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O pracę i płace

Górnicy z Gliwic i Zabrza:

Chcemy wyjść z dołka 
Twardowski o sytuacji KWK „Sośnica-Makoszowy” s. 4

34. rocznica Porozumień Jastrzębskich

„Solidarność” jest zobowiązaniem
Tak jak wtedy, tak i teraz... s. 10

Nie ma dialogu, 
będzie manifestacja
Wiele wskazuje, że exposé pani premier Kopacz, zaplanowane na 1 
października towarzyszyć będzie „odłożona w czasie” manifestacja gór-
nicza. Na ulicach Warszawy górnicy chcą zademonstrować swoje nieza-
dowolenie z polityki rządu wobec sektora górnictwa węgla kamiennego.
Taką decyzję podjął zrzeszający 13 organizacji Międzyzwiązkowy Sztab 
Protestacyjno-Strajkowy w Kompanii Węglowej, bo niestety, rozmowy z 
zarządem spółki stanęły w martwym punkcie. Efektem tego, jest wejście 
strony związkowej w spór zbiorowy z pracodawcą.
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Grzesik

W kierunku europejskiej 
polityki energetycznej

Bez ryzyka?
KATOWIcKI Holding Węglowy chce wyemi-
tować euroobligacje o wartości 500 mln euro. 
Jednym z głównych celów emisji euroobligacji 
ma być wykupienie obecnego programu obliga-
cji, reszta ma być przeznaczona na uzupełnienie 
kapitału obrotowego (w 2012 r. holding rozpo-
czął program obligacji wartości ponad 1 mld zł). 
Prawdopodobny termin to koniec listopada, jeśli 
się nie uda, kolejnym możliwym terminem jest 
koniec marca.

Spółka otrzymała kilkanaście zagranicznych 
ofert ulokowania papierów wartościowych KHW 
na rynkach europejskich, których koszty są po-
równywalne, jak przekonują przedstawiciele Hol-
dingu do kosztów finansowych ponoszonych w 
krajowych instytucjach, które na dodatek mają 
coraz mniejsze zaufanie do sektora węglowego 
w Polsce. 

– Nie jesteśmy w stanie funkcjonować na 
podstawie wypracowanych środków własnych. 
(...) W górnictwie, i to nie tylko w polskim, ale 
również światowym funkcjonuje się na zasadzie 
środków pożyczonych – powiedział wiceprezes 
zarządu ds. ekonomiki i finansów Artur Trzecia-
kowski.

Trzeciakowski zapewnia, że ryzyko wrogiego 
przejęcia Holdingu jest praktycznie niemożliwe. 

– Wprawdzie na rynku wtórnym euroobligacji 

KHW Chcą wyemitować euroobligacje

nie ma żadnej kontroli nad tym, kto skupuje walo-
ry spółki, jednak doświadczenie wskazuje, że naj-
większe pakiety liczą do 10 proc. wartości emisji 
a przeciętny nabywca kupuje tylko 1-3 proc., a 
zatem za mało, by móc wywrócić strukturę włas-
nościową firmy. W sprzedaży pierwotnej sama 
spółka decyduje, kogo dopuścić do tzw. księgi 
popytu.

– W zapewnienia te wątpi jednak Dominik Ko-
lorz szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności, szcze-
gólnie, że aby emisja była możliwa, Holding musi 
się poddać procesowi ratingowemu, czyli ocenie 
instytucji finansowych, co w efekcie może zaost-
rzyć kryteria przyznania środków.

Nie wiemy do końca na jakich zasadach eu-
roobligacje zostaną Holdingowi przyznawane. Je-
żeli będą one wymagały wysokich zabezpieczeń 
– a pewnie tak – to może być to bardzo niebez-
pieczny kierunek. Załóżmy, że zabezpieczeniem 
euroobligacji dla Holdingu jest kopalnia Wesoła. 
Co wtedy, kiedy się okaże, iż Holding nie będzie 
posiadał środków na spłatę obligacji w wymaga-
nym czasie? Obligatoriusze, czyli zachodni kapitał 
staje się właścicielem tej kopalni i nie tylko niej. 
Euroobligacje to nic innego jak próba zasypywania 
dziury, której rozmiarów, niestety, nie znamy ani w 
przypadku Katowickiego Holdingu Węglowego, ani 
w przypadku Kompanii Węglowej - uważa Kolorz.

Emisją euroobligacji jest także zainteresowa-
na Kompania Węglowa. 
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Apel związkowców
pakiet kLimatyCzny

SZEfOWIE NSZZ „Solidarność”, OPZZ oraz fZZ wystosowali apel do Rządu RP o odrzucenie na 
najbliższej Radzie Europejskiej propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej polityki klimatyczno -en-
ergetycznej na lata 2020 – 2030, nazwanej Pakietem 30. 

„Głównym efektem wdrażania 
takiej polityki będzie trzykrotny 
wzrost hurtowych cen energii ele-
ktrycznej i ciepła, który spowoduje 
dalsze rozszerzenie sfery ubóstwa 
energetycznego oraz zmniejszenie 
konkurencyjności przemysłu 
skutkujące wzrostem bezrobocia – 
utratą blisko miliona miejsc pracy 
w Polsce” – piszą Piotr Duda, Jan 
Guz (OPZZ) oraz Tadeusz Chwałka 
(FZZ).

Komisja Europejska przedstawiła 
dokument „Ramy polityczne na 
okres 2020-2030 dotyczące klimatu 
i energii”. – To nic innego, tylko kole-

jny pakiet klimatyczny – tłumaczy 
Zbigniew Gidziński, ekspert KK 
NSZZ „Solidarność”. – Polska 
poniosła najwyższe koszta związane 
z pierwszym pakietem, a ten doku-
ment to bardzo bolesne dla naszego 
kraju zaostrzenie dotychczasowej 
polityki w tym względzie.

 Według nowych założeń 
będzie musiało nastąpić kolejne 
podwyższenie redukcji do 40% oraz 
dodatkowe zwiększenie udziału en-
ergetyki odnawialnej. – Rząd Pol-
ski zamiast zaprotestować, usiłował 
wynegocjować systemy osłonowe 
– kontynuuje Gidziński. – Ale 

nawet analizy unijne pokazują, że 
choć Polska poniosła najwyższe ko-
szty związane z pakietem, systemy 
osłonowe nie zadziałały.

Zdaniem liderów związkowych 
głównym skutkiem wdrażania polit-
yki klimatycznej w zaproponowanym 
kształcie będzie trzykrotny wzrost hur-
towych cen energii elektrycznej i ciepła, 
który spowoduje dalsze rozszerzenie 
sfery ubóstwa energetycznego oraz 
zmniejszenie konkurencyjności polsk-
iego przemysłu, co może doprowadzić 
do utraty blisko miliona miejsc pracy w 
Polsce. Dodatkowo realizacja założeń 
projektu KE spowoduje spowolnienie 
wzrostu PKB  Polski o 1,8 proc. do 
roku 2030 oraz ograniczenie zdolności 
do realizacji polityki energetycznej i 
gospodarczej zgodnej z interesem pol-
skiej gospodarki i społeczeństwa.

- Jeżeli dokument zostanie przyjęty 
na Radzie Europy, będzie za późno na 
protesty – podkreśla ekspert. – Potem 
KE przygotuje regulacje prawne i Par-
lament Europejski zagłosuje. Teraz jest 
ostatni moment na weto. Pakiet kli-
matyczny nie jest skuteczny, badania 
pokazują, że emisja i tak nadal rośnie.

Związkowcy zwracają również 
uwagę, że na to „propozycji KE nie 
da się naprawić niewielkimi zmi-
anami”. Potrzebny jest gruntowny 
przegląd I Pakietu Klimatycznego 

oraz zmiana podejścia to tematu, 
również ze względu nową sytuację 
międzynarodową. Obowiązkiem 
rządu jest „zabezpieczenie potrzeb 
bytowych i miejsca pracy obywateli 
oraz stworzenie warunków dla dy-
namicznego rozwoju gospodarczego 
kraju” – przypominają związkowcy.

Mając to wszystko na uwadze, 
przewodniczący największych cen-
tral związkowych w Polsce apelują o 
odrzucenie Pakietu 30 w całości.

Solidarność od momentu op-
ublikowania założeń drugiego pa-
kietu powtarza, że Polska  musi 
doprowadzić do odrzucenia tego 
dokumentu. Zwracaliśmy się już w 
tej sprawie do polskiego rządu. Być 
może delikatna kwestia stanowisk 
dla polskich polityków w unijnych 
gremiach stanowiła przeszkodę, 
aby wyrazić jasno i dobitnie 
stanowisko Polski w tej sprawie. 
Teraz wydaje się, że ta przeszkoda 
zniknęła – komentuje  Piotr Duda, 
przewodniczący KK. – W związku 
z tym oczekujemy, że Donald Tusk, 
wciąż jeszcze urzędujący premier, a 
od grudnia szef Rady Europejskiej, 
postąpi zgodnie z polską racją stanu 
i doprowadzi do odrzucenia dru-
giego pakietu klimatycznego. 
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Skoro chcą 
konfrontacji...
WYSTARcZYłO kilka informacji, że 
Ruscy przykręcili nam kurek z ga-
zem, by zaczął się ruch na składach 
z węglem. Mam nieodparte wraże-
nie, że przeciętny Kowalski rozumie 
znacznie bardziej znaczenie węgla 
dla polskiej gospodarki niż cała ban-
da warszawskich urzędników. Mo-
głem się o tym przekonać podczas 
górniczej blokady w Braniewie, gdzie 
mieszkańcy okazali nam ogromną 
życzliwość i pomoc. Może znacz-
nie łatwiej byłoby nam rozmawiać 
o przyszłości sektora górniczego 
ze zwykłym Kowalskim niż z niejed-
nym ministrem, który by zrozumieć 
znaczenie węgla potrzebuje stosy 
wielowątkowych analiz, tworzonych 
przez rzekomo niezależnych eksper-
tów za ciężkie pieniądze. 

