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POLITYKA Rząd PO-PSL nie zadbał o polski węgiel

Żenada z tym całym
górnictwem…

LĘDZINY Pikieta związkowców „Solidarności”

W latach 2010-2013 Madryt skierował do sektora górniczego 6 razy więcej
pieniędzy niż Warszawa na Śląsk. Jeszcze większą rozrzutnością wykazał się
Berlin: siedmiokrotnie mniejsze od polskiego górnictwo niemieckie otrzymało
13 razy większą pomoc państwową.
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ZAPLECZE GÓRNICZE

W obronie bezprawnie
zwolnionych

Fatalna sytuacja firm usługowych
strona 4

Pogarsza się sytuacja spółek zaplecza górniczego – w niektórych już rozpoczęto zwolnienia pracowników, kilka stoi na skraju upadłości. Głównym tego powodem są trudności
spółek węglowych, które zmniejszają inwestycje oraz wydłużają terminy płatności za
dostawy maszyn i wykonane usługi. Pojawiły się propozycje kompleksowego wsparcia
firm zaplecza.
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komentarz

Jarosław
Grzesik
Czy Brexit
nam pomoże?
W ostatnich dniach polska opinia
publiczna żyła głównie dwoma tematami – Euro 2016 oraz Brexit. Co do
pierwszego tematu sprawa jest jasna
– wszyscy się radujemy wynikami
naszej reprezentacji i tylko jedno
jest niepewne, dokąd dojdą chłopaki. Mam nadzieję, że do finału. Drugi temat już taki oczywisty nie jest.
Spekulacji na temat konsekwencji
brytyjskiego referendum jest co nie
miara.
Osobiście, nie jestem tak mocno
zdziwiony postawą Brytyjczyków,
którzy w większości opowiedzieli
się za wyjściem ich kraju z Unii Europejskiej. Uważam, że stopień ingerencji instytucji unijnych w sprawy
wewnętrzne poszczególnych krajów
członkowskich jest już tak ogromny, że musi wywoływać frustrację
społeczną. Nie jestem oczywiście
przeciwny idei zjednoczonej Europy.
Jestem przeciwny biurokracji unijnej,
która służy jedynie interesom najsilniejszych mocarstw europejskich.
Krew mnie zalewa, kiedy czytam, że
w ostatnich dniach Parlament Europejski opowiedział się za ustaleniem
wiążących krajowych celów, które
zapewnią co najmniej 30-pocentowy
udział energii odnawialnej w całkowitej konsumpcji energii do roku 2030.
Tu znów deputowani chcą postawić poprzeczkę wyżej niż szefowie
państw i rządów, którzy ustalili ten
cel na poziomie 27 proc. To oznacza
dalsze ograniczenia dla energetyki
węglowej oraz preferencje dla technologii odnawialnych produkowanych np. w Niemczech.
Zgadzam się z Jarosławem Kaczyńskim, który proponuje reformę
prawa unijnego, tak, by doprecyzować sprawy podziału kompetencji
między Unią a państwami członkowskimi. Kwestie związane z polityką
energetyczną są tego najlepszym
przykładem. Unia nie chce blokować
napływu taniego dumpingowego węgla spoza jej granic to Polska musi
się temu podporządkować, choć nie
jest to w interesie jej gospodarki. Kolejny przykład to sprawa notyfikacji
pomocy publicznej związanej z programem restrukturyzacji polskiego
górnictwa. My musimy szczypać
się o każdą złotówkę, podczas gdy
inne kraje członkowskie dotują swój
przemysł na potęgę. Siedmiokrotnie
mniejsze od polskiego górnictwo
niemieckie otrzymało 13 razy większą pomoc państwową.
Do funkcjonującego pojęcia „Unii
dwóch prędkości” (co przypisuje się
podziałowi na strefę Euro i pozostałych członków) można dopisać inną
frazę: „Większy (bogatszy) może
więcej”. Tak funkcjonująca Unia
Europejska może i powinna napawać lękiem. Liczę, że Brexit nakaże
unijnym decydentom nieco inaczej
spojrzeć na kwestie narodowych interesów i aspiracji i że nasza polityka
energetyczna będzie miała bardziej
autonomiczny charakter.

fakty i opinie

Kryzys sam
się nie stworzył

- Przyjmujemy kryzys jak trzęsienie ziemi, jak wielkie ulewy, jak kataklizm. A przecież kryzys
ma ojca i matkę - to jest chciwość kapitału i krętactwa bankierów. I oni stworzyli kryzys - kryzys
sam się nie stworzył. (…) Nie może być zgody na żadne wyrzeczenia ze strony pracowników, bo to
nie pracownicy są odpowiedzialni za kryzys - powiedział przewodniczący Krajowego Sekretariatu
Górnictwa i Energetyki (KSGiE) NSZZ „Solidarność” Kazimierz Grajcarek podczas II Kongresu IndustriAll Europe w Madrycie.

IndustriAll Europe skupia 185
związków zawodowych z 38 państw
europejskich. Przedstawiciele organizacji członkowskich obradowali
od 7 do 9 czerwca. Podsumowali
dotychczas prowadzone działania.
Omówili też kluczowe kwestie o charakterze politycznym, które mogą
wywierać wpływ na sytuację pra-

cowników w najbliższych latach.
Szef KSGiE podziękował środowisku reprezentującemu przemysł
metalowy, które przedstawiło projekt
przyjętego przez Kongres stanowiska
dotyczącego obrony tak zwanych
czarnych miejsc pracy - czyli zatrudnienia w przemyśle. To znacząca
zmiana w stosunku do lat ubiegłych,
kiedy europejscy związkowcy często wspierali założenia wymierzonej
przeciwko górnictwu polityki klimatycznej Unii Europejskiej.
- Zrozumieliśmy jedno - tak to
widzę - że nareszcie nie boimy się
walczyć o tak zwane czarne miejsca
pracy - zwrócił uwagę Kazimierz
Grajcarek.
Wyraził przy tym nadzieję, że
wkrótce IndustriAll Europe przyjmie dokument odnoszący się już
ściśle do obrony sektora górniczego
w Europie.
Zasadnicza część wystąpienia
przewodniczącego dotyczyła kryzysu gospodarczego oraz antypracowniczej polityki rządów w obliczu
kryzysu.
- Przyjmujemy kryzys jak trzę-

sienie ziemi, jak wielkie ulewy, jak
kataklizm. A przecież kryzys ma ojca
i matkę - to jest chciwość kapitału i
krętactwa bankierów. I oni stworzyli
kryzys - kryzys sam się nie stworzył.
Więc jeśli tak będziemy rozumieć - a
namawiam do tego, żebyśmy tak rozumieli - kryzys, to nie jest nasz kryzys! I nie może być zgody na żadne wyrzeczenia ze strony pracowników, bo
to nie pracownicy są odpowiedzialni
za kryzys - zaznaczył lider KSGiE.
Politykę oszczędności dokonywanych kosztem pracowników pod
pretekstem kryzysu zobrazował
przykładem z branży energetycznej.
- Jeśli weźmiemy cenę jednego
kilowata, to połowa tej ceny to jest
cena „polityczna”, to są podatki. 17
procent w tym kilowacie to jest tylko
praca i opłata za naszą pracę: górników, energetyków i tych, którzy
przesyłają energię elektryczną. A
gdzie politycy szukają oszczędności?
Nie w tych 50 procentach - zresztą,
podobnie jest z ropą czy z paliwami
- tylko szukają oszczędności w tych
17 procentach, gdzie jest nasza praca
- wskazał.

Kończąc swoje wystąpienie, wyraził opinię, że jednym z podstawowych zadań współczesnego ruchu
związkowego na szczeblu międzynarodowym powinien być konsekwentny sprzeciw wobec wszelkich
posunięć rządów i pracodawców,
które prowadzą do uprzedmiotowienia pracowników.
- Przecież mówią - o co wam
chodzi? Przecież macie pracę… na
warunkach „śmieciowych”. I na to
też zgody nie może być. (…) Bardzo
często ludzie, którzy zarabiają niewielkie pieniądze i ciężko pracują,
nie stać ich na to, żeby godziwie żyć.
(…) Jeśli za wynagrodzenie stać cię
tylko na to, żebyś zajechał do pracy i wrócił z powrotem, i żebyś się
utrzymał, czyli wyżywił i miał dach
nad głową, to znaczy, że jesteś niewolnikiem. I nie ma co tutaj mówić:
umowy „śmieciowe”, brak konkurencji. Politycy chcą stworzyć nowe
niewolnictwo i niewolnictwu, bo tak
to nazwijmy, powinniśmy się sprzeciwiać - podkreślił.
MJ

LISTY DO REDAKCJI
Górnictwo przegrywa z partyjniactwem?

W ostatnim wydaniu naszego miesięcznika ukazał się artykuł pt. „Niewygodni
ministrowie?”. Publikacja ta wywołała żywą dyskusję, czego dowodem są listy, jakie
trafiły do naszej redakcji w których autorzy skomentowali nasz artykuł. Poniżej prezentujemy jeden z nich, który naszym zdaniem stawia dość kontrowersyjne tezy.

Szanowna Redakcjo,

Z zainteresowaniem przeczytałem artykuł redaktora Krzysztofa Leśniowskiego
pt. „Niewygodni ministrowie?”, który ukazał się w majowym wydaniu Państwa pisma.
Zgadzam się zasadniczo z tezą jaką stawia autor artykuły, iż ministrowie w resorcie
energii - Krzysztof Tchórzewski oraz jego zastępca Grzegorz Tobiszowski stali się
obiektami ataków różnych grup interesów, które nie są zainteresowane uzdrowieniem
sektora górnictwa. Nie mniej śmiem twierdzić, że ataki na nich nie są skierowane jedynie ze sfer biznesu. Uważam, że za atakami tymi stoją także środowiska polityczne
związane nie tylko z obecną opozycją, ale także z Prawem i Sprawiedliwością. Ba,
uważam, że są one w dużym stopniu inspirowane przez lokalnych polityków PIS-u.
Jestem osobą związaną z branżą górniczą, wywodzącą się z Solidarności i ideowo bliską Prawu i Sprawiedliwości. Z wielkimi nadziejami oczekiwałem
zwycięstwo PiS w ostatnich wyborach parlamentarnych, bo wierzyłem i nadal
głęboko w to wierzę, że tylko Prawo i Sprawiedliwość jest zainteresowana silnym, zdrowym górnictwem węglowym w Polsce, bo ten przemysł nie tylko daje
tysiące miejsc pracy Polakom, ale także zapewnia suwerenność energetycznom kraju. Powołanie w rządzie Beaty Szydło Ministerstwa Energii odebrałem
jako dobrą oznakę tych że starań. Powołanie do życia Polskiej Grupy Górniczej
jest dowodem na to, że rządzącym autentycznie zależy na polskim węglu.
Jednak już dostrzegam, iż idee ideami, a rzeczywistość trzeszczy, nadęty baGazeta Sekcji Krajowej Górnictwa
Węgla Kamiennego NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
Adres: 40-286 Katowice, ul. Floriana 7,
tel. 322-539-158

lon ambicji niektórych osób w PiS pęka. Jeszcze przed wyborami słyszało się to
tu, to tam, iż niektórzy działacze Prawa i Sprawiedliwości będą forsować swoich
ludzi na wysokich stanowiskach w górnictwie. Szczególne zapędy wykazywała do tego pani poseł Izabela Kloc. Po tym jak „podarowała” swojej córce Julii
mandat radnej wojewódzkiej widać jasno, że pani poseł nie ma żadnych oporów
w forsowaniu bliskich i przyjaciół na intratne stanowiska. W środowisku górniczym głośno się o tym mówi, że podobno pani poseł Kloc wywiera nacisku i tu
i tam, by jej kandydaci – często o wątpliwej proweniencji – znaleźli zatrudnienie
na ważnych stanowiskach w branży. Podobne zapędy ma zaprzyjaźniony z panią
poseł senator Adam Gawęda. Forsuje nie tylko swoich ludzi, ale także nie ukrywa
własnych ambicji. W środowisku aż huczy od tego, że pan senator najchętniej widziałby się na stanowisku ministerialnym. Nie wiem czy to wszystko prawda, ale
ludzie gadają. Obawiam się, że partyjniactwo i polityczne ambicje mogą położą
na szali ambitny projekt uzdrawiania polskiego górnictwa węgla kamiennego.
Zastanawiające jest w tym wszystkim zachowanie szefa śląskiego PiSu
Wojciecha Szaramy, który zamiast zdyscyplinować lokalnych polityków PiS, by
wspólnie działać na rzecz polityki rządu Beaty Szydło stoi z boku i przygląda się
spokojnie niezdrowym ambicjom swoich koleżanek i kolegów partyjnych. Pytanie, czy w ten sposób on sam nie próbuje rozgrywać swoich partyjnych gierek?
Prawdą jest, że partyjne gierki i układy zawsze były, są i będą. Niestety,
jest to wyśmienita pożywka dla ingerencji obcej i wrogiej naszym polskim interesom i bezpieczeństwu. Mam nadzieję, że w swoich spostrzeżeniach posuwam się zbyt daleko i wcale nie jest tak źle jak sądzę. Coś mi jednak podpowiada, że jednak tak się dzieje i nasze górnictwo staje się ofiarą partyjniactwa.
Nazwisko autora listu do wiadomości redakcji
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KWK MAKOSZOWY Co dalej z zabrzańską kopalnią?

