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Niech Święta Barbara
nieustannie otacza Was
i Wasze Rodziny ochronnymi
ramionami, zapewniając poczucie
bezpieczeństwa, komfortu życiowego
i pewności dnia jutrzejszego.

Szczęść Boże!

Sekcja Krajowa
Górnictwa Węgla Kamiennego
NSZZ „Solidarność”

„Święta Barbara”, Erwin Sówka, Muzeum Śląskie w Katowicach

Jasnogórska Matko,
obdarzaj łaskami...

Jaki jest klimat
rządzenia?

Ostry spór
o płace

Ponad 5 tysięcy pątników wzięło udział w zorganizowanej
przez Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki (KSGiE)
NSZZ „Solidarność” XXIX Pielgrzymce Górników na Jasną
Górę.

W strukturze nowego rządu pojawia się resort ds. klimatu, na
czele którego stanął Michał Kurtyka. Nasuwa się od razu pytanie, jaki wobec tego jest klimat dla węgla w nowym rządzie?

Organizacje związkowe funkcjonujące w Polskiej Grupie Górniczej SA uruchomiły procedurę sporu zbiorowego z Zarządem Spółki.
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KOMENTARZ

Bogusław
Hutek

Nie damy
się nabrać
WIELKIMI krokami zbliża się 12 grudnia, czyli termin szczytu Unii Europejskiej, w trakcie którego na wokandzie
ma stanąć temat polityki klimatycznej
i tego, w jaki sposób UE będzie dążyć
do osiągnięcia tak zwanej neutralności klimatycznej. Zapowiedział to
wprost wiceprzewodniczący Komisji
Europejskiej Frans Timmermans, z
czego należy wnosić, że znów będziemy mieli do czynienia z próbą
wprowadzenia rozwiązań niekorzystnych dla Polski i pozostałych państw
Europy Środkowo-Wschodniej. I choć
czas nagli, nadal nie wiemy - ani jako
śląsko-dąbrowska „Solidarność”, ani
jako Krajowa Sekcja Górnictwa Węgla
Kamiennego - jakie jest stanowisko
negocjacyjne polskiego rządu. Kilkanaście razy apelowaliśmy o przedstawienie informacji na ten temat, nie
tak dawno obszerny list do samego
premiera wystosował przewodniczący Komisji Krajowej Związku Piotr
Duda. I co? I nic. Odpowiedzi nie
otrzymaliśmy, choć cała ta kwestia
rodzi olbrzymie zagrożenia już nie
tylko dla górnictwa i energetyki, ale
także sektora gazowego (banki już
wycofują się ze wspierania inwestycji
gazowych), hutnictwa czy przemysłu
cementowego.
W tym miejscu trzeba powiedzieć
wyraźnie: ze strony Unii nie padły
żadne konkretne i dające się traktować poważnie propozycje wsparcia
dla regionów górniczych zagrożonych
wskutek forsowanego modelu deindustrializacji zwłaszcza naszej części
kontynentu. Jeśli Komisja Europejska
przewiduje 5 miliardów euro wsparcia
dla 44 regionów górniczych, to jest to
kpina. Wstępne wyliczenia wskazują,
że uchronienie samego Górnego Śląska przed konsekwencjami wdrażania
klimatycznych idei płynących z Brukseli kosztowałoby od 800 miliardów
do 1 biliona złotych. Tyle musielibyśmy przeznaczyć na restrukturyzację
śląskiego przemysłu i przestawienie
go na „nowe tory”. Poza tym patrząc
na przebieg wszystkich dotychczasowych odgórnych działań restrukturyzacyjnych, zarówno w sektorze górniczym, jak i w pozostałych gałęziach
przemysłu, wiemy doskonale, że nie
przyniosły one ani powstania nowych
branż, ani nowych miejsc pracy, przyniosły za to dramaty i tragedie wielu
śląskim rodzinom.
Jeśli polski rząd zaakceptuje unijny
plan dążenia do „neutralności klimatycznej”, nie pozostanie nam zatem
nic innego, jak bardzo ostra walczyć o
dalszy byt nas samych, naszych dzieci i wnuków, o nasze miejsca pracy i
dalsze funkcjonowanie zagrożonych
gałęzi przemysłu. Nie dopuścimy do
tego, by Górny Śląsk ponownie przeżywał dramat degradacji społeczno-gospodarczej. Nie damy się już na to
nabrać.

FAKTY I OPINIE

Egzotyczny sojusz

OSTATNIMI czasy nasz „ulubiony” związek zawodowy Jedność zyskał nowego sojusznika – telewizję
TVN. Mainstreamowa telewizja i niszowy związek wytoczyli działa przeciw Solidarności posądzając nas
o sprzeniewierzenie się ideom związkowym (sic!). Na celowniku znalazła się spółka SG, która jest
wydawcą naszego miesięcznika i osoba naszego redaktora naczelnego, Krzyśka Leśniowskiego.
JAK ktoś nie ma się do
czego realnie doczepić, bardzo często poprzestaje na
stwierdzeniu, że oponent to
złodziej, a jego siła wynika
z dokonanych przekrętów,
bo w życiu nic nie osiągnął
uczciwie. Trzeba przy tym
koniecznie zaznaczyć, że
dotyczy to wyłącznie przeciwnika. I w taki to prosty,
właściwy sobie sposób pomyśleli chłopaki z Jedności
w KWK Knurów-Szczygłowice, a zwłaszcza niejaki
Patryk Arent, przyboczny
pretorianin szefa struktur
zakładowych Matusza Szołtysika. A że od myślenia do
działania droga u niego jest
zazwyczaj krótka, upojony
wizytą redaktorów z TVN-u oskarżał na prawo i lewo:
„lipne przetargi”, „prezes i
przewodniczący”, których
„dni są policzone”, „TVN
dobierze im się do d…”.
Po czerwcowym programie TVN Uwaga na temat
rzekomej mafii węglowej
działającej w Jastrzębskiej
Spółce Węglowej (o manipulacjach, jakich dopuszczono się w tym programie
pisaliśmy w czerwcowym
numerze naszej gazety –
red.) dziennikarze tej stacji
postanowili pójść za ciosem
i pokazać rzekome machloje jakich dopuszczają się
związkowcy Solidarności w
JSW. Uwaga Uwagi skupiła
się na spółce SG i przewodniczącym
Leśniowskim,
który równolegle do swoich
funkcji związkowych kieruje spółką, będącą wydawcą
miesięcznika Solidarność
Górnicza.
„Czy jest pan przewodniczącym czy prezesem?”
– usilnie dopytywał pod-

czas swojej wizyty w KWK
K nurów- Szcz yg łow ic e
dziennikarz TVN. Krzysiek
z rozbrajającą szczerością
odpowiedział w zgodzie, że
jednym i drugim, co jedno
drugiego nie wyklucza.
Liczba spółek prawa
handlowego zarejestrowanych w polskim KRS jest
olbrzymia, bo mowa o ponad 300 tys. Jedną z nich
jest spółka SG, wydawca
naszego miesięcznika. Kilka lat temu Sekretariat
Górnictwa i Energetyki
powołał do życia spółkę z
ograniczoną odpowiedzialnością, z minimalnym kapitałem założycielskim 5
tys. zł, w zasadzie tylko po
to, by prowadzoną działalność wydawniczą uprościć
z punktu widzenia organizacyjnego.
- Od dłuższego czasu
słyszeliśmy
utyskiwania
naszych kontrahentów, że
prościej byłoby nam współpracować, gdybyście mogli
wystawić nam fakturę VAT,
a nie wydawali jakieś dowodów wpłat, których ich
księgowości trudno było
rozliczać. Z tak prozaicznych powodów musieliśmy
powołać do życia spółkę
– wspomina Krzysiek Leśniowski.
Spółka SG nie ma rady
nadzorczej, gdyż obowiązki kontrolne sprawuje w
niej komisja rewizyjna.
Nikt, włącznie z prezesem
nie pobiera w SG żadnych
apanaży. Jak przy każdej
działalności
obowiązuje
rachunek zysków i strat czy
bilans. Nie ma tu miejsca,
ale i sposobności by „kręcić
swoje lody”. Spółka musi
regulować swoje wydatki,

jak druk gazety, płatność
wierszówek, składu graficznego czy innych wydatków
z tym związanych. By nie
obciążać budżetu związku
stara się zarabiać na swoje
utrzymanie choćby poprzez
współpracę z firmami górniczymi i okołogórniczymi, które mają możliwość
publikacji reklam czy treści sponsorowanych na

łamach Solidarności Górniczej, by za naszym pośrednictwem prowadzić komunikację z pracownikami
kopalń. Ot, wielka aferalna
działalność. Czyżby stacja
TVN hołdowała innym zasadom? Pewnie nie.
Zastanawiające jest jednak to, że źródłem informacji dla poważnej stacji telewizyjnej, za którą TVN chce

uchodzić, są osoby, które
raczej do kółka różańcowego nie należą. A co więcej,
które na co dzień obnoszą
się luksusem, dojeżdżając
do swoich związkowych
biur wypasionymi, ekskluzywnymi furami, o których
pewnie zwykły górnik może
jedynie pomarzyć…
Michał Jakubowski

CZECHY Kopalnia Lazy zamknięta

Koniec długiej historii

28 LISTOPADA wyjechał na powierzchnię ostatni transport węgla z jednej z najstarszych czeskich kopalni. Surowiec wydobywano tam od prawie 130 lat. Zlokalizowana regionie miasta
Karwina na Śląsku Cieszyńskim kopalnia Lazy należy do przedsiębiorstwa OKD.
- Wydobyliśmy już tam wszystko, co planowaliśmy. Nie
mamy niestety funduszy, które moglibyśmy zainwestować w
nowe pokłady. A chodziłoby o wiele miliardów CZK, które trzeba
by wnosić wydawać przez kilka lat – wyjaśnia cytowany przez
agencję prasową ČTK Ivo Čelechovský, rzecznik prasowy OKD.
Resztki dostępnego węgla w kopalni Lazy wydobywanej
około 240 górników. Na powierzchni pracuje jeszcze kilkadziesiąt
osób. Po zakończeniu fedrowania większość zatrudnionych w
Lazach ma zostać przeniesiona przez innych zakładów należących do OKD.
- Około 100 osób będzie jeszcze przez jakiś czas uczestniczyć w fizycznej likwidacji kopalni – dodaje Ivo Čelechovský.
Gazeta Krajowej Sekcji Górnictwa
Węgla Kamiennego NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
Adres: 40-286 Katowice, ul. Floriana 7,
tel. 322-539-158
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BARBÓRKA 2019