Spytacie - to po co z od miesięcy 
spotykaliście się z przedstawicielami 
rządu? Odpowiedź jest prosta - by 
rozmawiać o sprawach związanych 
z przyszłością polskiego węgla, bo 
niestety, z nikim innym rozmawiać 
o tym nie mogliśmy, gdyż to “war-
szawka” dzierżą ster władzy w pol-
skim górnictwie. Nie żaden Taras, 
łój czy Zagórowski. Nie wykluczam, 
że były już premier Tusk odgrywał 
zatroskanego o sprawy Śląska męża 
stanu, wiedząc, że za chwilę zwieje 
do Brukseli. Mogło tak być, ale pew-
nie gdybyśmy w maju nie podjęli z 
nim rozmów to pewnie już tego lata 
większość z Was nie miałaby za co 
przeżyć, bo w spółkach węglowych 
zabrakłoby pieniędzy na wypłaty. 

Jednak, nasza cierpliwość, jako 
strony związkowej ma swoje grani-
ce. Nie możemy przyglądać się spo-
kojnie temu, co dzieje się z polskim 
górnictwem. Ewidentnie widać, że 
właściciel, czyli de facto rząd nie 
ma pomysłu na ratowanie polskich 
kopalń. Jeden minister chce nas 
sprzedać energetyce, inny temu 
zaprzecza. Co gorsza, nie widać, by 
im się chciało coś naprawiać. Wice-
premier Piechociński znalazł czas 
na zapoznanie się z sytuacją spółek 
dopiero przy okazji wizyty w Spod-
ku, tuż przed finałem siatkarskich 
mistrzostw, w którym uczestniczył 
jako kibic (stąd nasz szybko było 
zwoływane niedzielne spotkanie z 
prezesami spółek). Ci zaś udają, że 
chcą swoje pomysły konsultować 
ze stroną społeczną, a w zaciszu ga-
binetów robią swoje, czyli dogadują 
się co do sprzedaży kopalń. 

Nie zdecydowaliśmy się prze-
prowadzić w Warszawie manifesta-
cji, by dać upust swoim emocjom. 
Zdecydowaliśmy się na to, bo druga 
strona ewidentnie nas lekcewa-
ży, oszukując na każdym kroku. W 
nosie mają to, że podsuwamy im 
merytoryczne rozwiązania na uzdro-
wienie sytuacji w górnictwie. Jeśli 
chcą konfrontacji to będą ją mieć. 
No, chyba, że zaczną nas poważnie 
traktować.

23 i 24 września br.  w Katowicach, w siedzibie Śląsko-Dąbrow-
skiej „Solidarności” odbyła się międzynarodowa konferencja 
związkowa, której tematem przewodnim było „Tworzenie miejsc 
pracy w przemyśle na wschodzie i zachodzie”. Udział w tym 
wydarzeniu wzięli licznie zaproszeni goście zagraniczni, repre-
zentanci organizacji i konfederacji związków zawodowych oraz 
przedstawiciele polskiego rządu. Do problemów poruszanych w 
trakcie konferencji powrócimy w najbliższych numerach. 

Jac
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„Nie” dla rosyjskiego węgla

BRANIEWO Górnicy zablokowali przejście graniczne

SEJM Nie będzie wsparcia dla polskiego węgla
Składanym w ostatnim czasie przez rządzących 

deklaracjom o konieczności wspierania polskiego 
węgla przeczą konkretne posunięcia polityczne. Sejm 
nie zajął się propozycją nowelizacji Prawa zamówień 
publicznych polegającą na przyznaniu Premierowi 
uprawnienia do określenia katalogu towarów, wobec 
których jednostki budżetowe miałyby obowiązek wy-
kluczania ofert przetargowych z udziałem produktów 
wytworzonych na obszarze Unii Europejskiej (UE) 
wynoszącym mniej niż 50 procent.

Zaproponowany przez Izbę Gospodarczą Sprze-
dawców Polskiego Węgla projekt zmian w Prawie 
zamówień publicznych popierała Sekcja Krajowa Gór-
nictwa Węgla Kamiennego NSZZ “Solidarność”.

Obecnie obowiązująca zasada wyboru oferenta 
sprowadzająca się do kryterium najniższej ceny spra-
wia, że niemal 80 procent przetargów wygrywają do-
stawcy węgla importowanego, na ogół z Rosji.

Zgodnie z pomysłem przedstawionym przez Izbę, 
wprowadzenie obowiązku wykluczania ofert z mniej-
szościowym udziałem towarów spoza UE lub państw, 
z którymi Unia zawarła umowy o równym traktowaniu 
przedsiębiorców, dotyczyłoby dostaw towarów i pro-
duktów do jednostek budżetowych (urzędów, szpitali, 
szkół, bibliotek i in.). Jeśli chodzi o węgiel, dałoby 
możliwość znaczącego ograniczenia dokonywanych 
przez te jednostki zakupów surowca z importu na cele 
opałowe. - Bo w ten sposób polski podatnik wspiera 
zagraniczne podmioty zajmujące się wydobywaniem 
węgla i cały łańcuszek pośredników zajmujących się 
jego sprzedażą, ograniczając - tym samym - dochody 
kopalń w kraju - tłumaczy przewodniczący górniczej 

“Solidarności” Jarosław Grzesik. - Kupowanie węgla 
importowanego przez polskie jednostki budżetowe 
nosi wszelkie znamiona sabotażu gospodarczego, 
dlatego nie mieliśmy żadnych wątpliwości co do tego, 
by poprzeć propozycję Izby i sprawić, że proceder ten 
zostanie ukrócony ustawowo - dodaje.

Do wprowadzenia rozwiązań wspierających unij-
ny (a więc głównie polski) węgiel jednak nie dojdzie. 
Na przeszkodzie stanęli parlamentarzyści z Platformy 
Obywatelskiej.

25 lipca br. Sejm przyjął nowelizację ustawy - 
Prawo zamówień publicznych, kierując ją do Senatu. 
Niecałe dwa tygodnie później, 7 sierpnia, senatorowie 
zajęli się zgłoszonymi poprawkami do nowelizacji. 
Wśród poprawek znalazła się propozycja wprowadze-
nia “preferencji unijnych”, ale została odrzucona.

Lider górniczej “S” poruszył sprawę podczas 
spotkania z premierem Donaldem Tuskiem, do które-
go doszło 13 sierpnia. Ku zaskoczeniu związkowca, 
otoczenie szefa rządu nie miało pojęcia, że propozy-
cja zmian w Prawie zamówień publicznych w ogóle 
padła, i że kilka dni wcześniej została odrzucona. - 
Projektu chyba nawet nikt nie przeczytał, a został on 
odrzucony przez senatorów z Platformy tylko dlatego, 
że formalnie wniosek o wprowadzenie poprawek do 
nowelizacji Prawa zamówień publicznych złożyli se-
natorowie z Prawa i Sprawiedliwości - komentuje 
Grzesik.

Pod koniec sierpnia Sejm rozpatrzył poprawki 
przegłosowane przez Senat i przyjął ostateczną wer-
sję nowelizacji. O tym, czy wejdzie ona w życie, zde-
cyduje Prezydent.

W środę nad ranem (24.09) górnicy zablokowali polsko-rosyjskie kolejowe przejście graniczne w warmińskim Braniewie, 
uniemożliwiając wjazd składów z importowanym węglem. Dzięki temu premier Ewa Kopacz zwróciła się do Sejmu z proś-
bą o przyspieszenie prac nad ustawami, które zakładają wprowadzenie koncesji na handel węglem i wdrożenie systemu 
certyfikatów jakościowych w obrocie tym surowcem. 

– KilKa miliardów złotych rocznie trafia 
w ręce Rosjan, a polskie kopalnie skazywane 
są na upadek. To jest chore – komentował 
przebywający na miejscu lider górniczej 
„Solidarności” Jarosław Grzesik.

Zdaniem protestujących, nadmierny import 
rosyjskiego węgla jest jedną z głównych przyczyn 
pogarszającej się kondycji sektora, co w coraz 
bliższej perspektywie może oznaczać likwidację 
kolejnych kopalń i tysięcy miejsc pracy.

– Rząd obiecywał, że ureguluje kwestię 
importu węgla, ale nic nie zrobił, więc ludzie 
wzięli sprawy we własne ręce – tłumaczył 
uczestników akcji przewodniczący śląsko-
dąbrowskiej „S” Dominik Kolorz.