Bez jasnej przyszłości

Choć od podpisania porozumienia, w którym rząd Ewy Kopacz zobowiązał się do znalezienia inwestora dla KWK „Makoszowy” minęło niemal półtora roku, pozbawiony kontraktów zakład wciąż tkwi w Spółce Restrukturyzacji Kopalń SA (SRK), przynosząc coraz
większe straty. Zdesperowani pracownicy kopalni oraz reprezentujący ich związkowcy zagrozili protestami przeciwko bezczynności
gabinetu pani premier Beaty Szydło. Ostatecznie strona rządowa podjęła rozmowy na temat przyszłości zakładu.
Kopalnia trafiła do SRK 30
kwietnia ubiegłego roku w wyniku
nieodpłatnego zbycia przez Kompanię Węglową SA. Wcześniej stanowiła część dwuruchowej KWK
„Sośnica-Makoszowy”.
Porozumienie podpisane 17
stycznia 2015 r. przez przedstawicieli Międzyzwiązkowego Komitetu
Protestacyjno-Strajkowego, pracodawców i ówczesnego rządu stawiało
KWK „Makoszowy” w sytuacji zbliżonej do KWK „Brzeszcze”: obydwa
zakłady miały zostać przejęte przez
SRK, by pozbyć się tak zwanego majątku nieprodukcyjnego, a następnie
trafić do nowego inwestora.
W przypadku „Brzeszcz” proces
ten został zasadniczo zamknięty - od
kilku miesięcy kopalnia funkcjonuje
pod szyldem spółki Nowe Brzeszcze
Grupa Tauron. O „Makoszowach” i
obawach pracowników tej kopalni
rząd najwyraźniej zapomniał, choć
nie powinien, bo pozostający do
rozwiązania problem związkowcy
regularnie sygnalizowali.
- Czterokrotnie prosiliśmy obecną panią premier, aby zainteresowała
się dramatyczną sytuacją KWK „Makoszowy”, nie otrzymaliśmy jednak
żadnej odpowiedzi na nasze pisma
- mówi przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” KWK
„Makoszowy” Artur Banisz.
Brak decyzji w sprawie przyszłości „Makoszów” sprawił, że dzisiaj
sytuacja zakładu jest znacznie gorsza niż rok temu.
- Po kilku miesiącach funkcjonowania nowego rządu jesteśmy w
tym samym miejscu - mało tego, cofamy się. Ubiegły rok jeszcze jakoś
przeżyliśmy, bo funkcjonowaliśmy
w oparciu o umowy „kompanijne”,
które gwarantowały odbiór węgla
przez podmioty takie jak elektrownia „Dolna Odra” czy elektrownia

„Opole”. 1 stycznia 2016 roku tę
możliwość utraciliśmy. Decyzją polityczną skazano nas na likwidację.
Dzisiaj wydobytego węgla w zasadzie nie sprzedajemy. Zrzucamy go
tylko na zwały. Mamy kilku mniejszych kontrahentów, ale to stanowczo za mało - wyjaśnia szef zakładowych struktur Związku.
Od początku roku kopalnia wydobyła około 100 tysięcy ton węgla, z
czego sprzedała tylko połowę. Obecnie na makoszowskich zwałach leży
już prawie 200 tys. ton surowca.
KWK „Makoszowy” dopłaca do
każdej wydobytej tony węgla średnio ponad 300 złotych. Koszt wydobycia jednej tony wyniósł w tym
roku 507 zł, a średnia cena sprzedaży węgla to 204 zł za tonę. Dlatego
zakład korzysta z budżetowych dopłat do strat produkcyjnych, które
są możliwe jedynie w kopalniach
przekazanych do SRK.
Inwestor, który chciałby kupić
kopalnię, musiałby zwrócić co najmniej 162 miliony złotych udzielonej jej dotąd pomocy publicznej. W
roku 2015 zakład wykorzystał 61
mln zł dotacji, a od początku 2016
roku - 101 mln zł.
Wniosek nasuwa się sam: im
dłużej KWK „Makoszowy” będzie
oddziałem SRK, tym trudniej będzie ją sprzedać, zaś przyszłemu nabywcy - wyprowadzić „na prostą”.
8 czerwca organizacje związkowe funkcjonujące w kopalni „Makoszowy” przeprowadziły masówki
informacyjne, informując załogę o
braku jakiejkolwiek reakcji ze strony pani premier Beaty Szydło na
kierowane do niej pisma i apele.
- Nikt nam nie odpowiada na
pisma, nikt nie chce powiedzieć, co
z nami będzie. Wciąż nie mamy inwestora, a pół roku temu straciliśmy
główne rynki zbytu. Od roku jeste-

śmy w Spółce Restrukturyzacji Kopalń i nadal nie wiemy, co będzie dalej. Przedstawiciele rządu posługują
się ogólnikami - mówią, że mamy
być spokojni, że sprawa jest załatwiana, ale żadnych konkretnych
informacji nie chcą nam udzielić.
Mieliśmy czekać do momentu powołania Polskiej Grupy Górniczej, tyle
tylko, że PGG ruszyła 1 maja, a jest
połowa czerwca. Sprawa wciąż jest
odsuwana ze względu na problemy
dotyczące innych spółek węglowych
- wskazywał Artur Banisz.
Padła także zapowiedź przeprowadzenia pikiety przed biurem
poselskim szefowej rządu w Brzeszczach.
Na zaostrzającą się sytuację zareagował wiceminister energii i pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego
Grzegorz Tobiszowski. 11 czerwca

spotkał się ze związkowcami.
Pierwsza runda rozmów przełomu nie przyniosła.
- Nie usłyszeliśmy żadnych konkretów, nie padły żadne deklaracje,
ani zapewnienia. Po rozmowach
jesteśmy w tym samym punkcie, co
przedtem - podsumował przebieg
spotkania Artur Banisz, deklarując
przy tym chęć powrotu do stołu negocjacyjnego. - Jesteśmy gotowi do
dalszych, merytorycznych rozmów
- zapowiedział przewodniczący zakładowej „Solidarności”.
Do kolejnej tury rokowań doszło
14 czerwca.
Po jej zakończeniu przedstawiciele stron nie chcieli się wypowiadać na temat omawianych kwestii.
Tłumaczyli, że sprawa kopalni „Makoszowy”, która korzysta obecnie z
pomocy publicznej, nie powinna stać
się problemem utrudniającym trwa-

jącą procedurę notyfikacji programu
naprawczego polskiego górnictwa w
Komisji Europejskiej. Notyfikacja
powinna nastąpić jesienią tego roku.
Nieoficjalnie można było usłyszeć, że rozmowy dotyczyły nie tyle
perspektyw działania kopalni w
przyszłości, co działań w bliskim
horyzoncie czasowym, i że sprawą
priorytetową jest teraz zapewnienie
zbytu większej ilości węgla wydobywanego przez KWK „Makoszowy”. - Prowadzone są rozmowy z
odbiorcami, które w krótkim czasie
powinny doprowadzić do zwiększenia sprzedaży węgla, a tym samym
ograniczenia strat produkcyjnych
kopalni - powiedział Polskiej Agencji
Prasowej pragnący zachować anonimowość uczestnik spotkania z 14
czerwca.
Marek Jurkowski

W oczekiwaniu na notyfikację
Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski spodziewa się, że w okolicach września-października tego roku Komisja
Europejska powinna notyfikować program restrukturyzacji górnictwa, w ramach którego kopalnie Kompanii Węglowej
zostały przejęte przez Polską Grupę Górniczą.
„Co do Polskiej Grupy Górniczej, jesteśmy na etapie rozmów w kontekście
notyfikacji. Była kolejna wizyta w Brukseli, mamy pytania uzupełniające - one
są dla nas na tym etapie (...) dość pozytywne. Myślę, że w okolicach września-października moglibyśmy liczyć na
pewne decyzje, które są obecnie konsultowane po powołaniu PGG” - powiedział wiceminister podczas obrad senackiej komisji gospodarki narodowej i
innowacyjności.
Komisja Europejska analizuje polski
program naprawczy dla górnictwa pod
kątem jego zgodności z unijnymi zasadami udzielania pomocy publicznej.
Udziałowcami Polskiej Grupy Gór-

niczej zostały podmioty z dominującym
udziałem Skarbu Państwa, m.in. spółki
energetyczne PGE, Energa i PGNiG Termika, a także Węglokoks (największy
udziałowiec) i Towarzystwo Finansowe
Silesia.
Przedstawiciele Ministerstwa Energii podkreślali wcześniej, że ewentualne wątpliwości Komisji Europejskiej
powinno ostatecznie rozstrzygnąć zaangażowanie banków (w tym dwóch
prywatnych banków należących do
międzynarodowych grup kapitałowych), które zgodziły się na refinansowanie programu obligacji Kompanii
Węglowej i zadeklarowały objęcie nowych obligacji PGG na kwotę 1 mld 37

mln zł, spłacanych w trzech transzach
w latach 2019-2026.
Jak informował w maju tego roku
minister energii Krzysztof Tchórzewski,
20 procent (ok. 200 mln zł) w wartym
ponad 1 mld zł programie obligacji PGG
to tzw. obligacje partycypacyjne, czyli płatne w przypadku wypracowania
przez spółkę zysku. Ponadto uzgodniono udział przedstawiciela banków
w radzie nadzorczej PGG. Potwierdza
to - według przedstawicieli resortu biznesowy charakter przedsięwzięcia,
z udziałem podmiotów komercyjnych
- to ważne w kontekście notyfikacji
programu.

WYDARZENIA



LĘDZINY Pikieta związkowców „Solidarności”

W obronie bezprawnie zwolnionych
Ponad 200 członków NSZZ „Solidarność” pikietowało Urząd Miasta (UM) Lędziny, stając w obronie Marzanny Fabian i Doroty
Hudy - wieloletnich pracownic magistratu zwolnionych dyscyplinarnie kilka miesięcy po tym, jak zdecydowały się założyć
związek zawodowy. Protestujący wystosowali petycję, którą chcieli wręczyć pani burmistrz, nie zostali jednak wpuszczeni
do budynku UM.
Akcję zorganizował Region Śląsko-Dąbrowski NSZZ „Solidarność”.
Tuż po rozpoczęciu pikiety do
zgromadzonych przed siedzibą lędzińskiego samorządu zwróciła się
zwolniona przewodnicząca Komisji
Zakładowej NSZZ „Solidarność”
Urzędu Miasta Lędziny Marzanna Fabian. Przedstawiła sekwencję zdarzeń, które zakończyło
wręczenie „dyscyplinarek” obydwu działaczkom związkowym.
- Kiedy zakładaliśmy naszą organizację zakładową dążyliśmy jedynie do współpracy i dialogu z pracodawcą. Nie utrudnialiśmy pracy.
Nie mamy ani jednego etatowego
związkowca. (...) Nie mamy lokalu, ani nie korzystamy z urządzeń
pracodawcy. Ani złotówki publicznej nie kosztuje nasza działalność
- podkreślała. - Założyliśmy działalność 27 listopada 2015, 30 listopada [komisja zakładowa - przyp.
red. SG] została zarejestrowana w
śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”.
(...) Pierwszego pracodawca został
powiadomiony o założeniu organi-

zacji. Niestety, już 2 grudnia spotkaliśmy się z tej okazji z reperkusjami.
Przeprowadzona została reorganizacja, w wyniku której osoby zostały zdegardowane, przemieszczone,
wydziały - zlikwidowane. Niestety,
nie był to koniec reperkusji, bo 13
kwietnia pani burmistrz zwróciła
się do organizacji z informacją, że
rozwiązuje bez wypowiedzenia (...)
umowę o pracę z przewodniczącą,
czyli moją osobą, i sekretarzem, panią Dorotą Hudy - relacjonowała.
Wyraziła również nadzieję, że
pozytywne rozwiązanie problemu
nastąpi dzięki solidarnemu wsparciu ze strony pracowników innych
branż.
- Naszą siłą jest jedność. Naszą
siłą jest solidarność. I liczymy, że
tylko w tak dużej grupie możemy
coś zrobić - zakończyła swoje wystąpienie.
W imieniu górników głos zabrał
Tadeusz Krenzel. Przewodniczący
zakładowych struktur „Solidarności” z lędzińskiej KWK „Ziemowit” wskazał na ostrzegawczy charakter poniedziałkowej pikiety.

