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Becoal, czyli węgiel
nie jest passé

Tego Ozonowi
nie daruje…

Kolejny etap
wojny o smog

Ekspozycja ukazuje węgiel, jako element naszej cywilizacji,
bez którego nie byłby możliwy postęp w wielu dziedzinach
gospodarki.

„Panowie, opamiętajcie się, na Boga!” - napisali związkowcy
do premiera i ministra energii odnosząc się do próby odwołania
Daniela Ozona ze stanowiska prezesa JSW.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że Ministerstwo Energii zamiast rzeczywiście walczyć ze smogiem to realizuje postulaty rzekomego lobby węglowego.
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Słowa
a czyny
Temat rozporządzenia określającego parametry paliw dopuszczonych
do obrotu - stanowiącego niezbędne
uzupełnienie Ustawy o systemie monitorowania i kontroli jakości paliw zaczyna przypominać telenowelę. Po
raz kolejny publikacja jego treści, już
uzgodnionej z ministrem Tchórzewskim, została zablokowana przez innych ministrów z rządu premiera Morawieckiego. Dalej jesteśmy na etapie
konsultacji i nie wiadomo, kiedy cały
ten proces się wreszcie zakończy.
Jestem zdegustowany faktem,
że tak ważny temat z punktu widzenia polskiego górnictwa jest odkładany na później i że rozporządzenia
nie chce opublikować rząd, którego
przedstawiciele na każdym kroku
deklarują wsparcie dla węgla jako
surowca gwarantującego Polsce
suwerenność energetyczną. W tym
przypadku postępowanie polityków
partii rządzącej wyjątkowo nie pokrywa się z ich słowami, co musi
budzić nasze obawy i pytania o rzeczywiste intencje, jakie gabinet pana
premiera Morawieckiego ma wobec
górnictwa węgla kamiennego.
Kolejny problem, z jakim mamy
do czynienia, zdaje się potwierdzać,
że plany rządu wobec polskich kopalń mogą być nieco inne niż to, co
jest przekazywane opinii publicznej.
Jakiś czas temu zwróciliśmy się do
ministra Tchórzewskiego z wnioskiem o przekazanie pisma, jakie
rząd skierował na ręce Brukseli celem uzyskania notyfikacji zmodyfikowanego programu naprawczego
polskiego górnictwa, który ma obowiązywać do 2023 roku. Zastanawiającym jest, co polscy politycy
obiecali Unii Europejskiej, że ta bez
większego wahania przystała na
dalszą pomoc publiczną dla zamykanych kopalń? Tajemnicą poliszynela
jest, że w pierwotnej wersji pojawiły się daty likwidacji kilku zakładów.
Czy ceną za akceptację „nowelizacji”
programu przez UE było dopisanie do
tej listy kolejnych kopalń? Odpowiedź
ze strony ministra była bulwersująca,
bo myśmy, jako „Solidarność”, prosili
o dostarczenie pisma, z jakim Polska
zwróciła się do Unii, tymczasem szef
resortu energii napisał, że notyfikacja
zmodyfikowanego programu jest w
języku angielskim i można się z nią
zapoznać na stronach internetowych
Komisji Europejskiej. Na najbliższym
posiedzeniu „górniczego” Zespołu
Trójstronnego zażądamy od wiceministra przedstawienia dokumentu, z
którym rząd zwrócił się do Brukseli.
Nie może być tak, że słowa polityków
zaprzeczają czynom, że z jednej strony mówi się o wspieraniu górnictwa,
a z drugiej planuje jego likwidację.
Koniec „zabawy w ciuciubabkę”.
Górnicy nie dadzą się oszukiwać.
Czas wyłożyć „kawę na ławę”.

fakty i opinie

PROGRAM DLA ŚLĄSKA

Cała Polska
w gospodarczym cieniu Śląska
Chciałbym, żeby cała Polska była w blasku województwa śląskiego, a łagodnie przebiegająca
transformacja gospodarki śląskiej była wielkim naszym atutem w zmaganiach gospodarczych
w całej Europie – mówił premier Mateusz Morawiecki w Katowicach podczas konferencji
„Program dla Śląska – dotychczasowe osiągnięcia”. Jednym z inicjatorów powstania Programu
dla Śląska była Solidarność.

Premier Mateusz Morawiecki
powiedział, że dla rządu ważny jest
przemysł wydobywczy, ponieważ
stanowi napęd energetyczny całej
naszej gospodarki. Jak dodał, ważny
jest wzrost innowacyjności przemysłu, jak również inwestycje rozwojowe, tak, by były częścią składową
całego programu transformacji.
- Tutaj rodzi się nowoczesna
Polska, ale również jak najbardziej
w pełnej symbiozie z tym, co kojarzymy z przeszłości, czyli z potęgą
górniczo-wydobywczo-energetyczną – mówił szef rządu.
Mateusz Morawiecki przypomniał, że czyste środowisko jest
elementem Programu dla Śląska, a
poprawa jakości środowiska naturalnego jest wielkim zadaniem do
wykonania. przekonywał, że Śląsk

stanie się zagłębiem bezemisyjnego
transportu.
Dodał, że wprowadzany jest
obecnie program termomodernizacji budynków i poprawy warunków
środowiska.
Wspomniał też o bezpieczeństwie energetycznym, które może
być zapewnione m.in. przez zakłady znajdujące się na terenie
województwa śląskiego oraz repolonizację, czyli odkupienie części
aktywów energetycznych.
Jednym z celów Programu dla
Śląska jest również modernizacja infrastruktury transportowej. Mateusz
Morawiecki zwrócił uwagę na przyjęty we wrześniu przez rząd program
modernizacji dróg lokalnych.
- Ważnym punktem programu
jest też poprawa warunków życia

mieszkańców całego województwa
poprzez stworzenie obszaru metropolitalnego śląsko-zagłębiowskiego.
Zwiększenie komfortu życia mieszkańców województwa śląskiego to
jest to, o co nam chodzi – powiedział premier Morawiecki.
Minister inwestycji i rozwoju
Jerzy Kwieciński zapowiedział, że
Program dla Śląska zostanie powiększony o 14 następnych inwestycji o wartości 13,2 mld zł, co da łącznie ponad 55 mld zł na realizację 87
zadań.
Uczestniczący w konferencji
Dominik Kolorz, przewodniczący
śląsko-dąbrowskiej Solidarności
przyznał, że niektóre aspekty Programu dla Śląska, zwłaszcza inwestycje związane z energetyką i przemysłem, wymagają przyspieszenia.

Przypadek czy intryga?

„Dziwna sytuacja w JSW. Dlaczego związkowcy bronili prezesa” – brzmiał jeden z tytułów publikacji związanej z próbą
odwołania prezesa Daniela Ozona z funkcji prezesa spółki. Czy faktycznie jest to tak dziwna sytuacja, że związkowcy
stawiają się za prezesem, który w przeciwieństwie do swoich poprzedników potrafi nie tylko prowadzić konstruktywny
dialog ze strona społeczną, ale także pochylić się z troską nad problemami społecznymi nie zaniedbując przy tym roli
dobrego menadżera?

Pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej mają dobrze w pamięci arogancję i pychę prezesa Jarosława Zagórowskiego. Mają dobrze w pamięci protest z
lutego 2015 roku kiedy to policja użyła
broni przeciw protestującym górnikom.
Ozon to jego przeciwieństwo, więc
trudno się dziwić, że zyskał zaufanie
nie tylko związkowców, ale większości pracowników Jastrzębskiej Spółki
Węglowej, bowiem nie tylko pomógł
wyciągnąć Spółkę z zapaści, ale też
ustabilizował ją i po raz pierwszy od lat
roztoczył realną wizję rozwoju firmy.
Ponadto dzięki jego pracy załoga znów

się czuje bezpieczniej i ma perspektywy
na przyszłość.
Oczywiście, rzadka to sytuacja,
ale nie jedyna. Kiedy w 2010 roku ówczesny zarząd Tauron Polska Energia
postanowił odwołać ze stanowiska
Jana Kurpa, ówczesnego prezesa Południowego Koncernu Energetycznego
równie głośno jak ostatnio protestowała
Solidarność i inne związki.
Waldemar Sopata, szef górniczej
Solidarności w grupie Tauron tak komentował ówczesną sytuację:
Tu nie chodzi nawet o prezesa ale o
człowieka. Wszyscy wiedzą ile Jan Kurp

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

zrobił dla PKE i dla Jaworzna oraz okolic. Takie postępowanie wobec niego to
draństwo. Gdy były problemy to właśnie
prezes stawiał im czoła, a innych nie było.
Teraz, gdy można się ustawić w kolejce po
medale, ci którzy się wtedy nie angażowali chcą ustawić się w pierwszym rzędzie
a prezesa usunąć w cień. Sam pamiętam
jak 10 lat ZG ”Sobieski” był zadłużony, a
teraz po ponad 10 latach funkcjonowania
przynosi nie małe zyski. To między innymi dzięki prezesowi Kurpowi udało się
uratować ten zakład i dzięki niemu on tak
dobrze funkcjonuje. Dlatego usuwanie ze
stanowiska człowieka, który dobrze wy-

Podkreślił, że aby to przyspieszenie
nastąpiło, potrzebne jest zaangażowanie m.in. Ministerstwa Energii
oraz parlamentarzystów z województwa śląskiego.
- Wtedy będziemy mieli coś, na
co Śląsk zasługuje, czyli rozwój innowacyjnego przemysłu – mówił
Dominik Kolorz.
Wśród projektów o dużym znaczeniu Dominik Kolorz wymienił
rozwój kogeneracji (jednoczesna
produkcja energii elektrycznej i ciepła) oraz innowacyjne technologie
węglowe.
- Z węgla można pozyskiwać
paliwo przyszłości, czyli wodór. W
Programie dla Śląska są zapisane
pilotażowe instalacje wodorowe.
Nie powinny to być jednak projekty pilotażowe, ale masowa produkcja. Tak samo wygląda sytuacja w
przypadku produkcji syngazu z
węgla. Otwarcie zakładu zgazowywania węgla pozwoli nie tylko
odetchnąć górnictwu, ale też przyniesie znaczące oszczędności dla
polskiej gospodarki – dodał Dominik Kolorz.
Program dla Śląska jest jednym
z projektów strategicznych Strategii
na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), przyjętej przez Radę
Ministrów 14 lutego 2017., która
potocznie zwana jest Programem
Morawieckiego. Program zastał
ogłoszony w grudniu 2017 r. w Katowicach przez Mateusza Morawieckiego.
Opr. Igor D. Stanisławski
konuje powierzone mu zadania uważam
za rozbój w biały dzień.
Tymczasem dziś rozbój w biały dzień odbywa się na co dzień w
Polskiej Grupie Energetycznej, gdzie
pracodawcy tłamszą prawa związkowe (więcej na ten temat na dalszych
stronach), próbują majstrować przy
wyborach związkowych czy w końcu
zastraszają ludzi. Jednocześnie rządzi
tam nepotyzm uprawiany przez prezesów. Tu problemów nadzorujący spółkę
Minister Energii Krzysztof Tchórzewski
nie dostrzega, uznając, że to fanaberie
działaczy Solidarności. Dziwne się to
zbiegło. Chwilę po tym jak Solidarność
zapowiedziała protest przed siedzibą
PGE, której zarząd cieszy się bezgranicznym zaufaniem ministra Tchórzewskiego, szef resortu energii zagiął parol
na popularnego wśród pracowników
prezesa JSW. Przypadek? A może jednak misternie uszyta intryga?
Jakub Michalski
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JSW SA Nieudana próba odwołania prezesa zarządu

Tego Ozonowi nie daruje…

„Panowie, opamiętajcie się, na Boga!”- napisali związkowcy do premiera i ministra energii odnosząc się do próby odwołania
Daniela Ozona ze stanowiska prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Ostatecznie minister energii Krzysztof Tchórzewski
wycofał się z tego zamiaru. Niesmak jednak pozostał, jak i poczucie niestabilności, bo dziś trudno się spodziewać wsparcia
dla spółki ze strony głównego akcjonariusza, którego reprezentuje Minister Energii.