Czas na świętowanie,
ale i na poważną rozmowę

Dzień Górnika, czyli Barbórka, to zawsze ważne wydarzenie. Często przy tej okazji w blasku
górniczego święta chcą się ogrzać politycy, obiecujący wiele różnych rzeczy, ale nie zawsze
potem dotrzymujący słowa.
NA początek mały test, kto powiedział te słowa: „Praca i wysiłek górników są godne najwyższego szacunku nie tylko dlatego, że narażają
oni życie i zdrowie. Jesteście Polsce
tak bardzo potrzebni. Dawno nie
było tak jawnych i oczywistych
dowodów na to, że polscy górnicy
są klasą zawodową, być może najpotrzebniejszą z punktu widzenia
interesów całego narodu”. Ktoś pamięta? Chyba niewielu czytelników
przypomina sobie, że to powiedział
premier Donald Tusk podczas obchodów Barbórki w 2013 r. kopalni
Krupiński.
Donaldowi Tuskowi towarzyszyła wicepremier Elżbieta Bieńkowska ubrana w górniczy mundur
oraz ówczesny prezes JSW, Jarosław Zagórowski. Barbórka była
udana, media pokazywały roześmianego Tuska z Bieńkowską jak
trzymali się pod rękę z górnikami
i razem z nimi śpiewali. Było, mi-

nęło, Barbórka na Krupińskim się
odbyła, ale kopalnię, jak wiemy, potem zamknięto.
Barbórkowe obchody co roku
przyciągają premierów i ministrów, było to doskonale widoczne
w zeszłym roku. Na Barbórkę Tauron Wydobycie do kopalni Brzeszcze przyjechał prezydent Andrzej
Duda, wraz z byłą premier Beatą
Szydło.
W Barbórce PGG w Katowicach
wziął udział premier Mateusz Morawiecki. Na kopalnię Bogdanka na
Barbórkę pojechał m.in. doradca
prezydenta RP prof. Andrzej Waśko i wicewojewoda lubelski Robert
Gmitruczuk. W barbórkowych obchodach w PGE GiEK (czyli w branży górnictwa brunatnego) uczestniczył Adam Kwiatkowski, sekretarz
stanu w gabinecie Prezydenta PR
oraz były minister obrony Antoni
Maciarewicz.
Takie docenienie górników na

pewno cieszy i jest ważne. Oczywiście lepiej, żeby politycy opcji
rządzącej na Barbórkę przyjeżdżali
niż żeby tego nie robili. Każdy lubi
być chwalony i doceniany, a jeżeli
to robi prezydent, premier czy minister to taka pochwała jest jesz-

cze ważniejsza. Udział polityków
w barbórkowych obchodach to stara tradycja, którą warto kontynuować.
Trzeba jednak pamiętać o jednej ważnej rzeczy. Praca polityka
w dużej mierze polega na mówieniu

i obiecywaniu, jak wszyscy pamiętamy, co roku na Barbórkach padały liczne obietnice pod adresem
górników: a to, że powinni lepiej zarabiać, że na nich będzie się opierać
bezpieczeństwo energetyczne Polski, że potrzebne są nowe kopalnie
węgla. Nie zawsze te obietnice są
realizowane. To warto zmienić. Kolejne barbórkowe obchody nie mogą
być okazją do nierealnych zapowiedzi, jak ktoś ma obiecać coś, co jest
niemożliwe do zrealizowania, to
lepiej niech nie mówi nic. Każdy
rozsądny to zrozumie. To lepsze niż
rozbudzanie nadziei i oczekiwań,
których nie można spełnić.
Górnictwo i górnicy potrzebują
jasnych i szczerych deklaracji dotyczących znaczenia i przyszłości
branży. To ważny sektor, gdzie tylko
w spółkach węglowych pracuje ponad 80 tysięcy osób a wiele tysięcy
pracuje w otoczeniu. Zamiast więc
obiecywać niestworzone rzeczy, lepiej nie mówić nic.
Przy okazji Barbórki 2019
chcielibyśmy usłyszeć konkretne
zapowiedzi, kiedy będzie polityka
energetyczna Polski do 2040, jaki
będzie udział energetyki węglowej
w produkcji energii w przyszłości,
jak rząd zamierza się zachować wobec zapowiedzi zaostrzenia polityki klimatycznej UE. Barbórka to
okazja do świętowania, ale też do
szczerej rozmowy. Tego nie może
zabraknąć.
Igor D. Stanisławski.
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POLSKA GRUPA GÓRNICZA

Ostry spór o płace

ORGANIZACJE związkowe funkcjonujące w Polskiej Grupie Górniczej SA (PGG) uruchomiły procedurę sporu zbiorowego
z Zarządem Spółki. Do momentu zamknięcia tego wydania Solidarności Górniczej nie były znane wyniki rozmów
przedstawicieli strony społecznej i pracodawcy w obecności wiceministra aktywów państwowych Adama Gawędy.
PRZEPROWADZONE 20 listopada rokowania dotyczące włączenia dodatku gwarantowanego
wypłacanego na podstawie porozumienia z dnia 23 kwietnia 2018
r. do podstawy naliczania „barbórki” i „czternastki” za rok 2019 oraz
12-procentowych podwyżek w roku
2020 zakończyły się fiaskiem.
- Zarząd Polskiej Grupy Górniczej nie przedstawił żadnej propozycji, która pozwoliłaby zrealizować
nasze postulaty - czytamy w komunikacie wydanym przez stronę społeczną. - W związku z powyższym
organizacje związkowe (…) weszły
w spór zbiorowy z Zarządem Polskiej Grupy Górniczej S.A. dając

termin realizacji żądań do 26 listopada 2019 r. W razie braku realizacji
żądań podejmiemy dalsze działania
zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu
sporów zbiorowych, o których poinformujemy załogi kopalń - oświadczyli związkowcy.
Dzień po upłynięciu wyznaczonego terminu, 27 listopada, centrale rozpoczęły okupację siedziby
PGG, gdzie około 40 związkowców
spędziło noc. 28 listopada wznowiono rokowania już z udziałem
przybyłego na miejsce wiceministra
aktywów państwowych i pełnomocnika rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego
Adama Gawędy. Tego samego dnia

KWK HALEMBA 13. rocznica katastrofy

Ku czci pamięci

w części kopalń PGG odbyły się masówki, podczas których organizacje
związkowe informowały załogi o zaistniałej sytuacji.
Przypomnijmy, że 1 sierpnia
funkcjonujące w PGG związki zawodowe zażądały od kierownictwa
Spółki: wypłacenia pracownikom
Grupy rekompensaty za listopad
i grudzień, włączenia dodatku gwarantowanego wypłacanego na podstawie porozumienia z dnia 23
kwietnia 2018 roku (czyli dopłat
do dniówek wynoszących od 18 do
32 złotych) do podstawy naliczania nagrody barbórkowej i „czternastki” za rok 2019, przedłużenia
postanowień porozumienia z 23

MODLITWĄ podczas mszy św. w kościele pw.
Matki Boskiej Różańcowej w Rudzie Śl. Halembie
oraz złożeniem kwiatów pod krzyżem i tablicą z
nazwiskami poległych górników upamiętniono w
czwartek rano 13. rocznicę katastrofy w kopalni
Halemba, gdzie 21 listopada 2006 r. w wybuchu
metanu i pyłu węglowego zginęło pod ziemią 23
pracowników.
Do tragedii w kopalni Halemba doszło po południu ok. godz. 16 w pokładzie 506, na głębokości
1030 m pod ziemią. Górnicy kopalni oraz pracownicy zewnętrznej firmy Mard pracowali od 18 listopada
w ścianie wydobywczej przeznaczonej do likwidacji, przygotowując do wywiezienia na powierzchnię
sprzęt urabiający i obudowy. Według późniejszych
ustaleń śledztwa do nieszczęścia doszło wskutek
zaniechania profilaktyki przeciw zagrożeniom naturalnym i lekceważenia zasad bezpieczeństwa.
Po zapaleniu się i wybuchu metanu wtórnie eksplodował pył węglowy, pustosząc wyrobisko i zabijając pracowników.
jm

kwietnia 2018 r. na kolejne lata
oraz rozpoczęcia natychmiastowych negocjacji odnośnie podwyżki wynagrodzenia w roku 2020 na
poziomie 12 procent.
Brak
rozpoczęcia
rozmów
przed 1 września miał spowodować
wszczęcie procedury sporu zbiorowego pomiędzy organizacjami
związkowymi a Zarządem PGG.
Ostatecznie Zarząd PGG przychylił się do wyrażonego w piśmie
z 1 sierpnia żądania sformułowanego przez górnicze centrale związkowe i zaprosił przedstawicieli strony
społecznej do rozmów.
23 września centrale związkowe przeprowadziły negocjacje z Zarządem PGG w obecności ministra
energii Krzysztofa Tchórzewskiego
i wiceministra energii odpowiedzialnego za górnictwo Adama Gawędy. Po siedmiu godzinach rozmów strony porozumiały się co do
dwóch kwestii stanowiących przedmiot rokowań: kontynuacji wypłaty
dodatku do przepracowanych dniówek roboczych oraz wypłaty „jednorazówki” jako rekompensaty za dni
robocze z listopada i grudnia.
Ustalono, że porozumienie podpisane 23 kwietnia 2018 roku, regulujące wypłatę dopłat do dniówek
(wynoszących od 18 do 32 złotych),
będzie obowiązywać również w roku
przyszłym. Dzięki temu wynagrodzenia od stycznia nie spadną.
Drugie porozumienie przewiduje wypłatę premii jednorazowej pracownikom PGG w wysokości 860 zł
brutto. „Jednorazówka” nie będzie

przysługiwać osobom przebywającym na urlopie bezpłatnym lub urlopie wychowawczym. Ustalona kwota zostanie przelana na pracownicze
konta 10 grudnia - wraz z wypłatą za
listopad.
Dwa pozostałe postulaty - podwyżki wynagrodzeń w 2020 r. na
poziomie 12 procent oraz włączenie
dodatku gwarantowanego wypłacanego na podstawie porozumienia z dnia 23 kwietnia 2018 r. (czyli
dopłat do dniówek) do podstawy
naliczania nagrody barbórkowej
i „czternastki” za rok 2019 - były
przedmiotem rozmów zakończonych fiaskiem, po których sytuacja
uległa zaostrzeniu.
- Nie jestem optymistą, po wczorajszym twardym stanowisku zarządu jestem pełen obaw. Jak to się
skończy - zobaczymy. Zawsze było
tak, że jak przyjeżdżał minister, to
udawało się załagodzić konflikt, czy
tak się dzisiaj stanie - nie wiemy, ale
jestem raczej pesymistą niż optymistą - powiedział dziennikarzom
przed wznowieniem rokowań przewodniczący górniczej „Solidarności” Bogusław Hutek, przyznając też,
że wśród pracowników PGG panuje
nerwowe wyczekiwanie na konkretne efekty toczących się negocjacji. Jest wyczekiwanie. Ludzie oczekują
przełomu w tych rozmowach, chociażby jakiejś deklaracji, że te pieniądze (…) na podwyżki się znajdą.
Od dwunastu lat nie było podwyżek
- przypomniał.
Marek Jurkowski
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KWB TURÓW Kolejny etap konfliktu o przyszłość kopalni

Czeski film…

KOPALNIA węgla brunatnego Turów stara się o przedłużenie koncesji wydobywczej. Sprawę
utrudnia postępowanie czeskich samorządów lokalnych i czeskiego ministerstwa środowiska.
W POŁOWIE listopada 2019 r.
ministerstwo środowiska Czech poinformowało o negatywnym stanowisku wobec poszerzenia kopalni
Turów, która leży blisko polsko-czeskiej granicy.
Jak poinformowano, stanowisko ministerstwa zostało przygotowane przy współpracy z geologami, władzami samorządowymi
i ekspertami. Inwestycji w Turowie
sprzeciwiają się też władze sąsiadującego z Polską kraju (województwa) libereckiego.
Jak poinformowała PAP, Czesi
domagają się wybudowania systemu uszczelniającego dla wód
gruntowych, a także wybudowania
wału ochronnego w miejscowości
Uhelna, która położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie granicy
i kopalni. Strona czeska domaga się
także prowadzenia pomiarów hałasu i wpływu kopalni na zanieczyszczenie powietrza pyłami. Jednym
z postulatów jest zapewnienie dla
czeskich gmin zaopatrzenia w wodę
pitną, w przypadku, gdyby działalność kopalni spowodowała stratę
wód podziemnych.
Jak mówi Zbigniew Kasztelewicz, wiceprezes ds. wydobycia
w PGE Górnictwo i Energetyka
Konwencjonalna, strona czeska
obawia się m.in. hałasu z kopalni
Turów, zaburzenia warunków wodnych i osiadania terenu, ale jak zapewnia, obawy Czechów nie mają
potwierdzenia w faktach.
Kasztelewicz dodaje, że gdyby
doszło do szkód górniczych po stronie czeskiej spowodowanych przez
eksploatację kopalni Turów, to kopalnia wypłaci odszkodowania.

