
Czy trudno jest dziś sprzedać węgiel?
Bardzo trudno.
Decydują o tym obiektywne przesłanki czy może błędy
organizacyjne?
Powiem tak – niektóre osoby
ze ścisłego kierownictwa spółki
pomogły w znaczący sposób dekoniunkturze. Kiedy stanowisko szefa
sprzedaży piastował wiceprezes
Zbigniew Paprotny sprawy miały
się dobrze, kiedy odszedł w niewyjaśnionych okolicznościach zaczęła się tragedia. Kotlarek i Brejdak
odpowiedzialni za sprzedaż byli
nieporozumieniem. Był moment,
że otrzymywaliśmy za GJ 15 zł i zarząd czekał, aż cena węgla osiągnie
jeszcze wyższy pułap. Tymczasem
Paprotny chciał, by spółka reagowała odpowiednio na zmieniającą
się sytuację rynkową. On wiedział,
że cena 15 zł to górny pułap i gromadzące się zapasy trzeba szybko
sprzedać. Chciał przede wszystkim obniżyć zdecydowanie ceny
na ten węgiel, który stał się trudny
w sprzedaży. Mało tego, należało
wówczas podpisać kontrakty długoterminowe z energetyką. Tak się
nie stało, w efekcie czego straciliśmy rynek.
Innym problemem, obiektywną trudnością jest coraz szersze
wykorzystanie w polskiej energetyce biomasy, która wpłynęła
istotnie na rynek paliw energetycznych. Co gorsza, nie jest to
biomasa pochodząca z Polski, której uprawa miała wesprzeć naszą
wieś. Dziś głównie wykorzystuje
się orzechy kokosowe pochodzące
z egzotycznych zakątków, które,
notabene są dotowane, żeby to
się opłacało! To dziadostwo także
zajęło nam część rynku, przede
wszystkim zarezerwowanego do-

tąd dla niskokalorycznego węgla z
naszych kopalń.
Kwestia biomasy jest chyba nieco poza zasięgiem konkurencyjnym, ale węgiel zza
wschodu chyba już nie. Można
było się bronić?
Można było, ale nie stworzono
mechanizmów obronnych - systemu alarmowego, który przy dojściu
do określonej wielkości zapasów
nakazywałby podjęcie określonych
działań marketingowych. Weźmy na to, dochodzimy do 2 mln
ton zwałów, zapala się czerwone
światełko nakazujące podjęcie natychmiastowych działań, by nie
zgubić rynku. Linia – nazwijmy to
– demarkacyjna opłacalności sprowadzania węgla z śląskich kopalń
dramatycznie przesunęła się na
południe. Północ kraju oddaliśmy
konkurencji, głównie importerom
węgla.
Co znaczy podjęcie natychmiastowych działań, skoro jakość węgla pozostawiała wiele
do życzenia?
Moim zdaniem trzeba było
przeprowadzić transakcje wiązane z wybranymi odbiorcami
– sprzedać im po bardzo dobrej
cenie węgiel niskiej jakości, w zamian za to, że wzięliby od nas po
normalnej cenie dobry węgiel,
którego potrzebowali. Tylko to
trzeba było zrobić w odpowiednim czasie. Wiadomo, że na zwałach zalega węgiel niskiej jakości.
Dziś trzeba sprzedać ten węgiel za
wszelką cenę, bo inaczej za kilka
miesięcy jego sprzedaż skumuluje
się z problemami wynikającymi ze
sprzedaży sezonowej. To powinna być nauczka na przyszłość dla
osób zarządzających tą spółką. W
Kompanii Węglowej produkuje się

bezmyślnie węgiel nie bacząc na
to czy uda się go sprzedać, a później od handlowców wymaga się,
by węgiel „niesprzedawalny” typu
16, sprzedali jak każdy inny węgiel. Sprzedaż węgla musi być na
pierwszym miejscu w strategicznym planowaniu produkcji. Co z
tego, że górnicy nafedrują 12 tys.
ton urobku i są zadowoleni, że zrealizowali plan, skoro połowa z tego
to kamień! Zanim rozpocznie się
wydobycie z danej partii należy się
zastanowić czy ten węgiel uda się
sprzedać. Ja rozumiem, że pewne
partie złoża z kiepskim węglem
trzeba wybrać, żeby dostać się do
lepszego węgla, ale jak już pojawia
się taka sytuacja to należy tak projektować wydobycie, by pożenić
produkcję kiepskiego węgla z produkcją dobrego z innych partii, tak
by efekt był w miarę zadowalający.
Czasami nie warto gonić za ilością,
trzeba myśleć o jakości.
Można dziś temu coś zaradzić?
Nie wiem, może należałoby słaby węgiel wzbogacić wykorzystując
do tego np. kontenerowe zakłady
przeróbcze jakie wykorzystuje w
swojej produkcji Haldex. Nie jestem
jednak specjalistą od jakości węgla,
więc trudno mi się jednoznacznie
wypowiadać na ten temat.
Handel to także ludzie i ich
umiejętności w nawiązaniu
relacji z klientami.
Zgadza się. I to jest poważny
problem Kompanii Węglowej, a
zwłaszcza centrali. Po wiceprezesie Paprotnym odeszli z Kompanii
Mirosław Gross dyrektor pionu
sprzedaży, a następnie Mariusz
Drapała, dyrektor Biura Klientów
Strategicznych i nagle okazało
się, że Kompanii brakuje fachow-

Nagle okazało się,
że Kompanii brakuje
fachowcówod zarządzania
sprzedażą, bo odeszli
strategiczni ludzie.
W centrali spółki zapanował
– co tu ukrywać
– nepotyzm. Wystarczyłoby
się przyjrzeć niektórym
powiązaniom
rodzinnym, sięgającym
aż rady nadzorczej.