Cała Polska widziała, że to człowiek, który jest ze swoją załogą na dobre i na złe. Kiedy wydarzyła się jedna
z największych katastrof w historii JSW - śmiertelny wypadek w Kopalni Zofiówka - Prezes Ozon był przez
wszystkie te dni z górnikami i ich rodzinami. Był do dyspozycji rannych pracowników oraz najbliższych osób
poszkodowanych i ofiar. Po akcji ratowniczej czołowe redakcje w naszym kraju stwierdziły, że współpraca z Zarządem JSW była wzorcowa, a Prezes Ozon za swoją pracę w czasie katastrofy został przez media nagrodzony
- zwrócili uwagę, wspominając dramatyczne wydarzenia z początku maja – podkreślają związkowcy z JSW.
Pierwsze, nieoficjalne informacje o planach odwołania Daniela
Ozona pojawiły się 6 września, na
tydzień przed nieoczekiwanym posiedzeniem rady nadzorczej spółki.
Większość odbierała te sygnały z
dużym niedowierzaniem, mimo, że
już wcześniej sygnalizowaliśmy, że
niektórzy lokalni politycy PiS z poseł Ewą Malik próbowali przekonać
ministra Tchórzewskiego do podjęcia takiej decyzji, choćby z uwagi na
konflikt Ozona z Januszem Adamczykiem, prezesem JSW Koks, ulubieńcem poseł Malik.
Tyle, że mało kto spodziewał
się, że ciężkie działa przeciw prezesowi JSW wytoczy minister energii, który dotąd darzył zaufaniem
Daniela Ozona. Cóż takiego się
stało, że ich relacje tak bardzo się
popsuły?

Naciski z góry

Rąbek tajemnicy odsłonił prezes JSW w wypowiedziach prasowych.
- Byłem naciskany kilkakrotnie,
by z pieniędzy JSW finansować inwestycje kompletnie nie związane
z działalnością spółki. Naciskany,
by JSW zainwestowało w budowę
cementowni. Odmówiłem. Ostatnio naciska się mnie na kupno
akcji Polimeksu-Mostostalu. Jako
prezes mam dbać o spółkę, jej rozwój i jej akcjonariuszy – przyznał
w rozmowie z „Rzeczpospolitą”
Daniel Ozon, prezes JSW.

Polimex-Mostostal to firma
związana z rodzinnym miastem
Krzysztofa Tchórzewskiego, czyli
z Siedlcami. A zatem wiadomo, że
firma ta jest oczkiem uwagi ministra energii. Kontrolowane przez
Skarb Państwa firmy: Enea,
Energa, Polska Grupa Energetyczna i PGNiG Technologie na
początku 2017 r. zainwestowały
w Polimex, by ratować go przed
bankructwem. Obecnie są w posiadaniu akcji wartych na giełdzie około 452 mln zł. Niewątpliwie energetyce, jak i gazowniczej
spółce przydałaby się gotówka,
bo realizują bogate programy inwestycyjne.
Sławomir Kozłowski, lider Solidarności w JSW nie przebiera w
słowach.
- Niech pan minister Tchórzewski nie liczy na to, że Jastrzębska Spółka Węglowa - przy
takich inwestycjach, które przed
nią stoją - wyda przeszło 450 mln
zł tylko po to, aby zasilić Eneę,
Energę, PGE czy PGNiG Technologie. Niech prezesi tamtych spółek wezmą się wreszcie do roboty i
przestaną knuć, bo na razie z wielkim upodobaniem biorą udział w
intrygach i pomawianiu innych, a
nie sprawnym zarządzaniem powierzonymi sobie firmami – mówi
Kozłowski.
Lojalność Ozona wobec kierowanej firmy na pewno nie spodobała się ministrowi Tchórzewskie-

mu. Bezpardonowy atak przeciw
Ozonowi przeprowadził czołowy
Pretorianin ministra energii, jakim jest Andrzej Burski, dyrektor
departamentu kontroli i audytu w
resorcie energii.

Lipny audyt

Przeprowadził on audyt w JSW,
który rzekomo miał dać dowody
na wiele nieprawidłowości w spółce. Zarząd Jastrzębskiej Spółki
Węglowej skierował do ministra
energii Krzysztofa Tchórzewskiego
krytyczne pismo w sprawie audytu, jaki przeprowadzono ostatnio
na zlecenie rady nadzorczej.
Zarząd podkreśla, że Burski
na ostatniej radzie nadzorczej
miał poinformować o licznych
nieprawidłowościach w spółce, a
nawet o uzasadnionych podejrzeniach popełnienia przestępstw,
takich jak oszustwa czy fałszowanie dokumentacji. – Słysząc
takie stwierdzenia, mające charakter poważnie dyskredytujący
osoby zajmujące się działalnością
poddaną kontroli, należało oczekiwać przedstawienia przez pana
Andrzeja Burskiego jako urzędnika państwowego, określającego
się samodzielnie jako prokurator,
konkretnych,
niepodważalnych
dowodów. Bardzo szybko okazało się jednak, że takowych całkowicie brakuje – czytamy w liście
zarządu do ministra. Do dziś nie
przekazano zarządowi na piśmie

nawet głównych wątków ustaleń
lub zarzutów.
Zarząd w liście podaje wiele
przykładów błędnych – ich zdaniem – ustaleń kontrolerów. Jak
choćby oskarżenie, że JSW na 2017
r. zaplanowała środki w odniesieniu
do tzw. umów wirtualnych w kwocie 260 mln zł. Następnie stwierdzono, że było to 135 mln zł, by w
trakcie dyskusji z udziałem głównego księgowego spółki ustalić, że
kwota wydatków przypisana do tej
kategorii wynosiła niespełna 20
mln zł. Inny przykład – kontrolerzy
jako abstrakcyjną uznali dokonaną
wycenę potencjalnej transakcji zakupu akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów przez KPMG i profesora
SGH. Zarzucili JSW, że prognoza
ze zdyskontowanych przepływów
pieniężnych jest zrobiona do roku
2025, podczas gdy zdaniem kontrolerów powinna obejmować tylko
trzy lata, a PBSz jest ich zdaniem
warte tyle, co wartość nominalna
akcji tej spółki.
Pojawił się też ciekawy wątek
rozważanej emisji akcji przez JSW.
Kontrolerzy zarzucili zarządowi
JSW, że spółka zawarła umowę na
obsługę prawną tego procesu, nie
informując o tym ministra Tchórzewskiego. Zarząd twierdzi jednak, że do podpisania takiej umowy ostatecznie nigdy nie doszło, a
4 lipca tego roku zarząd przedłożył
ministrowi opinię trzech profesorów na temat nowej emisji akcji
JSW.
Członkowie zarządu alarmują
ministra, że formułowanie przez
Burskiego bezpodstawnych zarzutów nie pozostanie bez wpływu na
awersję do ryzyka członków rady
nadzorczej. – A w konsekwencji
może spowodować szkody materialne spółce i Skarbowi Państwa,
jeśli w wyniku jego działań np. strategiczne dla spółki decyzje nie będą
podejmowane lub będą opóźniane
– czytamy w piśmie.
Swojego oburzenia wobec bezpodstawnych oskarżeń Burskiego
nie kryli także członkowie Rady
Nadzorczej JSW, którzy także skierowali pismo do ministra Tchórzewskiego.
„Jako przedstawiciele Rady
Nadzorczej, związani ze Spółką od
wielu lat, jesteśmy zaskoczeni brakiem rzetelności pracy, językiem i
formą prezentowanych zarzutów
pod adresem Zarządu i Rady Nadzorczej” - czytamy w liście datowanym na 10 września.
Pod listem do ministra podpisał się prezes Daniel Ozon i trzej
zastępcy prezesa: Artur Dyczko,
Tomasz Śledź, Jolanta Gruszka i
Artur Wojtków. Zabrakło podpisu jedynie Roberta Ostrowskiego, zastępcy prezesa ds. finansowych, który należy do stronników
poseł Malik (czytaj: nie sprzyja
Ozonowi).

Pili, lulki palili…

Wspomniany audyt ma jeszcze
jeden podtekst. Otóż Andrzej Burski
chciał w JSW „zamontować” swoich ludzi. Ozon miał mu odmówić.
I trudno mu się dziwić skoro ludzie
Burskiego już w kilku innych spółkach (np. Węglokoks) dali się poznać
od najgorszej strony. Pod pretekstem kontroli nieprawidłowości jakich mieli się dopuścić poprzednicy,
ekipa Burskiego znalazła sobie niezły sposób na życie (cytując klasyka:
„Były pieniądze, a oni wiesz pili, lulki palili, swoich ludzi poobstawiali,
sam wiesz ile zarabiali i nagle pierdyknęło.”). No i jak można było się
spodziewać efekty ich pracy były
żadne. Ba, można powiedzieć, żenujące. Tak żenujące, że ekipa Burskiego mimo jego protekcji wyleciała z
hukiem z Węglokoksu.
Jak można było się spodziewać
próba odwołania Ozona nie spodobała się związkowcom z JSW,
gdyż w przeciwieństwie do swoich
poprzedników Daniel Ozon potrafi godzić interesy akcjonariuszy z
interesami pracowników spółki, a
w rzadko której spółce tak dobrze
prowadzony jest dialog społeczny.

Związkowy sprzeciw

„Absolutnie nie zgadzamy się z
tym, by taki człowiek stał się ofiarą politycznych rozgrywek. Daniel
Ozon to dobry menadżer, który nie
tylko pomógł wyciągnąć spółkę z
zapaści, ale też ustabilizował ją i
po raz pierwszy od lat roztoczył
realną wizję rozwoju firmy. Dzięki jego pracy załoga znów się czuje
bezpieczniej i ma perspektywy na
przyszłość. Bez względu na to, skąd
wywodzą się politycy, którzy próbują zniszczyć Ozona oraz czy są to
wojenki lokalne czy też centralne,
stoimy murem za prezesem” - czytamy w piśmie związkowców JSW
do premiera Morawieckiego i ministra Tchórzewskiego.
Tchórzewski został poddany ostrej krytyce nie tylko przez
związkowców, ale także - o czym
dowiedzieliśmy się nieoficjalnie
- przez swojego zastępcę, wiceministra Grzegorza Tobiszowskiego,
który w świetle zbliżających się
wyborów samorządowych uznał
działania swojego zwierzchnika za
wielce szkodzące śląskiemu PiSowi. Między panami doszło do ostrej
wymiany zdań, słyszanej na korytarzach resortu energii.
Ostatecznie minister Tchórzewski wycofał się z pomysłu odwołania
Ozona ze stanowiska prezesa JSW.
Stało się to po wielogodzinnej dyskusji m.in. z liderami górniczej Solidarności. Według relacji naszych
rozmówców minister miał jednak
powiedzieć na odchodnym, że „tego
Ozonowi nie daruje”.
Krzysztof Leśniowski

spojrzenia



PRZECZYTANE Wielka afera w państwowej spółce

Dobra zmiana w PGE?
W dawnej Ameryce zdarzało się, że zarządy firm wynajmowały gangsterów, aby
ci rachowali kości działaczom związkowym, zastraszali ich, namawiali, by wypisali
się z organizacji. A jak jest w PGE? Dyrektor jednego z zakładów próbuje
majstrować przy wyborach związkowych. Osoby związane z „S” są przenoszone
na inne stanowiska pracy bez podania merytorycznych przyczyn. A jeden ze
związkowców chodzi z paralizatorem w jednej kieszeni i gazem pieprzowym
w drugiej, bo dostał ostrzeżenie: „Uważaj na siebie, są już wynajęci Ukraińcy,
aby Cię pobić. Nie wychodź sam z domu”.
W czwartek, 15 lutego, odbywało się w sali zbornej KWB Turów
zebranie sprawozdawczo-wyborcze
organizacji zakładowej „S”. Takich
zebrań było w tym roku już wiele,
wszak zaczął się okres wyborczy w
związku. Zwyczajowo na takie zebrania zaprasza się gości, obecne też
są media. I tak było w Turowie. Do
czasu. Niespodziewanie bowiem do
dziennikarzy podszedł ochroniarz
i powiedział: „Proszę natychmiast
opuścić teren”. Kopalnię musiały
opuścić Telewizja Bogatynia, redakcja biuletynu „Bogatynia” oraz
redakcja strony internetowej www.
bogatynia.pl. Dlaczego? Przyczyny
nie zostały podane. Wcześniej media otrzymały stosowne przepustki.
Przypadek?