Polska strona zadeklarowała
nawet budowę ekranu wodoszczelnego o głębokości 120 metrów
i długości 1200 metrów, który ma
zminimalizować wpływ kopalni na
stosunki wodne w okolicach miejscowości Uhelna.
Kopalnia Turów leży także blisko granicy z Niemcami. Jak mówi
Zbigniew Kasztelewicz, postępowanie Niemców jest inne niż Czechów.
Niemcy mieli pytania dotyczące
kopalni, dostali na nie odpowiedź
i sprawa się zakończyła. Z Czechami
rozmowy trwają kilka lat.

Kasztelewicz przypomina, że
w Czechach również wydobywa się
węgiel brunatny, w 2018 r. wydobycie wyniosło 39,2 mln ton. W przeliczeniu na mieszkańca, to kilka
razy więcej niż w Polsce.
Zbigniew Kasztelewicz mówi,
że prawdopodobnie na przełomie
roku 2019 i 2020 będzie decyzja
środowiskowa dla kopalni.
A sprawa jest bardzo ważna.
Obecna koncesja wydobywcza dla
kopalni Turów kończy się w kwietniu 2020. Przedstawiciele kopalni
i PGE GiEK wielokrotnie podkre-

ślali, że kopalnia Turów nie planuje
rozszerzenia działalności poza określone 25 lat temu granice wskazane w koncesji. Wydobycie będzie
prowadzone wyłącznie w obszarze
określonym w decyzji z 1994 r.
Obowiązująca koncesja na wydobycie została wydana przez Ministra
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w 1994 roku
i w jej ramach został wyznaczony obszar górniczy „Turoszów-Bogatynia”,
który uwzględniony jest w obowiązujących dokumentach planistycznych gminy Bogatynia.

Firma wyjaśnia, że eksploatacja
złoża postępuje w kierunku południowo-wschodnim do docelowych
granic wyznaczonych w projekcie
zagospodarowania złoża. Tempo
prowadzonej działalności w kopalni wymaga wydłużenia czasu obowiązywania koncesji. Ten proces
nie wiąże się jednak z powiększeniem obszaru obowiązującej koncesji. W praktyce oznacza to, że żadne nowe tereny nie zostaną objęte
działalnością kompleksu wydobywczo-wytwórczego.
PGE GiEK zapewnia, że na bieżąco monitoruje i analizuje wpływ
prowadzonej działalności wydobywczo-wytwórczej na środowisko
naturalne oraz realizuje działania
służące jego ochronie.
PGE GiEK informuje, że nie
istnieją dowody potwierdzające wpływ działalności górniczej
w Niecce Żytawskiej na osiem czynnych ujęć wody (Loučna, Dolni
Sucha, Pekařka velka, Dĕtrichov,
U Nemocnice (Frydlant), Bažantice, Višňova, Pertoloice), znajdujących się na terenie Czech.
Zaznacza, że od wielu lat wpływ
odkrywki Turów na wody podziemne jest monitorowany przez
polsko-czeskie i polsko-niemieckie
zespoły specjalistów. Sieć obejmuje ok. 550 otworów monitoringowych, a wyniki badań potwierdzają, że kopalnia nie powoduje
odwodnienia wyżej wymienionych
ujęć wody pitnej. Ponadto, Niecka
Żytawska, głęboka na 300 metrów,
otoczona jest skałami krystalicznymi, co ogranicza w znaczny sposób odpływ wody z obszarów z nią
sąsiadujących.
Sprawa koncesji dla kopalni Turów to przyszłość nie tylko samej
kopalni, ale również elektrowni
Turów, która jest odbiorcą węgla
w kopalni. W 2020 r. w elektrowni
Turów ma zostać oddany nowy blok
o mocy 496 MW.
Igor D. Stanisławski
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POLITYKA Zmiany w polityce energetycznej rządu

Jaki jest klimat rządzenia?
BRAK odniesienia się wprost do wydobycia węgla i polskich kopalń w exposé Mateusza Morawieckiego to pierwszy taki
przypadek od 2011 r. Za to w strukturze nowego rządu pojawia się resort ds. klimatu, na czele którego stanął Michał Kurtyka.
Nasuwa się od razu pytanie, jaki wobec tego jest klimat dla węgla w nowym rządzie?
PREMIER Mateusz Morawiecki
w swoim expose wygłoszonym 19
listopada sporo miejsca poświęcił
energetyce, a jednocześnie – co
podkreślają komentatorzy – nie
powiedział słowa o węglu. Podkreślił, że tradycyjna energetyka
jeszcze długo będzie ważna w naszym systemie energetycznym, ale
jednocześnie musimy rozwijać inne
źródła, jak farmy wiatrowe i fotowoltaikę. Premier zapewnił, że po
raz pierwszy w historii jesteśmy
w stanie pogodzić trzy najważniejsze zasady naszej polityki energetycznej: bezpieczeństwo energetyczne, konkurencyjność cenową
i dbałość o środowisko.

Mamy już 100 tys. małych
elektrowni

- Tradycyjna energetyka jeszcze
długo będzie ważna w naszym systemie elektroenergetycznym, ale realia
się zmieniają. Kiedyś nie było nas
stać na rozwijanie źródeł odnawialnych, a teraz nie stać nas na to, żeby
ich nie rozwijać. Także dlatego, że
może to dać potężny impuls rozwojowy dla polskiego przemysłu. Energetyka prosumencka, fotowoltaika,
program budowy farm na morzu,
elektromobilność, a także elektrownie jądrowe – to nie tylko program
energetyczny, to także program gospodarczy. Polski przemysł stoczniowy, metalowy, hutniczy, mechaniki
precyzyjnej, polskie porty morskie

– one wszystkie skorzystają na takich inwestycjach – mówił Mateusz
Morawiecki.
Powiedział, że błędem jest, kiedy
z Polski i Unii na skutek regulacji klimatycznych miejsca pracy uciekają
do ościennych państw. Ślad węglowy,
regulacje podatkowe i zapobieganie
carbon leakage (ucieczka przemysłu
z UE do innych państw, gdzie nie ma
tak surowych norm klimatycznych)
muszą wspierać polską energetykę
i polską transformację.
- Nie godzimy się też na dyskryminację i nieuwzględnianie naszego punktu wyjścia. Musimy mieć
pewne dostawy prądu. Najdroższy
jest prąd niedostarczony. To wielki
problem dla naszych fabryk, domów
i szpitali. Nasza transformacja proklimatyczna musi być bezpieczna
i korzystna dla Polski. Polacy mają
prawo, żeby ich dzieci mogły oddychać czystym powietrzem. To jest
normalność, to nie jest ideologia,
to dobro publiczne, które nie zna
podziałów politycznych. Będziemy
więc dalej intensywnie rozwijać
program Czyste Powietrze. To nie
jest temat prawicy lub lewicy – powiedział Mateusz Morawiecki.

Wielkich zaskoczeń
nie ma

Główne kierunki polityki energetycznej nowego rządu już znany,
nie powinny one zaskakiwać, są bowiem kontynuacją wcześniejszych

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA
KOLEJOWA Sp. o.o.
Zatrudni pracowników i kandydatów na stanowiska:
Dyżurny ruchu kolejowego
Nastawniczy
Zwrotniczy
Automatyk
Elektryk
Wymagania:
- Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku
- Poświadczone uprawnienia na proponowane stanowisko
- Odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie.
Wymagane dokumenty:
- Podanie o pracę,
- CV
- List motywacyjny
Dokumenty składane należy opatrzeć klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji” (Dyrektywa
Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych - RODO).
Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Spółki z siedzibą
w Jastrzębiu-Zdrój przy ul. Górniczej 1 w godz. 8.00- 14.00 lub przesłać drogą
elektroniczną, na adres: jsk@jsk.pl (w temacie wiadomości - Rekrutacja)
Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru podań oraz prawo
zakończenia rekrutacji bez wyboru oferty.
Tel. do kontaktu w godz. 8.00 do 14.00:
poz. 1,2,3 - 665 093 308; poz. 4,5 - 501 069 308

zapowiedzi. Mateusz Morawiecki
nic nie mówił o nowych elektrowniach węglowych, ale od dawna rząd
zapowiadał, że ich nie będzie. Były
minister energii Krzysztof Tchórzewski wiele razy jasno mówił, że
budowany blok 1000 MW w Elektrowni Ostrołęka będzie ostatnim
blokiem węglowym w Polsce. Jednak co ciekawe, chwilę po expose
premiera Grupa PGE poinformowała o odstąpieniu od rozmów mogących skutkować jej udziałem projekcie Ostrołęka C.
Już po wyborach parlamentarnych, ale przed expose Mateusza
Morawieckiego,
przedstawiono
nowy projekt Polityki energetycznej
Polski do roku 2040. Zapowiedziano w nim, że udział węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej będzie
wynosił ok. 55-60 proc. w 2030 r.,
teraz jest to niecałe 80 proc. Ostateczną wersję Polityki energetycznej Polski 2040 zobaczymy prawdopodobnie dopiero w 2020 r. Czy
wobec tych działań jak i słów premiera możemy spodziewać się daleko idących korekt?

Nowa struktura
ministerstw

Ważną zmianą pokazującą nowy
kierunek polityki energetycznej rządu było powołanie Ministerstwa Klimatu, na czele którego stanął Michał
Kurtyka. Był on w przeszłości wiceministrem energii i wiceministrem
środowiska a także prezydentem
konferencji klimatycznej w Katowicach. Można się spodziewać, że
głównym zadaniem ministra Kurtyki będzie reprezentowanie Polski
w negocjacjach międzynarodowych
dotyczących klimatu. Rząd tworząc
Ministerstwo Klimatu pokazuje
światu, że te sprawy są dla nas ważne. To może być ważne posunięcie
w sytuacji, kiedy sprawy polityki
klimatycznej należą do najważniejszych w UE.
Michał Kurtyka dobrze nadaje się do tej roli. Przez ostatni rok
uczestniczył w międzynarodowych
negocjacjach dotyczących klimatu,
zna z pierwszej ręki jak wygląda
w tej sprawie stanowisko większości
państw świata. Wie też, jak sprawy klimatu są traktowane przez
państwa Unii Europejskiej, gdzie
im naprawdę na klimacie zależy,
a gdzie tylko grają, aby uzyskać więcej korzyści dla swoich gospodarek.
Bez wątpienia to dobra, unikatowa
wiedza, która, jeśli zostanie dobrze
wykorzystana, może przynieść duże
korzyści dla Polski.
Jeśli chodzi o wewnętrzne
sprawy Polski, to zapewne Michał
Kurtyka nie będzie tu samotnie
i samodzielnie prowadził polityki.
Kontrola właścicielska nad spółkami skarbu państwa, w tym grupami
energetycznymi, będzie należała do
Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Kurtyka będzie odpowiedzialny za takie sprawy jak rozwój pojazdów elektrycznych. 21 listopada
w Warszawie zorganizowano dużą,
międzynarodową konferencję dotyczącą samochodów elektrycznych,
gdzie był i minister Kurtyka i premier Mateusz Morawiecki. Rozwój
tego typu pojazdów postępuje obecnie we wszystkich krajach UE i Polska chce tu być w czołówce, co na
razie niezbyt dobrze wychodzi. Kurtyka ma doprowadzić do tego, aby
samochodów elektrycznych na polskich drogach było dużo więcej.
Prawdopodobnie Michał Kurtyka będzie także odpowiadał za
realizację programu Czyste Powietrze, czyli wymiany starych kotłów
węglowych na nowe źródła ciepła,
mogą to być nowe kotły węglowe
lub np. gazowe. Program ten szumnie rozpoczęto we wrześniu 2018 r.,
przez rok okazało się, że jest on źle
pomyślany i nie działa tak jak powinien. Już zapowiedziano zmiany
w jego funkcjonowaniu.
Być może Michał Kurtyka będzie też odpowiadał za przygotowanie transformacji polskiej
energetyki i ciepłownictwa w taki
sposób, aby te sektory były mniej
uciążliwe dla środowiska. Grupy
energetyczne jakoś sobie z tym
radzą, inwestują duże pieniądze
w technologie ograniczające emisję nt. tlenków azotu czy siarki,
gorzej jest w przypadku ciepłownictwa. W Polsce jest dużo małych
i średnich firm ciepłowniczych,
które nie mają pieniędzy na takie
inwestycje. A te inwestycje muszą
być zrealizowane z uwagi na przepisy UE. Kurtyka, w porozumieniu np. z Ministerstwem Aktywów
Państwowych czy Ministerstwem
Finansów, będzie musiał jakieś
rozwiązanie tej sytuacji.
I choć dziś Kurtyka chwali się
tym, że to on zaprosił Gretę Thunberg (nastoletnią szwedzką akty-