ców od zarządzania sprzedażą,
bo odeszli strategiczni ludzie. W
centrali spółki zapanował – co
tu ukrywać – nepotyzm. Wystarczyłoby się przyjrzeć niektórym
powiązaniom rodzinnym, sięgającym aż rady nadzorczej. Czyż nie
jest skandalem to, że członek rodziny jednego z dyrektorów w pionie handlowym jest autoryzowanym sprzedawcą Kompanii? A to
nie jest odosobniony przypadek.
Ci ludzie odebrali handlowcom
na kopalniach, wśród których jest
wielu świetnych fachowców, niemal wszelkie kompetencje. Ja kiedyś, niemal pół roku spędzałem w
delegacjach, bo na tym ta robota
polega, żeby jeździć po klientach,
sprawdzać czy są zadowoleni. W
tej pracy trzeba mieć przyjaciół
po drugiej stronie, bo dzięki temu
pozyskuje się cenne informacje.
Kolega z elektrowni dzwoni i zawczasu mnie informuje – Słuchaj,
bierzemy węgiel z importu. Mam

tę wiedzę, mogę odpowiednio zareagować – Wstrzymaj się, sprzedam ci węgiel 2 zł taniej. Niestety, dobra koniunktura na węgiel
w ostatnich latach sprawiła, że w
Kompanii Węglowej czekało się na
klienta siedząc na stołku. I niektórzy zachowują się tak, jakby dalej
trwała hossa. Proszę mi uwierzyć,
nie mówię tego, żeby komuś dopiec, tak jest.
W nowym zarządzie za
sprawy handlu odpowiadać
będzie Michał Sobel, były prezes Węglokoksu. Poradzi sobie?
Znam go i szanuję, bo to świetny fachowiec. Liczę na to, choć uważam, że zadanie ma bardzo trudne.
Będzie musiał się narobić, by wyczyścić tę stajnię Augiasza. Rozrost
administracyjny pionu sprzedaży
jest porażający. Za niedługo jedna
osoba będzie tam odpowiadała za
jednego odbiorcę, choć to naprawdę
powinna być już nasza robota, ale
żeby było śmieszniej, doszło już do
tego, że ja mam swojego opiekuna w
centrali. Ufam, że Michał Sobel sobie z tym poradzi, o ile nie zabraknie mu cierpliwości. Na jego miejscu porozsyłałbym po kopalniach
fachowców z centrali, bo myślę, że
większość z nich pozapominała już
jak wygląda kopalnia.
To co Wy robicie na kopalniach?
W zasadzie tylko zajmujemy się
logistyką sprzedaży. Czasami udaje
mi się załatwiać coś za plecami centrali wykorzystując dotychczasowe
znajomości rynkowe, by moja kopalnia mogła jako tako funkcjonować.
Rozmawiał:
Jacek Srokowski
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Liczę na współpracę
ze związkami
Rozmowa z Mirosławem Tarasem, tak by efekty ekonomiczne spółki
węglowej były jak najlepsze.
prezesem Kompanii Węglowej
Brzeszcze, Halembę, Bobrek-Centrum, Sośnicę-Makoszowy i Pokój - którą kopalnię
w pierwszej kolejności chce
Pan zamknąć?
A skąd takie przypuszczenia, że
chciałbym którąkolwiek z nich zamknąć?
Sam Pan to przecież powiedział.
Nic takiego nie powiedziałem.
Podczas jednego z paneli Europejskiego Kongresu Gospodarczego
zauważyłem jedynie, że wydobycie
w wymienionych przez Pana kopalniach jest prowadzone w bardzo
złych warunkach.
No dobra, ale stwierdził
Pan, że dostrzega co najmniej
jedną kopalnię, której nie uda
się uzyskanie rentowności. Co
przez to rozumieć?
Tylko to co powiedziałem. Proszę zauważyć, że funkcję prezesa
Kompanii Węglowej sprawuję zaledwie od dwóch tygodni. Mam wciąż
za mało wiedzy, by podejmować
konkretne decyzje. Dlatego też już
na wstępie mojego urzędowania
zleciłem dyrektorom wszystkich
kopalń spółki oszacowanie kosztu
krańcowego dla każdej z kopalń.
Przypomnę tylko, że jest to koszt
jaki ponosi producent w związku ze
wzrostem wielkości produkcji danego dobra o jednostkę, w naszym
przypadku tony węgla. Niestety,
dotąd nikt takich wyliczeń nie prowadził w Kompanii Węglowej, a jest
to fundamentalne wyliczenie, które
pozwala określić z jakich kopalń i w
jakich ilościach powinien być wydobywany i sprzedawany węgiel,

Czyli potwierdza Pan nasze
obawy.
Ależ absolutnie niczego nie potwierdzam. Daję tylko do zrozumienia, że nic nie jest przesądzone w
kwestii przyszłości kopalń tej spółki. Receptą nie jest natychmiastowe
zamknięcie 5 kopalń, zwolnienie 15
tys. ludzi i ograniczenie kosztów o
20 proc., bo to jest niemożliwe. Jeśli już dojdzie do trudnych decyzji
to będzie stopniowy proces, wszystkim pracownikom będziemy się starali zaoferować miejsca pracy. Chcę
uspokoić pracowników Kompanii
Węglowej, że o brutalnych zwolnieniach nie będzie mowy.
Jeśli...
Owszem, jeśli, bo na chwilę
obecną muszę poznać potencjał i
możliwości każdej z kopalń. Może
się okazać, że przy określonych
działaniach
racjonalizujących
każda z kopalń spółki okaże się
sprawnie funkcjonującym organizmem gospodarczym. Kilka dni
temu odwiedzili mnie związkowcy z kopalni należącej do Kompanii, której koszty wydobycia są
niewspółmiernie wysokie do cen
uzyskiwanych za węgiel. To była
bardzo konstruktywna dyskusja,
podczas której moi rozmówcy sami
wskazywali na szereg wewnętrznych nieprawidłowości, które od
lat trawią ich kopalnię i w efekcie
powodują nadmierne koszty jej
funkcjonowania. Kiedy niedawno
mówiłem, że związki zawodowe
muszą zrozumieć jedną rzecz, że
nie będą recenzentami programu
naprawczego spółki, tylko będą jego
współautorami to właśnie miałem
na myśli tego rodzaju współpracę

co wspomniana rozmowa. Tego
właśnie oczekuję od związkowców
- wskazanie nieprawidłowości występujących w ich zakładach, które
generują niepotrzebne koszty.
A nie dzieją się one w centrali spółki?
Nie wykluczam tego. Należałoby się poważnie zastanowić nad
tym, czy centrala spółki nie wymaga “odchudzenia”, czyli dopasowania jej poziomu zatrudnienia do
potrzeb rzeczywistych. Uważam
bowiem, że część prac w centrali i
kopalniach niepotrzebnie się powiela. Zapewniam także, że koszty działań naprawczych w spółce
zostaną równo rozłożone między
wszystkimi pracownikami, nie będzie lepszych i gorszych. Mało tego,
wszelkie oszczędności rozpoczną
się od zarządu i osób ścisłego kierownictwa.