Żądanie ujawnienia listy
członków

Wybory odbywały się również
w Elektrowni Turów. Jeszcze zanim
się zaczęły, wpłynęło do komisji zakładowej pismo, w którym dyrektor
Elektrowni Piotr Frąszczak zwrócił
się o przedstawienie mu imiennego wykazu członków związku,
wskazanie potrzeb w zakresie sal
konferencyjnych i szkoleniowych
oraz w zakresie urn wyborczych i
czynności organizacyjnych związanych z wyborami. W piśmie
Frąszczak argumentował, że dane
te są mu potrzebne, aby umożliwić sprawne przeprowadzenie
wyborów oraz niezakłóconą pracę
elektrowni. Przewodniczący „S” w
Elektrowni Turów Marek Stecyk
nie zgodził się na podanie tych danych, bowiem uznał, że godzą one
w niezawisłość i samorządność
związku. Takie stanowisko poparła Regionalna Komisja Wyborcza.
W piśmie do Stecyka wskazała, że
pracodawca nie może „ingerować w
sposób organizacji i przeprowadzenia wyborów”, ponieważ znajduje
się to wyłącznie w gestii organizacji
zakładowej. „Za niecelowy oraz co
do zasady błędny uznać należy postulat udostępnienia szeregu informacji, mieszczących się w zakresie
danych szczególnie chronionych,
których udostępnienie w naszej
ocenie byłoby działaniem zupełnie nieadekwatnym w stosunku do
usprawiedliwionych potrzeb pracodawcy w przedmiotowym zakresie,
jak również działaniem, które mogłoby doprowadzić do naruszenia
prawa, a w szczególności przepisów
ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku”
– napisali członkowie Regionalnej
Komisji Wyborczej.
Wybory w Elektrowni Turów

odbywają się od ‚90 roku raz na
cztery lata. I jeszcze nigdy pracodawca nie prosił o listę imienną
członków „S”. Nigdy też wybory nie
zakłóciły pracy elektrowni.

Zastanów się, czy warto
należeć do związku

Dyrektor Frąszczak przed wyborami miał powiedzieć: „Nie godzi się, żeby przewodniczącym był
ktoś spoza Elektrowni”. W Elektrowni działa bowiem Międzyzakładowa Organizacja „S”. Na jej czele od
wielu lat stoi Marek Stecyk, który
jest zatrudniony w jednej ze spółek
zależnych od PGE. Piotr Frąszczak
należał wówczas do „S”, więc jako
członek mógł wyrazić taką opinię.
Czy mógł ją wyrazić jako dyrektor?
W każdym razie niedługo po tym
oświadczeniu pojawił się kontrkandydat dla Stecyka. Zaś kilku członków Solidarności zostało zapytanych
przez osoby związane z dyrekcją:
„Zastanów się, czy warto należeć do
związku?”. W wyborach wygrał Stecyk. Uzyskał 55 głosów delegatów.
Jego przeciwnik 17 i po wyborach...
otrzymał propozycję awansu. Także
inni kontrkandydaci na poszczególne funkcje związkowe w Turowie w
krótkim czasie otrzymali propozycję
awansu lub awansowali, część odeszła z Solidarności.

Protest wyborczy

Oponenci Marka Stecyka złożyli też protest wyborczy. Nie został
uznany. – Wybory w Elektrowni
w Turowie przebiegały zgodnie z
wymogami i w uczciwy sposób.
Były protesty związane z tymi wyborami, ale zostały uznane za niezasadne przez Komisję Wyborczą.
W związku z tym zastrzeżenia wyartykułowane w tych protestach
uznaję za subiektywne opinie poszczególnych członków międzyzakładowej „S” – mówi Franciszek
Kopeć, przewodniczący Zarządu
Regionu Jeleniogórskiego „S”.
Piotr Frąszczak nie jest już dyrektorem Elektrowni. Stanął na
czele Zarządu Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., której właścicielem
jest PGE. Jednak jego duch unosi
się nad elektrownią. Odwiedza też
zakład osobiście. Samochód parkuje na miejscach parkingowych
dyrekcji.

Należysz do „S” – być może
spotka Cię zmiana stanowiska

– Docierają do nas informacje,
że w Kopalni i Elektrowni Turów
osoby, które dobrze wykonują po-

wierzone im obowiązki, są przenoszone na inne miejsca pracy tylko
dlatego, że należą do „S”. Dla nas
takie działanie jest nie do zaakceptowania – stwierdza Franciszek
Kopeć. Pierwsze odwołanie osoby
związanej z Solidarnością nastąpiło w 2016. Poleciał wówczas członek
„S” Kazimierz Kozioł, wieloletni
dyrektor KWB Bełchatów.
Związki protestowały. W tej
sprawie głos zabrał również przewodniczący „S” Piotr Duda. „W tym
przypadku zabrakło nie tylko dialogu, ale nawet zrozumiałej, prostej
dla pracowników informacji, jakie
były przesłanki dla tak radykalnej
decyzji. To musiało doprowadzić
do napięcia, które z dnia na dzień
eskaluje. Zwracam się o przeanalizowanie i ewentualną weryfikację
tej decyzji, a także – a może przede wszystkim – rzetelny dialog z
przedstawicielami załogi kopalni”
– powiedział.
Kozioł z kopalnią jest związany
od 1979 roku. Przeszedł wszystkie
stanowiska od górnika aż do dyrektora. Dla porównania Sławomir
Zawada – obecny prezes Zarządu
PGE GiEK SA, jest absolwentem
Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej. Zanim zaczął
zarządzać GiEK S.A. był dyrektorem ds. ekonomiczno-komunalnych w Gminnym Przedsiębiorstwie Oczyszczania w Bogatyni.
Ze stanowiska poleciał również
długoletni członek „S” Włodzimierz
Kula. Ryszard Fryś potrafi zrozumieć te działania nowych władz.
Wszak po wyborach zawsze następowały zmiany w spółce na stanowiskach kierowniczych, a Kozioł i
Kula byli związani z PO. Nie potrafi
jednak zrozumieć, dlaczego stanowisko musiała także stracić Renata
Zalejska i dlaczego nie przedłużona
została umowa z Markiem Olszewskim. Oboje pracowali w Elektrowni w Bełchatowie. W tej sprawie
Międzyzakładowa Komisja, której
przewodniczy Fryś, wydała stosowne stanowisko, w którym można
przeczytać, że Zalejska została powiadomiona o odwołaniu ze stanowiska bez podania jakichkolwiek
argumentów merytorycznych. „Próbę odwołania Kierownika Wydziału
Rachunkowości [Zalejskiej – przyp.
red.] traktujemy jako kolejne wrogie
działanie wymierzone w Związek
Zawodowy Solidarność i ludzi w
nim zrzeszonych” – napisano w stanowisku. Renata Zalejska przyjęła
pracę w innej komórce organizacyjnej stworzonej przez pracodawcę.
W stanowisku związkowcy
sprzeciwili się również nieprzedłużeniu umowy Markowi Olszewskie-

mu, członkowi „S”, który jest zaangażowany w działalność na rzecz
dzieci niepełnosprawnych, jak również działalność polityczną innego klubu niż PiS. Nieprzedłużenie
umowy uznali za swoistą zemstę.

Odwołania też w Turowie

Niespodziewanie zarząd PGE
GiEK SA, który mieści się w Bełchatowie, wezwał Dyrektor Ekonomiczno-Finansową do siebie, by
wręczyć jej odwołanie ze stanowiska. Powód? Oficjalnie: utrata zaufania. Przy podejmowaniu decyzji
pracodawca, zdaje się, nie wziął pod
uwagę, jak dyrektor oceniają podlegli pracownicy, czy w jaki sposób
wykonuje powierzone obowiązki.
Dyrektor powołano już za czasów
„dobrej zmiany”, argumentując
wybór dużymi kompetencjami. Dla
związkowców powód odwołania
jest jasny. To próba dyskryminacji
zakładowej „S”. „Niestety decyzja
pracodawcy wpisuje się w przyjęty schemat dyskryminacji i próby marginalizowania „S”. Nie bez
znaczenia dla Komisji Zakładowej
NSZZ „S” KWB Turów jest fakt, że
pani dyrektor wiedzę ekonomiczną,
doświadczenie menedżerskie i merytoryczność łączy z członkostwem
w związku (...) za co (...) spotkała ją
niczym nie uzasadniona kara” – napisali członkowie zakładowej „S” w
specjalnym oświadczeniu.
Pani dyrektor zaproponowano
inne stanowisko pracy. Nie przyjęła. Pani dyrektor i Renata Zalejska
to nie jedyni związkowcy, którym
próbuje się zmienić warunki lub
odwołać ze stanowiska. Bronią się.
Z sukcesami.

Nepotyzm

Niektórzy związkowcy mówią,
że być może przyczyną odwołań
i zmian stanowisk pracownikom
związanym z „S” była także potrzeba zrobienia miejsca dla „swoich”
ludzi. Niewątpliwie prezes PGE
GiEK S.A. Sławomir Zawada promuje tych „swoich”. Dyrektorem
w spółce zależnej PGE GiEK SA
została szwagierka konkubiny bratanka, która wcześniej pracowała w
kwiaciarni i jako robotnica w fabryce. Dyrektorem w spółce zależnej
został również brat dawnej współpracowniczki Zawady, która również awansowała na prezesa spółki

zależnej. Wcześniej brat prowadził
firmę budowlaną. Mąż współpracowniczki został kierownikiem
wydziału w Elektrowni. Brat żony
Zawady został zatrudniony na stanowisku szefa ochrony, a bratanek
rozpoczął pracę w wydziale ratownictwa kopalni (mimo że nie było
naboru). W grupie PGE już dawno
zlikwidowano też konkursy na stanowiska kierownicze.

Straszenie związkowca

„Uważaj na siebie, są już wynajęci Ukraińcy, aby Cię pobić.
Nie wychodź sam z domu” – takie
ostrzeżenie dostał jeden z przewodniczących organizacji zakładowej.
Chodzi teraz z paralizatorem w jednej kieszeni i gazem pieprzowym w
drugiej. Inni przewodniczący w PGE
nie otrzymali tego typu pogróżek.
Słyszeli tylko o sprawie. O sprawie
słyszał też Jarosław Grzesik.
Jednak Zbigniew Szatkowski,
były radny i zastępca Burmistrza w
Bogatyni, twierdził w rozmowie z
jednym z mediów, że kiedy wystąpił
przeciwko Sławomirowi Zawadzie i
burmistrzowi Andrzejowi Grzmielewiczowi, to paliły mu się chaszcze
pod domem i miał odkręcone śruby
w samochodzie. Twierdzi też, że w
tym czasie płonęły też auta innych
radnych.

Dziel i rządź

Widzimy również, że pracodawca celowo dogaduje się z niektórymi
tylko związkami zawodowymi –
świadomie dzieli i rządzi – stwierdza Jarosław Grzesik. Rzeczywistego dialogu na linii związek „S”
– pracodawca nie ma w Turowie zarówno w elektrowni, jak i kopalni.
Nie było też w Bełchatowie, jednak
tu liczą, że sytuacja się zmieni. Są
też organizacje zakładowe w PGE,
które żyją z pracodawcą dobrze.
– Chcę jednak podkreślić, że przewodniczący niektórych organizacji
zakładowych w PGE nie zgłaszają
zastrzeżeń co do dialogu z pracodawcą. W innych z kolei sytuacja
jest bardzo napięta, jak chociażby w
PGE GiEK S.A., czy spór w Zespole Elektrowni Wodnych „PorąbkaŻar” – mówi Jarosław Grzesik.

Dokończenie na str. 9
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Mamy już dość słów!
Są zakłady w grupie PGE, gdzie współpraca z dyrektorami przebiega w miarę poprawnie i sytuacja jest nie najgorsza, takim
przykładem jest Elektrownia Opole. Najgorsza sytuacja jest w kopalni i elektrowni Turów oraz kopalni Bełchatów, czyli tam,
gdzie są największe organizacje związkowe Solidarności – mówi Wojciech Ilnicki, przewodniczący Krajowej Sekcji Węgla
Brunatnego NSZZ Solidarność, przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Solidarność w KWB Turów.
walczyć z największymi, uważają,
że z małymi zawsze sobie poradzą.
Z takim systemem spotykaliśmy się
wielokrotnie.