wistkę ekologiczną) do Katowic na
COP24, gdzie zaczęła swoją „podróż
i przygodę z klimatem”, to osoby,
które miały okazję bliżej poznać
obecnego ministra klimatu twierdzą, że nie jest on uprzedzony do
węgla. Zresztą. Michał Kurtyka już
w 2016 r. w Polsce widział europejskiego lidera, jeżeli chodzi o czyste
technologie węglowe.
– Ich umiejętne wykorzystanie
pozwoli m.in. na zachowanie wysokiego stopnia bezpieczeństwa energetycznego opartego na krajowych
zasobach paliw – przekonywał podczas konferencji World Clean Coal
Conference, zorganizowanej w Warszawie.
Ministerstwo Klimatu przejmie część obowiązków byłego Ministerstwa Energii, które zostało
zlikwidowane. Jednak większość
dotychczasowych zadań Ministerstwa Energii przejmie nowy resort,
a mianowicie Ministerstwo Aktywów Państwowych. O tym, że to ministerstwo będzie miało duże znaczenie pokazuje fakt, że kierujący
tym ministerstwem Jacek Sasin jest
również wicepremierem.
Ministerstwo Aktywów Państwowych zaprezentowało nowych
wiceministrów (w większości znanych z Ministerstwa Energii). Wiceministrem odpowiedzialnym za
sprawy górnictwa węglowego został
Adam Gawęda, który był też wiceministrem energii i nadal pełni
on funkcję pełnomocnika rządu do
spraw restrukturyzacji górnictwa
węgla kamiennego.
Swoje trzy grosze, lub znacznie
więcej, do polityki energetycznej
będzie chciała dorzucić Jadwiga
Emilewicz, która została ministrem
rozwoju. Już w poprzednim rządzie,
jako minister przedsiębiorczości,
Emilewicz chciała mieć duży wpływ
na sprawy związane z energetyką.
Igor D. Stanisławski
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PGE Champion energetyczny zamienia węgiel na wiatraki

Energia do zmian, czyli zielono im
POLSKA Grupa Energetyczna robiąc mocny skręt ku zielonej energii, daje
wyraźny sygnał, że inwestycje węglowe to dla naszego energetycznego
potentata już przeszłość.

PGE Polska Grupa Energetyczna
wystartowała z nową kampanią
wizerunkową, pod hasłem „Mamy
energię do zmian”. Jej tematem
przewodnim jest transformacja
Grupy w kierunku innowacyjnych i
ekologicznych rozwiązań. Muzycznym motywem przewodnim spotów jest utwór Andrzeja Dąbrowskiego – „Zielono mi”.
Znamienny to wybór wynikający z przeorientowania strategii.
Polska Grupa Energetyczna zamierza do 2030 r. posiadać 25 proc.
udziałów w krajowej produkcji z odnawialnych źródeł energii. Główny
nacisk firma kładzie na rozwój farm
wiatrowych na Bałtyku.

Przyszłość na morzu

Prezes Polskiej Grupy Energetycznej Henryk Baranowski zapowiedział niedawno podczas jednej
z konferencji branżowej, że spółka

grupy - PGE Baltica chce zainstalować 3,5 GW farm wiatrowych na
morzu do 2030 roku.
– Polski sektor energetyczny
ma ambicje inwestycji w sektor
wiatrowy na Bałtyku – zadeklarował Baranowski. – Chcemy zainstalować 3,5 GW offshore do
2030 roku. Szacunkowy potencjał
offshore w Polsce to 5 GW do 2030
i 10 GW do 2040 roku. W planach
rządu offshore zajmuje ważne miejsce. Ten potencjał powinien zostać
w dużym stopniu zrealizowany
dzięki dużemu zainteresowaniu
przemysłu europejskiego inwestycjami w Polsce – przekonywał prezes Baranowski. – Offshore będzie
istotnym elementem transformacji
energetycznej w Polsce.
Polska Grupa Energetyczna
rozpoczęła rozmowy z duńskim
Ørsted (światowym potentatem w
energetyce wiatrowej) w sprawie

sprzedaży 50 procent udziałów w
dwóch projektach budowy morskich farm na Morzu Bałtyckim o
łącznej mocy 2,5 GW oraz określenia warunków współpracy przy ich
realizacji.
Obecnie PGE bada wietrzność
Bałtyku i wkrótce ma przystąpić do
badań geologicznych dna morskiego. Spółka chce, aby jej pierwsze
morskie farmy wiatrowe osiągnęły
status „ready to build” (gotowe do
budowy) do 2021 roku, a trzy lata
później zaczęły pracować. Zgodnie z założeniami pierwsza energia z Bałtyku ma popłynąć w 2025
roku.
Nie tylko wiatr, ale także słońce
kręci władze PGE.
– Nasze plany są ambitne.
Chcemy realizować cele zawarte w
projekcie strategii energetycznej do
2040 roku. Do 2030 roku chcemy
posiadać 25 procent udziału elek-

trowni fotowoltaicznych w Polsce.
Na przewidziane 10,2 GW mocy w
fotowoltaice, PGE chce posiadać
2,5 GW – mówi wiceprezes PGE
Ryszard Wasiłek.
Na początku września PGE
podpisała list intencyjny z Polskimi Kolejami Państwowymi – będącymi właścicieli nieruchomości
w kraju – list intencyjny w sprawie
współpracy przy budowie farm fotowoltaicznych. Pierwsza umowa
ma zostać podpisana najpóźniej w
pierwszym kwartale 2020 r.
Czy to koniec Ostrołęki?
Tymczasem PGE poinformowała, że wycofuje się z rozmów w
sprawie budowy bloku w Elektrowni Ostrołęka. Dodajmy elektrowni
węglowej, która według deklaracji
polskiego rządu miała być ostatnią
elektrownią zasilaną węglem.
W styczniu br. PGE rozpoczęła
z Energą i Eneą rozmowy dotyczące
projektu budowy bloku 1 000 MW
w Ostrołęce, który realizowany jest
przez te podmioty. Jednak oba podmioty od początku nie ukrywały, że
inwestycja szacowana na ponad 5
mld zł to zbyt wielki koszt dla samodzielnej realizacji. Wsparcie
polskiego championa energetycznego było kluczowe dla realizacji
projektu.
- Dzisiaj, jakbym miał obstawiać, to uważam, że nie będzie budowy tej elektrowni – powiedział
były wiceminister energii rządu PiS
Grzegorz Tobiszowski, obecnie europoseł, dla WNP.pl.
Jak podkreśla serwis, blok węglowy w Ostrołęce o mocy 1000
MW był „marzeniem dwóch ministrów” - Grzegorza Tobiszowskiego
i byłego ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego.
Według Tobiszowskiego, dodatkowo „pojawia się problem
rozliczenia środków do tej pory

wydanych na ten projekt”, które
„nie były małe”. Były wiceminister
dodał, że ostrzegał ministra Tchórzewskiego przed przeciągającą się
decyzją ws. finansowania budowy
bloku w Ostrołęce. Jego zdaniem,
„trzeba było szybciej zdecydować
się na rozpoczęcie budowy”. - Za
długo trwały dyskusje – zaznacza
europoseł.
PGE angażując miliardy w
rozwój energii odnawialnej szuka
także – jak twierdzą komentatorzy branżowi – wyjścia z projektu
pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, której projekt już pochłonął blisko pół miliarda, choć nawet
nie wiadomo gdzie taka elektrownia powstać by miała!

Co z Rybnikiem?

W świetle nowej polityki PGE
wciąż pod dużym znakiem zapytania stoi przyszłość Elektrowni
Rybnik. Obecnie elektrownia spala
ok. 3 mln ton węgla rocznie. Władze PGE poinformowały, że w perspektywie PGE zamierza wyłączyć
najstarsze bloki nr 1 i 2, natomiast
pozostałe cztery bloki węglowe do
sierpnia 2021 r. będą dostosowane
do tzw. konkluzji BAT, czyli korzystania z najlepszych dostępnych
technologii. Ponadto nadal analizowana jest zasadność potencjalnej
budowy w Rybniku bloku gazowego
- decyzja ma zapaść w perspektywie roku.
I można zakładać z dużym
prawdopodobieństwem, że gaz
będzie powoli zastępował węgiel
także w Rybniku. Jest to zasadne
twierdzenie w kontekście zapowiedzi PGE, że w 2025 r. Grupa chce
mieć niemal 4 tys. MW nowych
elektrowni i elektrociepłowni gazowych.
Michał Jakubowski
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WYDARZENIA, OPINIE
TAURON WYDOBYCIE SA

Ciężkie oskarżenia,
brak konkretów
- JEŚLI ktoś twierdzi, że czemuś winne są „niektóre związki zawodowe”, to niech określi, jakie związki
zawodowe, które osoby, z jakiej kopalni - mówi przewodniczący Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ „Solidarność” Tauron Wydobycie SA i lider Związku w ZG „Sobieski” Waldemar Sopata,
komentując treść opublikowanego przez portal netTG.pl pisma Komisji Krajowej Wolnego Związku Zawodowego „Sierpień 80” do premiera Mateusza Morawieckiego, w którym padają rozmaite oskarżenia
pod adresem bliżej niesprecyzowanych związkowców.
PRETEKSTEM do wystosowania
pisma przez „Sierpień 80” był zamiar
likwidacji Ministerstwa Energii oraz
rozproszenia kompetencji likwidowanego resortu pomiędzy inne ministerstwa, co wynika z wypowiedzi przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości.
Przy okazji poproszono szefa rządu „o
osobiste zajęcie się sprawą i udzielenie
niezwykle istotnych informacji dotyczących katastrofalnej sytuacji Tauron
Wydobycie S.A.”.
Następnie autorzy pisma powołują
się na dane opublikowane przez koncern Tauron Polska Energia, z których
wynika, że Tauron Wydobycie SA przyniosła 262 miliony złotych straty za
pierwsze trzy kwartały bieżącego roku.
Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy
ma być, według „Sierpnia”, zlecanie
„bardzo kosztownych, lecz niepotrzebnych (często fikcyjnych) rzekomych
»inwestycji«”.
- Beneficjentami tego są spółki
należące lub powiązane z niektórymi
związkami zawodowymi lub osobami związanymi z niektórymi liderami
tychże organizacji związkowych. Nie
poprawia to, lecz wręcz ewidentnie
wpływa negatywnie na kondycję finansową Tauron Wydobycie, pogłębiając
proces upadku spółki - czytamy w liście do premiera.
Słowa te oburzają przewodniczącego Sopatę.
- Ogólniki zawarte w piśmie rzucają
cień na wszystkie organizacje związkowe. Tak się nie robi. Szkalowanie i