HOLDING

Zagrożone wypłaty?
Na zwałach Katowickiego Holdingu
Węglowego leży ponad 1,6 mln ton
węgla wartości 450 mln zł. Sprzedaż
ze względu na porę roku jest słaba.
Czy wystarczy na wypłaty? - docieka
Dziennik Zachodni. Związkowcy twierdzą, że może być kłopot, bo jeden z
banków w czwartek (15 maja) odmówił
Holdingowi pieniędzy, których potrzeba
m.in. na płace.
Wojciech Jaros, rzecznik Holdingu,
w imieniu zarządu mówi, iż sytuacja
spółki gwarantuje wypłaty w czerwcu
i w kolejnych miesiącach. Trwają rozmowy z bankami, które mają zapewnić
finansowanie operacyjne spółki wobec
tego, że w pierwszych miesiącach roku
2014 sprzedaż węgla była niższa od
zakładanej.

- KHW nie jest wyjątkiem, trudna
sytuacja, w jakiej znajduje się cały sektor węglowy też go nie omija. Sytuacja
spółki gwarantuje jednak wypłaty wynagrodzeń. Zewnętrzne finansowanie
jest nam potrzebne dla utrzymania
wiarygodności Spółki, wywiązywania
się przez nią ze zobowiązań zgodnie z
terminami zapisanymi w umowach, co
KHW SA do dnia dzisiejszego realizuje
- zapewnia rzecznik Holdingu.
Katowicki Holding Węglowy miesięcznie wydaje na płace swojej załogi
ok. 100 mln zł brutto. Póki co, deklarowane wpływy ze sprzedaży węgla w
KHW wynoszą około 300 mln zł brutto
miesięcznie.
jac

Wróćmy do kopalń. Co się
stanie jeśli działania, jak to
Pan określił racjonalizujące
nie przyniosą efektów i poszczególne kopalnie będą w
dalszym ciągu generowały
straty?
Na obecną chwilę musimy wyliczyć koszty krańcowe kopalń,
które rzecz jasna nie mogą dotykać tak delikatnych sfer jak bezpieczeństwo pracy. Trzeba sobie
jasno odpowiedzieć na kilka podstawowych pytań - jaki poziom
wydobycia jest dla danej kopalni
optymalny, by mogła ona produkować najtaniej, jak tylko jest to
możliwe; jaki należałoby ponieść
poziom inwestycji; w co należałoby
zainwestować, by określony koszt
krańcowy osiągnąć. Dopiero kiedy
uzyskamy tę wiedzę będziemy decydować co zrobić z daną kopalnią.
Dotychczas zamiast łożyć nacisk
inwestycyjny na te kopalnie, w których produkcja węgla jest obiektywnie rzecz biorąc najtańsza,
gdzie uzyskiwana akumulacja jest
najwyższa, inwestowano po trochu
w każdą z kopalń i to było, moim
zdaniem poważnym błędem. Gdyby te działania były bardziej przemyślane, oparte na ekonomicznych
przesłankach, być może dziś Kompania Węglowa znajdowałaby się w
zupełnie innej sytuacji.
Ale wracając do Pańskiego pytania, po dokonaniu wspomnianej
analizy będziemy zastanawiać się
co zrobić z kopalniami, gdzie różnice pomiędzy kosztami a uzyskiwanymi cenami są najwyższe. Liczę
tu na współpracę ze związkami zawodowymi, bo chciałbym, żebyśmy
wspólnie zastanawiali się w jaki
sposób zakopać dziurę powstałą
pomiędzy kosztami a przychodami. Można to oczywiście zrobić



ograniczając zatrudnienie i płace,
ale uważam, że w takiej strukturze
jak Kompania Węglowa najsensowniejszym rozwiązaniem będzie
ograniczenie wydobycia w określonych kopalniach z jednoczesnym
przerzuceniem części załogi do kopalń, gdzie można uzyskać wyższą
efektywność. Jeżeli podniesiemy
wydajność w Kompanii, to wyprodukujemy odpowiednią ilość taniego węgla i będziemy mogli go
sprzedać. To jest klucz do sukcesu
tej spółki. Na tle najlepszych kopalń
takich jak Bogdanka efektywność
w Kompanii Węglowej jest wciąż
niska. Proszę sobie wyobrazić, że
kopalnia, która zatrudnia kilka tysięcy osób sprzedaje do 80 tys. ton
węgla dziennie! To niewiele mniej
niż Kompania Węglowa, która zatrudnia ponad 50 tys. osób! Powtórzę to raz jeszcze: wynagrodzenia w
Kompanii Węglowej nie są wielkim
problemem, problemem jest przede
wszystkim wydajność. Chciałbym
jednak podkreślić, że ograniczenie
wydobycia w danym miejscu nie
oznacza zamknięcia danej kopalni.
Rynek węgla podatny jest na cykle
koniunkturalne. To, że dziś w określonych kopalniach wydobycie nie
jest opłacalne nie oznacza, że będzie
tak samo kiedy ceny węgla pójdą w
górę. Daleki jestem od poglądów,
że nierentowne kopalnie należy
zamknąć, zalać, zrównać z ziemią.
Pojęcie trwałej nierentowności w
górnictwie jest pojęciem względnym. W latach 90. ubiegłego wieku
wspomniana Bogdanka uchodziła
za kopalnię trwale nierentowną. Z
perspektywy czasu widać, jak błędne było to założenie.
A co do wynagrodzeń, to
czy najbliższe wypłaty są zagrożone?
Nie, staraniem nowego zarządu
spółki udało się zgromadzić środki
na co najmniej dwie wypłaty. Co będzie dalej trudno dziś powiedzieć,
wszystko zależy od tego czy spółka
odzyska płynność finansową, co na
chwilę obecną jest naszym głównym problemem. Pracujemy jednak
intensywnie nad tym, żeby wrócić
na właściwe tory.
Rozmawiał:
Jacek Srokowski
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Dzień górniczego gniewu