Jak wyglądają obecnie nastroje społeczne w Polskiej
Grupie Energetycznej (PGE)?
Są zakłady w grupie PGE, gdzie
współpraca z dyrektorami przebiega w miarę poprawnie i sytuacja jest
nie najgorsza. Takim przykładem
jest Elektrownia Opole. Niestety,
są też zakłady, gdzie współpraca z
dyrektorami przebiega nie najlepiej, gdzie jest nagonka na członków i działaczy Solidarności, gdzie
nie ma rzeczywistego dialogu społecznego. Najgorsza sytuacja jest w
kopalni i elektrowni Turów oraz kopalni Bełchatów, czyli tam, gdzie są

największe organizacje związkowe
Solidarności. Zależy nam na tym,
aby pracownicy mieli spokój, bezpieczną pracę i dobre zarobki. Tak
powinno być wszędzie, ale zamiast
tego jest próba rozbioru organizacji
zakładowej Solidarności. W kopalni Turów Solidarność jest bardzo
silna, z emerytami to ok. 1,3 tys.
osób, a bez emerytów to 1150 osób.
Trwają próby zniszczenia największych organizacji. Mamy świadomość, że największy brak dialogu
i największe ataki na Solidarność
są w największych organizacjach.
Pracodawcy najpierw zaczynają

Z czego wynikają te ataki
na Solidarność?
Wzrost napięcia nastąpił po wyborach związkowych w elektrowni
i kopalni Turów. Nastąpiła wtedy
próba przejęcia związku, padały
słowa ze strony kierownictwa, że
nie może zostać ponownie zostać
przewodniczącymi związku pracownik nie pracujący bezpośrednio w elektrowni. To była mowa o
mnie, ponieważ pracuję w spółce
zależnej. Niektórzy działacze PiS
bardzo chcieliby przejąć Solidarność w poszczególnych zakładach
pracy. Nasze organizacje są duże i
bardzo dobrze zorganizowane, jest
to łakomy kąsek dla osób, którzy
chcieliby je przejąć i mieć wpływ na
dużą ilość ludzi, m.in. ze względu
na działalność polityczną. W trakcie wyborów nastąpiła nieudana
próba przejęcia związku. Ludzie,
którzy wtedy startowali jako kontrkandydaci w elektrowni i kopalni
Turów już nie należą do Solidarności, w znakomitej większości awansowali na stanowiska kierownicze
i się wypisali ze związku. Bardzo
mocno wspierany jest natomiast
związek z OPZZ, czyli NZZG.
Jak Pan ocenia postawę
prezesa PGE GiEK Sławomira
Zawady?
Oceniam go bardzo negatywnie. Moim zdaniem za wszystko, co
się dzieje w firmie, odpowiedzialny

jest prezes. To prezes jest przecież
głową zakładu pracy i bez wiedzy
prezesa takie rzeczy by się nie odbywały. Prezes Sławomir Zawada
uczestniczył w rozmowach m.in. z
udziałem przewodniczącego Piotra
Dudy i Kazimierza Grajcarka, gdzie
dokonywano konkretnych ustaleń i
określano zasady współpracy. Niestety, te ustalenia za każdym razem
były łamane przez samego prezesa i
spółkę, dlatego nie mogę powiedzieć
dobrego słowa o prezesie Zawadzie.
Czy
Solidarność
interweniowała w Ministerstwie
Energii?
Wielokrotnie rozmawialiśmy
o naszej sytuacji z ministrem
energii Krzysztofem Tchórzewskim. Minister nas wysłuchiwał,
ale niestety interwencja z jego
strony była żadna. Rozmawialiśmy też z prezesem PGE Henrykiem Baranowskim, w tych rozmowach uczestniczyli też Piotr
Duda i Kazimierz Grajcarek. Po
tych rozmowach nie było żadnych
pozytywnych zmian. W sierpniu uczestniczyłem w spotkaniu
Komisji Krajowej Solidarności z
premierem Mateuszem Morawieckim, który zobowiązał się wtedy,
że sprawą się zajmie. Na kolejnym
posiedzeniu Komisji Krajowej
minister pracy Elżbieta Rafalska
mówiła, że premier sprawą się zajął, ale do dziś tego nie odczuwamy. To doprowadziło do tego, że
została podjęta decyzja o pikiecie
pod siedzibą zarządu PGE w Warszawie, którą planujemy na 5 października.

Jaka się pana zdaniem sytuacja nadal może rozwijać
Piotr Duda, na ostatniej Radzie Dialogu, w której również
uczestniczyłem, przekazał minister Elżbiecie Rafalskiej informacje na temat dialogu w niektórych
oddziałach grupy PGE. Decyzja
Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność jest taka, że 5 października
będzie pierwsza demonstracja w
Warszawie, a jeżeli ona nie przyniesie pozytywnych skutków, to
zorganizujemy kolejną pikietę już
19 października. Dostaliśmy od
ministra Krzysztofa Tchórzewskiego pismo z prośbą o przełożenie demonstracji do 30 listopada.
Do tego czasu sprawą ma się zająć
Państwowa Inspekcja Pracy (PIP).
To jest próba przeciągnięcia sprawy, ponieważ pod koniec listopada zaczynają się już Barbórki,
będzie zimno i minister Tchórzewski liczy zapewne, że wtedy
nie będziemy chcieli organizować
protestów. Dzisiaj w grupie PGE
jest potrzebny dialog, ale żeby to
był prawdziwy dialog to brakuje
dobrej woli drugiej strony. Dziś
brakuje realnych działań ze strony pracodawcy. Mamy już dość
słów, spotykaliśmy się wiele razy
żeby rozmawiać i obiecano nam
wiele rzeczy. Teraz czekamy na
spełnienie tych obietnic a nie na
kolejne piękne słówka. Oczekujemy więc spełnienia obietnic przez
zarząd PGE GiEK, zarząd PGE,
Ministerstwo Energii i rząd.
Rozmawiał: Igor D. Stanisławski

KSGiE Nie ma reakcji rządu, będą protesty
Wobec braku reakcji ze strony rządu na stanowiska Komisji Krajowej oraz Kongresu Krajowego Sekretariatu
Górnictwa i Energetyki (KSGiE) NSZZ „Solidarność” informujące o łamaniu praw pracowniczych przez władze
PGE Polskiej Grupy Energetycznej SA, Rada KSGiE zdecydowała, że 5 października przeprowadzi pikietę przed
siedzibą Spółki. Wezmą w niej udział członkowie Związku z sekcji tworzących KSGiE. Jeśli akcja nie przyniesie
rezultatu, 19 października odbędzie się manifestacja przed gmachem Ministerstwa Energii. Sekretariat poprosi
wtedy o wsparcie cały Związek.
Przypomnijmy, że o nieprawidłowościach w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) SA
władze krajowe „Solidarności” informowały już 18 kwietnia. Członkowie
Komisji Krajowej przyjęli wówczas
„Stanowisko (...) ws. dialogu społecznego w koncernie PGE GiEK S.A.”.
- Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” z niepokojem obserwuje jak
dobry klimat, gospodarczy i społeczny, który nastąpił po objęciu władzy
przez zjednoczoną prawicę marnotrawiony jest przez postępowanie
pojedynczych decydentów wypełniających zadania zarządcze w branżach
i przedsiębiorstwach, koncernach,
jak również przez promujących ich
polityków zasiadających w organach
partyjnych lub samorządowych na

poziomie lokalnym. Przykładem takich działań jest koncern PGE GiEK
SA. - wskazywano w treści dokumentu. - Celem polityki władz PGE GiEK
S.A. nie jest poprawa funkcjonowania
gospodarczego podległych jednostek, nie jest poprawa zarządzania firmą. (...) Standardem jest promowanie
organizacji społecznych i związkowych, które w zamian za stanowiska
i podwyżki dla swoich przedstawicieli
gotowe są do wystąpień negatywnie
oceniających NSZZ „Solidarność”.
(...) Z takim podejściem do spraw
społecznych i związkowych walczyliśmy w latach dominacji ideologii liberalnej i dzisiaj również takiej polityce
gospodarczych i lokalnych „baronów”
gotowi jesteśmy się przeciwstawić deklarowali związkowcy.

Ponadto pod koniec czerwca Kongres KSGiE wyraził stanowczy protest
wobec antypracowniczych działań
prezesów: PGE Polskiej Grupy Energetycznej SA - Henryka Baranowskiego oraz PGE Górnictwo i Energetyka
Konwencjonalna SA - Sławomira
Zawady. Delegaci alarmowali, że w
obydwu spółkach nadal próbuje się
wyeliminować z dialogu społecznego
NSZZ „Solidarność”.
- Nie zamierzamy akceptować
i tolerować lekceważenia dialogu i
prowadzenia antyspołecznej polityki
tych „zarządzających”. (...) Wzywamy
Prezydenta RP oraz Premiera wraz
Rządem RP o podjęcie wszelkich
działań mających na celu wyeliminowanie antyzwiązkowych nastawień,
których jedynym podłożem są osobi-

ste niechęci poszczególnych „zarządzających” i ambicje dominacji nad
niezależną samorządną organizacją
jaką jest NSZZ „Solidarność”. Postępowanie takie jest niezgodne z Konstytucją RP a także obowiązującym

w Polsce prawem. Działania takie
przynoszą hańbę dla liderów polskiej
sceny politycznej, dla której jednym
z celów „dobrej zmiany” była nowa
jakość dialogu społecznego - pisali w
przyjętym stanowisku.
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JSW

Budowa nowych kopalń
w JSW to konieczność

O stanowiącym jeden z filarów strategii rozwoju Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) projekcie
budowy dwóch nowych kopalń, argumentach przemawiających za zakupem Przedsiębiorstwa Budowy
Szybów (PBSz) przez JSW oraz planach inwestycyjnych firmy rozmawiamy z zastępcą prezesa zarządu
JSW do spraw strategii i rozwoju Arturem Dyczko.
Einsteina, ale niech Pan zobaczy,
jak aktualne! Od ponad 10 lat
budujemy tę kopalnię i gdzie jesteśmy? Mamy szyb i trochę wyrobisk, ale czy możemy już powiedzieć, że udostępniliśmy złoże?
Na pewno nie! O czym to świadczy? O tym, że dotychczasowe
działania nie dały spodziewanego
rezultatu, dlatego - w mojej ocenie
- czas zmienić podejście! Nie chcę
straszyć, ale to ostatni moment.
Albo my tę kopalnię wybudujemy,
albo przyszłość „Zofiówki” będzie
zagrożona. Tu nie ma alternatywy. Utrzymanie obecnego stanu,
przy tych cenach węgla, które
mamy, jest oczywiście możliwe,
ale najbliższego wahnięcia cenowego, nawet tylko zbliżonego do
wahnięcia z roku 2015, już byśmy nie przetrwali. A na pytanie
o uzasadnienie dla wydzielenia
„Bzia-Dębiny” odpowiadam krótko - stawką jest utrzymanie około
5 tysięcy miejsc pracy. Albo dzisiaj
podejmiemy określone działania i
dokonamy radykalnej zmiany aktualnego stanu rzeczy, albo nic
nie zrobimy i tych miejsc pracy za
jakiś czas po prostu nie będzie.
SG: - Skąd JSW zamierza
wziąć ludzi, którzy fizycznie
zajmą się budową kopalni?

Solidarność Górnicza: Panie prezesie, w ostatnim
czasie media obiegła informacja mówiąca o tym, że
JSW przymierza się do wydzielenia kopalni „Bzie-Dębina” z tak zwanej kopalni
zespolonej „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie”. Na ile ten
ruch jest uzasadniony i z czego wynika? Pytam, bo wiem,
że wielu pracownikom zakładów górniczych jakiekolwiek
tworzenie nowych struktur
organizacyjnych kojarzy się
jak najgorzej. Nauczeni doświadczeniem górnicy mają
prawo podejrzewać, że chodzi o stworzenie nowych stanowisk dyrektorskich i ob-

sadzenie ich swoimi ludźmi
przez polityków lub zarządzających Spółką…
Artur Dyczko, zastępca
prezesa zarządu JSW ds.
strategii i rozwoju: - Sprawa
jest banalnie prosta. Zgodzi się
Pan, że od lat wszyscy powtarzają, że „Bzie-Dębina” jest niezwykle perspektywicznym rejonem
dla ruchu „Zofiówka”? I co z tego
wynika? Dokładnie nic! Gdybym
miał odpowiedzieć na Pana pytanie jednym słowem, powiedziałbym - to szaleństwo! Wie Pan,
dlaczego? Bo szaleństwem jest
robić wciąż to samo i oczekiwać
różnych rezultatów - to oczywiście nie moje słowa, tylko Alberta

AD: - Zakładamy, że większość osób do zagospodarowania i
rozcięcia „Bzia” będzie pochodziło z ruchu „Jastrzębie”. Oczywiście eksploatacja węgla na ruchu
„Jastrzębie” nadal będzie prowadzona. Przypominam, że przedłużamy tam koncesję do roku 2025
- niemniej chcielibyśmy intensywność wydobycia z „Jastrzębia”
uzależnić od aktualnego zapotrzebowania na ten rodzaj węgla
oraz stabilizacji parametrów jakościowych węgla z „Zofiówki”. Z
punktu widzenia logistyki urobku na dole i sterowania strugami
urobku najlepiej byłoby doprowadzić do sytuacji, w której węgiel z
„Jastrzębia” wyjeżdża na górę w
weekendy, tak aby go nie mieszać
z węglem z „Zofiówki”. Surowiec z
ruchu „Jastrzębie” chętnie kupuje
koksownia „Victoria” jako dobry

węgiel do produkcji koksu odlewniczego.
SG: - Jakie zadania zostaną wykonane w pierwszej kolejności?