Szef górniczej „Solidarności” zwracał z kolei 
uwagę, że poważnym problemem jest zarówno 
skala procederu (w 2013 roku do Polski trafiło 
blisko 11 milionów ton importowanego węgla, 
a od stycznia do kwietnia 2014 roku – 2,5 mln 
ton), jak i fakt sprzedaży sprowadzanego surow-
ca po cenach dumpingowych. – Do końcowej 
ceny węgla nie jest wliczany koszt jego trans-
portu, choć są to przecież tysiące kilometrów. Na 
granicy pojawiają się muły i miały wymieszane 
z grubym węglem, więc deklarowana wartość 
towaru jest niska, a co za tym idzie – niskie są 
też opłaty tranzytowe. Handlujący tym węglem 
sortują go dopiero na swoich placach, po czym 
lepsze sortymenty sprzedają z dużym zyskiem, 
a na gorsze, za śmieszne kwoty, znajdują odbi-
orców wśród lokalnych ciepłowni. Mamy zatem 
sytuację patologiczną, bo przypominam, że 
w sytuacji, gdy ściągamy z Rosji kolejne mil-
iony ton węgla, na zwałach kopalń samej tylko 
Kompanii Węglowej zalega jakieś 5 milionów 
ton węgla wydobytego przez polskie kopalnie 
– mówił Jarosław Grzesik.

Prowadzący protest przeciwko importowi 
rosyjskiego węgla górnicy przekazali wojew-
odzie warmińsko-mazurskiemu Marianowi 
Podziewskiemu petycję z postulatami. Doma-
gali się w niej się m.in. konkretnych deklaracji 
co do realizacji obietnic złożonych przez pre-
miera Donalda Tuska podczas spotkań z or-
ganizacjami związkowymi.

– Zażądaliśmy od wojewody, by przekazał 
pani premier Ewie Kopacz informację, że oc-
zekujemy jej odpowiedzi na przedstawione 
żądania, a zwłaszcza tego, by w swoim exposé 
określiła termin realizacji wszystkich zadań 
związanych ze wsparciem dla górnictwa, 
które premier Tusk nałożył na poszczególnych 
urzędników. Słyszeliśmy o nich wielokrotnie 
podczas rozmów prowadzonych kilka miesięcy 
temu. Padały też wtedy słowa dotyczące 

konieczności ograniczenia importu węgla do 
Polski – powiedział Grzesik. 

Wśród rozwiązań pozwalających ograniczyć 
import związkowiec wymienia m.in. wspomni-
ane w petycji wprowadzenie koncesji na han-
del węglem, wdrożenie systemu certyfikatów 
jakościowych w obrocie surowcem oraz ogran-
iczenie importu węgla o niskich parametrach 
jakościowych.

Prowadzący akcję protestacyjną pracown-
icy kilku kopalń nie przepuszczali składów 
towarowych, nakładając „obywatelskie em-
bargo” na rosyjski węgiel.

– Trudno mi powiedzieć, ile składów do tej 
chwili nie wjechało na terytorium naszego kraju 
dzięki prowadzonej akcji protestacyjnej. Mówi 
się o co najmniej jednym składzie i mówi się też, 
że w ogóle nie są wpuszczane składy z Rosji, bo 
próby wycofania ich z powrotem wiązałyby się 
z całkowitym paraliżem węzła. Mogę jeszcze 
dodać, że blokowanym szlakiem nie kursują 
składy osobowe, więc nie ma utrudnień dla 
pasażerów. Przepuszczane są natomiast drezy-
ny i pozostałe pojazdy kolejowej obsługi tech-
nicznej – relacjonował lider górniczej „S”.

Dalsze losy blokady zależały od treści odpow-
iedzi szefowej polskiego rządu. Ta nadeszła wiec-
zorem. Szefowa rządu poleciła przygotowanie 
informacji na temat aktualnej sytuacji w gór-
nictwie węgla kamiennego i raportu opisującego 
działania podjęte przez rząd i zarząd Kompanii 
Węglowej od maja do września 2014. Spotkała 
się również z Międzyresortowym Zespołem do 
spraw Funkcjonowania Górnictwa Węgla Kami-
ennego w Polsce, który został powołany w kwiet-
niu 2014 r. Premier Ewa Kopacz zwróciła się do 
Sejmu z prośbą o przyspieszenie prac nad usta-
wami, które zakładają wprowadzenie koncesji 
na handel węglem i wdrożenie systemu certy-
fikatów jakościowych w obrocie tym surowcem. 
Szefowa rządu uzyskała zapewnienie, że ustawy 
będą miały nadany numer w piątek, a pierwsze 
czytanie (w komisji) odbędzie się na najbliższym 
posiedzeniu Sejmu. Górnicy w odpowiedzi 
zakończyli blokadę. 

mj
PS.  Wieczorem do Braniewa dotarli gór-

nicy zrzeszeni w Wolnym Związku Zawo-
dowym „Sierpień 80”, którzy udzielili wspar-
cia prowadzącym protest. Górniczy protest 
poparło także Prezydium Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność”. Protestujący dziękują 
wszystkim za udzielone wsparcie i pomoc, 
a w szczególności mieszkańcom Braniewa, 
którzy okazali protestującym górnikom wiele 
wsparcia.
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KWK „SOŚNICA-MAKOSZOWY”

KOMPANIA WĘGLOWA

Zarząd likwiduje deputaty
ZarZąd Kompanii Węglowej tłu-
maczy to trudną sytuacją finansową 
spółki. Przypomnijmy, że jeszcze na 
początku tego roku każdemu z eme-
rytów i rencistów KW przysługiwały 
od 2,5 do 3 ton darmowego deputatu 
węglowego (względnie jego równo-
wartość w gotówce). W lutym zarząd 
spółki podjął decyzję o ograniczeniu 
tego świadczenia o jedną tonę. Już 
wtedy można było jednak usłyszeć, że 
tylko kwestią czasu jest kiedy deputat 
zostanie całkowicie zlikwidowany. 

Działania zarządu spółki, jak do-
dano, „nie mają charakteru restryk-
cyjnego wobec byłych pracowników”. 
„Szanujemy prawa nabyte emerytów 
i rencistów do bezpłatnego deputatu 
węglowego. Kompania nie może jed-
nak ponosić dalej kosztów tego świad-
czenia. To jest obowiązek państwa, 
które te prawa przyznało i gwarantu-
je. Tak jak w przypadku kolejarzy ich 
uprawnienia do deputatu węglowego 
realizowane są przez państwo, tak 
powinno być też z górnikami” - prze-
kazano w komunikacie spółki.

- To kolejny przykład łamania 
zasad dialogu społecznego przez kie-
rownictwo Kompanii i zarzewie no-
wego konfliktu - komentuje przewod-

niczący kompanijnej „Solidarności” 
Jarosław Grzesik.

Uchwała Zarządu Kompanii zosta-
ła przyjęta w momencie, gdy toczą się 
rozmowy strony społecznej ze stroną 
rządową o przejęciu finansowania de-
putatu przez Skarb Państwa.

- Nieodpowiedzialny krok praco-
dawcy może doprowadzić do usztyw-
nienia stanowiska strony rządowej, 
co uniemożliwi osiągnięcie założone-
go wcześniej celu, jakim jest przejęcie 
realizacji świadczenia przez państwo. 
Naturalną konsekwencją będzie cał-
kowite pozbawienie byłych pracow-
ników deputatu węglowego, a więc 
potencjalny konflikt społeczny o skali 
trudnej do przewidzenia - mówi lider 
największej organizacji związkowej 
działającej w Spółce.

Kwestią kontrowersyjnej decyzji 
kierownictwa Kompanii Węglowej 
zajmie się kompanijny sztab protesta-
cyjno-strajkowy podczas najbliższego 
zebrania. Wtedy też zapadną posta-
nowienia co do dalszych działań stro-
ny związkowej wobec faktu przyjęcia 
przez Zarząd uchwały likwidującej 
deputat. 

mj, jac

PO ZERWANIu rozmów dotyczących treści planu naprawczego dla Kompanii Węglowej SA (KW), Zarząd Spółki przyjął uchwa-
łę o pozbawieniu emerytów, rencistów i innych uprawnionych osób prawa do bezpłatnego węgla. Likwidacja deputatu ma 
nastąpić z dniem 1 stycznia 2015 roku. Związki zawodowe nie zgadzają się z decyzją.

     BRZESZCZE

Wracają 
do pokładu 510
W kopalni „Brzeszcze” otwarte zostało wyrobisko w pokładzie 510, 
gdzie od maja 2012 r., gdy wybuchł pożar, nie wydobywano węgla. 
Według górników, ponowne rozpoczęcie eksploatacji w tym miejscu 
postawi ich kopalnię na nogi. Może zwiększyć ona wydobycie i to węgla 
wysokiej jakości.