12 tysięcy demonstrantów, górników ze wszystkich spółek węglowych funkcjonujących na Śląsku, protestowało 29 kwietnia w Katowicach przeciwko nieudolnemu zarządzaniu sektorem i sprowadzaniu węgla z zagranicy, choć na zwałach zalega kilka milionów ton rodzimego surowca. W dużej mierze dzięki tej demonstracji rząd z premierem Donaldem Tuskiem na
czele zainteresował się problemami branży górniczej.
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Projekt Unii Energetycznej
bez szans na realizację?
Obawy przed potencjalnym zagrożeniem ciągłości dostaw rosyjskiego gazu do Unii Europejskiej i przedstawiony
przez premiera Donalda Tuska projekt stworzenia Europejskiej Unii Energetycznej - te tematy zdominowały majowe
zebranie obradującej w Brukseli Sektorowej Komisji Dialogu Społecznego w Przemyśle Wydobywczym z udziałem
przedstawicieli Polski, w tym Krzysztofa Leśniowskiego reprezentującego górniczą „Solidarność”.

Przedstawiciele Polski w Sektorowej Komisji Dialogu Społecznego. Od lewej: Dariusz
Potyrała (Związek Zawodowy Górników w Polsce), Zygmunt Borkowski (Związek
Pracodawców Górnictwa Węgla Kamiennego) i Krzysztof Leśniowski (Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność”).
Miesiąc temu reprezentujący
Polskę związkowcy zostali poproszeni o przygotowanie analizy projektu Europejskiej Unii Energetycznej.
Przypomnijmy, że premier zaproponował sześć wymiarów Unii,
których wdrożenie zapewniłoby państwom członkowskim UE
znacząco większe bezpieczeństwo
energetyczne:
- stworzenie skutecznego mechanizmu solidarności gazowej na
wypadek kryzysów dostaw,
- zwiększenie finansowania budowy ze środków Unii Europejskiej
infrastruktury zapewniającej solidarność energetyczną, szczególnie
na wschodzie UE (nawet do 75 pro-

cent wartości projektów),
- wspólne zakupy energii,
- rehabilitację węgla jako źródła
energii,
- wydobywanie gazu łupkowego,
- radykalną dywersyfikację dostaw gazu do UE.
W przedstawionej analizie
przedstawiciele Polski wskazali, że
projekt przedstawiony przez premiera jest cenną ideą. Podstawowym problemem pozostaje jednak
praktyczna realizacja jego poszczególnych punktów, a ściślej - brak
takiej możliwości przy obecnej polityce państw członkowskich UE
oraz Unii jako całości. Zbudowanie
solidarności gazowej jest - według
nich - mało prawdopodobne, na co

wskazuje budowa rurociągu Nord
Stream z Rosji do Niemiec z pominięciem państw Europy ŚrodkowoWschodniej przy jednoczesnym zakazie dostarczania nadwyżek gazu
przez europejskich importerów
gazu rosyjskiego np. Ukrainie.
Podkreślono, że budowa połączeń transgranicznych, które umożliwiłyby przekazywanie energii z
jednych państw członkowskich do
drugich, byłoby z kolei niekorzystne dla krajów posiadających przestarzałe elektrownie, bo dałoby
możliwość importu taniej energii
wytwarzanej przez znacząco dotowanych producentów z bogatszych
państw UE. - W wyniku realizacji
takiego postulatu musi nastąpić
spadek rentowności węgla powodujący zahamowanie inwestycji w
nowe elektrownie w krajach posiadających własne zasoby tego nośnika. Sytuacja taka chociaż korzystna
dla krajów dysponujących nadmiarem energii będzie czynnikiem
zagrażającym
bezpieczeństwu
energetycznemu importerów oraz
całej UE - czytamy w raporcie podsumowującym projekt Unii Energetycznej. Zwrócono też uwagę, że
coraz większe uzależnianie się od
zewnętrznych źródeł wytwarzania
energii utrudni bilansowanie systemów krajowych, zwiększając ich
wrażliwość na zjawisko tzw. blackoutu (przerw w dostawie energii).
Realizację najbardziej znanego
punktu projektu, w myśl którego
Unia dokonywałaby wspólnych zakupów nośników energii, uniemożliwia
natomiast fakt, iż większość umów

na dostawy gazu negocjują przedsiębiorstwa energetyczne, a nie rządy.
W podsumowaniu dokumentu
związkowcy po raz kolejny zaznaczyli,
że wobec niewielkich szans na realizację projektu przedstawionego przez
premiera Tuska, priorytetem dla Polski
powinno być dążenie do wstrzymania
realizacji obecnej polityki klimatycznej Unii Europejskiej i zastąpienia jej
politykami krajowymi.
Po przedstawieniu raportu
przeprowadzono dyskusję. - Przedstawiciele Hiszpanii posunęli się
nawet dalej niż my i otwarcie stwierdzili, że Komisja Europejska to
„ekipa bankowo-korupcyjna” - relacjonuje Krzysztof Leśniowski. A ja bym chciał zwrócić uwagę na
inny czynnik. Myślę o byłych politykach, takich jak kanclerz Niemiec
Gerhard Schröder czy premier Finlandii Paavo Lipponen. Oni znakomicie zabezpieczyli swoje własne
interesy i posiadając stosowną
wiedzę oraz kontakty, zostali zatrudnieni przez zależne od Rosji
spółki nie po to przecież, by dbać
o interes Unii Europejskiej czy
nawet swoich krajów. Teraz mamy
skandal z naszym politykiem,
byłym prezydentem Aleksandrem
Kwaśniewskim, „dorabiającym” sobie w firmie ministra z ekipy obalonego przywódcy Ukrainy Wiktora
Janukowycza, a w swoim czasie
lobbującym na rzecz spółki Acron,
rosyjskiego producenta nawozów,
który próbował przejąć kontrolę
nad Zakładami Azotowymi w Tarnowie-Mościcach. Nie dość zatem,

Zwracam się do Was z prośbą o poparcie kandydatury Posła Stanisława Szweda do Parlamentu
Europejskiego w wyborach 25 maja 2014 roku. Nasz
kolega znalazł się na
4 miejscu reprezentując śląską listę Prawa i
Sprawiedliwości.
• Stanisław Szwed już po raz czwarty sprawuje
mandat Posła na Sejm RP. Będąc wiceprzewodniczącym Komisji Polityki Społecznej i Rodziny zabiega o
poszanowanie praw pracowniczych i związkowych.
• Od 1980 roku jest członkiem NSZZ „Solidarność”, w której pełnił różne funkcje, od przewodniczącego Komisji Zakładowej, zastępcy przewodniczącego Zarządu Regionu, przewodniczącego Regionalnej
Sekcji Metalowców, aż po członka Komisji Krajowej.
• Od 2006 roku jest przewodniczącym Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”.