Nie chcę straszyć,
ale to ostatni moment.
Albo my tę kopalnię
wybudujemy, albo
przyszłość „Zofiówki”
będzie zagrożona. Tu nie ma
alternatywy.
AD: - W pierwszej kolejności
musimy uzbroić szyb na „Bziu” i
wyposażyć go w „klatkę”, tak by
pracownicy firmy wykonującej
chodniki już mogli zjeżdżać na dół
i prowadzić prace przy budowie
drugiej wytycznej łączącej „Bzie”
z „Zofiówką”. Dzięki niej ludzie
drążący wyrobiska nie będą musieli tracić czasu na długi dojazd
z „Zofiówki”. O tym, czy i jak szeroko będziemy wydobywali węgiel w nowej kopalni, będę mógł
odpowiedzialnie powiedzieć w
marcu 2019 roku, kiedy potwierdzę wykonywanymi aktualnie robotami geologicznymi posiadaną
już teraz informację o geologii i
tektonice tego obszaru. Pięć otworów wiertniczych wierconych
z powierzchni, które zaczynamy
wiercić już teraz, takiej informacji nam wkrótce dostarczy.
Świetni geolodzy i geodeci górniczy kopalni zespolonej już modelują struktury udostępnionych
pokładów nowej kopalni. Przed
nimi aktualizacja posiadanych
danych i nowa interpretacja zalegania pokładów węgla. W trakcie
prac dokumentacyjnych zbadamy
również bardzo istotne dla nas
wskaźniki CRI i CSR, które odnoszą się do reakcyjności koksu i
jego wytrzymałości po reakcji. To
parametry, których podczas wy-

konywania pierwszych otworów
dokumentujących złoże „Bzie-Dębina” nie mierzono, a które teraz
decydują o „być albo nie być” na
światowym rynku węgla koksowego. O wyniki tych badań jestem
spokojny. Węgiel i to dobry, taki
jaki „Zofiówka” fedrowała w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, a „Pniówek” wydobywa
obecnie, w tym złożu zapewne jest
i my go będziemy wydobywać. Nie
zamierzamy natomiast budować
nowego zakładu przeróbczego, bo
„Zofiówka” taką infrastrukturę
posiada i węgiel z „Bzia” będziemy kierować właśnie tam.
SG: - A co z inicjatywą
wejścia JSW w złoża po KWK
„Dębieńsko”? Kilka miesięcy
temu opinia publiczna dowiedziała się, że Spółka zamierza podjąć działania mające na celu wydobycie węgla
koksowego, który tam pozostał. Czy od lutego coś się tutaj zmieniło?
AD: - Jako lider branży w
tej części Europy z oczywistych
względów podjęliśmy wstępne
rozmowy z obecnym właścicielem „Dębieńska”, spółką Prairie
Mining, między innymi po to,
by poszerzyć niezbędną wiedzę
na temat ewentualnego porozumienia w przyszłości. To był nasz
obowiązek. Rozmowy mają ściśle
roboczy, niezobowiązujący strony
charakter. Dzięki nim poznajemy
model biznesowy, który przyjęła Prairie, planując wydobycie
węgla koksowego. Z pierwszych
analiz wynika, że my to widzimy
trochę inaczej, bo lepiej znamy
specyfikę polskiego górnictwa.
Wiemy, że założeń właściwych dla
górnictwa typu „anglosaskiego”
nie da się w prosty sposób przenieść i zastosować w Polsce. Naszym zdaniem, mówienie o tym,
że w polskich warunkach da się
całkowicie wyeliminować łukową
obudowę podporową i zastąpić
ją wyłącznie obudową kotwową,
jest zbyt optymistyczne i na tym
etapie nieuprawnione. Zdajemy
sobie sprawę, że to jest bardzo
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ciekawa alternatywa i będziemy
ją testować już wkrótce na „Budryku” zakupionym właśnie przez
JSW kombajnem typu Bolter Miner, natomiast założenie, że zbudujemy kopalnię, w której będziemy mieli tylko obudowę kotwową,
byłoby zdecydowanie „na wyrost”.
Próbowaliśmy zresztą analizować
taki wariant, wszak im mniej stali na dole, tym taniej - ale tylko
pozornie, bo okazało się, że przy
zastosowaniu samodzielnej obudowy kotwowej, na głębokości
eksploatacji poniżej 1000 metrów,
jak na wspomnianym „Budryku”,
dla wyrobiska w samodzielnej
obudowie kotwowej, filary przy
chodnikowe zabezpieczające stabilność obudowy wyrobiska niezbędną w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracujących na dole
załóg górniczych musiałyby mieć
po 100 metrów. Można zatem
wprost założyć, że straty z tytułu
utraconych zasobów węgla byłyby
znacząco większe niż obecnie. Do
tego dochodzą problemy z samozapalnością pozostawionego w filarach węgla. „Po drodze” mamy
zatem do rozwiązania również
problemy natury technicznej, które wierzę, że rozwiążemy. Zespół
analizujący zasadność wejścia w
złoże „Dębieńsko” wciąż pracuje. Sporo do powiedzenia mają
również prawnicy, bo pojawiły
się skomplikowane zagadnienia

natury formalno-prawnej. Reasumując, JSW musi to wszystko
w tej chwili szczegółowo sobie
przeliczyć i ocenić, na ile wejście
w „Dębieńsko” byłoby spójne ze
strategią, którą nie tak dawno
Spółka przyjęła i którą aktualnie
realizuje.

Nasze działania,
tak jak nasza cała strategia,
są dokładnie przemyślane,
przeliczone i postanowione.
Nie zejdziemy z tej drogi,
gdyż groziłoby to
w dłuższej perspektywie
utratą fundamentu
naszego bezpieczeństwa,
którym niezmiennie
jest i będzie
efektywne wydobycie
węgla koksującego oraz
produkcja koksu.
SG: - Skoro jesteśmy przy
inwestycjach i rozwoju, abstrahując nieco od kwestii
dwóch nowych kopalń, zwróciłbym uwagę, że JSW miewała problemy z przygotowaniem frontów robót, przez co

potem nie wykorzystywała
koniunktury na węgiel. Czy
w chwili obecnej, wyciągając
wnioski z przeszłości, podejmowane są działania zapobiegające podobnym sytuacjom na przyszłość?
AD: - Bądźmy precyzyjni problemy, o których Pan mówi,
charakteryzują całą branżę wydobywczą, nie tylko sytuację w
JSW. Niemniej ten Zarząd faktycznie postanowił raz na zawsze
rozwiązać problem! Naszą odpowiedzią na bieżące problemy na
rynku usług górniczych jest decyzja o zakupie PBSz-u i szybka
rozbudowa posiadanego zaplecza
remontowego w Jastrzębskich
Zakładach Remontowych. Jak
dołożymy do tego odtwarzane
na wszystkich kopalniach własne
oddziały robót korytarzowych i
powstające wokół naszego Advicomu zaplecze teleinformatyczne,
to myślę, że ze spokojem możemy
myśleć nie tylko o skutecznej budowie kopalni „Bzie-Dębina”, ale
przede wszystkim o rozbudowie
filara naszego bezpieczeństwa,
czyli kopalni „Pniówek”. Tak,
dziś szybsze udostępnienie złoża
pawłowickiego to nasz priorytet.
Jeśli tego nie zrobimy, za 10 lat
znajdziemy się na „Pniówku” w
takiej samej sytuacji, jak dzisiaj
na „Zofiówce”. Dlatego nie tylko

JSW SiG Powstała kolejna KZ NSZZ „Solidarność”

Potrzeba reprezentacji

We wrześniu została utworzona Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”
w spółce JSW „Szkolenie i Górnictwo” (SiG).
O planach powołania związku przez pracowników
SiG mówiło się już od dłuższego czasu. Jednak specyfika działalności SiG i ustawiczna rotacja pracowników, którzy po krótkim okresie adaptacji przechodzą do kopalń JSW SA, powodowała, że duża część
załogi składała wnioski członkowskie bezpośrednio
do Komisji Zakładowych NSZZ „S” przy kopalniach
JSW. Jednak z przyjęciem w szeregi „Solidarności”
musieli czekać do czasu zatrudnienia bezpośrednio
na kopalni. W efekcie powstał taki stan zawieszenia,
kiedy duża część pracowników SiG miało złożone
deklaracje, ale jednak nie byli jeszcze członkami
„Solidarności”, przez co formalnie związek nie istniał jako organizacja związkowa przy SiG.
Powołując nową komisję członkowie założyciele postanowili unormować ten stan rzecz i normalnie reprezentować pracowników jako oficjalnie
zarejestrowany związek zawodowy.
- Wybraliśmy NSZZ „Solidarność” ponieważ
obserwujemy aktywność tego związku przy kopalniach JSW SA; widzimy jak walczy w skali kraju o
poszerzenie praw pracowniczych. No i najważniejsze jest skuteczny w tym co robi dla pracowników,
jak i dla całego społeczeństwa - mówi tymczasowy
przewodniczący Szymon Kita zatrudniony w JSW
SiG przy KWK „Knurów-Szczygłowice”. - Dziś nasza firma jest takim przedsionkiem adaptacyjnymszkoleniowym dla górników chcących pracować w
kopalniach JSW. Krąży opinia, że jesteśmy piątą
wirtualną kopalnią w strukturach Jastrzębskiej
Spółki Węglowej. Coś w tym jest jeśli chodzi o zakres pracy pracowników dołowych i na powierzchni
kopalni.
Dlatego widzę wraz z kolegami potrzebę reprezentacji wobec pracodawcy, aby dążyć do
wyrównania warunków zatrudnienia przy kopalni.
Oczywiście nasza spółka nigdy nie da nam takich
przywilejów jakimi cieszą się górnicy na kopalniach
JSW. Jednak w perspektywie przejścia z SiG do
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kopalni możemy również powalczyć o nasze prawa
i warunki zatrudnienia. Teraz chcemy zobowiązać
zarząd JSW SiG do spełnienia obietnicy publicznie
ogłoszonej latem, że w 2019 roku nastąpi podwyżka
wynagrodzenia zmniejszająca dysproporcje między
stawkami w SiG a kopalnią JSW. Chcemy przyjrzeć
się regulaminowi pracy i wynagradzania, który od
kilku lat nie uległ zmianie, więc czas jest go trochę
uaktualnić. Najlepiej tak, żeby jak największe korzyści odnieśli nasi pracownicy. Warto podyskutować
o nowych rozwiązaniach w Funduszu Socjalnym
rozszerzających zakres uprawnień prorodzinnych
dla pracowników SiG. Pragniemy tego dokonać w
duchu dialogu z Zarządem spółki JSW SiG i przy pomocy kolegów z ZOK NSZZ „Solidarność” JSW SA.
Im więcej nas będzie, to będziemy bardziej
skuteczni. Dlatego apeluję do kolegów którzy mają
złożone deklaracje w komisjach „Solidarności” przy
kopalniach - przyjdzcie do nas. - zakończył przewodniczący Szymon Kita.
Aktualnie członków związku czekają wybory
ustanawiające Zarząd Komisji Zakładowej NSZZ
„Solidarność”. Następnie będą chcieli dołączyć
do Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ
„Solidarności” JSW SA i włączyć się w działalność
największego związku jakim „Solidarność” w Jastrzębskiej Spółce Węglowej.
Na razie gościnnie siedzibę komisji udostępnił Przewodniczący NSZZ „Solidarności” KWK
Knurów - Szczygłowice Krzysztof Leśniewski.
Jednak docelowo związek chce być obecny przy
każdej kopalni gdzie pracują górnicy zatrudnieni
w JSW SiG. Dlatego teraz najważniejszym zadaniem jest akcja wśród załogi SiG i zachęcenie ich
do wstąpienia do NSZZ „Solidarności” przy SiG; a
po przejściu do pracy na kopalni kontynuowanie
członkostwa w „Solidarności” przy komisji zakładowej danej kopalni JSW SA.
Gabriel Cyrulik
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mówimy, ale działamy. Pogłębimy na „Pniówku” jeden szyb,
przygotowujemy się do pogłębiania drugiego i planujemy budowę
trzeciego. Podporządkowaliśmy
wszystko jak najszybszemu wejściu w złoże „Pawłowice”. Takie
myślenie powoduje, że szyb w
Mizerowie staje się dla nas czymś
niezwykle istotnym i aktualnym,
choć jeszcze nie tak dawno stanowił element, który rozpatrywano
w bardzo odległej perspektywie
czasowej, myśląc o wydobyciu
na „Pniówku”. Aby „Bzie” mogło
fedrować na czterech ścianach,
również konieczna będzie budowa drugiego szybu wentylacyjnego „Bzie 2”, którego głębokość
będzie wynosić 600 metrów.
Niektóre środowiska krytykują posunięcie związane z zakupem Przedsiębiorstwa Budowy
Szybów przez JSW. Są też i tacy,
którzy twierdzą, że nic nie robimy, aby uchronić się przed sięgającą 30-40 procent zwyżką cen w
segmencie usług. Odpowiadam
zatem jednym i drugim - kupujemy PBSz właśnie dlatego, że kilka
szybów mamy do wybudowania
„na już”, ale również po to, by
wykonywać roboty poziome i pionowe we własnym zakresie, czyli
taniej. Szyb „Bzie 2” będzie przez
PBSz zarówno budowany, jak i
udostępniany. Poziom 1080 również będzie udostępniany przez