- Ja pamiętam czasy, kiedy za
przynależność do związku zawodowego szło się do więzienia. (...)
Górnicy ginęli na „Wujku” po to, żebyśmy my mogli dochować swoich
praw i pilnować ich. Nikt nam tego
nie dał za darmo. Wywalczyliśmy to.
(...) Szanować będziemy wybór tej
osoby w tym urzędzie, ale ta osoba
musi szanować prawo do zrzeszania
się, prawo do związku, Niezależnego
Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Jeżeli tego nie rozumie, to będziemy to cyklicznie tu
przypominać, pod tym urzędem - zapowiedział. - Jeżeli ktoś uważa, że ma
sześćdziesięciu kilku pracowników i
może z nimi tak postępować, będzie
nasze stanowcze „nie” - za każdym
razem jeżeli będą jakiekolwiek łamane prawa pracownicze - zaznaczył.
Chwilę potem słowa szefa zakładowej „Solidarności” z „Ziemowita”
potwierdził
wiceprzewodniczący
Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Ryszard Drabek.
- My tu będziemy przychodzić nie raz, nie dwa, nie trzy - do skutku
- oświadczył.

Zadeklarował, że śląsko-dąbrowska „Solidarność” nigdy nie
zgodzi się na takie traktowanie organizacji związkowej i tworzących
ją pracowników - tym bardziej w
urzędzie miasta, „gdzie się powinno przestrzegać prawa, gdzie prawo
powinno być na sztandarach ludzi,
którzy tym miastem zarządzają i
którzy tu decydują o przyszłości
tego miasta”.
Petycję skierowaną do pani
burmistrz i pani przewodniczącej
Rady Miasta Lędziny Elżbiety Ostrowskiej odebrała przedstawicielka Urzędu Miasta.
- Prawo do swobodnego zrzeszania się w związkach zawodowych
jest jedną z podstawowych wolności obywatelskich w demokratycz-

„Knurów-Szczygłowice”

Górnicy bez należnego świadczenia
Pracownicy powierzchni z należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) kopalni
„Knurów-Szczygłowice” nie otrzymali „czternastej pensji” za rok 2015. Porozumienie podpisane
przez Zarząd JSW i stronę społeczną 13 stycznia
br. gwarantowało im wypłatę tego świadczenia
najpóźniej 1 czerwca. Zakładowe organizacje
związkowe zażądały wyjaśnień od prezesa Spółki
Tomasza Gawlika. Jeśli nie otrzymają satysfakcjonującej odpowiedzi, pomogą osobom chcącym
dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

W § 2 porozumienia zbiorowego dotyczącego
ustalenia zasad wyliczania oraz terminu wypłaty 14-tej pensji za 2015 r. dla pracowników JSW
SA z 13 stycznia zapisano, że „wypłata tzw. 14tej pensji za 2015 r. dla pracowników JSW S.A.”
nastąpi „w terminie do 1 czerwca 2016 r.”. Gwarancję realizacji nagrody rocznej miała też dawać
uchwała Zarządu JSW nr 10/VIII/2016. Pracownicy powierzchni z obydwu ruchów knurowskiej
kopalni „czternastki” zostali jednak pozbawieni.
Zwracając się do prezesa Jastrzębskiej

Spółki Węglowej SA na piśmie, przedstawiciele strony społecznej wyrazili nadzieję, że
„pracownicy powierzchni (...) nie będą dyskryminowani a będą traktowani na równi z pracownikami pozostałych kopalń Jastrzębskiej Spółki
Węglowej S.A. i należne im wynagrodzenie zostanie wypłacone w trybie natychmiastowym”.
Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ
„Solidarność” KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch
„Knurów” Krzysztof Leśniowski liczy na poważne potraktowanie problemu przez kierownictwo Spółki.

nym państwie prawa. (...) Z całą
stanowczością żądamy od władz
miasta Lędziny zaprzestania łamania praw pracowniczych i związkowych oraz natychmiastowego
przywrócenia do pracy bezprawnie
zwolnionych działaczek związkowych. Brak realizacji tych żądań i
dalsze unikanie konstruktywnego
dialogu ze stroną społeczną przyczyni się do eskalacji trwającego
konfliktu. Przestrzegamy, że NSZZ
Solidarność wykorzysta wszelkie
przewidziane prawem metody i formy protestu, aby chronić członków
związku zatrudnionych w Urzędzie
Miasta Lędziny - napisano w dokumencie.
Głośny (choć spokojny) protest
dobiegł końca po niecałej godzinie.

- Póki co, wyraziliśmy swoje wątpliwości w
formie zapytania. Oczekujemy rzeczowej odpowiedzi i - przede wszystkim - natychmiastowej
wypłaty pieniędzy pracownikom, bo przypomnę, że środki powinny się znaleźć na górniczych kontach prawie miesiąc temu - mówi lider
zakładowej „Solidarności”. - A jeśli rozsądnej
odpowiedzi nie otrzymamy, zaś gwarantowane świadczenie nie zostanie pracownikom powierzchni wypłacone, z pewnością pomożemy
osobom zainteresowanym złożeniem pozwów
sądowych przeciwko pracodawcy. Nie do zaakceptowania jest sytuacja, gdy jedna ze stron
łamie przyjęte wcześniej zobowiązania, górnicy
na tym tracą i nic się nie dzieje. W przeciwnym
wypadku każde porozumienie można byłoby
łamać bez konsekwencji - podsumowuje.
mj
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LW „BOGDANKA” SA

Przede wszystkim bronimy miejsc pracy
O sytuacji w Lubelskim Węglu (LW) „Bogdanka” SA po przejęciu przez koncern Enea - efektach pierwszych rozmów strony
społecznej z przedstawicielami nowego kierownictwa Spółki, zmianach w Statucie LW „Bogdanka” SA i głównych obawach
pracowników podlubelskiej kopalni - rozmawiamy z przewodniczącym zakładowej „Solidarności” Antonim Pasiecznym.
Solidarność Górnicza: - Po
przejęciu
większościowego
pakietu udziałów w LW „Bogdanka” SA przez koncern Enea
doszło do wymiany składu Zarządu LW „Bogdanka” SA. Jakie kwestie - zdaniem strony
społecznej - wymagają omówienia z nowym kierownictwem
Spółki w pierwszej kolejności?
Co będzie tematem rozmów w
najbliższym czasie?
Antoni Pasieczny, przewodniczący Komisji Zakładowej
NSZZ „Solidarność” LW „Bogdanka” SA: - Nowy Zarząd Spółki
w pełnym, pięcioosobowym składzie rozpoczął pracę 23 czerwca.
Już zdążyliśmy zakończyć rozmowy
dotyczące poziomu wynagrodzeń w
2016 roku. Uzgodniliśmy, że płace
pozostaną na poziomie z roku 2015.
Gdybyśmy chcieli spojrzeć nieco dalej, z pewnością najważniejsza będzie
obrona miejsc pracy, również w kontekście ograniczenia outsourcingu. Z
pewnością poruszymy również kwestie takie jak szeroko pojęta przyszłość LW „Bogdanka” SA, kierunki
rozwoju firmy czy możliwości wydobycia węgla albo jego sprzedaży.
SG: - Mimo związkowych
apeli, Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie
Lubelskiego
Węgla „Bogdanka” SA zmieniło Statut Spółki, oficjalnie
ukierunkowując działalność
firmy na realizację misji i
strategii całej Grupy Enea.
Dlaczego cztery zakładowe organizacje związkowe - NSZZ
„Solidarność”, Związek Zawodowy Górników w Polsce,
„Kadra” i „Przeróbka” - były
przeciwne decyzji, której przecież należało się spodziewać?
Wszak trudno zakładać sytuację odwrotną, by to interesom
jednej ze spółek tworzących
grupę kapitałową miało być
podporządkowane funkcjonowanie grupy…
AP: - Mając pakiet większoś-

ciowy - 66 procent akcji - Grupa
Enea nie potrzebowała modyfikacji
treści Statutu, aby sprawować pełną kontrolę nad Spółką. Chciałbym
jednocześnie przypomnieć, że LW
„Bogdanka” SA jest spółką publiczną notowaną na giełdzie papierów
wartościowych, a zatem powinny
mieć do niej zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych. To
prawda, że po objęciu większościowego pakietu akcji „Bogdanki”
przez Grupę Enea wprowadzone
zostały zmiany, dotyczyły one jednak wyłącznie podporządkowania
LW „Bogdanka” SA strategii i misji
Grupy Enea. Przypominam natomiast, że w czasie kiedy większość
udziałów należała do otwartych
funduszy emerytalnych zostały
przeprowadzone zmiany odnoszące
się do reprezentacji pracowników
we władzach Spółki. Były to zmiany
niekorzystne - mianowicie skreślono zapisy o prawie wyboru przez
pracowników jednego członka Zarządu LW „Bogdanka” SA i dwóch
członków Rady Nadzorczej Spółki.
Temu sprzeciwialiśmy się od samego początku.
SG: - Będziecie się teraz domagać cofnięcia zmian wprowadzonych do Statutu LW
„Bogdanka” SA? Jak oceniacie
szanse, by przywrócić stare
zapisy w drodze dialogu z pracodawcą?
AP: - Tak. Będziemy domagać
się cofnięcia zmian wprowadzonych
do Statutu LW „Bogdanka” SA, jak
również przywrócenia zapisów wykreślonych ze Statutu jeszcze przez
otwarte fundusze emerytalne. W
sprawach dotyczących naszego zakładu pracy zawsze liczymy na konstruktywny dialog - choć tutaj akurat nie z pracodawcą, którym jest
Zarząd Spółki, tylko z większościowym udziałowcem, Grupą Enea,
zmiany w Statucie może bowiem
wprowadzić wyłącznie Walne Zebranie Akcjonariuszy LW „Bogdanka” SA. Wierzymy, że druga strona
przychyli się do przedstawianych

przez nas argumentów. Ale jak będzie, czas pokaże.
SG: - Czy poza kwestią podporządkowania interesu LW
„Bogdanka” SA strategii i misji całej Grupy Enea są jakieś
inne kwestie, które budzą wątpliwości strony związkowej?
AP: - Jako strona społeczna obawiamy się, że skupiona na
działalności w północno-zachodniej części Polski Enea może nie
uwzględnić interesu naszych pracowników. Mogłoby to oznaczać
likwidację miejsc pracy u nas na
rzecz tworzenia ich w innych regionach czy stopniowe przenoszenie poszczególnych działów do
miast w bezpośrednim obszarze
działania Grupy, na przykład w
Wielkopolsce. Pojawiały się już
u nas różne plotki - chociażby o
planach przeniesienia działu informatycznego, działu zamówień
czy wyprowadzenia handlu węglem do Poznania. Tymczasem

POLSKA GRUPA GÓRNICZA

Restrukturyzacja na czas

Zarząd Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. (PGG) powołał dyrektorów kopalń zespolonych, które rozpoczną funkcjonowanie 1 lipca. Utworzenie kopalń zespolonych przewidziano w porozumieniu podpisanym 19 kwietnia przez przedstawicieli strony społecznej i Zarządu Kompanii Węglowej SA.
Kopalnią „ROW”, w skład której wejdą
tak zwane kopalnie rybnickie - „Chwałowice”, „Jankowice”, „Marcel” i „Rydułtowy” - pokieruje Adam Robakowski. Dyrektorem kopalni „Ruda”, którą utworzą
zakłady zlokalizowane na obszarze Rudy
Śląskiej („Bielszowice”, „Halemba-Wirek”, „Pokój”), ma zostać Michał Piecha,
a kopalni „Piast-Ziemowit” - Krzysztof
Setlak.