Stanisław

że musimy się zmagać z Rosją jako
taką, to wewnątrz Unii działa prorosyjska „piąta kolumna” złożona z
polityków niby europejskich. Fakt
ten z pewnością nie ułatwia tworzenia solidarności energetycznej
między państwami stanowiącymi
podobno „jedną wielką rodzinę” dodaje.
Przedstawiciel „S” wskazuje, że
UE już dawno odcięła się od swoich korzeni. Przestała być ponadnarodową
organizacją gospodarczą mającą
gwarantować pokój na kontynencie w oparciu o rozwój na bazie
przemysłu węglowego i stalowego
(taką organizacją był pierwowzór UE
- utworzona w 1952 roku Europejska
Wspólnota Węgla i Stali). Zdaniem
Leśniowskiego, współczesna Unia
Europejska jest przede wszystkim środkiem nacisku krajów
zamożniejszych na mniej zamożne
pod szczytnymi hasłami integracji.
Ale są i pozytywy.
- Po tylu latach i tylu sporach
w ramach Sektorowej Komisji
Dialogu Społecznego wyraźnie
widać, że koledzy z innych krajów
dostrzegają zagrożenia płynące
z nadmiernego uzależniania się
od jednego dostawcy energii czy
ze sztucznego wspierania drogich
rozwiązań energetycznych kosztem węgla, co musi przełożyć się
na likwidację tysięcy miejsc pracy.
To jest połowa sukcesu. Pełny sukces będzie wtedy, gdy gremia
zarządzające Unią Europejską
zaczynają myśleć o interesie kilkuset milionów mieszkańców kontynentu, a nie własnych kieszeniach
- mówi Leśniowski. - Mamy szansę,
by choć częściowo ich do tego
zmusić. 25 maja powinniśmy, jako
mieszkańcy Śląska, wybrać takich
ludzi do Parlamentu Europejskiego,
którzy cokolwiek wiedzą na temat
przemysłu wydobywczego i będą
węgiel wspierać, zamiast bawić się
nie mającymi najmniejszego znaczenia dla 99 procent społeczeństwa
kwestiami typu ideologia gender. Od tego z pewnością nikomu
nie przybędzie, za to wywołany
nieodpowiedzialną polityką upadek
sektora wydobywczego doprowadzi do gigantycznego bezrobocia
i tragedii setek tysięcy ludzi - podsumowuje związkowiec.
Marek Jurkowski

• Również w 2006 roku otrzymał Tytuł Człowieka Roku „Tygodnika Solidarność”.
Kluczowym celem jego działalności na poziomie
„Europarlamentu” będzie walka z zapisami niekorzystnego pakietu klimatyczno-energetycznego, zabieganie o poszanowanie praw pracowniczych oraz
umacnianie dialogu na linii związki zawodowe – Unia
Europejska.
Niezwykle istotną sprawą jest, aby „Solidarność” miała w przyszłym Parlamencie Europejskim
sprawdzonych ludzi do jakich bez wątpienia zalicza
się Stanisław Szwed.
Jarosław Grzesik
Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego
NSZZ„Solidarność
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Papieski pomnik na dziedzińcu
wileńskiego progimnazjum
Kilkunastoosobowa delegacja związkowa złożona z przedstawicieli Sekretariatu Górnictwa i Energetyki (SGiE) NSZZ „Solidarność”,
Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego „S” oraz związkowego Regionu Śląsko-Dąbrowskiego odwiedziła Wilno, gdzie wzięła
udział w uroczystości odsłonięcia ufundowanego przez te struktury pomnika papieża Jana Pawła II. Monument stanął na dziedzińcu
tamtejszego progimnazjum noszącego papieskie imię.
Wydarzenie to wieńczy dziesięcioletni
etap współpracy SGiE ze szkołą, w której
70 nauczycieli kształci 750 dzieci, głównie polskich. Siedem lat temu związkowcy
ufundowali szkolny sztandar oraz stroje
ludowe dla miejscowego zespołu dziecięcego. Teraz przyjechali ponownie, by uroczyście odsłonić pierwszy wileński pomnik
polskiego papieża pod gołym niebem.

Dar pamięci i miłości

16 maja, tuż przed godziną 9., na dziedzińcu szkoły zebrało się kilkaset osób.
NSZZ „Solidarność” reprezentowali m.in.
przewodniczący SGiE Kazimierz Grajcarek, wiceprzewodniczący Sekcji Krajowej
Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność” Piotr Bienek i członek Rady Sekcji
Krzysztof Leśniowski oraz wiceprzewodnicząca Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Justyna Latos. Obecni byli politycy
związani z mniejszością polską: europoseł
i przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków
na Litwie Waldemar Tomaszewski, wiceminister edukacji i nauki Edyta Tamošiūnaitė
oraz wiceminister kultury Edward Trusewicz. Gospodarzami byli uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele z dyrektor placówki

panią Janiną Wysocką na czele.
- Przed 20 laty, podczas pielgrzymki
na Litwę, do zgromadzonych rodaków w
kościele Świętego Ducha Ojciec Święty
powiedział, że nigdy w życiu nie był w Wilnie, ale przez całe swoje życie był w nim
całym swoim sercem, całym swoim jestestwem. Ojciec Święty gorąco dziękował
Opatrzności Bożej za to, że w końcu go do
Wilna przyprowadziła - wspominała pani
dyrektor. - Dzisiaj, stojąc tu przed Wami,

pragnę gorąco i nieustannie dziękować
Opatrzności Bożej, że na dziedzińcu szkolnym naszego progimnazjum stanął pomnik
Ojca Świętego, który sprowadził do nas
tylu gości. Od dzisiaj jest on obecny nie tylko w naszych sercach i myślach, ale także
w tym widocznym znaku, w tym wielkim
darze pamięci i miłości - mówiła do zgromadzonych, składając wyrazy wdzięczności wszystkim trzem strukturom „S” za
ufundowanie monumentu.