Przede wszystkim 
bronimy kopalni

Mówi Andrzej Twardowski, przewodniczący Komisji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność” KWK „Sośnica-Mako-
szowy”: - Z inicjatywy dziewięciu organizacji związkowych, 
w tym „Solidarności”, kadra inżynieryjno-techniczna z obu 
ruchów przygotowała założenia do planu naprawczego dla 
kopalni „Sośnica-Makoszowy”. Mogę tutaj podkreślić, że 

     FAKTY i LIcZBY

sytuacja kopalni była analizowana bardzo szczegółowo. łącz-
nie stworzono 17 wariantów planu, choć finalnie rozpatrywa-
ne były dwa. Pierwszy wariant, za którym opowiedziały się 
związki zawodowe, przewiduje funkcjonowanie dwóch ścian 
i wydobycie przez Ruch „Sośnica” 7400 ton węgla na dobę 
przy zatrudnieniu 2690 osób. Druga opcja również zakładała 
dwie ściany, ale w oparciu o złoże Ruchu „Makoszowy”. Osta-
tecznie wariant zakładający fedrunek w oparciu o złoże Ruchu 
„Sośnica” po przeliczeniu przez dyrekcję okazał się tańszy i 
ta właśnie wersja 18 września została przekazana do centrali 
Kompanii Węglowej. Podczas jednego ze spotkań prezes Mi-
rosław Taras stwierdził, że jeśli uda nam się zejść z kosztami 
poniżej 50 milionów złotych rocznie, on ten plan przyjmie. 
Zgodnie z przyjętym wariantem, dałoby się osiągnąć ten po-
ziom kosztów w roku 2017. Jaki będzie efekt końcowy naszej 
inicjatywy, trudno mi w tej chwili powiedzieć, bo wszystko 
zależy od decyzji podejmowanych w centrali Kompanii Wę-
glowej. Nie zgodziliśmy się natomiast, jako strona społeczna, 
na przedstawiony nam wariant „minimum”, który zakładał 
wybranie węgla z wszystkich rozciętych na dzień dzisiejszy 
czterech ścian do roku 2015, a potem fedrowanie już tylko z 
jednej ściany, czyli wydobycie rzędu 5 tysięcy ton na dobę, i 
zatrudnienie na poziomie 1600 ludzi. Na tę chwilę nie da się 
natomiast utrzymać wydobycia w obydwu ruchach, bo to ge-
nerowałoby olbrzymie koszty. Tutaj sugestie ze strony cen-
trali Kompanii są jednoznaczne. Zdecydowanie opowiadamy 
się za utrzymaniem dostępu do obydwu złóż, w tym tego, któ-
re może zostać wyłączone z eksploatacji, ale chcąc ratować 
miejsca pracy, skupiamy się na obronie kopalni jako takiej, bo 
wkrótce może nas nie być wcale. Może za kilka lat sytuacja 
się wyklaruje i powrócimy do modelu dwuruchowego?

notował: MJ

• uprawnieni - aktualni emeryci, renciści oraz inni w tym m. in. up-
rawnieni z tytułu renty rodzinnej po zmarłym górniku,

• liczba uprawnionych - ok. 160 tys.,
• roczny koszt realizacji świadczenia - ok. 260 mln zł,
• zawiązane rezerwy na realizację świadczeń - 2 mld 891 mln zł,
• wielkość deputatu - 3 lub 2,5 tony węgla (po redukcji w wyniku 

porozumienia z 6 lutego 2014 r. -2 lub 1,5 t),
• wartość deputatu - 597,54 zł/tona (wg. wskaźnika Ministerstwa 

Gospodarki za 2014 r.).

TO DOSKONAłA wiadomość. Niestety, 
na skutek pożaru pokładu 510 zostali-
śmy na pewien czas ze słabym węglem, 
który służył nam wcześniej jedynie do 
uzupełniania wysokiej jakości węgla ze 
wspomnianego pokładu 510. To jedna 
z zasadniczych przyczyn przez które 
kopalnia znalazła się w trudnej sytuacji 
finansowej – twierdzi Stanisław Kłysz, 
szef Solidarności na Brzeszczach.

Wyrobisko zabezpieczała specjalna 
tama, która nie dopuszcza do środka 
tlenu, co zmniejsza ryzyko pożaru. Akcja 
jego otwarcia trwała prawie dwa tygo-
dnie. Celem tej akcji było przywrócenie 
wentylacji w pokładzie 510, przewietrze-
nie i penetracja wyrobiska. Obecnie w po-
kładzie mogą rozpocząć się roboty przy-
gotowawcze do ponownego fedrunku.

W pokładzie zalega ponad 22 mln 
ton węgla i wydobycie będzie można 
prowadzić co najmniej przez kilkanaście 

lat. Na wydobyciu węgla z „510” opiera 
się plan restrukturyzacji na lata 2014 
– 2020 zaakceptowany wspólnie przez 
dyrekcję i górnicze związki.

Andrzej Dyrdoń, wiceprzewodniczą-
cy „Solidarności” w kopalni „Brzeszcze” 
ocenia, że przygotowanie chodnika i ścia-
ny w wyrobisku może zająć co najmniej 
rok. Związkowcy oceniają, że w 2016 r. 
kopalnia mogłaby wyjść na prostą.

- Mamy świetną załogę, doskonale 
radzącą sobie w trudnych, metanowych 
warunkach z jakimi przyszło nam się 
zmagać. Teraz chodzi tylko o to, by ogra-
niczyć do minimum zbędną buchalterię, 
niech ludzi robią to na czym się najle-
piej znają, a nie siedzą w papierkowej 
robocie, wykonując dziesiątki tabelek 
dla urzędników z katowickiej centrali. 
Jednym słowem potrzebujemy mądrego 
zarządzania - ocenia Kłysz. 

jac
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Nie ma dialogu, 
będzie manifestacja
WIELE wskazuje, że exposé pani premier Kopacz, zaplanowane na 1 października towarzyszyć będzie „odłożona w czasie” 
manifestacja górnicza. Na ulicach Warszawy górnicy chcą zademonstrować swoje niezadowolenie z polityki rządu wobec 
sektora górnictwa węgla kamiennego.

 

Na ścieżce sporu zbiorowego

Taką decyzję podjął zrzeszający 13 
organizacji Międzyzwiązkowy Sztab 
Protestacyjno-Strajkowy w Kompa-
nii Węglowej, bo niestety, rozmowy z 
zarządem spółki stanęły w martwym 
punkcie. Efektem tego, jest wejście 
strony związkowej w spór zbiorowy z 
pracodawca (patrz obok).

Decyzja ta dojrzewała już od 
wielu tygodni. W zasadzie została 
podjęta w kwietniu br. Jednak 
staraniami ówczesnego premiera 
Donalda Tuska strona związkowa 
podjęła rozmowy ze rządem na te-
mat uzdrowienia sytuacji w śląskim 
górnictwie i do zaplanowanej na 
czerwiec manifestacji w Warszawie 
nie doszło. Związkowcy zawiesili 
swoją decyzję dając do zrozumienia, 
że może ona nastąpić w każdej innej 
chwili, jeśli tylko sprawy górnictwa 
będą szły w złym kierunku. Jednak 
już w sierpniu pojawiły się pierwsze 
symptomy kryzysu. Zarząd Kom-
panii Węglowej przedstawił bow-
iem propozycję sprzedaży czterech 
kopalń Węglokoksowi, co wywołało 
konsternację strony społecznej, 
nazywając ją „kanibalizmem gos-

podarczym”. Związkowcy zapro-
ponowali, by zamiast szatkować 
branżę górniczą dokonać kon-
solidacji aktywów górniczych 
należących do Skarbu Państwa 
– Kompanii Węglowej, Katowick-
iego Holdingu Węglowego oraz 
Węglokoksu.

– Obecnie kluczowa jest decyzja 
rządu w sprawie naszego pomysłu 
na konsolidację. Jeżeli rząd wycofa 
się z tej ścieżki naprawczej i w gór-
nictwie dojdzie do próby wdrażania 
programów cięć, likwidacji i kani-
balizmu gospodarczego, wówczas 
duch kompromisu zostanie pogrze-
bany, a w górnictwie ruszy fala 
protestów społecznych na ogromną 
skalę – dawał jasno do zrozum-
ienia Dominik Kolorz, szef śląsko-
dąbrowskiej Solidarności.

Premier Donald Tusk obiecał, 
że propozycja związkowa zostanie 
poważnie przeanalizowana. Jed-
nak wówczas mało kto spodziewał 
się, że premier Tusk „czmych-
nie” do Brukseli na stanowisko 
przewodniczącego Rady Europy. 
Oznaczało to w praktyce, że ro-

zmowy związkowców z rządem 
ugrzęzły w miejscu.

Tymczasem zarząd Kompa-
nii Węglowej konsekwentnie 
realizował swoje zamierzenia. 
Mimo deklarowanych chęci prow-
adzenia konsultacji społecznych 
zarząd Kompanii Węglowej 
podpisał z szefostwem Węglokoksu 
list intencyjny w sprawie sprzedaży 
kopalń.

– Zarząd tym samym 
zlekceważył pracowników i związki 
zawodowe – przekonywał Stanisław 
Kłysz, wiceprzewodniczący górnic-
zej Solidarności.