Wiceprzewodniczący NSZZ „Solidarność” PGG Sp. z o.o. Dariusz Kulpa
przyznaje, że na powołanie kopalń zespolonych zgodzili się sami związkowcy,
podpisując kwietniowe porozumienie.
Jednocześnie krytykuje pospieszne tempo prac nad schematami organizacyjnymi nowych organizmów.
- Podpisaliśmy porozumienie, od którego zależało powstanie Polskiej Grupy

Górniczej, bo zdawaliśmy sobie sprawę,
że Kompanii Węglowej grozi upadłość i
tak na dobrą sprawę nie było innego wyjścia. Jako strona związkowa nie byliśmy
jednak ani inicjatorami, ani entuzjastami
wpisywania do porozumienia punktu
przewidującego łączenie kopalń PGG w
tak zwane kopalnie zespolone. Przypomnę, że podobny pomysł pojawił się już
kilka lat temu, gdy likwidowano „cen-

„Bogdanka” jest jednym z największych pracodawców w województwie lubelskim, płatnikiem
podatków, a także znaczącym
kreatorem życia społecznego w
skali regionu. Nie zgadzamy się
na to, by kosztem biednej Lubelszczyzny tworzyć miejsca pracy w
bardzo bogatej Wielkopolsce. O
tym, czy zagrożenia te są realne,
dowiemy się zapewne w najbliższej przyszłości.
SG: - Minęło kilka miesięcy od momentu, gdy zakładowe organizacje związkowe z
LW „Bogdanka” SA otwarcie
opowiedziały się za objęciem
większościowego pakietu akcji „Bogdanki” przez Eneę.
Czy wobec sytuacji takich, jak
ze zmianami w Statucie, nadal
uważacie, że wejście „Bogdanki” do Grupy Enea miało uzasadnienie i „per saldo” było
- mimo wszystkich tych obecnych perturbacji - korzystne
dla pracowników kopalni?
tra wydobywcze” Kompanii Węglowej
- mówi. - Oficjalnie intencją tworzenia
kopalń zespolonych są oszczędności. I
trudno nie zgodzić się z twierdzeniem, że
Polska Grupa Górnicza powinna funkcjonować oszczędniej, choć równie trudno
przewidzieć, jakie oszczędności przyniesie stworzenie kopalń zespolonych.
Jeśli uwzględnimy fakt, że likwidacja
kilku stanowisk dyrektorskich pozwoli
Spółce zaoszczędzić relatywnie niewielkie kwoty, a procesowi tworzenia modelu funkcjonowania kopalń zespolonych
towarzyszyła presja czasu, w związku z
czym całość jest niedopracowana, efekty mogą być mizerne - dodaje.
Wicelider „Solidarności” w PGG
wskazuje też na niejasne motywy tworzenia kopalń pod nowymi nazwami.
- Decyzja o nadaniu kopalniom no-

AP: - Grupa Enea jest największym odbiorcą naszego węgla, objęcie większościowego pakietu akcji
przez ten podmiot w sposób naturalny wydawało nam się zatem korzystne, bo gwarantowało zbyt surowca
w zakresie zapotrzebowania Grupy
na zwiększonym poziomie przez kolejne lata. Jednocześnie pracownicy
zyskali wieloletnią gwarancję dalszego funkcjonowania swojego zakładu pracy. I jako strona społeczna
nie wycofujemy się z poparcia dla
tamtej decyzji. Nadal uważamy, że
innej drogi w tamtym czasie nie
było, mimo niekorzystnych zmian
w Statucie Spółki. Nie mieliśmy złudzeń i nie oczekiwaliśmy, że nasza
współpraca z Eneą będzie - mówiąc
kolokwialnie - „sielanką”. Podtrzymujemy natomiast obawy, o których
mówiłem wcześniej.
SG: - Dziękujemy za rozmowę.
rozmawiał: Marek Jurkowski
wych, całkowicie sztucznych nazw zaskakuje. Trudno powiedzieć, czemu to
ma służyć i dlaczego kopalnie zespolone
nie mogłyby mieć nazw wieloczłonowych? W porozumieniu zapisaliśmy
przecież utworzenie kopalń „Bielszowice-Halemba-Pokój” i „Chwałowice-Jankowice-Marcel-Rydułtowy”. Te nazwy
są elementem śląskiej tradycji. Odejście
od tradycyjnego nazewnictwa na pewno
nikomu żadnych oszczędności nie przyniesie. Dla tej dziwnej w gruncie rzeczy
decyzji o charakterze symbolicznym nie
ma żadnego rozsądnego uzasadnienia.
Coś mi podpowiada, że może tutaj być
jakieś drugie dno, i że tak naprawdę
wcale nie chodzi o nazwy, choć może
się mylę?… - zastanawia się.
MJ
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POLITYKA Rząd PO-PSL nie zadbał o polski węgiel

Żenada z tym
całym górnictwem…
W latach 2010-2013 Madryt skierował do sektora górniczego 6 razy więcej pieniędzy niż Warszawa
na Śląsk. Jeszcze większą rozrzutnością wykazał się Berlin: siedmiokrotnie mniejsze od polskiego
górnictwo niemieckie otrzymało 13 razy większą pomoc państwową.
W słynnej tyradzie Elżbiety
Bieńkowskiej o „żenadzie z tym
całym górnictwem” przewija się
wątek „pijawek, które świetnie
żyją”. Gdyby nagrana w czerwcu
2014 r. rozmowa z Pawłem Wojtunikiem szybciej ujrzała światło dzienne, byłaby świetnym preludium
do późniejszego koncertu oskarżeń
i wyrzutów w stronę górniczych
związków, jaki grały na przełomie
2014 i 2015 media głównego nurtu.
Porównując średnie płace w poszczególnych branżach, wytykając
warunki umów zbiorowych i inne
przywileje górnicze komentatorzy
piali z oburzenia, że związkowcy
mają czelność domagać się od
Ministerstw Gospodarki i Skarbu Państwa pomocy w ramach
interwencji właścicielskiej. Czy
agresywne pretensje w stronę
związkowców ze śląskich kopalń
mają jakiekolwiek uzasadnienie? Z
pomocą górnikom przychodzą liczby.

Zaglądanie do górniczych
portfeli

Irytacja Bieńkowskiej pojawiła
się dopiero w momencie, kiedy
było już wiadomo że branża górnicza zakończyła rok 2013 pod
kreską i perspektywy na 2014 nie
prezentują się różowo. W latach
2008-2012 wydobycie węgla kamiennego
przyniosło
łącznie
prawie 6,8 mld złotych czystego
zysku (z rekordowym rokiem 2011
- ponad 3 mld zł), czyli jak mówi
na taśmach Europejska Komisarz
ds. Rynku Wewnętrznego i Usług:
„były pieniądze”. Wtedy, wg
Bieńkowskiej, ówczesny minister Janusz Piechociński razem ze
swoją świtą „pili, lulki palili, swoich

ludzi poobstawiali”, aż do momentu
kiedy „nagle pierdyknęło” w 2014.
Festiwal
antagonizowania
społeczeństwa ze strajkującymi
górnikami zaczął się rozkręcać
jesienią ubiegłego roku, kiedy to
pojawiały się pierwsze analizy
zarobków pracowników branży
wydobycia węgla. Przedstawiany w
mediach obraz kopalnianych krezusów, którzy zamiast pracować
pod ziemią na swoje 13stki i
14stki blokują tory w Braniewie
(próbując przynajmniej symbolicznie zatrzymać import rosyjskiego
węgla do Polski), miał być sygnałem
dla Polaków, że tym ludziom żadna
pomoc od Państwa się nie należy.
Zaglądanie do górniczych portfeli odżyło znowu w styczniu podczas najgorętszej fali strajków w
Jastrzębskiej Spółce Węglowej.
W ramach „zabawy temperaturą”
wizerunku Ewy Kopacz, jej gabinet
rozpętał wojnę ze związkowcami
z JSW, której nieodłącznym elementem było powtarzanie historii z wątkiem górników śpiących
na workach z gotówką umorusaną
węglem. Liczono prawdopodobnie
na to, że dzięki spójnemu przekazowi o „łapczywych grubiorzach”
uda się rządowi wymigać się od
obiecanej w tzw. „porozumieniu
styczniowym” pomocy finansowej
dla całego sektora.

Kłamliwa narracja

Rozbieżnośćmiędzyantygórniczą
narracją o niekończących się
składach pociągów pełnych pieniędzy
wysyłanych z Warszawy na Śląsk
a
rzeczywistością
przedstawia
dokładnie najnowszy raport katowickiego Oddziału Agencji Rozwoju
Przemysłu. 391 mln zł przetransfer-

owanych do sektora produkcji węgla
kamiennego w 2013r. brzmi jak astronomiczna suma, ale nie robi ona
już takiego wrażenia w zestawieniu z
innymi branżami. O ile można jeszcze zrozumieć, że zajmująca pierwsze
miejsce w rankingu energetyka
otrzymała 1,33 mld zł (jej działalność
niezaprzeczalnie jest strategiczna dla
wszystkich obszarów życia obywateli
w Polsce), o tyle zastanawiająca może
być kwota 1,1 mld zł pomocy publicznej dla... branży ochroniarskiej i detektywistycznej (prawie trzykrotnie
więcej niż produkcja węgla kamiennego). W samym tylko 2013r. dużo
wyższe kwoty otrzymały również
m.in. branże produkcji wyrobów
z gumy i tworzyw sztucznych oraz
produkcji metalowych wyrobów
gotowych (każda ponad 900 mln zł).
Jeszcze ciekawiej prezentuje
się sytuacja pomocy publicznej dla
górnictwa węgla kamiennego na
tle innych krajów europejskich.
Kiedy na ostatnią chwilę przed

październikowymi wyborami parlamentarnymi MSP odwlekało o kolejne tygodnie powstanie Nowej Kompanii Węglowej, w dyskusji często
pojawiał się argument Komisji Europejskiej, która złowrogo spogląda
na wszystkie próby podejmowane
przez resort kierowany przez Andrzeja Czerwińskiego. Ostatecznie
do powstania NKW w umówionym
terminie nie doszło, a głównym powodem było właśnie „kwestionowanie
przez KE kształtu kapitałowego”
zaproponowanego przez ministerstwo. Nie byłoby w tym może nic
szczególnie oburzającego, gdyby nie
fakt, że po raz kolejny Polska może
czuć się dyskryminowana przy unijnym stole.

Prawda o pomocy publicznej

W latach 2010-2013, czyli od momentu kiedy zaczęła obowiązywać
zabójcza dla polskiego sektora producentów węgla decyzja 787/2010 Rady
UE ws. pomocy państwa ułatwiającej
zamykanie
niekonkurencyjnych
kopalń węgla, zastrzyki gotówki z
państwowego budżetu aplikowały
swoim producentom poza Polską
również m.in. Niemcy, Hiszpania,
Rumunia, Węgry i Słowacja. Łącznie
w tamtym okresie europejska branża
węglowa otrzymała 9764,2 mld euro
pomocy publicznej. Wsłuchując się
w medialne doniesienia, można
odnieść wrażenie, że problem nadmiernego dotowania górnictwa dotyczy w największym stopniu polskich kopalń, co zresztą nie byłoby
zaskakujące, biorąc pod uwagę fakt,
że Polska jest największym producentem węgla kamiennego w UE. Nic
bardziej mylnego.
Przez cztery lata od wejścia w życie
decyzji 787/2010 rządowe wsparcie
dla rodzimego górnictwa węgla kamiennego nie przekroczyło 5%. Tymczasem w Hiszpanii, w której łączna
produkcja jest dwukrotnie mniejsza

od produkcji w samej tylko lubelskiej Bogdance, a zatrudnienie utrzymuje się na poziomie podobnym do
tego w KWK Marcel, w latach 20102013 Madryt skierował tam 6 razy
więcej pieniędzy niż Warszawa na
Śląsk. Jeszcze większą rozrzutnością
wykazał się Berlin: siedmiokrotnie
mniejsze od polskiego górnictwo niemieckie otrzymało 13 (!) razy większą
pomoc państwową. Najwyraźniej
modne ostatnio hasło „większy może
mniej” dotyczy nie tylko większości
sejmowej.

Kto do kogo dopłaca?

Wracając do samych górników
i ich rzekomo rozdętych przywilejów: bez wchodzenia w dywagacje
na temat ciężkiej i niebezpiecznej
pracy na kopalni, znowu możemy
odwołać się do samych tylko liczb. W
latach 2007-2015 górnictwo węgla
kamiennego w Polsce otrzymało
łącznie blisko 5 mld złotych w ramach pomocy publicznej. W tym
samym okresie, w rozmaitych formach do państwowej kasy trafiło...
61 mld złotych! Porównując te
kwoty, można śmiało powiedzieć,
że swoje trzynastki, czternastki i
barbórki górnicy finansują własną
ciężką pracą, a nie z łaski pańskiej
właściciela i reszty podatników.
Średnio do kasy państwowej
trafia rocznie ok 7 mld złotych, co
stanowi ok. 2-3% rocznych przychodów budżetowych Polski. 4%
z tej kwoty trafia do gmin, kolejne
1,4% do PFRON-u. Nieco więcej
(1,5%) otrzymuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. I w tym miejscu
można się zatrzymać na moment
i zapytać, w jakim celu trafiały
tam te pieniądze? W ostatnich 5
latach górnictwo z własnej kieszeni
wyłożyło 2,8 mld zł na usuwanie
skutków swojej działalności, w
tym m.in. koszty likwidacji szkód górniczych i rekultywację
zdegradowanych
terenów.
Prawie połowę (44,9%) z
całości danin publicznych górnictwo wpłaciło do ZUS-u. Warto
nadmienić, że znajdująca się od
trzech lat w głębokim kryzysie
branża w stu procentach realizuje
swoje należności względem Zakładu.
Wreszcie 48,2% należności publicznoprawnych trafia bezpośrednio
do budżetu Państwa. Odnosząc
te liczby np. do rocznego budżetu
MON (ok. 31 mld zł), można śmiało
stwierdzić, że na 10 karabinów w
polskiej armii, jeden jest finansowany z często równie niebezpiecznej co żołnierza pracy górnika.
W szkole podstawowej dzieci
uczą się o zjawisku „symbiozy”, które
można zaobserwować np. pomiędzy
błazenkiem a ukwiałami. Koralowce
żywią się odchodami błazenka, a
w zamian ryba jest przez ukwiały
chroniona przed drapieżnikami. Ich
wzajemna współpraca powinna być
modelowym przykładem dla relacji
Państwa i jego strategicznego sektora. Niestety, w naszych warunkach
ostatnie lata przypominały bardziej
układ pasożytniczy, gdzie Państwo
wysysało soki ze swojego żywiciela
i nie tylko nie przejmowało się jego
kondycją, ale nawet nie starało się
go chronić przed unijną polityką
antywęglową.
Dawid Salamądry
Źródło: Telewizja Republika
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POLITYKA Echa audytu rządu PO-PSL