Jan Paweł II - wytrwały, Boży
pielgrzym

Samego aktu odsłonięcia mosiężnej, około 2-metrowej postaci papieża
dokonali: reprezentujący związkowych
fundatorów Kazimierz Grajcarek i Waldemar Tomaszewski. Następnie wszyscy
uczestnicy uroczystości wzięli udział w
polowej mszy świętej koncelebrowanej
pod przewodnictwem biskupa pomocniczego archidiecezji wileńskiej Arūnasa
Poniškaitisa. Wśród koncelebransów był
kapelan SGiE ksiądz prałat Bernard Czernecki.
W wygłoszonej homilii biskup Poniškaitis odwoływał się do papieskich
słów wygłoszonych przed 21 laty pod
adresem wileńskiej młodzieży. - Jan Paweł II tak mówił do młodzieży: „Starajcie
się przede wszystkim pogłębiać osobisty kontakt z Chrystusem przez czytanie
Ewangelii, rozważanie tajemnic wiary i
modlitwy. Spotkanie z Chrystusem, wsłuchiwanie się w Jego głos i rozmowa z Nim
przybliżają człowieka do Boga i czynią
go bliskim dla braci”. Te słowa pozostają aktualne również dzisiaj. Zbliżając się



do Boga, jednocześnie zbliżasz się do
innego człowieka. Kierunek dla nas jest
jasny - wskazywał duchowny. - Spotkanie z Jezusem natchnęło Jana Pawła II
do przemierzenia tysięcy kilometrów po
całym świecie i do zaproszenia milionów
wiernych do otwarcia się na Jezusa i innych ludzi. Jan Paweł II był wytrwałym i
kochającym Bożym pielgrzymem, który
swoje posługiwanie na końcu ziemskiej
wędrówki ujął w proste, podsumowujące słowa: „Szukałem Was”. On żył pragnieniem dobrego pasterza, aby żadna z
zabłąkanych owiec nie zagubiła się. On
żył pragnieniem Jezusa, byśmy wszyscy
spotkali się w domu Ojca. By dom Ojca
był pełny i by naszej radości niczego nie
brakowało - zakończył kazanie wileński
biskup, podsumowując zarazem istotę
posługi kanonizowanego niecały miesiąc
temu papieża-Polaka.

Dziękczynienie w Ostrej Bramie

Po nabożeństwie uczniowie szkoły
zaprezentowali bogaty program artystyczny zawierający zarówno akcenty ludowe
(góralskie), jak i całkiem współczesne
kompozycje, za co w osobnym wystąpieniu podziękował przewodniczący SGiE.
- Przygotowałem sobie przemówienie,
a Wasz występ wszystko mi zrujnował żartował Kazimierz Grajcarek, dziękując
młodzieży za trud włożony w przygotowanie muzycznej oprawy uroczystości.
Drugiego dnia związkowej wizyty w
Wilnie jej uczestnicy zwiedzili najważniejsze zabytki tego miasta, a na zakończenie
wzięli udział we mszy świętej dziękczynnej, odprawionej w kaplicy Ostrobramskiej, gdzie znajduje się obraz Matki
Boskiej Ostrobramskiej Królowej Korony
Polskiej (Matki Boskiej Miłosierdzia).
Marek Jurkowski
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OPINIE Bogdan Marcinkiewicz Poseł do Parlamentu Europejskiego

Czy można przewidzieć ceny rosyjskiego węgla?
Polska od 10 lat jest pełnoprawnym
członkiem Unii Europejskiej, z tego
względu wiele kwestii związanych z
bezpieczeństwem energetycznym rozstrzyganych jest w Brukseli. Dlatego
niezwykle istotnym jest, by górnictwo
było dobrze reprezentowane tam, gdzie
decyzje zapadają. Wielokrotnie podnosiłem, że trudno mi wyobrazić sobie
polską energetykę bez udziału węgla.
Trudno także wyobrazić sobie, że jako
kraj, nie dążymy do tego, by kreować
politykę energetyczną UE, by nie tylko
być jej biernym wykonawcą. Podejmowane przez polski rząd próby mające na
celu uniezależnienie surowcowe – także
„alternatywne” w stosunku do węgla,
rozwiązania w postaci pozyskiwania
energii z gazu z łupków, energii słonecznej, energii wiatrowej, czy energii
atomowej – wszystkie są konieczne,
ale według mnie są niewystarczające i
wymagają podejścia systemowego. Premier Tusk zauważył, że to nie jest czas
na partyzantkę. Ostatnie wydarzenia za
wschodnią granicą pokazują, że musimy
jako państwo swoją gospodarkę, całą
infrastrukturę energetyczną oraz gazową budować w taki sposób, by stanowiły o przewadze nie tylko ekonomicznej,
ale także politycznej.
Nie ma sensu szukać winnych za
obecną sytuację wokół Kompanii Węglowej – postępującej marginalizacji
polskiego węgla na korzyść wschodniego importu. Nie ma sensu doszukiwać
się tego, co było, ponieważ dzisiaj liczy
się tylko to, co będzie. Polski węgiel potrzebuje działań ratunkowych na wielu
płaszczyznach, zwłaszcza w sytuacji,
gdy cena jest determinowana przez
światowy rynek. Najważniejsza jest gospodarka. Z niej wynika polityka energetyczna. To najprostsza odpowiedź
na pytanie jak ma wyglądać polityka
energetyczna Polski na najbliższe 10-20
lat. Należy gospodarkę, wreszcie zdefiniować i jej to właśnie podporządkować
strukturę – nawet więcej – lokalizację i
logikę wydobycia, dostaw surowców
energetycznych - odpowiednich dla
naszego kraju. Dzięki planowej strategii
rozwoju Polska mogłaby być „gwarantem energetycznym” dla krajów Europy

Środkowo-Wschodniej. Mogłaby także
nawiązać ciekawą współpracę np. z
Niemcami i Skandynawią.