PBSz, który zgłosił się do tych
robót - właśnie jesteśmy po przetargu. Nasze działania, tak jak
nasza cała strategia, są dokładnie
przemyślane, przeliczone i postanowione. Nie zejdziemy z tej
drogi, gdyż groziłoby to w dłuższej perspektywie utratą fundamentu naszego bezpieczeństwa,
którym niezmiennie jest i będzie
efektywne wydobycie węgla koksującego oraz produkcja koksu.
W tym celu realizujemy szereg
inwestycji wspierających główny
proces. Wierzę, że wspólny wniosek JSW i PKP Cargo do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
w tzw. szybkiej ścieżce o budowę
nowoczesnej, zautomatyzowanej i
zrobotyzowanej fabryki wagonów
do przewozów intermodalnych,
doczeka się realizacji. Chcemy, by
powstała ona w Suszcu, niezbędne jest jednak wsparcie ze strony
państwa. Istotne dla całej Grupy
Kapitałowej JSW jest jak najszybsze rozpoczęcie modernizacji baterii koksowniczych 3 i 4 w koksowni „Przyjaźń”. Pracujemy nad
kwestią zagospodarowania gazu
koksowniczego i separacją wodoru. Jednym zdaniem, niczego nie
pozostawiamy przypadkowi.
SG: - Dziękujemy za rozmowę.
rozmawiał: Marek Jurkowski
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BRUKSELA Inauguracja wystawy promującej węgiel

Becoal, czyli węgiel nie jest passé

We wtorek  11 września br. w Parlamencie Europejskim w Strasburgu zainaugurowano wystawę promującą węgiel pod
hasłem „Becoal” (www.becoal.com). Ekspozycja została przygotowana przez Polską Grupę Górniczą wspólnie z Europejskim
Stowarzyszeniem Węgla Kamiennego i Brunatnego EURACOAL oraz deputowaną do Parlamentu Europejskiego Panią Poseł
Jadwigą Wiśniewską.
Ekspozycja ukazuje węgiel,
jako element naszej cywilizacji, bez którego nie byłby możliwy postęp w medycynie, farmacji, biologii, motoryzacji, czy
kosmonautyce. Polska Grupa Górnicza S.A wspólnie z Europejskim
Stowarzyszeniem Węgla Kamiennego i Brunatnego EURACOAL
chce zwrócić uwagę Parlamentu
Europejskiego, że węgiel jest także
źródłem łańcucha wartości. Przemysł węglowy oferuje dobrze płatne miejsca pracy, wiedzę i postęp
technologiczny, umiejętności techniczne i kompetencje. Jest jednym
z najważniejszych źródeł ciepła
i elektryczności, a także podstawą
różnych gałęzi nowoczesnego prze-

mysłu, w tym nowych, czystych
technologii węglowych.
- Kierując stowarzyszeniem europejskich producentów i importerów
węgla, a także organizacjami i instytutami naukowo-badawczymi wokół
rynku węglowego, a jednocześnie będąc szefem PGG – największego w UE
dostawcy węgla kamiennego – nie
mogę przejść obojętnie wobec szeroko
rozpowszechnianego negatywnego wizerunku węgla, wyłącznie jako szkodliwego dla środowiska naturalnego. A
węgiel to coś znacznie więcej – to źródło wartości dla gospodarki i to właśnie
chcemy eksponować w trakcie wystawy – powiedział podczas otwarcia
wystawy Tomasz Rogala, prezes
PGG oraz prezydent Euracoalu.

Węgiel zapewnia obywatelom
Europy dostęp do dobra absolutnie
podstawowego jakim jest energia.
Kraje Unii Europejskiej wyprodukowały w 2017 r. 383 mln ton węgla
brunatnego i 81 mln ton węgla kamiennego importując jednocześnie 173
mln ton węgla głównie
na potrzeby energetyczne.
Szacuje się, że przy obecnym
tempie wydobycia rezerwy węgla
kamiennego wystarczą na co najmniej 200-300 lat, a zasoby węgla
brunatnego na okres prawie 50 lat.
W przypadku ropy naftowej 50 lat,
a uranu dla elektrowni jądrowych
około 100 lat.
- Tematyka wystawy jest szczególnie ważna w Parlamencie Europejskim, gdzie bardzo mocno stawia
się na dekarbonizację, czyli działania
wskazujące na odejście od energetyki
węglowej. Poprzez tę wystawę chcemy pokazać, że węgiel jest podstawą
wielu nowoczesnych dziedzin przemysłu, w tym elektronicznego, stalowego,
farmaceutycznego – tłumaczyła posłanka Jadwiga Wiśniewska, dodając: - Mam nadzieję, że uda nam się odczarować złą atmosferę wokół węgla.
Węgiel jest jednym z najważniejszych źródeł energii. Zdaniem

wielu specjalistów niemożliwe jest
całkowite zastąpienie węgla i węgla
brunatnego alternatywami w horyzoncie czasowym obecnej polityki
klimatycznej i energetycznej.
Międzynarodowa Agencja Energetyczna przewiduje, że w nadchodzących dziesięcioleciach świat nie
będzie w stanie zaspokoić popytu
na energię bez węgla. Przewiduje
się, że dzięki nowym technologiom
węgiel stanie się ekologicznym materiałem energetycznym - prawie
tak wolnym od emisji jak odnawialne źródła energii.
Z kolei wicemienister energii
Grzegorz Tobiszowski, kierując wystąpienie m.in. do zagranicznych
gości, przedstawicieli węglowych
państw zrzeszonych w Euracoal
i polityków, którzy byli obecni
na uroczystości w Strasburgu, opisał proces restrukturyzacji sektora
w Polsce.
- Nauczyliśmy się korzystać z koniunktur na rynkach światowych.
Obniżając koszty doprowadziliśmy
do dodatnich wyników finansowych
w branży. Teraz pora na systemowe
zarządzanie kopalniami. Nie takie,
jakie pamiętamy jeszcze z lat 20142015, lecz niezwykle unowocześnio-

ne, wsparte dogłębną informatyzacją
górnictwa oraz innowacjami - mówił
Grzegorz Tobiszowski.
- Przystąpiliśmy do budowania wizji energetycznej w kontekście sugestii
płynących z Komisji Europejskiej, tzn.
takiego miksu energetycznego kraju, który uwzględniać będzie oprócz
węgla rolę gazu, OZE i innych źródeł
energii - dodał wiceminister.
Podkreślił, że w 2017 r. wszyscy
polscy producenci węgla osiągnęli rentowność i realizują ambitne
programy inwestycyjne – sama
PGG do 2020 r. zamierza zainwestować 7,2 mld zł.
Tobiszowski akcentował też
znakomitą i rosnącą sprawność
najnowszych węglowych bloków
energetycznych, budowanych m.in.
w Jaworznie.
- W efekcie działań wdrażanych
w górnictwie i energetyce mamy
w Polsce konkurencyjne ceny energii – zwracał uwagę wiceminister.
Węgiel kamienny i brunatny
pozostaną głównymi składnikami
polskiego miksu energetycznego,
jednak udział węgla będzie zmniejszy się stopniowo – z ok. 78 proc.
obecnie do ponad 60 proc. w 2030
r. i do ok. 50 proc. w 2050 r. jm
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przy tym, że prace nad ostatecznym
kształtem przepisów wciąż trwają.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Kolejny etap wojny o smog
Najwyższa Izba Kontroli (NIK) ocenia, że Ministerstwo Energii zamiast rzeczywiście walczyć
ze smogiem to realizuje postulaty rzekomego lobby węglowego. Resort energii odpowiada,
że to właśnie obecnie po raz pierwszy w Polsce wprowadzane są przepisy antysmogowe.

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski
wytoczył działa przeciw Ministerstwu
Energii i rzekomemu lobby węglowemu.
Najwyższa Izba Kontroli (NIK)
przekonuje, że Polska wciąż jest
jednym z krajów Unii Europejskiej
z najgorszą jakością powietrza, a
maksymalne średnioroczne stężenia pyłów zawieszonych były niemal dwukrotnie wyższe niż dopuszczalne.
Izba wskazuje, że główną przyczyną niedostatecznej jakości powietrza w Polsce jest emisja pyłów
zawieszonych i benzo(a)pirenu z domowych pieców i lokalnych kotłowni
węglowych, w których spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób. Jest to tzw. niska emisja. Takie
pojedyncze źródło emituje stosunkowo mało zanieczyszczeń, ale z racji tego, że takich źródeł jest bardzo
wiele, to łączny poziom emisji jest
już bardzo duży. Zanieczyszczenia
gromadzą się wokół miejsca powsta-

wania, a są to najczęściej obszary o
zwartej zabudowie mieszkaniowej.
NIK wskazała, że rozwiązania
na szczeblu centralnym, przyjęte
niedawno lub wciąż projektowane,
będą niewystarczające dla zdecydowanej poprawy jakości powietrza.
Izba przypomina, że przyjęte
w 2017 r. rozporządzenie regulujące wymogi dla kotłów na paliwa
stałe dotyczy tylko nowych kotłów,
natomiast w użytkowaniu w dalszym ciągu pozostaną urządzenia
grzewcze, które charakteryzują się
wysokimi parametrami emisji zanieczyszczeń do powietrza.
Ważniejsze jest jednak to, że
aby uregulowania te mogły realnie
przyczynić się do poprawy jakości
powietrza w Polsce, muszą im towarzyszyć m.in. odpowiednie przepisy
w sprawie wymagań jakościowych
dla paliw stałych dopuszczonych do
sprzedaży.

NIK atakuje
Ministerstwo Energii

Zdaniem NIK przygotowany
przez Ministra Energii projekt rozporządzenia w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw stałych nie
przewiduje paliw o takiej jakości,
która zapewniłaby osiągnięcie parametrów emisji zanieczyszczeń dla
kotłów klasy 5 oraz spełniających
wymagania Ekoprojektu, a właśnie taki standard został przyjęty
w analizowanych podczas kontroli
NIK uchwałach antysmogowych.
W ocenie NIK działalność ministra energii była niewystarczająca i
nieadekwatna do skali problemu.
Zdaniem NIK, minister energii
również w niedostatecznie realizo-

wał swoje zadania związane z programem ”Czyste powietrze”. Ocena
taka wynikała m.in. z opieszałości
przy wprowadzaniu regulacji dotyczących wymagań jakościowych
dla paliw stałych.
Zastrzeżenia NIK dotyczyły
również przesłanego do Stałego
Komitetu Rady Ministrów projektu
rozporządzenia o dopuszczalnych
parametrach paliw stałych. W ocenie NIK nie chronią one należycie
obywateli i środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniami.
Ponadto NIK zwróciła uwagę, że
wprowadzona taryfa antysmogowa
na energię elektryczną może w niektórych przypadkach (przy pracy
urządzeń grzewczych powyżej 8
godzin) nie gwarantować niższych
kosztów ogrzewania.
Minister nie opracował także
- wspólnie z innymi resortami - założeń kompleksowej polityki mającej na celu ochronę wrażliwych
grup społecznych przed „ubóstwem
energetycznym”.
- Największą obawę NIK w konstruowaniu tych regulacji prawnych wzbudził fakt, że zaproponowane w projekcie rozporządzenia
parametry paliw stałych (w szczególności zawartość popiołów, siarki
i wilgoci) zabezpieczają w znacznie
większym stopniu sektor węglowy,
aniżeli uwzględniają dążenie do
ochrony obywateli i środowiska
naturalnego przed negatywnym
wpływem zanieczyszczeń powietrza – oceniła NIK.
Parametry te uwzględniały w
pierwszej kolejności aktualne możliwości krajowego rynku węglowego, a dopiero następnie rozpatrywa-

Dobra zmiana w PGE?