Wirtualne inwestycje Platformy
Zdaniem polityków Platformy Obywatelskiej (PO) przedstawiciele rządu - referując wnioski płynące z tak zwanego audytu
państwa - dopuścili się fałszywych oskarżeń pod adresem poprzedników, zarzucając im chęć likwidacji polskiego górnictwa.
Konferencja prasowa PO na temat „audytu” obfitowała w zaskakujące stwierdzenia. Trudno powiedzieć, o czym myślał były
minister skarbu Andrzej Czerwiński (na zdjęciu), kiedy przekonywał, że poprzedni rząd doinwestował branżę kwotą 22 miliardów złotych.
Podczas konferencji rządowy
„audyt” recenzowało czworo polityków PO. Oprócz Andrzeja Czerwińskiego dziennikarze mogli wysłuchać opinii byłej wiceminister
finansów pani Izabeli Leszczyny
(na temat wystąpień ministrów
Pawła Szałamachy i Mateusza Morawieckiego), byłego ministra sprawiedliwości Borysa Budki (na temat
wystąpienia ministra Zbigniewa
Ziobry) oraz posła Marka Krząkały (na temat wystąpienia ministra
Witolda
Waszczykowskiego).
Oceniając wystąpienie ministra
energii Krzysztofa Tchórzewskiego, Andrzej Czerwiński stwierdził
wprost, że polityk Prawa i Sprawiedliwości dopuścił się kłamstwa,
mówiąc o zamiarze całkowitej likwidacji polskiego górnictwa przez
poprzedni rząd. Uzasadniając swój
zarzut, użył jednak argumentu,
który mógł brzmieć niewiarygodnie nawet dla kogoś, kto bardzo pobieżnie śledził politykę PO

wobec sektora wydobywczego.
- Z potężnym zdumieniem
odebrałem informację ministra
Tchórzewskiego, jakoby poprzedni
rząd chciał zupełnie zlikwidować
górnictwo, insynuując jeszcze, że
jest to w interesie na przykład Gazpromu. Czyste fakty świadczą o
tym, że to jest kłamstwo. 22 mld
zł - to jest kwota, którą poprzedni
rząd, poprzez podmioty gospodarcze, inwestował w górnictwo węgla
kamiennego - powiedział Andrzej
Czerwiński. - Są w trakcie budowy
elektrownie: Jaworzno III, Opole
II. Opole - dwa bloki po 900 megawatów, Jaworzno - prawie 500.
Opole - to jest 11,5 mld, Jaworzno to jest prawie 5. Na ukończeniu jest
elektrownia w Kozienicach - to jest
ponad 1000 MW. To są fakty, które
- naprawdę - trzeba być bardzo nieżyczliwym, żeby je pominąć. Co więcej, myśmy przygotowali program
dla Śląska, gdzie podpisaliśmy specjalne umowy po to, żeby nie tylko

restrukturyzować górnictwo i ograniczać koszty produkcji węgla kamiennego, ale też i po to, żeby rozszerzać rynek zbytu na węgiel. Nie
słyszę, ani nie widzę kontynuacji
tych działań - dodał eksminister.
Wskazał, że poprzedni rząd doprowadził do podpisania umów z
uczelniami takimi jak Politechnika Gdańska, krakowska Akademia
Górniczo-Hutnicza czy Politechnika Śląska oraz firmami - „na przykład (...) z Grupą Azoty” - które
miały umożliwić wykorzystywanie
węgla jako surowca chemicznego.
Na koniec zaprzeczył informacjom przekazanym przez ministra
energii, jakoby Jastrzębska Spółka Węglowa SA została zmuszona do zakupu kopalni „KnurówSzczygłowice” od przeżywającej
trudności Kompanii Węglowej
SA ze środków kredytowych.
- Słyszę w audycie pana ministra (...), że zmuszona została
Jastrzębska Spółka Węglowa do

Co z tymi SKOKami?
Ponad dwudziestoletnia obecność
SKOK-ów (Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe) przy większości
kopalni na Śląsku zdążyła przyzwyczaić wielu z nas do swojej do niedawna
cichej obecności. Głośno wokół nich
zaczęło się robić jesienią 2012 roku,
kiedy to weszła w życie uchwalona
w roku 2009 przez koalicję PO-PSL
nowa ustawa o SKOK , na skutek której stabilnie do tej pory funkcjonujący
(od powstania pierwszej Kasy w roku
1992 do roku 2013 nie upadła żadna
z nich) i dynamicznie rozwijający się
System Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych został objęty
nadzorem KNF (Urząd Komisji Nadzoru Finansowego). Warto też nadmienić, że ustawa ta została skierowana
jeszcze w roku 2009 do rozpatrzenia
przez Trybunał Konstytucyjny przez
śp. prezydenta RP, profesora Lecha
Kaczyńskiego jako niezgodna z Konstytucją RP. W roku 2011 prezydent
Bronisław Komorowski wycofał najbardziej istotne zastrzeżenia śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, czym
umożliwił wejście w życie do dziś
budzącej wiele kontrowersji ustawy.

Miał być porządek, a wyszło
jak zawsze!...

Objęcie państwowym nadzorem Systemu SKOK w Polsce, o ile
w środowiskach politycznych było
oceniane jako zabieg polityczny, o
tyle w społeczeństwie nie budziło
sprzeciwu- w końcu troska Państwa
Polskiego o dobro swoich obywateli

– w tym przypadku ich oszczędności- powinno być w cywilizowanym
kraju czymś zupełnie naturalnym. W
końcu- skoro SKOK-i rozwinęły się
tak bardzo, objęcie ich nadzorem państwa uwiarygodni je jeszcze bardziej
w oczach i tak w większości zadowolonych już Klientów – Członków Kas.
Stało się jednak z goła inaczej. Zarówno regulator (Komisja Nadzoru Finansowego) jak i Ministerstwo Finansów
za czasów rządów PO-PSL nie tracąc czasu wzięła się za Kasy ostro.
Szereg rozporządzeń, rekomendacji i
decyzji wprowadzonych w wyjątkowo
szybkim tempie i z krótkim vacatio
legis momentalnie postawiła część
Kas w niespodziewanie trudnej sytuacji. Na pierwsze efekty tych działań nie trzeba było długo czekać.

2013 – 2014 – “Wielkie porządki” według PO-PSL

Nie ulega wątpliwości, że kilka
spośród pięćdziesięciu pięciu Kas
objętych w roku 2012 nadzorem KNF
rzeczywiście wymagało podjęcia
szybkich działań sanacyjnych. Do roku
2012 System SKOK z takimi trudnościami radził sobie sam, zazwyczaj
poprzez łączenie ich z większymi i
silniejszymi Kasami. Jednak nie o to
chodziło nowemu nadzorcy. Nie przyszedł, żeby wspierać dotychczasowe
rozwiązania. W roku 2013, po uprzednim wprowadzeniu przez KNF zarządcy komisarycznego nie pozwolono
SKOKowi Stefczyka na połączenie się
z pozostającym w trudnej sytuacji

SKOK Wspólnota. KNF wolał zawnioskować do sądu o upadłość Kasy i
skierować wierzycieli po swoje pieniądze (ponad 300 milionów zł) do BFG
(Bankowy Fundusz Gwarancyjny), niż
pozwolić na uratowanie tego SKOKu podmiotowi siostrzanemu. Później
były kolejne SKOK-i, które upadały
lub były przejmowane przez banki.

Krajobraz po bitwie

Na dzień dzisiejszy po tych
„wielkich porządkach” pozostało
czynnych 46 SKOK-ów, z czego trzy
z nich są aktualnie zarządzane przez
zarządców komisarycznych wyznaczonych przez KNF. Wobec przeszło
połowy z nich nadal toczy się postępowanie ws. ustanowienia zarządcy komisarycznego. O ile do roku
2012 SKOKi cieszyły się uznaniem
klientów (Członków Kas), o tyle po
4 latach zmasowanego ataku wizerunkowego, trudno w ich kontekście
użyć określenia “dobra renoma”.
Pozostaje nam wierzyć, że Nowy
Rząd pozwoli SKOK-om złapać
odrobinę powietrza, a przynajmniej
odpolityczni misję ich uzdrawiania
poprzez dopuszczenie udziału w
niej jakichkolwiek innych podmiotów niż jak do tej pory syndyk masy
upadłościowej lub w najlepszym
wypadku przejmujący portfel klientów bank. Dość wojny politycznej
kosztem naszych oszczędności i
miejsc pracy!
Autor: P.S.

zainwestowania 1,5 mld zł w to,
żeby zakupić „Knurów-Szczygłowice”. Rozmawiałem też z prezesem Jastrzębskiej Spółki, bo mi
się to też bardzo nie podobało.
(...) Prezes poprzedni potwierdza, że z własnych środków ponad 300 milionów zainwestowano po to, żeby rozszerzyć bazę
swojego wydobycia o 60 procent
i wydobycie, w którym wyspecjalizowała się Jastrzębska Spółka
Węglowa mogłoby być zwiększone o 30 procent - podsumował.
Wypowiedź byłego szefa resortu skarbu, który w rządzie pani
premier Ewy Kopacz odpowiadał
za górnictwo, całkowicie zaskoczyła przewodniczącego górniczej „Solidarności” Jarosława Grzesika.
- Nie wiem, skąd pan minister
wziął kwotę 22 mld zł rzekomo zainwestowanych w branżę. Może się
pomylił, a tak naprawdę myślał o sumie, na którą wydrenowano spółki
węglowe za rządów jego partii? To
polskie górnictwo węgla kamiennego „inwestuje” w budżet państwa,
odprowadzając rokrocznie ponad
30 rodzajów podatków, choć bywały sytuacje, gdy rządzącym i tego
było mało - wtedy ściągano dodatkowe kwoty, na przykład 5,5 mld zł

z Jastrzębskiej Spółki Węglowej po
jej debiucie giełdowym. Jeśli chodzi o inwestycje w sektor energetyczny, chciałbym zwrócić uwagę,
że nie są one tożsame z inwestycjami w górnictwo. Przez całe lata
energetyka bogaciła się kosztem
górnictwa - kupowała węgiel od
państwowych spółek po sztucznie
zaniżonych cenach, a olbrzymie zyski ze sprzedaży energii zostawiała
wyłącznie sobie. I to akurat polityk
pełniący w swoim czasie funkcję
ministra jednego z resortów gospodarczych powinien widzieć najlepiej. Całościowej oceny polityki
rządu PO-PSL wobec górnictwa nie
chciałbym natomiast dokonywać,
bo zrobiła to w sposób wzorcowy
pani minister Bieńkowska podczas
zarejestrowanej rozmowy z byłym
szefem CBA Pawłem Wojtunikiem.
Tam władza sama przyznała się
do tego, jak traktowała górnictwo,
spółki węglowe i pracowników kopalń. Pan minister mógłby sobie
tamte słowa przypomnieć. Może
wtedy nie mówiłby niestworzonych rzeczy? - skomentował lider
Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla
Kamiennego NSZZ „Solidarność”,
największej organizacji związkowej
zrzeszającej pracowników kopalń.

WYDARZENIA



ZAPLECZE GÓRNICZE

Fatalna sytuacja firm usługowych
Pogarsza się sytuacja spółek zaplecza górniczego – w niektórych już rozpoczęto zwolnienia pracowników, kilka stoi na
skraju upadłości. Głównym tego powodem są trudności spółek węglowych, które zmniejszają inwestycje oraz wydłużają terminy płatności za dostawy maszyn i wykonane usługi. Pojawiły się propozycje kompleksowego wsparcia firm zaplecza.
ści na rynkach zagranicznych i
rozbudowę produktów i usług, w
szczególności dla branży energetycznej. Cześć spółek myśli także o zwiększeniu świadczonych
usług dla rynku kolejowego i chce
świadczyć specjalistyczne usługi w sektorze budownictwa przemysłowego. Wydaje się to dość
racjonalną strategią, ponieważ
jak widać opieranie swojej działalności tylko na jednej branży,
przeżywającej w dodatku poważne
problemy, jest bardzo ryzykowne
i może prowadzić do kłopotów.