Kryzys ukraińsko – rosyjski
jasnym sygnałem dla Europy.

Ukraina stoi na krawędzi wojny domowej. Dowody na to, iż winą za destabilizację Ukrainy można obarczyć Rosjan
są niepodważalne. Tymczasem rosyjskie
MSW z uporem twierdzi, że nie ma z tym
nic wspólnego. Czy Rosja może w takiej
sytuacji być solidnym partnerem w interesach dla europejskiej gospodarki? Czy
możemy zaufać wschodnim partnerom
wiedząc, że gotowi są w każdej chwili
wkroczyć na terytorium suwerennego
państwa, nie bacząc na oburzenie opinii międzynarodowej? Surowce energetyczne stały się elementem nacisku. Czy
można przewidzieć ceny rosyjskiego
węgla, gazu, ropy naftowej? Mamy kilka
prognostycznych dokumentów, w tym
dwa rządowe z PEP2030 na czele. Żaden z nich nie przedstawia jednak długoterminowej prognozy rozwoju gospodarki, a w tym kontekście także energetyki.
Bez względu na polityczne aspiracje
i poglądy, musimy w tej sprawie mówić
w Parlamencie Europejskim jednym głosem. Polski węgiel jest i musi pozostać
fundamentem bezpieczeństwa energetycznego Polski, a także zjednoczonej
Europy, tak długo jak będzie to konieczne. By jednak tak się stało, musimy mieć
odpowiednich przedstawicieli w Brukseli, którzy znają branżę górniczą i doskonale wiedzą jak zadbać o interes polskich
górników i rodzimej gospodarki.

Europejskie Dni Węgla szansą
dla górnictwa

Za nami cztery edycje Europejskich
Dni Węgla. Cykl spotkań i paneli dyskusyjnych, których jestem współorganizatorem. To znakomite miejsce do
wyrażania opinii na tematy związane z
wykorzystywaniem węgla do produkcji
energii.
Dzięki naszej determinacji udało
się między innymi przekonać naszych
największych przeciwników do prowadzenia merytorycznej dyskusji na temat
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przyszłości paliw kopalnych w Europie.
Przyznaje z satysfakcją, iż zmiana
stanowiska niektórych członków Komisji Europejskiej jest dla mnie nobilitacją
do dalszej wytężonej pracy. W KE już
otwarcie mówi się o tym, iż kraje takie
jak Polska muszą mieć prawo do wykorzystywania własnych zasobów węglowodorów, a system handlu prawami do
emisji ETS nie może być wiążącą ręce
przeszkodą.

Przyszłość węgla w Europie

Nawet przy dzisiejszych technologiach można oczywiście wyobrazić sobie na przykład gospodarkę całkowicie
opartą na energii wiatrowej, ale takie
rozwiązanie nie mogłoby być jeszcze
obecnie wykorzystywane w przemyśle
ciężkim, hutniczym, maszynowym, czy
nawet przetwórczym, gdzie używa się
na przykład wielkich silników czy sprężarek czerpiących znaczne ilości energii
elektrycznej w krótkim czasie. U nas
mamy ciągle przemysł ciężki, chemiczny
gdzie podstawowym nośnikiem energii
jest jednak węgiel – także brunatny. Dlatego na biomasie, fotowoltaice i energii
wiatrowej, w krótkim terminie, naszej polityki energetycznej nie zbudujemy.
Polityka musi być także pragmatyczna. Kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej dobrowolnie zobowiązaliśmy
się do realizacji polityki klimatycznej.
Stąd wynikła konieczność uwzględnienia OZE i energii z atomu w strukturze
bilansu energetycznego. Aczkolwiek w
zależności od sytuacji ekonomicznej
(tyle tylko czy będzie nas na to stać…)
będziemy mogli redukować emisje CO2
za pomocą OZE, lub na przykład energetyki atomowej, która również nie emituje
dwutlenku węgla.
Węgiel jeszcze długo pozostanie
najtańszym nośnikiem energii. Tego
paliwa jest w Europie wciąż wystarczająco dużo. Jego spalanie w kotłach o
wysokiej sprawności może być czyste
i przede wszystkim bezpieczne. Elektrownia węglowa nie wybuchnie. Nie
zabije życia w promieniu stu kilometrów
w przypadku poważnej awarii. Nie grozi
jej przestój, gdy wiatr przestanie wiać,
a odpady można wykorzystać w wielu

innych gałęziach gospodarki. Można
zatem śmiało powiedzieć, że energetyka węglowa zrobiła ogromny postęp w
kwestiach efektywności, bezpieczeństwa oraz ekologii.

Chiny, to będziemy mówić o realnym
obniżeniu emisji gazów do atmosfery.
Walka o czystsze powietrze tylko na
europejskiej arenie nie ma szans powodzenia.

Nie zgodzimy się na ubóstwo
energetyczne w sercu Europy

Dopłaty do źródeł
odnawialnych

Rosnące ceny energii powiązane z
systemem handlu emisjami ETS powodują wzrost zagrożenia ubóstwem energetycznym w krajach rozwijających się.
Nadal grozi nam tzw. backloading, oraz
carbon leakage tj. przenoszenie produkcji do krajów, w których nie obowiązuje
system handlu emisjami. Dzięki naszym
działaniom nie ma jednoznacznego zdania Komisji Europejskiej w tej sprawie i
zrobimy wszystko by nie dopuścić do
eskalacji problemu.

Rozwój technologii węglowych

Nie ma żadnych przeszkód, by Polska stała się jednym z liderów czystych
technologii węglowych. Czy może być
lepszy sposób walki z emisją, niż wdrażanie nowoczesnych technologii tam,
gdzie nikt nie zwraca uwagi na jakość
powietrza? Jeśli uda nam się przekonać
do swoich racji kraje takie jak Indie czy
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Nie ma obecnie tańszego nośnika
energii niż węgiel. Wzrost produkcji tzw.
zielonej energii możliwy jest tylko dzięki potężnym dopłatom finansowanym
właśnie przez producentów energii z węgla. Jest zatem oczywistym, że obecnie
dokładamy się do kosztów wytwarzania
energii z instalacji OZE.