Dokończenie ze str. 4

Kongres przeciw działaniom
zarządów spółek PGE

Opisana sytuacja w PGE była przedmiotem obrad VIII Kongresu Krajowego
Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ
Solidarność. Delegaci na kongres w stanowisku nr 1/2018 stwierdzili, że działania
Prezesa PGE S.A. Henryka Baranowskiego oraz Prezesa PGE GiEK S.A. Sławomira
Zawady są próbą wyeliminowania z dialogu społecznego i zwalczaniem największego związku zawodowego działającego
w Grupie Kapitałowej PGE. „Konflikt skierowany przeciwko NSZZ «S» stał się główną metodą i celem podejmowanych przez
nich działań zmierzających do uniknięcia
rzeczywistej dyskusji z partnerami społecznymi” – stwierdzają. Podkreślają też,
że nie zamierzają akceptować i tolerować
lekceważenia dialogu i prowadzenia antyspołecznej polityki przez Baranowskiego
i Zawadę. „Oświadczamy z całą stanowczością, iż w przypadku braku podjęcia
rozstrzygnięć o charakterze systemowym, ale i osobowych, dzisiaj również

takiej polityce lokalnych baronów gotowi
jesteśmy się przeciwstawić” – piszą.
Jednocześnie w uchwale stanowiącej uzupełnienie wskazują, że w spółce dochodzi do ewidentnego łamania
praw pracowniczych i związkowych.

Minister umywa ręce

Stanowisko VIII Kongresu Krajowego
Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ
Solidarność otrzymał minister Energii
Krzysztof Tchórzewski. W odpowiedzi
mister wskazał, że zwrócił się do zarządu PGE o odniesienie się do zarzutów i...
przedstawił argumentację zarządu PGE.
W uproszczeniu sprowadza się ona do
tego, że tylko „S” nie chce rozmawiać z
zarządem, a dialog społeczny toczy się w
oparciu o wypracowane w spółce zasady.
Minister podkreślił też, że w grupie został
powołany Departament Dialogu i Relacji
Społecznych. „W ocenie Ministra Energii
powstanie tego departamentu jest wynikiem ogromnej wagi, jaką Zarząd PGE S.A.
przykłada do relacji ze Stroną Społeczną”
– stwierdza minister. Krzysztof Tchórzewski w piśmie zauważa też, że: „najwłaściwszym sposobem na wyjaśnienie ewentual-



nych zarzutów i negatywnych stwierdzeń
odnośnie dokonywanych czynności wydaje się być ich artykułowanie na bieżąco,
bezpośrednio na szczeblu pracodawcy,
który posiada wszystkie niezbędne środki zaradcze, pozwalające na zapobieganie hipotetycznym nieprawidłowościom.
Omijanie Pracodawcy w tym procesie,
przy angażowaniu władz korporacyjnych
wyższego szczebla, organów administracji oraz gremiów związkowych rangi krajowej nie stanowi przykładu aktywności
mającej na celu właściwe uregulowanie
stosunków na poziomie danego zakładu
pracy”. Tchórzewski w piśmie broni zarząd
PGE i zarządy spółek należących do grupy,
wskazując: „Nie można jednak braku zgody Pracodawcy, który ponosi biznesową
odpowiedzialność za zarządzany przez
niego podmiot, na wysuwane przez Związki Zawodowe postulaty nazwać brakiem
dialogu, represjonowaniem czy utrudnianiem funkcjonowania organizacji”.

Związek był, jest i zawsze
będzie

Polska Grupa Energetyczna, spółka
skarbu państwa, to pracodawca, który na

no możliwość ich kształtowania pod
względem celów środowiskowych.

Ministerstwo Energii się broni

Ministerstwo Energii nie zgadza się z zarzutami NIK i zapewnia,
że istniejące przepisy gwarantują
sprzedaż najlepszej jakości paliw
do gospodarstw domowych.
Resort energii zapewnia, że
wprowadzany pakiet rozwiązań
prawnych umożliwi konsumentom
zakup paliw stałych spełniających
wymagania jakościowe z przeznaczeniem do sektora komunalno-bytowego.
- Dotychczas nie obowiązywały
żadne przepisy, które regulowałyby
tę kwestię – przypomniało Ministerstwo Energii.
Ministerstwo przypomniało, że
jako pierwsze wprowadza pakiet
rozwiązań prawnych, czyli ustawę i rozporządzenia, które w jego
przekonaniu eliminują najgorszej
jakości paliwa tj. muły węglowe i
flotokoncentraty oraz najgorsze
jakościowo paliwa w innych asortymentach.
Ponadto, nowe rozwiązania
wprowadzają świadectwa paliw
stałych, co ma przełożenie na świadomy wybór paliwa do domowego
kotła, wprowadzają kontrolę jakości paliw sprzedawanych do sektora komunalno-bytowego przez
pośredników oraz producentów.
Wprowadzono też wysokie kary za
złamanie przepisów.
- Takie działania gwarantują
poprawę jakości powietrza oraz
skuteczną walkę z niską emisją –
przekonuje Ministerstwo Energii.
Ministerstwo Energii zaznacza
pierwszy rzut oka, kieruje się zasadą, że
pracownicy są jego największą wartością.
Na stronie firmowej chwali się między innymi otrzymaniem (po raz kolejny) „Srebrnego Listka CSR”. Nagrodę przyznaje
tygodnik „Polityka” oraz firma doradcza
Deloitte m.in. za najwyższe standardy
zarządzania pracownikami. Pod tą fasadą
„dobrego pracodawcy” kryje się jednak...
W PGE, podobnie jak w wielu innych
zakładach pracy, związki zawodowe
rozpoczynają i kończą spory zbiorowe
z pracodawcą – m.in. w Kopalni Węgla
Bełchatów po kilkumiesięcznych trudnych rokowaniach udało się doprowadzić
do kompromisu, którego efektem jest
zakończenie sporu zbiorowego prowadzonego od listopada 2017 roku. To nie
jest problem, a zwykła rzeczywistość.
Problemem jest to, że zarząd, jak uważają związkowcy, za punkt honoru postawił
sobie zniszczenie Solidarności. Ale taka
sytuacja nie będzie trwać wiecznie. „To
się nie uda” – mówią szefowie zakładowych struktur „S” i dodają, że Solidarność
w PGE była, jest i będzie, tymczasem
członkowie zarządu – niekoniecznie.
Delegaci VIII Kongresu Krajowego
Sekretariatu Górnictwa i Energetyki zobowiązali Radę Sekretariatu do organizacji manifestacji, jeśli premier i rząd nie
zareagują na działania zarządu w PGE do

Czekając na rozporządzenie

12 września 2018 r. weszła w
życie znowelizowana 5 lipca br.
ustawa o systemie monitorowania i
kontrolowania jakości paliw, wprowadzająca m.in. normy jakościowe
dla węgla i zakaz sprzedaży najgorszej jakości paliwa.
Wejście w życie całego pakietu rozwiązań dotyczących jakości
węgla przygotowanych przez Ministerstwo Energii będzie możliwe po
wydaniu rozporządzeń w sprawie:
norm jakości węgla, metod badania,
sposobu pobierania próbek i wzoru
świadectwa jakości paliw stałych.
Projekty rozporządzeń były wielokrotnie omawiane i prezentowane
podczas prac legislacyjnych nad ustawą. Minister Energii przekazywał te
projekty opinii publicznej na każdym
etapie procesu legislacyjnego.
- Przepisy rozporządzenia o monitorowaniu i kontrowaniu jakości
paliw wychodzą naprzeciw oczekiwaniom społecznym oraz uwzględniają możliwości nabycia paliw
przez najmniej zamożne gospodarstwa domowe - podkreśla Krzysztof
Tchórzewski, minister energii.
Przekonuje, że dzięki tym przepisom z rynku detalicznego wyeliminowany zostanie węgiel najgorszej jakości, czyli muły węglowe i
flotokoncentraty.
- Poprawa jakości powietrza jest
procesem, na który składa się wiele elementów m.in. wyeliminowanie spalania śmieci, jakość kotłów,
jakość paliw czy wyeliminowanie
zanieczyszczeń komunikacyjnych
tj. pochodzących z silników spalinowych. Skumulowanie tych działań doprowadzi do istotnej poprawy jakości powietrza – przekonuje
Krzysztof Tchórzewski.
Nie wiadomo jeszcze, kiedy rozporządzenie będzie gotowe. W tej
kwestii pojawiają się sprzeczne głosy płynące z Ministerstwa Energii:
zdaniem jednych rozporządzenie
ma być gotowe do końca października, zdaniem innych nastąpi to
wcześniej.
Igor D. Stanisławski
dnia 31 sierpnia 2018 r. W manifestacji
weźmie udział cały Region Jeleniogórski
„S”. – Jeśli Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki „S” przygotuje akcję
protestacyjną przeciwko lekceważeniu
zasad dialogu i prowadzeniu antyspołecznej polityki przez zarządzających
PGE, to weźmiemy w niej udział jako
region jeleniogórski – zapowiada Franciszek Kopeć. – Liczymy też na to, że
zarząd PGE zacznie traktować dialog
społeczny jako podstawę zarządzania
koncernem – dodaje. A Jarosław Grzesik
dopowiada: „mamy nadzieję, że skończą
się praktyki, takie jak utrudnianie działalności związkowej czy szykanowanie
osób związanych z NSZZ Solidarność.
Pracodawca obecnie prowadzi pozorowany dialog społeczny. Odwołanie niektórych osób z zarządu poszczególnych
spółek jest kwestią poboczną”. Sytuacja
w PGE była omówiona podczas nadzwyczajnej Komisji Krajowej z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego, która
odbyła się w sierpniu w Gdańsku. Czy
premier podejmie w tej sprawie działania?
Zwiadowcy z PGE bardzo na to liczą.
Andrzej Berezowski
Przedruk: artykuł ukazał się w
Tygodniku Solidarność nr 36(1550).
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wydarzenia

JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Uroczystości z udziałem Premiera RP

Walczyli o godność człowieka

Związkowcy, pracodawcy, politycy i mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju uczcili pamięć górników, którzy 38 lat temu odważyli
się wystąpić przeciwko komunistycznej władzy. 3 września 1980 roku wywalczyli porozumienie, które potwierdzało ustalenia
z podpisanego 4 dni wcześniej Porozumienia Gdańskiego, a ponadto znosiło czterobrygadowy system pracy i zobowiązywało
rząd do przedstawienia projektu ustawy obniżającej wiek pracy w górnictwie. Zawierało również zapowiedź wprowadzenia
od stycznia 1981 r. wolnych sobót i niedziel.
Uroczystości poświęcone zarówno wydarzeniom z roku 1980,
jak i 30. rocznicy górniczych strajków z roku 1988, odbyły się przed
Pomnikiem Porozumienia Jastrzębskiego przy KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Zofiówka”.
Do największych bojowników
o wyzwolenie narodowe porównał
górników z Jastrzębia gość tegorocznych obchodów, premier Mateusz Morawiecki.
- Sierpień 1980 roku to wielka,
historyczna chwila - moment, w którym skruszały mury niewoli, skruszały mury, które okalały Polskę i
wiele innych krajów. To, co później
się stało, stan wojenny, nie było już w
stanie powstrzymać tej wielkiej sztafety wolności. Ludzie Sierpnia, ludzie
tamtych czasów, byli żołnierzami tej
sztafety wolności - w tej samej sztafecie, w której brali udział kosynierzy Tadeusza Kościuszki, powstańcy
listopadowi, powstańcy styczniowi,
później legioniści, później wielcy
obrońcy Polski przed nawałą bolszewicką, a następnie nasi dziadkowie
z czasów II wojny światowej, kiedy
walczyliśmy nie tylko o wolność walczyliśmy właśnie również o godność, o człowieczeństwo i byliśmy
w szpicy walki o człowieczeństwo
wśród wolnych narodów tego świata,
nie zdradzając największych ideałów, o które wtedy walczono - powiedział szef rządu. - I w tej samej
sztafecie walczących o wolność byliście Wy - działacze strajkujący. Ten
strajk roku ‚80 był w jakimś sensie
takim naszym narodowym zrywem,
narodowym powstaniem, był kolejnym wielkim świadectwem odwagi
- odwagi, za którą dzisiejsza Polska
jest Wam winna ogromnie dużo, jest
Wam winna dozgonną wdzięczność
- podkreślił, zwracając się do obecnych na miejscu uczestników tamtych wydarzeń.
Wskazał, że przemysł ciężki
miał ogromne znaczenie dla historii gospodarczej Polski XX wieku.