Odpowiedzią związkowców było 
zerwanie konsultacji z zarządem 
Kompanii Węglowej. Kilka dni 
później we wszystkich kompani-
jnych kopalniach i zakładach odbyły 
się masówki informacyjne dla 
załóg. Związkowcy wyjaśniali zain-
teresowanym górnikom szczegóły 
związane z zerwaniem konsultacji 
dotyczących planu naprawczego 
dla KW przez Zarząd Spółki. - Dzi-
siaj wielokrotnie słyszeliśmy od 
ludzi, że czas rozmów minął, że 

musimy zacząć działać w sposób 
bardziej zdecydowany – zwracał 
uwagę Stanisław Kłysz.

Czynnikiem zaogniającym 
sytuację stały się ostatnie wypow-
iedzi Tomasza Tomczykiewicza, 
wiceministra gospodarki odpow-
iedzialnego za górnictwo. Poli-
tyk ten kilka dni temu przedstawił 
swoją wizję przyszłości Kom-
panii Węglowej, polegającą na 
rozczłonkowaniu firmy, przed 
czym od dawna przestrzega st-
rona związkowa. - Pan minister 
chce sprzedać kopalnie „Janko-
wice”, „Chwałowice”, „Bobrek-Cen-
trum” i „Piekary” do Węglokoksu, 
inne kopalnie do Enei, PGE i Tau-
rona, a w tej reszcie, co zostanie, 
zostawić wszystkie zobowiązania i 
całe zadłużenie, co szybko doprow-
adzi do konieczności likwidacji 
pozostałości po Kompanii. Jak to się 
ma do powołanych zespołów tem-
atycznych, które miały wypracować 
rozwiązania naprawcze dla firmy? 
Widzimy coraz wyraźniej, że 
okazały się one jednym wielkim os-
zustwem, bo za plecami uczestników 

prac tych zespołów trwają sukcesy-
wne przygotowania do całkowitego 
demontażu Kompanii Węglowej 
– komentuje wiceprzewodniczący 
„Solidarności” w KW.

Resorty skarbu oraz gospo-
darki co prawda zaprzeczyły tym 
doniesieniom, jednak nie zmienia 
to faktu, iż sytuacja w polskim gór-
nictwie (bo problem ten nie doty-
czy tylko Kompanii Węglowej, os-
tatnio Katowicki Holding Węglowy 
zapowiedział, że zmuszony jest 
rolować swój dotychczasowy dług 
emisją euroobligacji) staje się coraz 
mniej ciekawa.

Obecnie wiele zależy od postawy 
nowej premier Ewy Kopacz, czy 
będzie ona chciała kontynuować 
rozmowy ze stroną związkową w 
celu poszukiwania alternatywnych, 
najlepszych ścieżek naprawy 
branży węglowej, bo niestety, ze st-
rony Ministerstwa Gospodarki nie 
widać woli konsensusu. Mało tego, 
nie widać żadnego sensownego 
pomysłu na ratowanie branży. 

Jakub Michalski

Przedstawiciele wszystkich trzynastu organizacji związkowych, tworzących Międzyzwiązkowy Sztab Protes-
tacyjno-Strajkowy w Kompanii Węglowej, podpisali się pod skierowanym do Zarządu Kompanii Węglowej SA 
(KW) dokumentem, w którym ogłosili przystąpienie do sporu zbiorowego z pracodawcą. Większość przyczyn 
sporu ma związek z przygotowanym przez Zarząd planem naprawczym dla Spółki.

W DOKUMENcIE stanowiącym uru-
chomienie procedury sporu zbiorowego 
wskazano, że plan naprawczy prze-
widuje likwidację Zakładu Górniczych 
Robót Inwestycyjnych i przekształcenie 
w osobną spółkę Zakładu Remontowo-
Produkcyjnego, czym Zarząd łamie § 
12. porozumienia zawartego 6 lutego 
2014 roku (”Zarząd KW S.A. Odstępuje 
od likwidacji Zakładu Górniczych Robót 
Inwestycyjnych oraz od przekształcenia 
w spółkę Zakładu Remontowo-Produk-
cyjnego”).

Kolejnym punktem stanowiącym 
podstawę ogłoszonego dziś przez stronę 
związkową wejścia w spór zbiorowy z 
Zarządem Kompanii są plany sprzedaży 
czterech kopalń Węglokoksowi, co 
stanowi złamanie porozumienia za-
wartego 20 grudnia 2004 r., zgodnie 
z którym kwestie dotyczące zmian 
organizacyjnych, a także procesów 
przekształcania zakładów, podlegają uz-
godnieniu z zakładowymi organizacjami 
związkowymi. Zaznaczono, że w sprawie 
sprzedaży kopalń Węglokoksowi żadne 
uzgodnienia nie zostały zawarte.

Związkowcy podkreślili, że nie 
wyrażają zgody na zapisy przewidujące 
zmiany w zakresie wynagrodzeń, 
przede wszystkim „likwidację niek-
tórych składników wynagrodzenia i in-
nych świadczeń”. - Dążenie do poprawy 

sytuacji ekonomiczno-finansowej KW 
S.A. Kosztem pracowników w naszej 
ocenie nie przyniesie długofalowych 
efektów lecz tylko doraźne. Takie 
działania wywołają niepokój i nie-
zadowolenie wśród pracowników, 
co może się przełożyć zarówno na 
bezpieczeństwo pracy, jak i wyniki – 
ocenili, zwracając zarazem uwagę, że 
plan naprawczy powinien uwzględniać 
zarówno kwestie ekonomiczne, jak i 
skutki społeczne, które może wywołać 
jego wprowadzenie w życie.

Zarzucili też Zarządowi, że 
uchwałą nr 440/2014 z dnia 3 czerwca 
2014 r. zdecydował o nierealizowaniu 
postanowień porozumienia z 6 lutego 
br., a w szczególności załącznika nr 
2 do porozumienia, określającego 
dopuszczalne przeciętne miesięczne 
wynagrodzenia w jednostkach or-
ganizacyjnych Kompanii w 2014 r., 
korygując ustalone kwoty po „przesto-
ju ekonomicznym”, który miał miejsce 
na przełomie kwietnia i maja.

Strona związkowa oczekuje od 
pracodawcy realizacji wszystkich 
dotychczasowych porozumień oraz 
utrzymania warunków wynagradza-
nia oraz składników wynagrodzenia 
i innych świadczeń określonych w 
obowiązujących przepisach prawa 
wewnątrzzakładowego. Jeśli Zarząd 
KW nie spełni przedstawionych 
postulatów do 29 września br., 
należy się spodziewać kolejnych 
kroków przewidzianych w ustawie o 
rozwiązywaniu sporów zbiorowych. 

mjPodczas masówek wielokrotnie słyszeliśmy od ludzi, że czas rozmów minął, że musimy zacząć działać w sposób bardziej 
zdecydowany – zwraca uwagę Stanisław Kłysz.



� wydarzenia

ULICAMI Sosnowca i Katowic przeszła manifestacja, będąca wyrazem 
sprzeciwu górników z KWK „Kazimierz-Juliusz” wobec planów błyska-
wicznej likwidacji ich zakładu pracy, o czym zdecydował Zarząd Katowi-
ckiego Holdingu Węglowego SA (KHW). Pracownicy kopalni dotarli przed 
siedzibę KHW, gdzie odbył się więc protestacyjny. 

„kazimierz-JuLiuSz” manifestacja w obronie kopalni

O pracę i płace. 
Górnicy z Sosnowca 
walczą do końca

PierwsZym etapem manifestacji 
był 12-kilometrowy przemarsz uli-
cami Sosnowca. Pozytywnie przyj-
mowani i pozdrawiani przez miesz-
kańców miasta demonstranci szli z 
Kazimierza Górniczego przez Zagórze 
i Sielec, a swój pochód zakończyli na 
położonej przy granicy z Katowicami 
ulicy Kresowej. Stamtąd, autobusami, 

przejechali do centrum Katowic.
Protest rozpoczął się o godzi-

nie 9. przed zatrudniającą ponad 
tysiąc osób kopalnią. Zarząd KHW 
chce zlikwidować zakład do koń-
ca września, choć wcześniej Rada 
Nadzorcza Holdingu zaakcepto-
wała plan, który przewidywał jego 
funkcjonowanie do połowy przy-

szłego roku. Sytuacja pracowników 
„Kazimierza-Juliusza” jest jednak 
tragiczna już dziś, bo większość z 
nich nie otrzymała wynagrodzenia 
za pracę w sierpniu.

Postulaty, pod którymi prze-
biegała środowa akcja, przedstawił 
przewodniczący Komisji Zakłado-
wej NSZZ „Solidarność” KWK „Ka-
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Trupy z szafy
SoSnowieC

Z powolną likwidacją kopalni „Kazimierz-Juliusz” liczył się 
niemal każdy w Sosnowcu. Nikt jednak nie spodziewał się, 
że sprawy potoczą się tak szybko. A już na pewno nikt nie 
liczył się się z tym, że każdy nowy dzień przyniesie kolejną 
przykrą niespodzianka, codziennie „jakiś nowy trup wypa-
danie z szafy”.