oczernianie całego ruchu związkowego jest po prostu niegodne. Ze swojej
strony mogę powiedzieć, że nie prowadziłem, nie prowadzę i co najmniej
tak długo, jak będę przewodniczącym,
nie będę prowadził żadnych interesów.
Związkowcy prowadzący „geszefty”
mieli się przyczynić do znaczącego pogorszenia sytuacji Tauron Wydobycie
SA. Ja takich „geszeftów” nie mam.
Czuję się obrażony osobiście, ale również jako przewodniczący NSZZ „Solidarność” w ZG „Sobieski”. Oskarżenia
typu „niektóre związki zawodowe” bez
ich wymienienia uderzają w dobre imię
„Solidarności” i wszystkich jej członków - mówi lider ZOK NSZZ „Solidarność” Tauron Wydobycie SA.
Nie chce zarazem wchodzić w polemikę z treścią zarzutów, bo są one jego zdaniem - bardzo ogólnikowe.
- Mógłbym się odnieść do faktów,
konkretnych kwestii, ale takich tam nie
ma. Autorzy pisma wskazują na „korupcjogenne układy” i zlecanie przez
Zarząd Tauron Wydobycie SA realizacji
kosztownych inwestycji podmiotom powiązanym z „niektórymi związkami zawodowymi” lub „osobami związanymi z
niektórymi liderami tychże organizacji
związkowych”. Powiem wprost - jeśli
ktoś twierdzi, że czemuś winne są „niektóre związki zawodowe”, to niech określi, jakie związki zawodowe, które osoby,
z jakiej kopalni. Jak rozumiem, odpowiedni wniosek do organów ścigania
został już przez autorów pisma złożony,
bo tego wymaga prawo w przypadku, gdy

ktoś posiada informację o przypadku
złamania prawa. Jeśli tego nie zrobi, sam
łamie prawo - przypomina.
Wskazuje też na braki merytoryczne wystosowanego pisma.
- Posłużono się ogólnikowymi zarzutami, żądając zarazem ujawnienia
audytu przeprowadzonego w spółce
Tauron Wydobycie. Wyjaśniam, że takiego audytu w ogóle nie było. Sporządzono jedynie bilans otwarcia - opis
stanu firmy w określonym momencie podkreśla Waldemar Sopata. - A skoro
mówimy o złej sytuacji Tauron Wydobycie SA to muszę po raz kolejny odnieść
się do historii, bo gdyby nie wstrzymanie inwestycji wraz z przejęciem władzy
przez Platformę Obywatelską i Polskie
Stronnictwo Ludowe w 2007 roku, dzisiaj ta sytuacja z pewnością byłaby lepsza. Inwestycje w górnictwie mają to do
siebie, że przynoszą skutek dopiero po
kilku latach. Dzisiejsze załamanie jest
skutkiem skandalicznych zaniechań, jakie miały miejsce pod rządami PO-PSL.
Wtedy nie robiono nic, nie inwestowano
w park maszynowy, nie przygotowywano frontów robót, bo całe górnictwo
przecież chciano „zwijać”, więc dzisiaj
mamy „dołek”. To są sprawy oczywiste
dla każdego, kto na co dzień funkcjonuje w górnictwie węglowym. Teraz inwestycje ruszyły, ale ich efektów powinniśmy się spodziewać dopiero za jakiś
czas. Niech autorzy pisma do premiera
nie udają, że tego nie wiedzą - podsumowuje szef ZOK.
MJ

„Solidarność” z „Sobieskiego”
zawiadamia prokuraturę
Realizując społeczny obowiązek wynikający z artykułu 304 § 1
Kodeksu postępowania karnego, Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” ZG „Sobieski” złożyła zawiadomienie do prokuratury o
podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez osoby działające w
imieniu Tauron Wydobycie SA. Złamanie prawa miało polegać na
przyjmowaniu korzyści majątkowych i wyrządzeniu szkody w obrocie gospodarczym.
O tym, że do takiej sytuacji mogło dojść, przekonała związkowców
treść upublicznionego pisma Wolnego Związku Zawodowego (WZZ)
„Sierpień 80” z 14 listopada bieżącego roku. Adresatem dokumentu podpisanego przez lidera WZZ „Sierpień 80” Bogusława Ziętka był
premier Mateusz Morawiecki. Apelowano w nim do szefa rządu między innymi o to, by udzielił stronie społecznej „informacji dotyczących
katastrofalnej sytuacji Tauron Wydobycie S.A.”.
Przewodniczący Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ
„Solidarność” Tauron Wydobycie SA i szef „Solidarności” w ZG „Sobieski” Waldemar Sopata zwrócił jednak uwagę, że pojawił się tam
także fragment sugerujący, iż w Tauron Wydobycie SA dochodziło do
łamania prawa.
- Kopalnie Tauron Wydobycie mogą stanąć przed perspektywą
likwidacji. Dzieje się to wobec braku poczucia jakiejkolwiek odpowiedzialności Zarządu Spółki. Wszelkie represje zaś spotykają tych,
którzy wykazali olbrzymią wolę do uratowania tych kopalń, jednocześnie zagrażając korupcjogennym układom, polegającym m.in. na
zlecaniu bardzo kosztownych, lecz niepotrzebnych (często fikcyjnych)
rzekomych „inwestycji” - czytamy w piśmie „Sierpnia 80”. - Nie jest
tajemnicą, że beneficjentami tego są spółki należące lub powiązane
z niektórymi związkami zawodowymi lub osobami związanymi z niektórymi liderami tychże organizacji związkowych. Nie poprawia to,
lecz wręcz ewidentnie wpływa negatywnie na kondycję finansową
Tauron Wydobycie, pogłębiając proces upadku spółki - brzmi przytoczony we wniosku do prokuratury akapit dokumentu podpisanego
przez Bogusława Ziętka.
Enigmatyczne słowa o „spółkach należących lub powiązanych
z niektórymi związkami zawodowymi lub osobami związanymi z
niektórymi liderami tychże organizacji związkowych” oburzyły Waldemara Sopatę. Lider „Solidarności” z „Sobieskiego” stanowczo zaprotestował przeciwko oczernianiu całego ruchu związkowego takimi
niedopowiedzeniami.
- Związkowcy prowadzący „geszefty” mieli się przyczynić do
znaczącego pogorszenia sytuacji Tauron Wydobycie SA. Ja takich
„geszeftów” nie mam. Czuję się obrażony osobiście, ale również jako
przewodniczący NSZZ „Solidarność” w ZG „Sobieski”. Oskarżenia
typu „niektóre związki zawodowe” bez ich wymienienia uderzają w
dobre imię „Solidarności” i wszystkich jej członków - mówił w rozmowie z Solidarnością Górniczą. - Powiem wprost - jeśli ktoś twierdzi, że
czemuś winne są „niektóre związki zawodowe”, to niech określi, jakie
związki zawodowe, które osoby, z jakiej kopalni - wzywał.
Brak reakcji ze strony „Sierpnia” spowodował wystosowanie formalnego zawiadomienia do Prokuratury Rejonowej w Jaworznie przez
NSZZ „Solidarność” ZG „Sobieski”.
MJ
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JASNA GÓRA XXIX Pielgrzymka Górników

Jasnogórska Matko, obdarzaj
łaskami polskie górnictwo

PONAD 5 tysięcy pątników wzięło udział w zorganizowanej przez Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki (KSGiE)
NSZZ „Solidarność” XXIX Pielgrzymce Górników na Jasną Górę. Do Częstochowy przybyli górnicy węgla kamiennego, węgla
brunatnego, rud miedzi, rud cynku i ołowiu, soli, nafty, a także ich rodziny oraz przedstawiciele organizacji związkowych,
spółek węglowych, Wyższego Urzędu Górniczego i Ministerstwa Aktywów Państwowych. Wydarzeniu towarzyszyło hasło
„Jasnogórska Matko, obdarzaj łaskami polskie górnictwo”.
Zarządu Polskiej Grupy Górniczej SA Tomasz Rogala,
przewodniczący
Krajowej
Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność” Bogusław Hutek oraz
przewodniczący
Krajowej
Sekcji Górnictwa Soli i Siarki NSZZ „Solidarność” Adam
Gawlik.
- Święta Maryjo, (…) Jasnogórska Królowo (…), stajemy dzisiaj po raz 29. przed
Tobą w imieniu wszystkich

PRZED godziną 10. uczestnicy pielgrzymki tradycyjnie
już zebrali się przed częstochowskim kościołem pod
wezwaniem świętej Barbary, skąd przy akompaniamencie Górniczej Orkiestry
Dętej „Bytom” pod dyrekcją
Marcina Walisko przemaszerowali na jasnogórskie
wzgórze. Tam wzięli udział w
nabożeństwie Drogi Krzyżowej i uroczystej mszy, którą
zakończyło odczytanie aktu
zawierzenia Braci Górniczej
oraz ich rodzin Matce Boskiej Częstochowskiej.
Mszy świętej koncelebrowanej w Kaplicy Cudownego Obrazu przewodniczył
biskup pomocniczy diecezji
opolskiej ksiądz Rudolf Pierskała. Wraz z nim eucharystię odprawiali kapelani górników, wśród nich - ksiądz
prałat Bernard Czernecki,
kapelan KSGiE NSZZ „Solidarność”, kawaler Orderu
Orła Białego.
Tematem homilii wygłoszonej przez biskupa było ojcostwo i rola ojca we współczesnej rodzinie.
- Współcześnie wielu ojców zatraciło rozeznanie, co
właściwie należy do ich zadań. Wiele rzeczy się na to
składa. Tradycyjne od stuleci
modele, ideały, wzorce nieraz
odrzucono. Tych, którzy próbują się odwoływać do tradycyjnych wartości, nieraz

umieszcza się w ciemnogrodzie. Na fali ruchów feministycznych zakwestionowano
niezastępowalną rolę ojca w
wychowaniu twierdząc, że
wszystkie funkcje może z powodzeniem spełnić kobieta.
Wydaje się więc współcześnie, że koniecznością jest na
nowo mówić o zadaniach, o
roli ojca w rodzinie - stwierdził duchowny.
Dalej podkreślał znaczenie właściwej hierarchii wartości, wedle której powinien
postępować ojciec rodziny
chrześcijańskiej.
- Miłość i odpowiedzialność - ojciec musi kochać i
być odpowiedzialny. Mężczyzna musi być zdolny do miłości ofiarnej swojej rodziny,
chce być ojcem, poświęca się
ojcostwu, a nie tylko karierze zawodowej. Ma właściwą
hierarchię wartości, to znaczy: na pierwszym miejscu
zawsze jest Bóg, jego relacje
z Bogiem, a potem żona, jego
relacja z żoną, dzieci, relacja do nich, a potem inni
ludzie. Jeśli tę kolejność się
zburzy, to w rodzinie będzie
źle - wskazał. - Co jest najważniejsze, co może dojrzały
ojciec dać swoim dzieciom?
Dojrzały ojciec powinien
prawdziwie, odpowiedzialnie, mądrze, wiernie, wyłącznie i dozgonnie kochać
swoją żonę, a matkę swoich
dzieci. Piękny przykład mi-