Systemowa pomoc

W ostatnich tygodniach obserwowaliśmy prawdziwy wysyp
informacji o fatalnej sytuacji firm
zaplecza górniczego, zwolnieniach
pracowników i upadłości firm. Sytuacja jest poważna, gdyż jak wynika z wyliczeń Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej (GIPH), tylko
w firmach zaplecza górnictwa pracuje blisko 400 tys. pracowników.
Zwolnienia pracowników już
odczuły m.in. załogi kilku spółek
z grupy Kopex. Zarząd należącej
do grupy Kopex spółki Tagor zamierza zwolnić 120 spośród 282
pracowników zatrudnionych w firmie. Spółka tłumaczy, że powodem
zwolnień grupowych jest trudna
sytuacja na rynku producentów
maszyn i urządzeń górnictwa.
- Trudna sytuacja Tagoru i
Grupy Kopex oraz spadek ilości
zamówień na podstawowym dla
spółki rynku obudów ścianowych
w Polsce zmusza nas do podjęcia
tego trudnego kroku - tłumaczy
prezes Tagoru Jarosław Obrzud.
Zwolnienia grupowe w fabryce
Tagor to kolejny już tego typu proces
w spółkach należących do grupy Kopex. W kwietniu rozpoczęła się redukcja zatrudnienia w spółce Kopex
Machinery, w której zatrudnienie zostanie zmniejszone aż o 305 etatów.
O 33 osoby zmniejszy się liczba pracowników w spółce Kopex-Eko.

Płace w ratach

Bardzo trudna jest także
sytuacja
firm
zewnętrznych pracujących dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW).
- Wprowadzony przez JSW
pakiet oszczędnościowy, mający
na celu ograniczenie kosztów wydobycia, ograniczenie inwestycji
spółki, w przeciągu kilku miesięcy doprowadził do upadłości wiele firm górniczych i tym samym

pozbawił środków do życia wielu
górników i ich rodzin – przekonuje Stowarzyszenie Budownictwa
Górniczego (SBG), zrzeszające ponad 20 firm zaplecza górniczego.
Stowarzyszenie wyjaśnia, że
trudna sytuacja na rynku górniczym, w tym trudna sytuacja JSW
sprawiła, iż przedsiębiorstwa okołogórnicze, aby utrzymać płynność finansową zmuszone zostały
do zaciągnięcia kredytów, które
przeznaczane są na wypłatę wynagrodzeń. Pozyskane środki bankowe niestety nie w pełni zabezpieczają terminy płatności, które
wynoszą 120 dni. Wobec powyższego powstają zaległości wobec
Skarbu Państwa z tytułu podatku
VAT i zaległości wobec ZUS .
- W praktyce wygląda to tak,
że nie mając środków należnych
od spółek Skarbu Państwa musimy wpłacać do Skarbu Państwa
należne składki w odpowiednim
terminie wraz z odsetkami. Brak
środków doprowadza do blokowania i zajmowania majątku firm
przez komorników Urzędów Skarbowych - informuje Stowarzyszenie Budownictwa Górniczego.
SBG dodaje, że zadłużone firmy zaplecza nie otrzymują wynagrodzenia za swoją pracę po 120
dniach a dostają tylko niewielki procent. W tej sytuacji firmy
płacą swoim pracownikom tylko
niewielkie zaliczki zamiast normalnej płacy. Zaliczki te wynoszą
czasem tylko 200 zł miesięcznie.
Trudna sytuacja firm zaplecza górniczego niestety nie jest
zaskoczeniem. Jak przypomina
Kopex, polskie spółki górnicze
ograniczają zakupy dób operacyjnych i inwestycyjnych, dodatkowo wydłużając w postępowaniach
przetargowych terminy płatności do 120, a nawet 150 dni.

Gdzie jest ratunek?

W spółkach zaplecza raczej nie
ma złudzeń, że sytuacja na rynku
szybko się poprawi i spółki węglowe zaczną płacić w miarę terminowo i znacząco zwiększą swoje
zamówienia. Z trudnej sytuacji,
w jakiej znalazły się firmy zaplecza, jest kilka ścieżek ucieczki.
Część firm, zwłaszcza dużych
producentów maszyn i urządzeń
dla górnictwa, szuka innych rynków po za polskim górnictwem. Takie grupy jak Kopex i Famur (które
prawdopodobnie już wkrótce będą
miały wspólnego właściciela) planują wzmocnienie swojej obecno-

Swoje propozycje systemowego
wsparcia dla firm zaplecza przedstawiła także Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa (GIPH), znalazły
się one potem w stanowisku Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS), która problemami firm
zaplecza zajmowała się w kwietniu
br. Swoje pomysły Izba i WRDS
podzieliły na dwa obszary: działania krótko i długoterminowe.
Do działań krótkoterminowych zaliczono m.in. zagwarantowanie przez właściciela
realizacji zobowiązań spółek węglowych wobec dostawców towarów i usług. Zaproponowano także
stworzenie mechanizmu możliwości wykorzystania należności
firm okołogórniczych w spółkach
węglowych jako gwarancji do zaciągania kredytów finansujących
dostawy dla górnictwa np. z Banku Gospodarstwa Krajowego lub
Agencji Rozwoju Przemysłu.
Ważnym postulatem jest wydłużenie terminów płatności
zobowiązań budżetowych przez

firmy otoczenia górnictwa w relacji do realnych terminów odzyskiwania przez nie należności,
interwencję dotyczącą ułatwień w
zawieraniu z wybranymi instytucjami umów faktoringu dla niektórych przedsiębiorstw górniczych,
a także wypracowanie i uzgodnienie z wybranymi bankami zasad
zapewniania kredytów krótkoterminowych na realizację wymaganych zobowiązań wobec załogi.
Jeśli chodzi z kolei o działania
długoterminowe to zaproponowano
utworzenie programu sektorowego
dla producentów maszyn i urządzeń
górniczych i programu branżowego dla promocji sektora, po drugie
chodzi o konieczność uwzględnienia
przez rząd znaczenia i interesów firm
z otoczenia górnictwa w przyszłych
rządowych programach restrukturyzacji i funkcjonowania branży.
W środowisku górniczym pojawił się także pomysł, aby wprowadzić restrykcyjne wymagania dla
zewnętrznych firm usługowych,
świadczących pod ziemią usługi dla
spółek węglowych. Takie wymogi
miałyby doprowadzić do podziału na
firmy rzetelne, przestrzegające przepisów prawa pracy i BHP oraz firm,
które prawa nie przestrzegają.
Przez długi okres problemy firm
zaplecza górniczego pozostawały w
cieniu kłopotów spółek węglowych.
O zapleczu nie można zapominać z
kilku powodów - po pierwsze bez
niego spółki węglowe nie mogłyby
funkcjonować a po drugie zatrudniają one kilka razy więcej pracowników niż producenci węgla. To
ważny problem z punktu widzenia
społecznego i gospodarczego.
Igor D. Stanisławski

KOPEX-FAMUR

Jest zgoda na wielką fuzję

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na transakcję
przejęcia kontroli przez Grupę TDJ nad Grupą Kopex, podał Famur.
„Otrzymanie powyższej zgody jest
spełnieniem jednego z kluczowych warunków realizacji umowy inwestycyjnej zawartej pomiędzy spółką zależną
od TDJ, a Krzysztofem Jędrzejewskim
- większościowym akcjonariuszem
Kopex, przewidującej przejęcie kontroli nad większościowym pakietem akcji
Kopex” - czytamy w komunikacie.
Pozostałe warunki umowy obejmują: restrukturyzację zadłużenia
Grupy Kopex oraz zaakceptowanie wyników badania due dilligence
Grupy Kopex, podano również.
Grupa Kopex podała, że jest w
trakcie finalizacji prac nad programem restrukturyzacji operacyjnej,
majątkowej i finansowej przy współpracy profesjonalnych doradców.
Efekt wdrożenia programu restrukturyzacji grupy szacuje się na poziomie

80-110 mln zł oszczędności rocznie.
Zarząd spółki spodziewa się ponadto konieczności zawiązania rezerw i
utworzenia odpisów aktualizujących
wartość aktywów w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
emitenta w wysokości nieprzekraczającej 535 mln zł (przed uwzględnieniem efektu podatkowego).
W połowie marca spółka celowa
TDJ S.A. - dominującego akcjonariusza Famuru - zawarła z Krzysztofem
Jędrzejewskim umowę warunkową
nabycia kontrolnego pakietu akcji Kopex. Podawano wtedy, że połączenie
Famuru i Kopeksu może zaowocować
powstaniem „narodowego championa”, który podbije rynki światowe.
Zapowiedziano również, że jeśli
proces będzie przebiegać zgodnie z
oczekiwaniami, jest szansa na prze-

prowadzenie transakcji w sierpniu
br., a pierwsze efekty współpracy
powinny być widoczne już w momencie formalnego przejęcia przez
Famur kontroli nad Kopeksem.
Podstawową działalnością Grupy Kopex jest produkcja maszyn i
urządzeń oraz działalność handlowo-usługowa dla firm przemysłu
wydobywczego na całym świecie. W
2015 r. spółka miała 1 093,68 mln zł
skonsolidowanych przychodów. TDJ
to polska, prywatna, firma inwestycyjna, prowadząca od ponad 30 lat
działalność w wielu sektorach gospodarki. Jest większościowym akcjonariuszem spółek: Famur, Polskiej
Grupy Odlewniczej, Pemug, Zamet
Industry, Fugo oraz spółki Narzędzia
i Urządzenia Wiertnicze „Glinik”.
red
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ZAPLECZE Skutki połączenia Famuru z Kopeksem

Czy Polska może
zwiększyć eksport węgla?
Kraje Europy importują łącznie ok. 191,6 mln ton węgla kamiennego rocznie. Jest to więc doskonały rynek dla polskiego węgla.
Z danych Euracoal (Europejskie
Stowarzyszenie Węgla Kamiennego
i Brunatnego) wynika, że krajach UE
w 2015 r. wydobyto 100,3 mln ton
węgla kamiennego, nieco mniej niż
rok wcześniej, kiedy produkcja węgla wyniosła 105,7 mln ton. W 2015
r. przeważającą większość węgla w
UE – 72,2 mln ton – wydobyto w
Polsce. W innych krajach UE wydobycie węgla kamiennego jest znacznie niższe jak w Czechach (8,2 mln
ton) i Niemczech (6,7 mln ton).
W ubiegłym roku zauważalne ilości węgla wydobyto Wielkiej Brytanii (8,7 mln ton), ale w
grudniu 2015 r. zamknięto ostatnią tamtejszą kopalnię. Niewielkie ilości (3,0 mln ton) wydobywa
się także w Hiszpanii, ale tam w
ciągu najbliższych kilku lat kopalnie mają zostać zamknięte.
Do tego jeszcze dochodzi Ukraina, gdzie wydobycie węgla kamiennego znacząco spadło – w 2014 r.
było ono na poziomie 65,0 mln ton
a w roku 2015 tylko 48,3 mln ton.

mln ton stanowił węgiel energetyczny, a 200 mln ton węgiel koksowy.
Tradycyjnie, w minionym roku
do największych eksporterów węgla należała Australia, która utrzymała poziom eksportu na poziomie
387 mln ton. Znaczącym eksportem – 301 mln ton w 2015 – jest
także Indonezja, choć w ubiegłym
roku zmniejszyła ona eksport o 32
mln ton.
Z kolei eksport ze Stanów Zjednoczonych obniżył się o 20 mln ton,
do poziomu ok. 62 mln ton. Do znaczących eksporterów węgla należą
także Rosja (150 mln ton) oraz Kolumbia (83 mln ton).