WĘGLOKOKS KRAJ

- Nie byłoby dzisiaj tych sukcesów polskiej gospodarki - tego, co
osiągnęliśmy przez wszystkie lata
naszej bardzo trudnej historii (…)
po drugiej wojnie światowej (…) i
potem, w czasach Trzeciej Rzeczpospolitej, bez wielkiego trudu
górniczego, trudu hutników i trudu
ludzi z Górnego Śląska, z Zagłębia
i innych części naszej wspaniałej
Ojczyzny, gdzie też się wydobywa
węgiel - zauważył.
Na koniec wezwał do wspólnej
budowy niepodległego państwa,
które służyłoby wszystkim swoim
obywatelom.
- Ten specyficzny ustrój, ustrój
solidaryzmu, który staramy się
budować w oparciu o wielkie idee
sprzed 38 lat, odrzuca egoizm narodowy, odrzuca też różnego rodzaju partykularyzmy i egoizmy
indywidualne. Sukces naszego
państwa, naszego narodu i nasz
sukces indywidualny zależy też od
tego, czy będziemy potrafili ze sobą
współpracować. I tak jak wtedy, 38
lat temu, ci sygnatariusze [Porozumienia Jastrzębskiego - przyp.
red. SG] mogą to poświadczyć,
którzy są z nami, byliśmy gotowi
wybaczyć i bardziej widzieliśmy w
tych naszych przeciwnikach - wtedy z PZPR-u - zbłąkanych bliźnich
niż wrogów. Tak samo i dziś musimy uczyć się ze sobą rozmawiać
tak, żebyśmy potrafili w wielkich
dniach, jak zbliżające się stulecie
odzyskania niepodległości, i w tych
trochę mniejszych, ale kolejnych
ważnych dniach, potrafili być ze
sobą, rozmawiać ze sobą, bo tylko
tak zbudujemy Polskę, która będzie rzeczywiście zasobna, bogata,
dumna, szczęśliwa i również górnicza - zakończył swoje wystąpienie.
Wkrótce potem głos zabrał
przewodniczący Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność” Piotr Duda,
przywołując wydarzenia, które niemal cztery dekady temu pozwoliły
zarejestrować NSZZ „Solidarność”,

Misja Rosja

a następnie - choć dopiero po kilku
latach - zdemontować ustrój socjalistyczny w Polsce.
- 1980 rok to rok przełomowy.
(…) Strajk rozpoczęty 14 sierpnia
1980 roku w Stoczni Gdańskiej
był taką prawdziwą solidarnością
wobec zwolnionej świętej pamięci Anny Walentynowicz. Ale także
wielką solidarnością było to, że do
tego strajku przyłączył się Śląsk
- 21 sierpnia tarnogórski Fazos,
a 28 sierpnia kopalnia „Manifest
Lipcowy” i pozostałe kopalnie.
To była prawdziwa solidarność. I
cierpliwość, bo podpisane porozumienia w Szczecinie, w Gdańsku, w
Jastrzębiu, a także 11 września (…)
w Dąbrowie Górniczej pokazały, że
warto być solidarnym i cierpliwym.
Ale związkowcy z „Solidarności”
byli jeszcze bardziej cierpliwi, bo
czekali aż do 10 listopada 1980
roku na zarejestrowanie związku
zawodowego „Solidarność”, czyli
spełnienie tego najważniejszego
postulatu, postulatu pierwszego,
o wolnych, niezależnych od partii
politycznych i polityków, i pracodawców, związków zawodowych
- przypomniał lider krajowych
struktur największej organizacji
związkowej.
Wspomniał także rolę strajków
roku 1988.
- 15 sierpnia w kopalni „Manifest Lipcowy” i pozostałych czternastu kopalniach wybuchł strajk
pod pięknym hasłem - „Nie ma
wolności bez »Solidarności«” - o
ponowną legalizację związku zawodowego „Solidarność”. I wtedy
także piękną solidarnością wykazali się stoczniowcy Stoczni Gdańskiej, a także z wielu innych zakładów pracy. To był taki wielki krok
ku temu, że zwyciężyliśmy system
komunistyczny, chociaż do dzisiaj
jeszcze zmagamy się, jak widać, z
pozostałościami po tym systemie i
musimy się z tym do końca rozprawić - stwierdził.

Piotr Duda ocenił, że transformacja gospodarcza w największym
stopniu dotknęła te branże, które
najbardziej przyczyniły się do obalenia ustroju socjalistycznego - górnictwo, hutnictwo i przemysł stoczniowy. W tym kontekście podziękował
premierowi Morawieckiemu za skuteczne odzyskanie Stoczni Gdańsk
przez Skarb Państwa.
Krytykował zarazem bierność
władz państwowych wobec łamania praw związkowych w PGE Polskiej Grupie Energetycznej SA.
- Powiem o sprawie braku dialogu w Polskiej Grupie Energetycznej. (…) Zastraszanie działaczy
związkowych, grożenie pobiciem
działaczom związkowym - (…) to
jest dialog społeczny? - retorycznie
pytał przewodniczący. - To nie jest
dobra zmiana, to jest zła zmiana! dobitnie podsumowywał.
Po serii wystąpień nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej zmarłemu 31 maja 2017
r. Tadeuszowi Jedynakowi, sygnatariuszowi Porozumienia Jastrzębskiego, członkowi władz NSZZ „Solidarność” na szczeblu regionalnym
i krajowym, uczestnikowi obrad
Okrągłego Stołu w podzespole górniczym. Jednocześnie plac przed

KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Zofiówka” otrzymał
imię tego zasłużonego związkowca.
Wydarzenia przed Pomnikiem
Porozumienia Jastrzębskiego poprzedziła msza święta w kościele
pod wezwaniem Najświętszej Marii
Panny Matki Kościoła („na górce”),
której przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej
ksiądz Marek Szkudło.
- W 38. rocznicę porozumień
sierpniowych wspominam tych,
którzy walczyli o godność człowieka. (…) Oni służyli - służyli społeczeństwu, służyli człowiekowi. Być
może dziś warto tych właśnie ludzi
postawić na piedestale i pokazać
światu? Być może właśnie dzisiaj
tym, którzy zajmują się służbą społeczności poprzez sprawowanie
publicznych urzędów, należałoby to
właśnie przypomnieć? - sugerował
duchowny.
Po nabożeństwie w bezpośrednim sąsiedztwie świątyni posadzono „Dąb Wolności” - jedno ze
stu drzewek poświęconych przez
papieża Franciszka z okazji zbliżającej się 100. rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości.

Miesiące przygotowań i już tylko dni
do startu. 22 września rozpoczną się
Międzynarodowe Zawody Zastępów
Górniczych. Najlepsi ratownicy świata
rywalizować będą w rosyjskim Jekaterynburgu. Wśród nich ekipa z kopalni
Bobrek-Piekary należącej do Węglokoksu Kraj. Zmierzą się w sześciu konkurencjach zespołowych i dwóch mechanicznych. To sprawdzian siły, zręczności,
wytrzymałości, a przede wszystkim
współdziałania, umiejętności i wiedzy.
Ćwiczyli niemal codziennie od
prawie trzech miesięcy. Siłownia, tor
przeszkód, komora symulująca warunki
podziemnych wyrobisk.
Chcieliśmy serdecznie podziękować
strażakom z Bytomia oraz Krakowa, którzy udostępnili nam obiekty i pomagali
w ćwiczeniach gaszenia pożaru. Bardzo

pomógł nam też Andrzej Kleszcz, wiceprezes Centralnej Stacji Ratownictwa
Górniczego w Bytomiu. Tam też mogliśmy szlifować nasze umiejętności. No i
naszej firmie za wielkie wsparcie – mówi
Grzegorz Kaleja, kapitan zastępu z Bytomia.
Drużyna z Bytomia ma na swoim
koncie wiele tytułów. W 2014 roku,
podczas zawodów, które odbyły się w
Polsce, zdobyli tytuł mistrzów świata. Dwa lata później, w Kanadzie, zajęli
pierwsze miejsce konkurencji gaszenia
podziemnego pożaru. W każdym kraju
mistrzostwa wyglądają inaczej bo różne
są przepisy dotyczące ratownictwa górniczego, różni się też sprzęt.
Jesteśmy niezmiernie dumni z
naszych ratowników. Staramy się zapewnić im jak najlepsze możliwości do

ćwiczeń, ale też do codziennej pracy.
Bezpieczeństwo w kopalni Bobrek- Piekary jest i będzie naszym priorytetem
– podkreśla Grzegorz Wacławek, prezes
Węglokoksu Kraj.
W skład drużyny wchodzą:
1. Kaleja Grzegorz
2. Mazgaj Adam
3. Ciupa Tomasz
4. Jasiński Mateusz
5. Krasuski Michał
6. Szwajcok Robert
7. Kaczmarczyk Marcin
8. Jabłoński Marek
W zawodach w Jekaterynburgu Polskę reprezentować będą dwa zastępy.
Swoją drużynę wystawia również KGHM
Polska Miedź. W najbliższym numerze
Solidarności Górniczej poinformujemy o
starcie bytomskich ratowników w Rosji.
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BOKS Gala JSW Boxing Night

Jonak wciąż niepokonany!

Damian Jonak wciąż jest niepokonany na zawodowym ringu. Podczas piątkowej (21.09) gali JSW Boxing Night, która odbyła
się z okazji 25-lecia JSW w znakomitym stylu pokonał mocnego Uzbeka Szerzoda Husanova.
Jonak (41-0-1, 21 KO) w kwietniu
tego roku wrócił na ring po trzyletniej przerwie i w Częstochowie wygrał jednogłośnie na punkty z Argentyńczykiem Marcosem Jesusem
Cornejo. W Jastrzębiu zmierzył się
ze zdecydowanie silniejszym pięściarzem, Szerzodem Husanowem
(21-1-1, 9 KO). Było to starcie nie-

pokonanych na zawodowym ringu.
38-letni Husanow jako amator był
wicemistrzem świata.
Jonak od początku napierał na
rywala, Uzbek spokojnie czekał i
kontrował. W drugiej rundzie Polak niepotrzebnie wdał się w bijatykę i otrzymał sporo mocnych
ciosów. - Musisz być czujny! Po co

bijesz w narożniku! – upominał go
Ireneusz Przywara, były trener Tomasza Adamka. Wyrachowany Husanov wyprowadzał ciosy zza gardy
i był precyzyjniejszy. W 5. rundzie
Jonak zaczął wyraźnie przeważać,
trafiając Uzbeka lewymi sierpami.
Poobijany Husanov miał problemy
kondycyjne. Kolejne minuty należały do wychowanka Szombierek
Bytom, który wciąż agresywnie atakował i pokazał się z bardzo dobrej
strony. Sędzia ringowy, przy głośnym „Damian, Damian”, podniósł
do góry rękę polskiego pięściarza.
Po raz kolejny w tym roku Jonak ma
walczyć 17 listopada w Radomiu na
gali „Wojna Domowa”.

KRZYŻÓWKA

Wyniki gali JSW Boxing Night:

Waga superśrednia
– Damian Jonak pokonał Uzbeka Szerzoda Husanowa jednogłośnie na punkty.
Waga półśrednia
– Michał Leśniak pokonał Chorwata Ivana Njegaca jednogłośnie na punkty.
Waga lekka
– Damian Wrzesiński pokonał Niemca Andreasa Maiera jednogłośnie na punkty.
Waga superśrednia
– Tomasz Gromadzki pokonał Białorusina Uladzimira Charkiewicza jednogłośnie
na punkty.
Waga ciężka
– Marcin Siwy pokonał Węgra Andrasa Csomora przez techniczny nokaut
w 1. rundzie.
Waga ciężka
– Kamil Bodzioch pokonał Chorwata Hrvoje Bozinovica przez techniczny nokaut
w 3. rundzie.

Rozwiązanie krzyżówki panoramicznej prosimy przesyłać na adres: Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność”, ul. Floriana 7, 40-286 Katowice lub drogą mailową: redakcja@solidarnoscgornicza.org.pl
Wśród nadesłanych odpowiedzi wylosujemy nagrody. Miłej zabawy. Rozwiązanie hasła w sierpniowej krzyżówce brzmi: Ukłon
niski fałszu bliski. Nagrody wylosowali: Celestyn Soj z Porąbki oraz Ewa Szałaśna-Nagi z Brzeszcz. Gratulujemy. Nagrody prześlemy pocztą.