łości ojca do matki to jest
to, co może swoim dzieciom
dać najważniejszego, bo to
ma zasadniczy wpływ na ich
wychowanie i na ich przyszłe
życie - zwrócił uwagę.
Kończąc homilię, wskazał na znaczenie dobrego
przykładu, jaki pokolenie
rodziców daje swoim dzieciom.
- To jest to, co mamy przekazać młodemu pokoleniu to jest nasz przykład wiary,
pobożności i naszej miłości
do Pana Jezusa, do tego najważniejszego dnia w tygodniu - pierwszego dnia w tygodniu, jakim jest niedziela.
I od naszego przykładu, od
naszego świadectwa wiary
zależy też wiara (…) młodego
(…) pokolenia, aby także ono
mogło je przekazać następnie swoim dzieciom. Wiara i
miłość do Boga, wiara i przywiązanie do Kościoła to jest
ta nasza tradycja górnicza.
Pielęgnujmy ją - zaapelował
biskup Pierskała.
Po zakończeniu mszy nastąpiło odczytanie aktu zawierzenia Braci Górniczej i
górniczych rodzin Matce Boskiej Częstochowskiej przez
przewodniczącego
KSGiE
NSZZ „Solidarność” Jarosława Grzesika wraz z delegacją
reprezentującą cały górniczy
stan, którą tworzyli: wiceminister aktywów państwowych Adam Gawęda, prezes

polskich górników, którzy
obierają sobie Ciebie za Panią, Orędowniczkę, Patronkę, Opiekunkę i Matkę swoją. Przynosimy tutaj cały
trud naszej pracy, codzienne
radości, troski i kłopoty wierząc, że Ty, Matko i Królowo,
znając nas wszystkich, przygarniesz nas do swojego serca i z Twoją pomocą chcemy
dojść do Chrystusa Miłosiernego. Postanawiamy sobie
mocno i przyrzekamy trwać

przy wierze, którą nasi ojcowie przekazali nam 1053
lata temu, a codzienność naszą budować w oparciu o tę
wiarę oraz nasze obowiązki
realizować na fundamencie
miłości i sprawiedliwości
społecznej. (…) Mario Jasnogórska, bądź z nami w każdy
czas - tymi słowami Brać
Górnicza poleciła się opiece
Maryi na kolejny rok.
MJ
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ARCELORMITTAL Protest przeciw wygaszeniu wielkiego pieca w Krakowie

Zagrożone miejsca pracy

18 LISTOPADA kilkuset pracowników ArcelorMittal Poland protestowało przeciwko decyzji
koncernu o wygaszeniu wielkiego pieca w hucie w Krakowie. Związkowcy wskazują,
że zagrożonych jest ok. 1200 miejsc pracy. Obawiają się też, że wyłączenie części surowcowej
w krakowskim zakładzie może być początkiem końca przemysłu stalowego w Polsce.
– DZISIAJ protestujemy w obronie miejsc pracy w Krakowie, a jutro
możemy mieć ten sam problem w
Dąbrowie Górniczej, czy Sosnowcu.
Całe działające w Polsce hutnictwo
znajduje się obecnie w głębokim
kryzysie – powiedział Jerzy Goiński, przewodniczący Solidarności w
dąbrowskim oddziale ArcelorMittal
Poland.
W demonstracji przed bramą
główną dawnej Huty Sendzimira uczestniczyli przedstawiciele
wszystkich związków zawodowych
działających w tym zakładzie.
Udział w akcji protestacyjnej wzięli też pracownicy oddziałów AMP z
Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. Związki zawodowe zapowiedziały kolejną pikietę, która ma się
odbyć 21 listopada przed Urzędem

Wojewódzkim w Krakowie.
Proces wyłączania części surowcowej krakowskiej huty ma się
rozpocząć 23 listopada. Spółka w
opublikowanym komunikacie zapewnia, że wygaszenie wielkiego
pieca ma charakter tymczasowy.
Nie podaje jednak terminu, w którym jego praca miałaby być wznowiona. Jednocześnie przedstawiciele koncernu zapewniają, że na razie
nie planują zwolnień. Pracownicy
krakowskiego oddziału AMP zatrudnieni w części surowcowej mają
zostać skierowani do innych zadań
lub przeniesieni do pracy w hucie
w Dąbrowie Górniczej i Sosnowcu.
Firma planuje też wprowadzenie
tzw. „postojowego”. Nie wiadomo
jednak, co stanie się z pracownikami firm zewnętrznych i pracowni-

kami tymczasowymi. Chodzi o kilkaset osób.
Spółka uzasadnia decyzję o wyłączeniu wielkiego pieca w Krakowie nadprodukcją stali oraz spowol-

WIELKA BRYTANIA

Reaktywacja węgla
W Wielkiej Brytanii będzie mogła powstać pierwsza od ponad 30 lat głębinowa kopalnia węgla. Rząd zdecydował,
że nie będzie wnosił sprzeciwu wobec zgody wyrażonej przez radnych z hrabstwa Cumbria w północno-zachodniej Anglii.
W KOPALNI Woodhouse Colliery w pobliżu Whitehaven wydobywanych ma
być z dna morskiego 2,5 mln ton węgla koksującego rocznie przez 50 lat.
Będzie on wykorzystywany w hutach
i zakładach chemicznych. Operator
kopalni, firma West Cumbria Mining
(WCM), przekonuje, że wydobywany
lokalnie węgiel ograniczy import, co
w ostatecznym rozrachunku zmniejszy
emisję dwutlenku węgla, a ponadto ko-

palnia umożliwi stworzenie 500 nowych
miejsc pracy.
Radni hrabstwa Cumbria w marcu
wyrazili zgodę na budowę, ale ta decyzja wywołała szereg zastrzeżeń, w tym
wezwanie do kontroli ze strony rządu.
W czasie posiedzenia rady przeciwnicy
powstania kopalni prowadzili protest na
sali obrad. Rząd Borisa Johnsona poinformował w sobotę, że nie będzie zgłaszał sprzeciwu wobec decyzji radnych.

- WCM może teraz rozpocząć proces realizacji planu budowy jednej z najnowocześniejszych kopalń na świecie.
Będzie ona zaopatrywać brytyjski i międzynarodowy przemysł stalowy, zapewniać setki miejsc pracy w regionie
i stworzy najwyższej klasy łańcuch zaopatrzenia w całym hrabstwie - oświadczyła firma.
Zgodnie z planem prace przy budowie kopalni mają się zacząć na początku

nieniem gospodarczym na świecie,
które powoduje spadek popytu na
stal. Jednak, jak podkreślają związkowcy, głównym powodem kłopotów hutnictwa w Polsce jest unijna
2020 r., zaś wydobycie węgla powinno
ruszyć dwa lata później.
- Badania przeprowadzone w Ameryce wskazują, że kopalnia zatrudniająca 300 pracowników pośrednio tworzy
w regionie co najmniej dwa razy więcej
miejsc pracy. Podobnie jak w przypadku
każdej zmiany, mogą istnieć decyzje,
które nie wszystkim odpowiadają, ale
naszym zamiarem jest stworzenie kopalni, która będzie przynosić znaczące
korzyści całej społeczności przez wiele
lat - zapewniła WCM.
Decyzja rządu o tym, by nie wyrażać sprzeciwu wobec budowy kopalni,
została podjęta kilka godzin po ogłoszeniu moratorium na szczelinowanie
hydrauliczne. W przypadku obu istotny jest kontekst zaplanowanych na 12
grudnia wyborów parlamentarnych.

polityka klimatyczno-energetyczna.
– Dzięki staraniom „Solidarności”
wprowadzono rekompensaty za
wzrost cen energii dla przemysłu
energochłonnego. Jest to jednak tylko część wciąż rosnących kosztów,
jakie nasza branża ponosi w związku z polityką klimatyczną UE. Coraz
bardziej realne staje się zagrożenie,
że ArcelorMittal po prostu przeniesie produkcję z europejskich krajów
do tych, w których będzie mu się
bardziej opłacało produkować. My
nadal będziemy potrzebować wyrobów stalowych, stracimy natomiast
ogromną liczbę miejsc pracy – zaznacza Jerzy Goiński.
ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce. Firma skupia ok. 70 proc. potencjału produkcyjnego polskiego
przemysłu hutniczego. AMP wraz ze
spółkami zależnymi zatrudnia ponad 13 tys. pracowników.
Wygaszenia wielkiego pieca
obawiają się górnicy z Jastrzębskiej
Spółki Węglowej. Jastrzębska spółka jest największym dostawcą węgla
koksowego dla Arcelor Mittal. Surowiec jest niezbędny do produkcji
stali.
łk
Rządzący konserwatyści liczą, że moratorium na szczelinowane hydrauliczne - któremu okoliczni mieszkańcy są
przeciwni - pomoże im zdobyć głosy
wyborców w kluczowych dla wyniku
okręgach północnej Anglii.
Z kolei kopalnia Woodhouse Colliery znajduje się na terenie okręgu, który
w 2017 r. Partia Konserwatywna przejęła po wielu latach z rąk laburzystów
i który teraz chce utrzymać. Decyzję
o budowie kopalni popierają zarówno
konserwatywni, jak i laburzystowscy
radni, przeciwni jej są natomiast Liberalni Demokraci.
Ostatnia działająca w Wielkiej Brytanii głębinowa kopalnia węgla - Kellingley Colliery w hrabstwie North Yorkshire - została zamknięta w 2016 r.

Z okazji Dnia Górnika życzymy
wszystkim GÓRNIKOM,
Pracownikom kopalń i ich rodzinom
wszelkiej pomyślności,
sukcesów zawodowych
i spełnienia w życiu osobistym.
Rada Nadzorcza oraz Zarząd
TAURON Wydobycie
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WYDARZENIA

POLITYKA KLIMATYCZNA

Kluczowa batalia o przyszłość
polskiego przemysłu
- JEDYNYM sposobem na trwałe uchronienie polskiej gospodarki przed katastrofalnymi skutkami
przyjęcia propozycji [Komisji Europejskiej - przyp. red. SG] dotyczącej neutralności klimatycznej
jest gruntowne przebudowanie tej koncepcji tak, aby była ona zgodna z ustaleniami zapisanymi
w Porozumieniu Paryskim - pisze przewodniczący „Solidarności” Piotr Duda do premiera
Mateusza Morawieckiego, apeluje o stanowczą postawę podczas zbliżającego się unijnego
szczytu i ostrzega, że zgoda rządu na niekorzystną dla Polski propozycję „spotka się
z radykalnymi działaniami ze strony związku”.
ZDANIEM lidera najliczniejszego
związku zawodowego w Polsce, grudniowy szczyt Rady Europejskiej,
zwłaszcza wynik negocjacji dotyczących sposobu osiągnięcia tak zwanej
neutralności klimatycznej przez kraje
członkowskie Unii Europejskiej (UE),
będzie miał fundamentalne znaczenie dla przyszłości całej polskiej gospodarki, przede wszystkim jednak
dla regionów, w których zlokalizowany jest przemysł.
- Zaakceptowanie drogi forsowanej przez Komisję Europejską oraz
najbogatsze kraje UE oznaczać będzie m.in. konieczność likwidacji całych gałęzi przemysłu oraz drastyczny spadek poziomu życia obywateli.
Jeśli ten czarny scenariusz się spełni,
ambitne plany zapisane w rządowej
Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju staną się nic nieznaczącą mrzonką, a nasz kraj będzie się musiał
zmierzyć ze społeczno-gospodarczą
degradacją na skalę niespotykaną
od zakończenia II wojny światowej alarmuje przewodniczący.
Podczas poprzedniego szczytu Rady Europejskiej - w czerwcu
bieżącego roku - Estonii, Czechom,
Polsce i Węgrom wspólnie udało się
zablokować przyjęcie porozumienia określającego datę osiągnięcia
„neutralności klimatycznej”. Szef
rządu zyskał uznanie w oczach NSZZ
„Solidarność”, jakkolwiek już wtedy
wskazywano, że problem został jedynie odłożony w czasie, a nie definitywnie rozwiązany.
Czego, według „Solidarności”,
powinien domagać się rząd podczas
szczytu grudniowego?
- W szczególności określenia
pojęcia neutralności klimatycznej,
jako zrównoważenia pomiędzy emisją CO2, a pochłanianiem tego gazu
przez środowisko oraz zmiany horyzontu czasowego, w którym ten cel
ma zostać osiągnięty - odpowiada
Piotr Duda, zwracając się do premiera. - Pożądanym byłoby, aby Komisja
Europejska przedstawiła oficjalną
wykładnię pojęcia „neutralność klimatyczna”, która zostanie następnie
poddana debacie państw członkowskich, a także wszystkich partnerów
społecznych, zwłaszcza pracobiorców i pracodawców, a nie tylko ekologicznych organizacji pozarządowych - dodaje.
Następnie lider Związku wskazuje na to, że zasady systemu forsowanego przez Brukselę są niesprawiedliwe i że istniejące w obiegu
publicznym od niedawna pojęcie
„neutralności klimatycznej” wciąż
nie ma jednoznacznej definicji.