MAłO już kto w Sosnowcu wierzył, 
że uda się w cudowny sposób znaleźć 
inwestora, który przyniesie w walizce 
kilkaset milionów złotych, które po-
zwolą dokopać się do złóż węgla pod 
Jaworznem. Mało kto łudził się, że 
władze tego miasta pójdą na rękę sos-
nowieckiej kopalni. Większość jednak 
liczyła, że likwidacja ostatniej kopalni 
w Zagłębiu Dąbrowskim odbędzie się 
na cywilizowanych zasadach, bo takie 
też były niedawne obietnice właścicie-
la kopalni, czyli Katowickiego Holdingu 
Węglowego.

– Dziwi nas decyzja o błyska-
wicznym zakończeniu funkcjonowania 
zakładu. Była przecież uchwała właś-
cicielska, przyjęta 2 lipca, o tym, że 
zarząd KWK „Kazimierz-Juliusz” sp. 
z o.o. Ma przygotować plan zakończe-
nia wydobycia do połowy przyszłego 
roku. Zarząd taki plan przygotował, 
przedstawiając zresztą dwie koncep-
cje – zakończenia fedrunku do połowy 
i do końca 2015 roku. 26 sierpnia Rada 
Nadzorcza KWK „Kazimierz-Juliusz” 
sp. z o.o. Podjęła decyzję o akcepta-
cji planu zakładającego zakończenie 
wydobycia do połowy przyszłego 
roku. Tymczasem dwa dni później, 
28 sierpnia, zarząd KHW oznajmił, że 
zakończenie wydobycia nastąpi do 30 
września 2014 roku. Nie wiemy, dla-
czego tak się stało, nie mamy wglądu 
do treści decyzji Zarządu KHW, nic nie 
wiemy o jakimkolwiek planie likwida-
cji, stąd wzburzenie całej załogi – tłu-
maczy Grzegorz Sułkowski, przewod-
niczący zakładowej „Solidarności”.

Z każdym nowym dniem pojawiają 
się fakty, które uchylają rąbka tajemni-
cy. Okazuje się bowiem, że sosnowie-
cka kopalnia tonie w długach. Obecne 
zobowiązania spółki szacuje się na 
ok. 60 mln zł., z czego ponad 20 mln 
zł to zobowiązania pracownicze. Na 
liście największych wierzyli kopalni 
są także ZUS oraz dostawcy maszyn 
i usług (największy z nich to katowicki 
Famur). Efekt jest taki, że konta spółki 
zostały zablokowane przez komor-
ników tak skutecznie, że kopalnia nie 
była w stanie wypłacić sierpniowych 
wynagrodzeń swojej załodze (została 
wypłacona tylko ich część). „Kazi-
mierz-Juliusz” nie ma czym płacić 
swoich zobowiązań. Ba, nie ma na-
wet pieniędzy na swoją likwidację, bo 
fundusz likwidacyjny (przedsiębiorcy 
górniczy mają obowiązek gromadzić 
środki na własną likwidację) został 
również wyzerowany. Ekonomia spółki 
w ostatnich latach okazała się jedną 
wielką fikcją, dominowała w niej wir-
tualna księgowość. Koszty tego pła-
cą nie tylko pracownicy i kontrahenci 
spółki, ale także lokatorzy mieszkań 
zakładowych, które także zostały zaję-
te przez komornika.

Właściciel udaje zdziwionego. 
Przedstawiciele Holdingu twierdzą, że 
nie mieli pojęcia o tym, co dzieje się w 

ich spółce zależnej, że dopiero wpro-
wadzona niedawno do kopalni kontrola 
wykazała skalę zaniedbań i patologii.

– Na dzień dzisiejszy trwa kontro-
la, mająca wyjaśnić sytuację spółki 
„Kazimierz-Juliusz” sp. z o.o. i określić 
jakie działania prowadził jej poprzedni 
zarząd. Dopóki nie zostanie zakoń-
czona, nie sposób określać czy i jakie 
działania zostaną podjęte przez właś-
ciciela – tłumaczy Wojciech Jaros, 
rzecznik KHW.

Przedstawiciele Holdingu w dość 
niewybredny sposób próbują zrzucić 
odpowiedzialność na przedstawicieli 
strony społecznej zasiadających w 
radzie nadzorczej KWK „Kazimierz-
Juliusz”, choć akurat oni jako jedyni 
wielokrotnie sprzeciwiali się różnym 
decyzjom zarządu spółki, ale nie byli w 
stanie nic przegłosować, bo stanowili 
mniejszość. Tyle, że – o dziwo – odpo-
wiedzialni za ten stan rzeczy, czyli były 
prezes zarządu i były przewodniczący 
rady nadzorczej znaleźli ciepłe posadki 
w spółkach zależnych KHW. Tak ma 
wyglądać odpowiedzialność za dzia-
łania na szkodę spółki? Może jednak 
świadczy to o tym, iż właściciel znał 
sytuację sosnowieckiej kopalni znacz-
nie lepiej niż to przedstawia?

Nawet sam wojewoda śląski, Piotr 
Litwa kpi z argumentów KHW: Od-
niosłem ze spotkania takie wrażenie, 
że wszyscy rzeczywiście wiedzieli o 
kłopotach w rodzinie a tylko tata, czyli 
Holding, nie wiedział nic... 

Litwa nie ukrywa, że jedynym 
właściwym rozwiązaniem jest przeję-
cie pracowników kopalni przez KHW 
na zasadzie art. 23 [1] kodeksu pra-
cy (wraz z zobowiązaniami), bo jak 
twierdzi, społeczna odpowiedzialność 
biznesu obowiązuje. Niestety, woje-
wody śląskiego nie wspiera resort go-
spodarki, który uznał działania zarządu 
KHW jako słuszne i zasadne.

Sytuacja wydaje się na dziś pato-
wa. O kwestii zaległości finansowych 
zakładu, choćby wobec pracowników 
KHW nie chce w ogóle dyskutować. 
Jest w stanie przejąć pracowników ko-
palni, ale bez zobowiązań. Właściciel 
chce natychmiast rozpocząć likwi-
dację sosnowieckiej kopalni, choć ta 
ma przygotowane pole wydobywcze 
(ok. 400 tys. ton węgla), dzięki czemu 
można by stopniowo wygaszać pro-
dukcję zakładu. Co ciekawe, likwidacją 
infrastruktury produkcyjnej w imieniu 
zarządu KHW zajmuje się... wiceprezes 
ds. pracowniczych Tadeusz Skotnicki, 
choć działka techniczna nie jest jego 
obszarem kompetencji. Mało tego, 
do KHW zgłosiła się firma, która chce 
kontynuować wydobycie w Sosnowcu, 
bo uznała, że jej się to opłaci.

Czy aby nie chodzi o to, że po-
spieszna likwidacja kopalni ma zapo-
biec wypadaniu kolejnych trupów z 
szafy? 

Jakub Michalski

zimierz-Juliusz” Grzegorz Sułkow-
ski. – To przede wszystkim wypłata 
wynagrodzeń za sierpień, których w 
całości nie otrzymaliśmy do tej pory, 
przedłużenie żywotności kopalni 
zgodnie z pierwotnym planem Zarzą-
du KHW, jak również uregulowanie 
kwestii naszych mieszkań zakłado-
wych – mówił tuż przed wymarszem 
demonstrantów sprzed kopalni.

Kilka słów do górników skie-
rował też przewodniczący Zarzą-
du Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 
NSZZ „Solidarność” Dominik Ko-
lorz. Zwrócił uwagę, że część me-
diów wykorzystuje trudną sytuację 
pracowników ostatniej zagłębiow-
skiej kopalni, by bezpodstawnie 
atakować związki zawodowe, które 
domagają się konkretnych gwaran-
cji dla górników na piśmie i chcą 
określenia warunków, na jakich 
będą oni pracować w innych kopal-
niach Holdingu już teraz.

– Co raz więcej jest komentarzy 
mainstreamowych mediów i ludzi 
wynajętych w tych mediach, że to 
organizacje związkowe i związki 
zawodowe są odpowiedzialne za 
sytuację na kopalni „Kazimierz-
Juliusz”, i że w ogóle są odpowie-
dzialne za dramatyczną sytuację w 
całym górnictwie. Jeżeli ktoś so-
bie myśli, że w polskim górnictwie 
będziemy pracować na „umowach 
śmieciowych”, że w polskim górni-
ctwie będziemy pracować za mini-
malne wynagrodzenie, że staniemy 
się Chińczykami Europy, to jest w 
głębokim błędzie. Jedynie dobra, 
silna, związkowa reprezentacja pra-
cowników jest w stanie tym wszyst-
kim perfidnym, obrzydliwym pla-
nom wobec pracowników kopalń i 
górnictwa zapobiec – podkreślił.

Na czele manifestacji szli przed-
stawiciele central związkowych i 
zakładowego komitetu protesta-
cyjnego. Oprócz przewodniczącego 
zakładowej „S” i lidera śląsko-dą-
browskich struktur Związku, byli 
tam również m.in. przewodniczący 
Sekretariatu Górnictwa i Energe-
tyki NSZZ „Solidarność” Kazimierz 

Grajcarek i wiceszef górniczej „So-
lidarności” Stanisław Kłysz. Oprócz 
członków NSZZ „Solidarność” i ich 
rodzin, w pochodzie udział wzięli 
przedstawiciele Związku Zawodo-
wego Górników w Polsce, Związku 
Zawodowego „Kadra”, Związku Za-
wodowego Ratowników Górniczych 
w Polsce oraz Wolnego Związku 
Zawodowego „Sierpień 80”. Był 
też prezydent Sosnowca Kazimierz 
Górski.