Polska zwiększa eksport

Polska nie należy do głównych
graczy na międzynarodowym rynku węgla, choć jej obecność jest
zauważalna. W roku 2014 eksport

węgla kamiennego z Polski wyniósł
8,2 mln ton, w roku 2015 wzrósł on
do poziomu 9,0 mln ton. Pojawia
się więc pytanie, czy eksport może
nadal rosnąć. Teoretycznie taka
szansa oczywiście istnieje. Skoro
kraje UE w 2015 zaimportowały
191,6 mln ton węgla to rynek oczywiście istnieje.
Istnieje szansa zwiększenia eksportu do Czech. Choć import węgla
przez naszych południowych sąsiadów utrzymał się w 2015 r. na tym
samym poziomie co rok wcześniej
(2,9 mln ton) to zmieniła się jego
struktura – wzrósł z 1,3 w 2014 do
1,8 mln ton import węgla energetycznego i spadł z 1,6 do 1,1 mln ton
import węgla koksowego. W Czechach nieznacznie spadła produkcja
węgla z 8,7 mln ton w 2014 r. do 8,2
w roku 2015. Początek roku 2016
przyniósł jednak wielkie kłopoty

tamtejszej spółce węglowej OKD ,
która w maju ogłosiła upadłość. Do
połowy lipca br. wierzyciele OKD
mają czas na zgłaszanie swoich wierzytelności a na 10 sierpnia br. zwołano pierwsze posiedzenie komisji
wierzycieli. Można się spodziewać,
że trudna sytuacja OKD przełoży się
na zmniejszenie wydobycia przez tę
spółkę, co otwiera pole do eksportu
węgla z Polski.
Co jakiś czas mówi się o eksporcie węgla na Ukrainę, ale wydaje
się, że w grę mogą wchodzić jedynie
niewielkie ilości surowca. Polskie
spółki wysyłają już na Ukrainę węgiel, ale nie są to znaczące ilości, raczej nie należy spodziewać się, żeby
eksport na Ukrainę się zwiększył. A
dzieje się tak z dwóch powodów. Po
pierwsze, duża część ukraińskich
elektrowni nie jest przystosowana
do spalania węgla o jakości, która
wydobywana jest w naszym kraju –
Ukraińcy spalają węgiel o lepszych
parametrach, w dużej części antracyt. Po drugie, co jest zapewne waż-

Spada import węgla do UE

Wraz ze spadkiem wydobycia
spada także import węgla do UE. W
roku 2014 do Europy sprowadzono
204,9 mln ton węgla a w roku 2015
było to 191,6 mln ton. Największym
importerem węgla kamiennego w
UE w 2015 były Niemcy, które sprowadziły 43 mln ton (wzrost o 2 proc.
w ciągu roku), Wielka Brytania (import 17 mln ton, to spadek aż o 47
proc.), Hiszpania i Włochy (import
po 16 mln ton), oraz Francja (import 10 mln ton). Mniejsze ilości
węgla sprowadzają inne kraje.
Euracoal wylicza, że światowy
handel węglem drogą morską w 2015
r. wyniósł ok. 1,1 mld ton, z czego 900

niejszym powodem, import węgla
jest blokowany przez tamtejszych
oligarchów, którzy są właścicielami ukraińskich, a nawet rosyjskich
kopalń i którzy nie życzą sobie zagranicznej konkurencji. Ukraina
pod naciskiem Unii Europejskiej
rozpoczyna reformę systemu energetycznego, więc być może z czasem
wysyłaniem węgla na tamtejszy rynek będzie łatwiejsze.
Istnieją dwa podstawowe warunki zwiększenia eksportu węgla:
jego jakość oraz konkurencyjność.
Kluczowe znaczenie ma tu konkurencyjność. Euracoal wskazuje, że
w minionym roku ceny węgla energetycznego systematycznie spadały,
osiągając najniższy poziom, czyli 45
dolarów za tonę w portach ARA, w
grudniu 2015 r. Od tamtego czasu
ceny nieznacznie wzrosły i kształtują się powyżej 50 dolarów za tonę.
Nawet zakładając, że ceny węgla na
rynkach światowych nadal będą
rosnąć to raczej te wzrosty nie będą
znaczące.
Dlatego mówiąc o opłacalnym
eksporcie polskiego węgla energetycznego trzeba przyjąć granicę ok.
50-55 dolarów za tonę, co daje ok.
200 zł. Dziś koszty wydobycia w polskich spółkach węglowych są wyższe, co oznacza, że powinny zostać
ograniczone. Polska gospodarka
cały czas się rozwija, ale nie jest to
powód, abyśmy dotowali gospodarki Niemiec, Czech czy Austrii, gdzie
trafiają duże ilości naszego węgla.
Biznesplan Polskiej Grupy Górniczej (PGG) i przymiarki do restrukturyzacji Katowickiego Holdingu
Węglowego (KHW) zakładają, że te
spółki wkrótce osiągną rentowność.
Jeżeli wydobycie węgla będzie tam
rentowne to z pewnością będzie
można pokusić się o jego eksport.
Takie możliwości przecież są.
Igor D. Stanisławski

RYNEK WĘGLA

Płynie węgiel do Polski

Brazylijska kompania górnicza Vale wynajęła masowiec o ładowności 50 tys. t z bezprecedensowym zleceniem transportu węgla koksującego z mozambickiego portu w Nacala do Świnoujścia w Polsce - ujawnił w połowie czerwca portal
platts.com, należący do międzynarodowej wywiadowni gospodarczej Platts.
Ładunek ma zawinąć do polskiego
portu między 27 a 30 czerwca tego
roku. Zdaniem firmy Platts, która śledzi
przepływy surowców na całym świecie, nigdy wcześniej z portu Nacala
nie wysyłano żadnego statku z ładunkiem bezpośrednio do Świnoujścia.
W zeszłym roku kompania Vale dostarczała już węgiel z Beiry w Mozambiku
do Polski, wtedy ładunek płynął jednak
regularnym rejsem handlowym z dostawami do innych portów europejskich.
Korzystano z małego portu Beira, oczekując na doprowadzenie linii kolejowej
oraz instalację urządzeń załadowczych
w pełnomorskim terminalu Nacala.

Kompania Vale odmówiła komentarza w sprawie dostaw węgla do Polski.
Platts zauważa (z powołaniem na
dane Polskiego Koksu w grupie JSW),
że import węgla koksującego do Polski
wzrósł w 2015 r. w porównaniu z poprzednim rokiem o 12 proc., osiągając
2,7 mln t. Udział węgla australijskiego w
tej liczbie wynosił 59 proc., amerykańskiego z USA 14 proc., resztę polskich
zamówień importowych zaspokajały
Czechy i w mniejszym stopniu Rosja.
- W zasadzie Polska nigdy wcześniej nie sprowadzała węgla z Afryki,
głównym źródłem dostaw była Federacja Rosyjska, która pokrywa ok.

60 proc. polskiego importu węgla
- powiedział portalowi platts.com Luigi Bruzzone, analityk firmy Banchero
Costa, dodając, że kompania wydobywcza Vale ma zamiar podwoić produkcję węgla z 11 mln t w 2016 r. do
22 mln t w 2017 r. Dlatego też należy
spodziewać się znacznego przyrostu
eksportu surowca z Mozambiku.
Hinduski właściciel statku płynącego z węglem afrykańskim do Polski
poinformował, że nasze porty z terminalami węglowymi są doskonale
przystosowane do odbioru surowca
i warto będzie na przyszłość wykorzystywać ten szlak handlowy.

Według danych Vale kopalnie węgla Moatize w Mozambiku wydobyły
w pierwszym kwartale 2016 r. 603
tys. t węgla koksującego i 287 tys. t
energetycznego. Wyniki te są o kilkanaście proc. niższe od poprzedniego
kwartału i nawet o 30 proc. gorsze
od osiągniętych rok wcześniej.
Vale rozwija zamorskie dostawy węgla: w listopadzie 2015 r.
pierwszy masowiec z portu Naca-

la wypłynął z węglem koksującym
do zachodnich wybrzeży Indii.
Agencja Platts podkreśla, że z
ładunek afrykański może być przeznaczony dla producentów koksu w
Polsce, jednak równie dobrze z portów nad Bałtykiem mogą korzystać
Czesi i Słowacy z takich firm jak Arcelormittal, polska grupa JSW, czy
amerykańska US Steel Kosice.
Źródło: nettg.pl
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TRENDY Rozwój elektromobilności w Polsce

Rząd chce wspierać
samochody elektryczne
W roku 2025 po polskich drogach ma jeździć 1 milion samochodów elektrycznych, a wartość sprzedaży autobusów elektrycznych ma wynieść 2,5 miliarda złotych – takie są rządowe plany wspierana pojazdów elektrycznych. Pośrednio pomoże
to także branży energetycznej.
Resort rozwoju opracował program e-Bus, którego celem jest stworzenie polskiego autobusu elektrycznego. Jego kluczowe komponenty to
bateria, falownik, układ napędowy
oraz infrastruktura ładująca, które będą produkowane w kraju przy
wsparciu rodzimego potencjału naukowo-badawczego. Środki na realizację programu będą pochodziły z
Funduszy Europejskich, Polskiego
Funduszu Rozwoju, a także od partnerów przemysłowych.

Od planów do praktyki

Rozwój pojazdów elektrycznych z pewnością należy do najmodniejszych pomysłów gospodarczych na świecie, choć takie
samochody wciąż stanowią niewielki ułamek rynku motoryzacyjnego. Z danych Ministerstwa
Energii wynika, że na koniec 2015
r. na całym świecie było 1 mln pojazdów elektrycznych, które stanowiły mniej niż 1 proc. wszystkich
pojazdów. W roku 2040 pojazdów
elektrycznych na świecie ma już
być 2 miliardy i maja stanowić
25 proc. rynku motoryzacyjnego. Resort energii zwraca uwagę,
że na 10 najbardziej innowacyjnych firm świata, aż 6 angażuje
się w rozwój pojazdów elektrycznych (tzw. elektromobilność) są
to: Apple, Google, Tesla, Toyota,
BMW oraz Daimler. W rozwoju
pojazdów elektrycznych szansę
dla Polski dostrzegł także rząd.

Skorzysta energetyka
i górnictwo

- Rozwój elektromobilności
będzie miał pozytywny wpływ nie
tylko na sektor motoryzacyjny, ale
również obszar energii i całą gospodarkę – zapewnia Krzysztof
Tchórzewski, minister energii.
Podkreśla, że celem Ministerstwa Energii jest by po polskich
drogach jeździło w perspektywie
najbliższych 10 lat, co najmniej milion aut napędzanych energią elektryczną.
- Będzie się to wiązało z wygenerowaniem dodatkowego popytu
na energię, co pozwoli lepiej zagospodarować moce wytwórcze i
ograniczyć zanieczyszczenie powietrza, zwłaszcza w dużych miastach

– dodaje Krzysztof Tchórzewski.
Jest to o tyle ważne, że nawet 60
proc. zanieczyszczeń powietrza w
miastach pochodzi z transportu.
Z danych resortu energii wynika, że 1 mln pojazdów elektrycznych
będzie miało łączne zapotrzebowanie na ok. 4 TWh (terawatogodziny)
energii rocznie. To jest znacząca
ilość, w roku 2015 krajowe zużycie energii elektrycznej wyniosło
161,4 TWh. Wzrost zapotrzebowania na energię będzie więc także
korzystny dla branży węglowej.
Rozwój samochodów elektrycznych ma przełożyć się także na poprawę bezpieczeństwa energetycznego Polski, ponieważ obecnie aż
97 proc. ropy importujemy. Wraz
z rozwojem pojazdów elektrycznych ta zależność będzie spadała.
Krzysztof Tchórzewski zapowiada pakiet zmian prawnych służących m.in. wypracowaniu modelu sprzedaży usługi ładowania
pojazdów elektrycznych.
- Planujemy również powstanie
Centrum Elektromobilności, a pod
koniec roku uruchomienie specjalnego funduszu, który wsparłby
finansowo inicjatywy tego typu
– zapowiada wiceminister energii
Michał Kurtyka.
Przekonuje, że rozwój elektromobilności to dla Polski nie tylko
szansa na dogonienie, ale również
wyprzedzenie światowych trendów.
- Chcemy być częścią światowego
przemysłu pojazdów elektrycznych i
stymulować powstanie nowego rynku w Polsce. Obserwujemy tendencje, śledzimy trendy technologiczne
i analizujemy nowe modele biznesowe – dodaje Michał Kurtyka.

Elektryczny autobus

W rozwój elektromobilności zaangażowało się także Ministerstwo
Rozwoju.
- W Planie na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju pokazaliśmy 5 filarów wzrostu gospodarczego Polski.
Pierwszym z nich jest reindustrializacja. Ogłaszany Plan Rozwoju Elektromobilności jest jedną z ważnych
elementów tego filaru. Do roku 2025
chcemy zbudować silny przemysł
autobusów elektrycznych. Planujemy stworzyć rynek e-autobusów o
wartości dodanej 2,5 mld zł rocznie
– deklaruje wicepremier, minister
rozwoju Mateusz Morawiecki.