- Wielkim błędem jest proponowanie osiągnięcia neutralności
klimatycznej w granicach UE, samodzielnie przez państwa Unii. Jak
pokazuje doświadczenie z realizacji
protokołu z Kioto niektóre z państw
tzw. „starej” Unii do dzisiaj nie wykonały podjętych tam zobowiązań.
Z kolei państwa członkowskie z Europy Wschodniej (w tym Polska)
ponosząc wielkie koszty społeczne i ekonomiczne wykonały swoje zobowiązania z bardzo dużym
zapasem. Nie można dopuścić do
sytuacji, w której po raz kolejny
biedniejsze kraje członkowskie poniosą nieproporcjonalnie większe koszty takiej transformacji.
Przy wskazanym wcześniej braku
uzgodnionej definicji nie wiemy
także, czy osiągnięcie neutralności
klimatycznej oznacza uzyskanie
zerowego bilansu wszystkich emisji i pochłaniania CO2, czy stanu
w którym nie będzie emisji w ogóle
- napisał Piotr Duda.
Wskazał na korzyści z rozwiązań zawartych w tak zwanym porozumieniu paryskim, które nie
narzuca poszczególnym krajom
środków, za pomocą których powinny dążyć do osiągnięcia „neutralności klimatycznej”, dzięki
czemu każde państwo otrzymuje
możliwość wypracowania metod
dostosowanych do swojego profilu
społeczno-gospodarczego. Kluczowe znaczenie ma również określona
w „porozumieniu paryskim” per-

spektywa czasowa dojścia do „neutralności klimatycznej” - koniec
obecnego stulecia.
- Skrócenie tego horyzontu o 50
lat, czego domaga się Komisja Europejska, doprowadzi do likwidacji wielu segmentów gospodarki.
Z gospodarczej mapy naszego kraju
znikną przedsiębiorstwa z branży
paliwowej, gazowniczej, hutniczej,
wydobywczej, cementowej, a także
znaczna część przemysłu motoryzacyjnego i chemicznego - ostrzega

przewodniczący krajowych struktur „Solidarności”. - Tezę, wedle
której setki tysięcy pracowników
zagrożonych branż znajdą zatrudnienie w fabrykach turbin wiatrowych i ogniw fotowoltaicznych,
trudno jest traktować poważnie.
Z kolei powtarzane przez prominentnych unijnych polityków hasło
sprawiedliwej transformacji, jako
instrumentu wsparcia dla krajów
i regionów najbardziej narażonych
na skutki zaostrzenia polityki kli-

matycznej UE, jest jedynie pustym
sloganem, za którym nie stoją żadne konkretne działania ani sumy
pieniędzy - dodaje szef Związku.
Dalej wylicza, że realizacja postulatu „neutralności klimatycznej” w formule proponowanej przez
Brukselę kosztowałoby polską gospodarkę 500-700 miliardów euro,
co przyznał były już minister energii Krzysztof Tchórzewski podczas
ostatniej edycji Kongresu 590.
„Solidarność” konsekwentnie
przekonuje, że prowadzenie polityki klimatycznej UE w oderwaniu
od zapisów „porozumienia paryskiego” jest skazane na porażkę, co
znalazło wyraz w końcowych akapitach dokumentu skierowanego do
premiera.
- Wyrugowanie przemysłu z Unii
Europejskiej wcale nie przyczyni się
do spadku globalnej emisji gazów
cieplarnianych. Zamknięcie europejskich hut czy cementowni nie sprawi,
że przestaniemy w Europie używać
stali czy cementu. Jedyna różnica
będzie polegać na tym, że tych i wielu innych dóbr nie będziemy już
produkować zapewniając miejsca
pracy własnym obywatelom i wzrost
własnej gospodarce, ale zostaniemy
zmuszeni do sprowadzania ich spoza
UE z jeszcze większą szkodą dla środowiska. W większości przypadków
import ten będzie pochodził z regionów świata, w których nie obowiązują żadne obostrzenia dotyczące emisji gazów cieplarnianych. W efekcie
skutkiem realizacji polityki klimatycznej UE będzie nie tylko regres
gospodarczy i zubożenie społeczeństwa, ale także - paradoksalnie - globalny wzrost emisji CO2 - czytamy.
Według Piotra Dudy pracownicy zagrożonych branż mają świadomość zagrożeń płynących z prób zaostrzania polityki klimatycznej Unii
Europejskiej i będą niezwykle zdeterminowani, by bronić przyszłości
swoich zakładów pracy i branż.
- Jedynie realizacja naszych postulatów przez polski rząd na najbliższym szczycie UE poświęconym
polityce klimatycznej pozwoli uniknąć wybuchu niepokojów społecznych we wszystkich silnych ośrodkach przemysłowych w naszym
kraju. Głęboko wierzymy, że Pan
Premier ma tego pełną świadomość
- brzmi zakończenie dokumentu.
MJ

LW „BOGDANKA” SA

Trzynastka będzie szczęśliwa
1 grudnia, w niedzielę, odbędzie się trzynasta edycja popularnego
Biegu Barbórkowego NSZZ „Solidarność” Lubelski Węgiel (LW)
„Bogdanka” SA.
BIEG, który odbędzie się w ramach
promocji Dnia Górnika, rozpocznie się
o godzinie 11. Start i meta umiejscowiona jest w Bogdance, a zawodnicy
i zawodniczki rywalizować będą na
dystansie 12,4 km na trasie Bogdanka-Nadrybie-Stefanów-Bogdanka.
W Biegu Barbórkowym startować
mogą osoby, które w dniu 1 grudnia
ukończą osiemnaście lat i posiadają
obywatelstwo polskie. Wpisowe od
uczestnika biegu wynosi 30 złotych,

ale członkowie NSZZ „Solidarność” LW
„Bogdanka” SA są zwolnieni z opłaty. Ze
względów bezpieczeństwa oraz komfortu biegania ilość startujących nie może
przekroczyć 230 osób. Limit czasu wynosi dwie godziny, co oznacza, że jeśli
ktoś przekroczy wspomniany limit, nie
będzie klasyfikowany. Uczestnik biegu
otrzymuje: numer startowy z chipem,
medal po ukończeniu rywalizacji, dostęp
do barku kawowo-herbacianego oraz
posiłek po zakończeniu zawodów.

Zawodnicy i zawodniczki będą klasyfikowani w kategorii „open” (wszyscy
startujący), ale także w poszczególnych
kategoriach wiekowych. W kategorii
„open górniczej” będą brani pod uwagę
pracownicy LW „Bogdanka” SA oraz
spółek wykonujących prace na terenie
kopalni, emeryci oraz uczniowie Technikum Górniczego w Łęcznej. W tej kategorii zwycięzca i zwyciężczyni otrzymają po 300 zł, za drugie miejsce - 250 zł,
a za trzecie - 200 zł.
Organizatorami wydarzenia są Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”
LW „Bogdanka” SA oraz Centrum Kultury w Łęcznej.
mj
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JSW INNOWACJE, CSRG, KOMAG

Pomoc medyczna
pod ziemią na miarę XXI wieku
JSW Innowacje SA we współpracy z Centralną Stacją Ratownictwa Górniczego SA (CSRG) i gliwickim Instytutem
Techniki Górniczej (ITG) „Komag” opracowuje pionierski projekt mobilnego punktu medycznego dla podziemnych
zakładów górniczych.
bu, gdzie nawet 10 kilometrów to
nie jest dystans, który byłby czymś
wyjątkowym. A od tego, czy pomoc
zostanie udzielona poszkodowanemu w miarę szybko, często zależy
przecież jego pełny powrót do zdrowia - podkreśla wiceprezes CSRG
Andrzej Kleszcz.
W opinii wiceprezesa najlepszym miejscem „stacjonowania”
mobilnego punktu medycznego
byłby rejon prowadzonych robót
górniczych.
- To tam zdarza się najwięcej
wypadków. W sytuacji krytycznej
nie trzeba byłoby tej „sanitarki”
przemieszczać do poszkodowanego, bo byłaby ona na miejscu. A jeśli w tym rejonie byłby jeszcze ktoś,
kto może zastosować środki znajdujące się w mobilnym punkcie medycznym - wykonać odpowiednie
czynności z zakresu pomocy lekarskiej, mając do dyspozycji zbiornik
z czystą wodą, środki opatrunkowe
czy możliwość podania tlenu przed
przyjazdem lekarza - byłoby idealnie - podsumowuje.
- Stworzenie miejsc sanitarnych
w standardzie XXI wieku w warunkach dołowych jest dziś kwestią
palącą i niezbędną. Musimy zdawać sobie sprawę, że obecny system
udzielania pierwszej pomocy w zakładach górniczych to jest system
sprzed lat kilkudziesięciu - przekonuje wiceprezes do spraw technicznych CSRG Andrzej Kleszcz.
Nowatorska koncepcja jest kolejną częścią realizowanego przez
JSW Innowacje SA i wpisanego do
rządowej „Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” programu
„Inteligentna kopalnia”. Integruje on wiele aspektów mających na
celu zwiększenie bezpieczeństwa
i komfortu pracy górników oraz
zastępów ratowniczych w podziemnych zakładach górniczych.