– Sytuacja „Kazimierza-Juliusza” 
nie dotyczy tylko tej kopalni. Bo tak 
naprawdę właściciel, który powinien 
dbać o górnictwo, rozpoczyna od 
„Kazimierza” likwidację tego górni-
ctwa. Na takie działania nie możemy 
sobie pozwolić. Dzisiejsza manife-
stacja jest wspólnym celem – mówił 
podczas przemarszu Stanisław Kłysz. 
O tym, że pracownicy większości 
spółek węglowych w coraz większym 
stopniu dostrzegają potrzebę wspól-
nych działań wobec istniejących za-
grożeń, świadczyła ich dość liczna 
obecność w Sosnowcu i Katowicach. 
Pojawili się m.in. górnicy reprezentu-
jący zakładowe organizacje związko-
we „S” z kopalń „Bobrek-Centrum”, 
„Brzeszcze”, „Chwałowice”, „Halem-
ba-Wirek”, „Piast”, „Sobieski”, „Soś-
nica-Makoszowy” i „Zofiówka” oraz 
pracownicy Kopex-Przedsiębiorstwa 
Budowy Szybów SA i koksownicy z 
należącej do JSW Koks SA koksowni 
„Przyjaźń”.

Kazimierz Grajcarek podkre-
ślał, że winnych doprowadzenia 
kopalni „Kazimierz-Juliusz” do tak 
złej sytuacji finansowej nie ma.

– Tysiąc ludzi to jest tysiąc ro-
dzin. I przez nieudolne zarządzanie 
(...) dzisiaj ci ludzie, którzy przepra-
cowali cały miesiąc uczciwie, ciężko 
narażając swoje życie, zdrowie, nie 
mają za co opłacić rachunków. I nikt 
dzisiaj za to odpowiedzialności nie 
ponosi. To jest skandal. (...) Żaden 
prokurator czy jakaś inna instytu-
cja prawna nie zajęła się sprawą tą, 
że górnicy zostali okradzeni z pie-
niędzy. Że wykonali pracę i nie chcą 
im za tą pracę zapłacić – zaznaczał.

Po przybyciu do Katowic ma-
nifestanci udali się przed siedzibę 
Katowickiego Holdingu Węglowe-
go przy ul. Damrota. Tam odbył się 
krótki więc kończący protest.

Decydujące decyzje dotyczące 
przyszłości „Kazimierza-Juliusza” i 
realizacji zobowiązań finansowych 
pracodawcy wobec pracowników 
kopalni mogły zapaść w poniedzia-
łek 22 września. Na ten właśnie 
dzień zaplanowano rozmowy strony 
związkowej z Zarządem KHW przy 
udziale wojewody śląskiego Pio-
tra Litwy. Niestety, spotkanie nie 
wniosło niczego nowego, jak mówią 
związkowcy nie posunęło ich spra-
wy nawet na milimetr.

Marek Jurkowski

chcą protestować „do skutku”
W środę od rana w sosnowieckiej kopal-

ni „Kazimierz-Juliusz” trwa protest rotacyjny. 
Zakład nie przerywa wydobycia, przy czym 
górnicy, którzy zakończyli pracę, pozostają 
pod ziemią. Akcję rozpoczęło ponad 20 gór-
ników ze zmiany na godzinę 0.30. Po kolej-
nej zmianie dołączyło do nich 60 kolegów. 
Protestują też pracownicy administracji, nie 
opuszczając terenu kopalni. Nieformalny 
„strajk”, wynikający ze wstrzymania wypłat 
za pracę w sierpniu i decyzji o likwidacji za-
kładu z końcem września, ma potrwać „do 
skutku”.
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Zrobić z pracowników niewolników
W SIERPNIu 2014 r. zarząd JSW przedstawił w piśmie skierowanym do Ministerstwa Gospodarki zbiór niezbędnych reform w 
zakresie działalności JSW i zmian aktualnie obowiązujących aktów prawnych i innych przepisów, które to mają być podstawą 
do wyjścia z kryzysu, w jakim znajduje się górnictwo węgla kamiennego.

JSW SA Propozycje spółki do Projektu „Programu rozwoju górnictwa węgla kamiennego w latach 2016 – 2020 z perspektywą do 2027 roku

Próżno w tym dokumencie szu-
kać chociażby wzmianki o tym, że 
do takiej sytuacji w dużej części 
doprowadziły ewidentne błędy w 
zarządzaniu JSW i brak odpowied-
niego nadzoru właścicielskiego, 
zwłaszcza osób odpowiedzialnych 
za górnictwo w Ministerstwie Go-
spodarki. Doszło więc do tego, że 
program naprawczy JSW będą 
tworzyć i go realizować w prakty-
ce ci sami pseudo-menadżerowie, 
którzy tą Spółkę tak skutecznie 
ciągną na dno. Jeszcze nie dalej 
niż dziesięć lat temu dawno zosta-
liby zwolnieni ze swoich stanowisk 
przez właściciela, a teraz, tak jak 
w naszym przypadku gdy akcje 
Spółki straciły ponad 400% na 
wartości (jak ktoś nie pamięta to 
ze 136 zł spadły na 32 zł) akcjona-
riusze dawno powinni rozgonić to 
towarzystwo wzajemnej adoracji. 
Utrzymanie takiego Zarządu przez 
ponad 7 lat bardzo brzydko pach-
nie.  W dzisiejszych czasach jednak 
menadżer w przedsiębiorstwie,      w 
którym głównym  udziałowcem jest 
Skarb Państwa, to najlepsza fucha 
w kraju. Milionowe zarobki, niena-
ruszalne stołki z politycznego roz-
dania, żadnej odpowiedzialności 
za ewidentne błędy w zarządzaniu, 
zresztą w razie czego jest ubezpie-
czenie od osobistej odpowiedzial-
ności finansowej od skutków takich 
błędów (ciekawe, kto płaci składkę 
ubezpieczeniową?).  Jak już nie da 
się sprawy zamieść pod dywan i na 
karku siedzi prokurator lub odpo-
wiednie służby (pamiętajmy – czło-
wiek nie skazany prawomocnym 
wyrokiem jest niewinny!),  lub po 
prostu ta wyczerpująca i nie dająca 
odpowiedniej gratyfikacji finanso-
wej praca pseudo-menadżerowi się 
znudzi, czekają już na niego milio-
nowe odprawy i odszkodowania, 
między innymi z powodu zakazu 
pracy w konkurencji. Paranoja, 
zwalniają Cię za złą pracę i jeszcze 
płacą Ci odszkodowania tylko za 
fakt, żebyś nie zatrudnił się u kon-
kurencji, np. w KW lub KHW.

W piśmie tym nie brakuje jed-
nakże wielu pomysłów znacznie 

ograniczających lub wręcz umoż-
liwiających likwidację większo-
ści uprawnień pracowniczych lub 
wręcz sprzedaż (po uprzednim 
wydzieleniu ze struktur JSW) albo 
likwidację niektórych kopalń, na-
zwaną delikatnie wygaszaniem 
wydobycia. Wiadomo, że może to 
skutkować wypowiadaniem umów 
o pracę i masowymi zwolnieniami. 
Aby móc to zrealizować, proponuje 
się Rządowi RP plik ustawowych 
zmian, które doprowadzą począt-
kowo do marginalizacji, a później 
do likwidacji związków zawodo-
wych nie tylko w górnictwie, ale 
w całym kraju. Z takim scenariu-
szem bardzo po drodze jest orga-
nizacjom pracodawców i naszemu 
pseudoliberalnemu rządowi, który 
praktycznie z identycznymi propo-
zycjami czeka już tylko na najbliż-
sze wybory parlamentarne. A póź-
niej wiadomo „hulaj dusza, piekła 
nie ma”.

Poniżej omówimy kilka kluczo-
wych propozycji Zarządu JSW, któ-
re mają doprowadzić do uzdrowie-
nia sytuacji w górnictwie:

• Poprawa efektywności 
kosztowej oraz osiągnięcie 
i utrzymanie rentowności i 
płynności finansowej przez 
sektor.

• rozwój i optymalne wyko-
rzystanie zasobów ludzkich.

• rola ministerstwa Go-
spodarki w procesie realiza-
cji strategii.

• Uchylenie rozporządze-
nia z dnia 30 grudnia 1981 
roku „karta Górnika”

Jednym z punktów umożliwia-
jących poprawę efektywności kosz-
towej jest

> konieczność dokonania 
zmian przepisów w aktach praw-
nych wydanych na podstawie Pra-
wa Górniczego i Geologicznego.

 W jednym z kolejnych  jest 
mowa 

> poprawie efektywności ope-
racyjnej poprzez zwiększenie efek-
tywnego czasu pracy prowadzące 
do zwiększenia wydajności. 