Na planach się nie kończy.
Rząd do rozwoju elektrycznej motoryzacji postanowił wykorzystać
firmy Skarbu Państwa, stąd też 7
czerwca 2016 r. Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ),
Politechnika Warszawska oraz
cztery grupy energetyczne: Enea,
Energa, PGE i Tauron podpisały
list intencyjny dotyczący wspólnych działań na rzecz rozwoju,
promowania i upowszechniania
elektromobilności w Polsce oraz
rozwoju przemysłu związanego z
tym obszarem. Firmy podpisane
pod listem deklarują, że do lipca
2016 roku określą formę prawną,
budżet oraz harmonogram powołania przedsięwzięcia służącego realizacji zadeklarowanych celów.
Współpraca sygnatariuszy ma
umożliwić skoncentrowanie potencjału badawczego w obszarze elektromobilności wokół wspólnego
przedsięwzięcia i stać się zalążkiem
budowania rozwiązań prawnych i
infrastrukturalnych na rzecz roz-

woju sektora.
Wiceminister energii Michał
Kurtyka podkreśla, że inicjatywy
tego typu stanowić będą istotny
element rozwoju tego obszaru w
Polsce.
- Współpraca firm zaangażowanych w rozwój branży energii
ze środowiskiem naukowym i akademickim, przyczyni się do stworzenia fundamentów pod stabilny
wzrost elektromobilności – dodaje
Michał Kurtyka.
Grupy energetyczne liczą, że
rozwój elektromobilności zapewni
im istotny wzrost zapotrzebowania
na energię elektryczną oraz rozwój
nowych usług biznesowych, związanych z budową i eksploatacją
niezbędnej infrastruktury elektroenergetycznej.
Program rozwoju elektrycznej
motoryzacji bez wątpienia jest ambitny, ale jeżeli jego realizacja się
uda, przyniesie on duże korzyści
dla Polski. Obserwując największe
firmy technologiczne świata, jak
Apple i Google, światowe giganty motoryzacyjne i energetyczne
widzimy, że wszystkie angażują
się w elektromobilność. To już nie
jest pomysł nawiedzonego fantasty w garażu ale biznes rozwijany przez liderów rynku. Polska
należy do największych rynków
energii w Europie, należy też do
europejskich liderów producentów
autobusów. Te dwie rzeczy można z powodzeniem połączyć.
Igor D. Stanisławski

Wkrótce ruszy rynek mocy
Po wakacjach będziemy w stanie przedstawić projekt ustawy o rynku mocy – powiedział minister
energii Krzysztof Tchórzewski. Rozwiązania te powinny pomóc energetyce konwencjonalnej w
finansowaniu nowych inwestycji, koniecznych do zapewnienia stabilnych dostaw energii.
Tchórzewski, który uczestniczył
niedawno w okrągłym stole energetycznym powiedział dziennikarzom w
kuluarach spotkania, że rozmowy na
temat wprowadzenia tzw. mechanizmów mocowych, trwają od dłuższego
czasu nie tylko w Polsce, ale i innych
krajach europejskich. Wynika to z tego,
że przy niskich cenach energii, spowodowanych m.in. dynamicznie rozwijającą się niestabilną „zieloną energetyką” jest coraz trudniej o finansowanie
koniecznych inwestycji w energetykę
konwencjonalną, która zapewnia stabilne funkcjonowanie systemu.
Rynek mocy (ang. CRM - Capacity
Reliability Mechanism) to mechanizm,

którego zadaniem jest tworzenie zachęt finansowych dla wytwórców
energii. Płaci im się nie tylko za wytworzoną i sprzedaną energię, ale za
gotowość do zapewnienia w danej
chwili określonej mocy. W praktyce
oznacza to utrzymywanie w gotowości określonych bloków. Jak wynika
z opublikowanego niedawno raportu
francuskich i niemieckich stowarzyszeń energetyki konwencjonalnej - UFE
i BDEW, już w ciągu najbliższych 10 lat
część krajów europejskich nie będzie w
stanie pokryć swego zapotrzebowania
na energię. Remedium na to może być
wprowadzenie właśnie rynku mocy.
– Obecnie realizowane inwestycje

„wymuszone” na spółkach energetycznych powodują, że ich możliwości finansowe się kończą, a ich sytuacja finansowa jest coraz gorsza, bo ceny energii
nie generują możliwości nowych inwestycji – mówił szef resortu energii.
Jak powiedział, po przygotowaniu
założeń do projektu ustawy, Polska
zwróci się do Komisji Europejskiej o
opinię na ten temat. Dodał, że eksperci,
którzy będą pracowali nad projektem
są przygotowani, więc - jego zdaniem
- praca ta „nie musi długo potrwać”.
– Myślę, że taki projekt będziemy
w stanie przedstawić po wakacjach
– dodał.
red
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PIEKARY ŚLĄSKIE Pielgrzymka Mężczyzn i Młodzieńców

Rodzina, solidarność i dialog
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też zapowiadany przez rząd program
75 plus, który przewiduje, że każdy,
kto ukończył 75. rok życia, bez względu na status materialny, zyska prawo
do bezpłatnych leków. Zwrócił uwagę,
że obecnie 30 proc. pacjentów nie wykupuje przepisanych lekarstw, bo ich
na to nie stać. Jednocześnie zwrócił
się z apelem do parlamentarzystów w
sprawie wsparcia dla emerytów znajdujących się w dramatycznej sytuacji finansowej. Przytoczył kwoty najniższych
świadczeń emerytalno-rentowych, które obowiązują od 1 marca 2016 roku.
– Bracia, nie będę tej tabeli komentował,
ale zwracamy się do parlamentu, bo z
tym trzeba coś zrobić. To są emerytury na granicy przeżycia – powiedział.

Potrzeba solidarności

Nie da się ustawowo zapisać szczęścia rodzinnego, ale ważne jest tworzenie warunków godnego rozwoju dla rodzin. Wierzymy, że w Polsce nastanie moda na rodzinę – podkreślał metropolita katowicki
abp Wiktor Skworc podczas dorocznej pielgrzymki Mężczyzn i Młodzieńców do Piekar Śląskich.
W niedzielę 29 maja tysiące osób
wzięło udział w dorocznej Pielgrzymce
Mężczyzn i Młodzieńców do Sanktuarium
Matki Bożej Sprawiedliwości i Miłości
Społecznej w Piekarach Śląskich. Przed
uroczystą mszą, której przewodniczył
metropolita krakowski kardynał Stanisław Dziwisz, do wiernych z tradycyjnym

słowem pasterskim zwrócił się metropolita katowicki abp Wiktor Skworc.

Moda na rodzinę

Jednym z głównych wątków była
aktualna kondycja polskich rodzin.
Metropolita pozytywnie ocenił rządowy program „Rodzina 500+”. – Nie

da się ustawowo zapisać szczęścia
rodzinnego, ale ważne jest tworzenie
warunków godnego rozwoju dla rodzin.
Rządowy konkret – program „Rodzina
500+” – jest przełomowy, także dlatego, że w jakiejś mierze niweluje istniejące i często rażące dystanse społeczne – mówił metropolita katowicki.

– Wierzymy, że w Polsce nastanie
moda na rodzinę. Wierzymy, że silna
Bogiem rodzina będzie zmieniała świat.
Rodzina powinna być drogą państwa i
samorządu – podkreślił abp Skworc.

Ubóstwo seniorów

Abp Wiktor Skworc za ważny uznał

krzyżówka

Nawiązując do obecnej sytuacji politycznej w Polsce metropolita katowicki
przytoczył wezwanie do solidarności,
sformułowane przez św. Jana Pawła
II. – Nie może być walka silniejsza nad
solidarność. Nie może być program
walki ponad programem solidarności.
Przywołuję te słowa dla opamiętania
– mówił abp Skworc. – Bez zaufania
wzajemnego nie można budować przyszłości. I nie pomnożą go marsze donikąd, tylko dialog w prawdzie o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości
– podkreśli metropolita katowicki.

Wolna niedziela

Arcybiskup mówił też o powołanym dzięki staraniom NSZZ Solidarność
komitecie inicjatywy ustawodawczej
ws. ograniczenia handlu w niedziele.
– Będziemy w miarę możliwości
tę inicjatywę popierali, bo chodzi o to,
aby niedziela była czasem umocnienia,
może niekiedy odrodzenia zagubionych
więzi rodzinnych i społecznych; aby
była przestrzenią emocjonalnego wyciszenia i budowania wspólnoty religijnej
i narodowej – wskazał abp Skworc.

Rodzina nie może być
zakładnikiem pracy

Homilię do zgromadzonych na uroczystej mszy świętej w Sanktuarium
Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej wygłosił prymas Polski abp Wojciech
Polak. Nawiązał do słów św. Jana Pawła
II, skierowanych do wiernych w Piekarach
Śląskich w 1980 roku. – Wiara nie jest
zawarta tylko w nastrojach i przeżyciach
religijnych, ale w naszym myśleniu i działaniu, w codziennej pracy. Wiara domaga
się od nas autentycznego życiowego zaangażowania – cytował papieża prymas
Polak. – Być narzędziem miłosierdzia, to
strzec się, by nie popaść w straszliwą pułapkę myślenia, że życie zależy od pieniędzy i że wobec nich wszystko inne staje
się pozbawione wartości i godności. Być
narzędziem miłosierdzia, to także zrozumienie, że rodzina nie może być zakładnikiem pracy – mówił prymas Polski.

Rola mężczyzny

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 książkowe. Miłej zabawy. Rozwiązanie hasła w majowej krzyżówce brzmi: Sny rzadko mówią prawdę. Nagrody
wylosowali: Tadeusz Senkowski z Brzeszcz oraz Andrzej Chojecki z Wodzisławia Śląskiego. Gratulujemy. Nagrody prześlemy pocztą.

List do uczestników tegorocznej
Pielgrzymki Mężczyzn i Młodzieńców
do Piekar Śląskich napisał prezydent
RP Andrzej Duda. Wskazał w nim m.in.,
że w dobie przemian społeczno-kulturowych coraz częściej pada pytanie o
tożsamość współczesnego mężczyzny i jego rolę w społeczeństwie.
– Sądzę, że odpowiedź brzmi: przede
wszystkim powinien być odpowiedzialny,
zawsze gotowy, by chronić i wspierać
rodzinę, lokalną społeczność, a wreszcie ojczyznę; odważnie i konsekwentnie
stawać po stronie wolności i sprawiedliwości, po stronie słabszych i potrzebujących pomocy – napisał prezydent.
BEATA GAJDZISZEWSKA

Źródło: Tygodnik Śląsko-Dąbrowski
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Dzień Dziecka na sportowo

Jak co roku NSZZ Solidarność w ZG Sobieski zorganizowała dla dzieci pracowników, emerytów i rencistów, członków Solidarności zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka.
Zawody odbyły się na stawie Grajdołek
w jaworznickim Jeleniu w sobotę 28
maja. Dzieci konkurowały w dwóch
grupach wiekowych do lat 10 i powyżej
10 lat. Zawody rozpoczęły się punktualnie
o godzinie 9 i trwały do godziny 12. Tuż po
wybiciu południa sędzia zawodów Janusz
Pluta przystąpił do ważenia ryb. Po kilkunastu minutach poznaliśmy wyniki.
W kategorii dzieci do lat 10 pierwsze
miejsce zajął Kus Kacper, który uzyskał
1207 pkt, na miejscu drugim znalazła się
Sowa Oliwia z 1125 pkt, natomiast miejsce trzecie zajął Fedak Piotr zdobywając
425 pkt.
W kategorii powyżej 10 lat pierwszy
na podium znalazł się Kosiór Dominik
z 540 pkt, tuż za nim znalazła się Fedak
Wiktoria, która uzyskała 355 pkt, nato-

PG SILESIA

Wygrana rywalizacja
miast miejsce trzecia zajęła Barańska
Wiktoria zdobywając 240 pkt. W zabawie
uczestniczyło prawie 70 dzieci, każde

otrzymało nagrodę i paczkę.
Przed dziećmi swych sił w wędkowaniu
spróbowali dorośli, którzy startowali w
godzinach od 7 do 9. Pierwsze miejsce
zdobył Pieczara Grzegorz uzyskując 2330
pkt, drugi był Legień Sebastian z 450 pkt,
natomiast miejsce trzecie przypadło dla
Artura Tyrpy, który uzyskał 430 pkt.
Pragniemy podziękować gospodarzowi łowiska Grajdołek Kołu PZW nr 94
Jeleń za udostępnienie stawu na czas
zawodów. Dziękujemy wszystkim, którzy
przyczynili się do zorganizowania tej imprezy na tak wysokim poziomie. Przede
wszystkim podziękowania kierujemy w
stroną dzieci, które tak licznie wstawiły
się na zawody z okazji swojego dnia.
Impreza była współfinansowana
przez Zakładowy Fundusz Socjalny ZG
Sobieski.

Grzegorz Babij reprezentujący komisję zakładową NSZZ Solidarność w PG Silesia
okazał się najlepszym wędkarzem w kategorii gruntowej w zawodach wędkarskich o
Puchar Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Region Podbeskidzie. Zawody odbyły
się 11 czerwca na łowisku PZW Skoczów „Stara Żwirownia” w Ochabach. Zwycięzcy otrzymali puchary i nagrody rzeczowe ufundowane przez ZR Podbeskidzie NSZZ
„Solidarność”, KZ NSZZ „Solidarność” Teksid Poland Skoczów oraz MK NSZZ „Solidarność” Skotan – Kuźnia Polska Skoczów.
jm

dp

NOWE BRZESZCZE

Atrakcje w Energylandii

NSZZ „Solidarność” Nowe Brzeszcze Grupa Tauron z okazji Dnia Dziecka zorganizowała dla dzieci
wyjazd do Rodzinnego Parku i Rozrywki „Energylandia” w Zatorze. Przestrzeń parku i niesamowita
ilość atrakcji podzielona na cztery strefy dziecięcą,
familijną, ekstremalną oraz widowisk wywarła
na dzieciach ogromne wrażenie. W strefie familijnej pociechy wraz z rodzicami sprawdzały swoją
odwagę. Na rollercasterze „Energuś” podziwiały
panoramę parku, a na kolejce widokowej „Samochodziki” brały udział w spływie „Kopalnia złota”.
Niektóre z atrakcji były prawdziwym wyzwaniem,
można było zmienić kolor twarzy na zielony. Jednak dzięki szalonym i pełnym adrealiny rozrywkom
wszyscy świetnie się bawili, a humory dopisywały
cały czas. W drodze powrotnej nie było końca
opowieściom i dzielenia się wrażeniami.
jm