Szybko i profesjonalnie
czyli skutecznie

Pomysł budowy mobilnych
punktów medycznych (MPM) zrodził się podczas rozmów przedstawicieli JSW Innowacje z kierownictwem CSRG, kiedy omawiano
kwestię wzbogacenia zasobu sprzętowego i możliwości rozwoju Stacji
w zakresie prowadzenia i udziału
w akcjach ratowniczych. Ideą zastosowania MPM jest skuteczne
udzielanie pomocy medycznej już
na dole kopalni oraz zwiększenie
komfortu pracy górników związanego ze świadomością dostępności zabezpieczenia medycznego
w miejscu zaistnienia niebezpiecznego zdarzenia, wypadku lub innej
dolegliwości zagrażającej życiu.
- Na tę chwilę pomocy poszkodowanym w pierwszej kolejności

udzielają przeszkoleni sanitariusze.
Sprawa jest uregulowana prawnie
tak, że w każdym oddziale zatrudniony jest sanitariusz wyposażony
w torbę zawierającą bardzo skąpe
wyposażenie medyczne - są to głównie bandaże, opatrunki i podstawowe medykamenty. Mając na uwadze
fakt, że górnik pracuje w środowisku, gdzie występują zarówno zagrożenia naturalne, jak i zagrożenia techniczne powodowane przez
obecne tam maszyny i urządzenia,
a więc środowisku nieprzyjaznym,
wypadałoby zorganizować taką
pomoc medyczną, żeby pracownik
dołowy miał ją udzielaną w miarę
szybko i profesjonalnie, na poziomie
zbliżonym do warunków powierzchniowych - wyjaśnia wiceprezes JSW
Innowacje SA Jacek Srokowski. –
Pracownik zawsze powinien mieć
świadomość, że w niewielkiej odległości od jego punktu pracy jest
miejsce sterylne, przypominające
gabinet lekarski, gdzie w razie jakiegokolwiek urazu, nawet najbardziej
prozaicznego, otrzyma natychmiastową pomoc i dzięki niej doznany
uraz nie będzie rodził o wiele poważniejszych skutków oraz konsekwencji zdrowotnych w przyszłości. Możemy tutaj mówić również
o efekcie psychologicznym, ułatwiającym pracownikowi codzienne
funkcjonowanie w niekorzystnych
warunkach dołowych - dodaje.
Zgodnie ze wstępną koncepcją
projektową, MPM będzie kontenerem stacjonującym pod ziemią
lub na nadszybiu, tak by możliwe
było szybkie dotarcie do poszkodowanego.
- Obecnie obowiązujące roz-

porządzenie
Ministra
Energii
w sprawie ratownictwa górniczego
przewiduje obecność ratowników
wyłącznie w zastępach ratowniczych. Są to ratownicy, którzy przechodzą 64-godzinny kurs. Poza tym
w każdym oddziale, na każdej zmianie, musi być sanitariusz - pracownik zakładu górniczego przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej
pomocy, który posiada skromnie
wyposażoną torbę. Kolejny problem stanowi fakt, że miejsca robót
wykonywanych przez pracowników
są coraz bardziej oddalone od szy-

Bezpieczny transport
w trudnych warunkach

Technicznymi aspektami wdrożenia projektu MPM zajmie się ITG
„Komag”. Instytut posiada własne
laboratorium badawcze, ma możliwość budowy prototypów, odpowiednie oprogramowanie oraz
doświadczoną kadrę inżynierską
i badawczą.
- Na pewno będziemy musieli
zmierzyć się z problemami takimi,
jak rozkład sprzętu medycznego wewnątrz „sanitarki”, sposób posado-

wienia poszkodowanego - tak, aby
podczas transportu jak najmniej
cierpiał, umiejscowienie ratowników medycznych bądź lekarza oraz
budowa systemów zabezpieczających osoby przebywające w „sanitarce” - wylicza dyrektor „Komagu”
Dariusz Prostański. - Jeśli chodzi
o zasilanie, proponujemy zestaw
transportowy
bateryjny,
który
umożliwi łagodną regulację prędkości, cichą pracę, dzięki czemu
łatwiejszy będzie kontakt lekarza
z poszkodowanym. Zasięg mobilnego punktu medycznego będzie
wtedy praktycznie nieograniczony,
bo baterię można ładować w dowolnym miejscu, gdzie dochodzi energia elektryczna. Poza tym jest to taki
typ napędu, który nie emituje spalin
- zaznacza.
Dyrektor zwraca uwagę na konieczność zastosowania rozwiązań,
które zapewnią szybki i bezpieczny
transport poszkodowanego w skrajnie trudnych warunkach.
- Bardzo dużo zgonów następuje pomiędzy miejscem wypadku
a szpitalem, najczęściej jeszcze na
dole. Bardzo prawdopodobne, że
gdyby taki zestaw medyczny z lekarzem był na miejscu lub dotarł na
miejsce wypadku, poszkodowany
miałby zapewnioną opiekę od samego początku i dzisiaj by żył. Stąd - po
pierwsze - uważam, że takie transportowe zespoły sanitarne mogłyby poruszać się z nieco większą
prędkością niż w przypadku ruchu
standardowego. „Komag” oraz JSW
Innowacje prowadzą już prace nad
możliwością zwiększenia tych prędkości - mówi.
Dokończenie na str. 14
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Wyjątkowy ornat
dla księdza prałata
11 LISTOPADA, podczas mszy świętej z
okazji Narodowego Święta Niepodległości
odprawionej w jastrzębskim kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła („na górce”), delegacja Rady Krajowego
Sekretariatu Górnictwa i Energetyki (KSGiE)

Pomoc
medyczna
Dokończenie ze str. 13

NSZZ „Solidarność” wręczyła księdzu prałatowi Bernardowi Czerneckiemu ufundowany
przez KSGiE ornat z wizerunkiem błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki.
Idea ufundowania ornatu - takiego, jaki
posiadają inni kapelani „Solidarności” - zro-

dziła się 3 września, podczas nabożeństwa z
okazji 39. rocznicy podpisania Porozumienia
Jastrzębskiego. W identycznym ornacie eucharystię odprawił wówczas metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc (otrzymał go
od kapelana śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” ks. prał. Stanisława Puchały).
Dzięki czynnemu zaangażowaniu pierwszego zastępcy przewodniczącego Komisji
Krajowej NSZZ „Solidarność” Bogdana Bisia
uroczysty strój liturgiczny z wizerunkiem patrona „Solidarności”, godłem państwowym
oraz logotypem Związku udało się szybko zamówić i przy okazji 101. rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości przekazać legendarnemu proboszczowi parafii „na górce”.
MJ

- Po drugie - rozpoczęliśmy prace koncepcyjne nad poprawą komfortu
transportu w ruchu podziemnym. Kluczowym będzie zastosowanie układu amortyzacji drgań oraz systemu zabezpieczającego całą „sanitarkę” przed skutkami
awaryjnego hamowania, bo w skrajnie
niekorzystnym wariancie może się ono
zakończyć śmiercią transportowanego
człowieka - zauważa.
Mobilny punkt medyczny zostanie
również wyposażony w czujniki metanu.
Według Andrzeja Kleszcza całkowite powodzenie projektu zależy od trzech
czynników.
- Po pierwsze - musimy mieć czym
i gdzie udzielać pomocy (odpowiednio wyposażone MPM); po drugie - musi mieć kto
udzielać tej pomocy (bardzo dobrze wyszkolony ratownik z odpowiednimi uprawnieniami). To są sprawy oczywiste. Do tego
dochodzi też jednak trzeci element, bez
którego proponowane przez nas rozwiązania pozostaną martwe - mam tutaj na myśli zmianę przepisów dotyczących między
innymi szkolenia ratowników udzielających
profesjonalnej pomocy przedmedycznej –
wskazuje wiceprezes CSRG. - Jedno nie
ulega wątpliwości - stworzenie miejsc sanitarnych w standardzie XXI wieku w warunkach dołowych jest dziś kwestią palącą
i niezbędną - kończy swoją wypowiedź.
O kolejnych etapach prac nad projektem będziemy informować na bieżąco.
Marek Jurkowski
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WĘGLOKOKS KRAJ Karczma Piwna 2019

SPORT XIV Bokserski Memoriał Leszka Błażyńskiego

Czas biesiadowania zacząć…

Hymn górniczy, mianowanie na gwarków kopalni Bobrek-Piekary oraz tradycyjna karczma przy dobrym jadle i złocistym trunku. Kolejna Karczma Piwna Solidarności i Węglokoksu Kraj przeszła do historii, a wraz z nią świetne wspomnienia.

Od prawej: wiceprezydent Bytomia Adam Fras, najlepszy zawodnik turnieju Arti Istreti (Austria), Michał Grzesik,
najlepszy technik Saqib Mehmood (Wielka Brytania), trener i członek NSZZ „Solidarność” Sylwester Klasa, zdobywca Pucharu „Solidarności” Oliwier Zamojski, hostessy, Leszek Błażyński junior, główny organizator turnieju
Damian Jonak (fot. Hubert Klimek, Urząd Miasta Bytom)

Ludzie „Solidarności” wspierają boks

W bytomskim teatrze „Rozbark” odbył się XIV Bokserski Memoriał Leszka Błażyńskiego. Najlepszy
pięściarz województwa śląskiego otrzymał efektowny puchar ufundowany przez Jarosława Grzesika,
przewodniczącego Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki (KSGiE) NSZZ „Solidarność”.
DO Bytomia przyjechało aż 55 pięściarzy z sześciu
krajów. Poza polskimi pięściarzami silne ekipy wystawiły Austria, Niemcy, Norwegia, Ukraina oraz Wielka
Brytania.
- Memoriał ma na celu upamiętnienie Leszka Błażyńskiego, dwukrotnego brązowego medalistę olimpijskiego, mistrza i wicemistrza Europy, ale również
rozwój śląskiej młodzieży - tłumaczył Damian Jonak,
pięściarz zawodowy, członek NSZZ „Solidarność”
oraz główny organizator turnieju, który rozegrano 23
i 24 listopada.
Bardzo dobrze wypadł na teatralnych deskach
Oliwier Zamojski, mistrz Polski juniorów w kategorii
64 kg, zawodnik Concordii Knurów. Porządnie wyszkolony i szybki Zamojski w efektownym stylu pokonał przed czasem Rahyana Byatti. Od początku widać

było dużą przewagę naszego zawodnika, a w drugiej
rundzie Anglik po silnych uderzeniach w żołądek padł
na deski. Knurowianin otrzymał ufundowany przez
przewodniczącego KSGiE Jarosława Grzesika Puchar
„Solidarności” dla najlepszego zawodnika. Trofeum
przekazali Michał, syn Jarosława Grzesika, oraz Sylwester Klasa, były pięściarz, obecnie trener MOSM
Bytom, ale również członek NSZZ „Solidarność”.
Podczas memoriału zaprezentowała się grupa
rekonstrukcji historycznej Powstań Śląskich z Zabrza, która opowiedziała widzom o zbrojnym zrywie Ślązaków oraz zademonstrowała stroje z epoki
i uzbrojenie. Nie zabrakło też występów tanecznych
- tym razem w wykonaniu dziewczyn z knurowskiej
Dance Academy.
mj

O wysokiej randze wydarzenia świadczą m.in. przybyli goście. Wśród nich
znaleźli się: nowo wybrani przedstawiciele rządu z Michałem Kurtyką i
Adamem Gawędą na czele oraz Minister Sprawiedliwości – Pan Michał
Wójcik, europoseł i były wiceminister
energii Grzegorz Tobiszowski, posłowie
m.in.: Jerzy Polaczek, Grzegorz Matusiak, Robert Warwas, Marek Wesoły,
marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski, wojewoda śląski Jarosław
Wieczorek, przedstawiciele sejmiku
śląskiego i władz samorządowych,
przedstawiciele spółek i instytucji górniczych oraz oczywiście najważniejszych związków zawodowych działających w naszym regionie, a także
duchowni.
Licznie przybyłych gwarków oraz
dostojnych gości, w imieniu organizatorów przywitał Jarosław Grzesik,
przewodniczący Solidarności w Węglokoksie Kraj oraz Grzegorz Wacławek
– prezes Węglokoksu Kraj. Tradycyjnie – minutą ciszy – uczczono pamięć
górników, którzy odeszli w kopalniach
na Wieczną Szychtę.
Potem – do Stanu Górniczego symbolicznie przyjęto młodych adeptów.
Oprawę
muzyczną
uroczystości
zapewniła Górnicza Orkiestra Dęta “Bytom”. Podczas biesiady nie zabrakło
chóralnych śpiewów i konkursów.

KRZYŻÓWKA

Rozwiązanie krzyżówki panoramicznej prosimy przesyłać na adres: Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego
NSZZ „Solidarność”, ul. Floriana 7, 40-286 Katowice lub drogą mailową: redakcja@solidarnoscgornicza.org.pl
Wśród nadesłanych odpowiedzi wylosujemy nagrody. Miłej zabawy. Rozwiązanie hasła w październikowej krzyżówce
brzmi: Kto czeka doczeka się. Nagrody wylosowali: Florian Porwolik z Mikołowa oraz Wojciech Hajkowski z Puchaczowa.
Gratulujemy. Nagrody prześlemy pocztą.