Konsekwencja w działaniu
i wspólna polityka

Tylko współpraca wszystkich zainteresowanych jasną przyszłością
polskiego węgla zapewni nam sukces
w kolejnych latach. W Parlamencie Europejskim w sprawach węgla nie ma
miejsca na polityczne podziały. Polscy
politycy od dawna w tej kwestii mówią
jednym głosem.
Bogdan Marcinkiewicz

materiał promocyjny
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rozmaitości PREZENTACJE
koksownia przyjaźń
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krzyżówka

Karczma na Świętego Floriana
Kiedy pojawia się hasło karczmy piwnej to na ogół
większość z nas przywołuje wspomnienia z okresu
barbórkowego święta. Jednak nasi bracia koksownicy swoją karczmę piwną mają w okolicach Świętego
Floriana (4 maja), patrona hutników i koksowników (a
także ku woli ścisłości strażaków). Z tej okazji 10 maja
2014 roku w Sosnowcu odbyła się XI Karczma Piwna Koksowników Koksowni Przyjaźń zorganizowana
przez Międzyzakładową Organizacje Związkową NSZZ
Solidarność Koksowni Przyjaźń.
Karczma piwna Koksowni Przyjaźń przejdzie do
historii jako udana. Dowcipne hasła nawiązujące do
aktualnych spraw koksowni,wesołe przypowiastki,
scenki, konkursy, to wszystko mogło się podobać.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotr
Duda, oraz przedstawiciele NSZZ Solidarność Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Obecni również byli przedstawiciele zarządu JSW KOKS S.A Koksowni Przyjaźń. Nie zabrakło również tych najważniejszych, czyli
członków NSZZ ,,Solidarność” Koksowni Przyjaźń, w
liczbie ponad 600 osób, którzy tradycyjnie świetnie
bawili się przy dużych ilościach piwa i smacznych
golonkach.
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Tęczowy
Sprzęt
kamień
kowboja
ozdobny

Szybszy
od kłusa

Np.
człowiek

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

Urok,
czar
Wzwyż
10 lub w dal

1

15

Zmora
grubasa
Zarzewie
ognia

Pochwała,
aplauz

Pasożyt
na
drzewie

Wspaniała zabawa dobre jadło zakończyło się toastem przewodniczącego Zenona Fiuka: Nie ma w życiu nic
piękniejszego niż kufel piwa w gronie przyjaciół z którymi
lubimy przebywać. Ale nadszedł czas wypić za zdrowie i
zakończyć biesiadowanie. Za spotkanie za rok.
Należy nadto dodać, że była to karczma wyjątkowa także dlatego, że przypadła na czas świętowania
25-lecia działalności NSZZ Solidarność Koksowni
Przyjaźń.

Długi,
gruby kij

22

3

Ciężki
ptak
latający

Port w
Jemenie

Stolica
Ghany

18

23
Czerwone na
Monte
Casino

Szybowanie
Trunek
Książki
pradziadwłoskie
ka

Hodowla
zwierząt

Namiot
Indian

1000 metrów
Przełożony
klasztoru męskiego

9
Marian,
aktor
Duma
indyka

Sina
odległość

24

Podnośnik
Gatunek
siei

13

19

jm

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@
WIRÓWKA
solidarnoscgornicza.org.pl Wśród nadesłanych
odpowiedzi wylosujemy nagrody. Miłej zabawy.
Rozwiązanie hasła w kwietniowej krzyżówce brzmi: Dziewczyna to piec w którym powoli piecze się
baba. Nagrody wylosowali: Jadwiga Salwa z Knurowa, Wacław Bąk z Jeleśni. Gratulujemy. Nagrody
prześlemy pocztą.

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
pow

AM

IN

Znaj
się
z ruch
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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HALEMBA-WIREK

rozmaitości

Ukoronowane wspinanie
Grupa miłośników gór skupionych wokół „Solidarności” z KWK „Halemba-Wirek”
jest o krok od zdobycia Korony Gór Polskich. Zostały im do zaliczenia tylko
dwa wierzchołki.
Korona Gór Polski to 28 szczytów wszystkich pasm górskich
Polski. Koncepcja została przedstawiona w 1997 roku przez Marka Więckowskiego i Wojciecha
Lewandowskiego w czasopiśmie
„Poznaj swój kraj”. Odtąd stała się
celem wielu miłośników górskich
wspinaczek.
– Zwykle na wycieczki i rajdy
górskie wyjeżdżaliśmy w Beskid
Śląski i Żywiecki, ale powiedzmy
sobie szczerze, po jakimś czasie
wypady w te same miejsca stawały
się nudne. Dlatego kilka lat temu
rzuciłem pomysł zdobycia Korony

Gór Polskich, który nasi członkowie przyjęli z entuzjazmem – mówi
Artur Braszkiewicz, inicjator akcji,
wiceprzewodniczący „Solidarności” w KWK „Halemba-Wirek”.
Realizacja pomysłu rozpoczęła
się w marcu 2011 r., od wejścia na
Skrzyczne, najwyższy szczyt Beskidu Śląskiego. Dziś pozostały im
tylko do zdobycia Lackowa w Beskidzie Niskim i Tarnica w Bieszczadach. Jeszcze przed wakacjami,
o ile nic nie stanie na przeszkodzie
plan zostanie zrealizowany.
– Oprócz tego, że zdobywamy
nowe szczyty to przy okazji pozna-

jemy ciekawe zakątki Polski. Chętnych do wyjazdów nie brakuje,
zawsze udaje nam się zachęcić do
wyjazdu ok. 50 osób, wśród których nie brakuje rodzin z dziećmi
czy emerytów.
Artur Braszkiewicz prywatnie realizuje od kilku lat znacznie
bardziej ambitny projekt – Koronę
Ziemi. Ma już za sobą wejścia na
Aconcaguę (Ameryka Południowa
– 6962 m n.p.m.), Elbrus (Europa
– 5642 m n.p.m.) i Kilimandżaro
(Afryka – 5895 m n.p.m.), Mount
McKinley (Ameryka Północna 6194
m n.p.m.).

Perć Akademicka Na Babiej Górze

Na Skopcu w Górach Kaczawskich

Podczas zejścia ze Skrzycznego 1257m najwyższego szczytu Beskidu Śląskiego
REKLAMA

Na Rysach 2499 m n.p.m.