Powszechnie znany jest jeden 

z pomysłów, dotyczących pracy w 
podwyższonej temperaturze i skró-
ceniu czasu pracy w innych warun-
kach. Wprowadzenie proponowa-
nych przez pracodawców zmian 
w tych przepisach doprowadzi w 
praktyce do likwidacji pracy w ta-
kich warunkach przez sześć godzin 
przy zachowaniu wynagrodzenia 
jak za osiem godzin. Jak zwiększyć 
efektywny czas pracy bez zwiększe-
nia kosztów pracowniczych nasza 
Spółka od dawna pokazuje w swo-
ich praktycznych działaniach. Nie 
umiejąc w inny sposób obejść prze-
pisów o czasie pracy i limitach prze-
pracowanych nadgodzin tworzy się 
spółkę córkę, której pracownicy już 
teraz zaczynają przejmować nie-
które roboty sobotnio – niedzielne, 
a zarabiają o ok. 30% mniej. Wyżej 
wymienionemu celowi ma służyć 
także

> stworzenie podstaw praw-
nych do finansowania kopalń, w 
których okresowo zostanie wstrzy-
mane wydobycie, jeżeli posiadają 
szansę na uzyskanie rentowności 
w korzystniejszych warunkach 
rynkowych oraz po przeprowa-
dzeniu procesu restrukturyzacji i 
modernizacji. 

W punkcie tym nic nie mówi 
się o pracownikach takich kopalń, 
można się tylko domyślać, co się z 
nimi stanie i na czym ma polegać 
przeprowadzenie procesu restruk-
turyzacji i modernizacji. Częściowo 
wyjaśniają to następne zapisy tegoż 
dokumentu, jak na przykład:

> łączenie istniejących pod-
miotów w kopalnie zespolone i wy-
gaszanie niektórych ruchów oraz 
stworzenie systemu osłon socjal-
nych dla zwalnianych pracowni-
ków powierzchni z restrukturyzo-
wanych kopalń.

Mówiąc wprost, likwidacja ko-
palń poprzez ich łączenie i zwolnie-
nia grupowe.

Najlepsze na koniec, dochodzi-
my do meritum sprawy, czyli co Za-
rząd JSW proponuje zrobić, aby ob-
niżyć wynagrodzenia pracownicze, 
świadczenia socjalne i umożliwić 
pracę siedem dni w tygodniu: 

> wprowadzenie zmian w Ko-
deksie Pracy dających pracodaw-
cy realny wpływ na zmianę we-
wnętrznych aktów prawnych,

> wprowadzenie możliwości 
zmieniania i uchylania regulami-
nów w obszarze zarządzania za-
sobami ludzkimi (oba te postulaty 
dotyczą Zakładowych Układów 
Zbiorowych Pracy, Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych, 
Regulaminu Wynagradzania, Re-
gulaminu Pracy wraz z ustawo-
wym 

> wskazaniem konkretnego 
okresu czasu, w którym te akty 
prawne muszą być uzgodnione, 
po upływie którego pracodawca 
będzie uprawniony wprowadzić 
własne regulacje, analogicznie jak 
to jest przy negocjowaniu porozu-
mienia w sprawie zwolnień gru-
powych, mówiąc prościej jak np. 
przez trzy miesiące związki zawo-
dowe nie zgodzą się na likwidację 
wszystkiego i pracę za przysłowio-
wą złotówkę, to i tak pracodawca 
zrobi co chce, bo w przeciwnym ra-
zie zwolnij się człowieku, jak się nie 
podoba, fora ze dwora Jarosława,)

> ograniczenie aktualnie obo-
wiązujących przywilejów spo-
łecznych, przyznawanych pra-
cownikom niezależnie od sytuacji 
finansowej Spółki oraz uzależ-
nienie wzrostu wynagrodzeń 
pracowników od osiąganych wy-
ników ekonomicznych (dotyczyć 
to będzie zamrożenia lub obniżki 
wynagrodzeń bez względu na in-
flację przy kiepskim, niekoniecz-
nie ujemnym, wyniku finansowym 
oraz traktowanie wypłaty tzw. 14 
– tki tak jak nagrody z zysku (do-
kładniej w zamian za nagrodę z 
zysku) – czyli jest zysk, będzie 14 
– tka i to w wysokości zależnej od 
wysokości ewentualnego zysku - 
pewnikiem w wysokości max. jed-
nej wypłaty),

> wdrożenie elastycznych sy-
stemów motywacyjnych wśród 
pracowników poprzez uzależnie-
nie wysokości części zmiennych 
elementów wynagrodzenia od 
efektywności pracownika w posta-
ci realizacji określonych wskaźni-
ków i celów (jak to może wyglądać 
doskonale wiemy, gdyż jak ktoś z 
góry zawali i fedruje się kamień za-
miast węgla, nie ma ani premii mo-
tywacyjnej, ani zadaniowej, akord 
na najniższym poziomie a o dodat-
kowych pieniądzach wynikających 
z tzw. premii z umowy można tylko 
pomarzyć – jednym słowem nawet 
dwa tysiaki w plecy),

> upowszechnienie w kopal-
niach systemu organizacji pracy 
umożliwiającego prowadzenie 
wydobycia w ciągu sześciu dni w 
tygodniu przy zatrudnianiu pra-
cowników przez pięć dni jednakże 
w jednym z następnych punktów:

> wprowadzenie u każdego 
pracodawcy systemów pracy prze-
widzianych przez kodeks pracy, 
które aktualnie wymagają uzgod-
nienia ze związkami zawodowymi  

(tutaj podeprzemy się przykładem, 
jakim jest system pracy powszech-
ny w supermarketach – grafik pra-
cy, który oczywiście w każdej chwili 
może zostać zmieniony, zapewnio-
na jedna wolna niedziela w miesią-
cu, dni wolne wynikające z prze-
pisów kodeksowych udzielane bez 
zgody pracownika i oczywiście bez 
żadnej rekompensaty pieniężnej w 
przyjętym okresie rozliczeniowym 
np. pod koniec czwartego miesiąca 
takiego okresu dwa tygodnie bez 
pensji, lub w tygodniu bezpłatny 
wolny wtorek i czwartek, zmiano-
wość według uznania pracodawcy, 
czyli raz pierwsza zmiana, a jutro 
druga itp. itd. czterobrygadówka 
ma na noc!)

> wprowadzenie możliwości 
odmowy udzielania urlopu na żą-
danie w sytuacji, gdy może to spo-
wodować zakłócenie normalnego 
funkcjonowania zakładu (w prak-
tyce oznacza to likwidację insty-
tucji urlopu na żądanie, ponieważ 
nikt nie jest w stanie określić, co 
to jest „normalne funkcjonowanie 
zakładu”, zresztą coraz częstsze są 
przypadki odmowy udzielenia dnia 
wolnego, pomimo wcześniejszego 
powiadomienia przełożonego, na 
honorowe oddanie krwi – dla na-
szego pracodawcy nawet potencjal-
ne uratowanie życia ludzkiego nie 
ma już znaczenia).

Na koniec, jako że zwykle naj-
bardziej zapamiętamy początek lub 
koniec tekstu, przytoczymy propo-
zycję Zarządu Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej S.A zmian w prawie obo-
wiązującym od lat w naszym kraju, 
które to wywalczyli z narażeniem 
życia nasi  najstarsi pracownicy, 
Ojcowie i Dziadkowie, łącznie z 
zapisami Porozumienia Jastrzęb-
skiego, które to wraz z wcześniej 
podpisanymi Porozumieniami za-
kończyło panowanie komuny, oraz 
Porozumienia Zbiorowego z dnia 
05.05.2011 r., podpisanego przez 
przedstawicieli Rządu RP, które 
dało nam między innymi 10 – let-
nie gwarancje zatrudnienia. Przy-
toczmy to słowo w słowo:

b.) Rozporządzenie z dnia 30 
grudnia 1981 roku „Karta Górnika”

• uchylenie Rozporządzenia 
oraz wprowadzenie przepisów, 
które pozwolą w sposób jedno-
znaczny i skuteczny uchylić Po-
nadzakładowy Układ Zbiorowy 
Pracy dla Pracowników Zakładów 
Górniczych z 21.12.1991 r. oraz 
porozumień (!) i regulaminów, 
których stroną są pracodawcy z 
większościowym udziałem Skarbu 
Państwa.

Komentarz jest zbyteczny, Za-
rząd JSW S.A. na czele którego stoi 
Prezes Jarosław Zagórowski, chce z 
pracowników naszej Spółki zrobić 
niewolników.

Zakładowa Organizacja Ko-
ordynacyjna NSZZ „Solidarność” 
JSW S.A.
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ENERGETYKA

Pierwsza w Polsce elektrownia atomowa coraz bliżej
Przyspieszają prace związane z budową pierwszej elektrowni atomowej w Polsce. Koncerny 
energetyczne Enea, Tauron i PGE oraz miedziowy potentat KGHM podczas niedawnego Forum 
Ekonomicznego w Krynicy podpisali umowę wspólników, która jest kolejnym krokiem do wy-
budowania w Polsce pierwszej elektrowni atomowej. 

go modelu finansowania i wynikającej z 
niego prognozowanej rentowności oraz 
ryzyka. PGE ma przedstawić rządowi 
do końca br. możliwe warianty wsparcia 
publicznego dla energetyki jądrowej. 

Jednym z możliwych rozwiązań są 
kontrakty różnicowe, które polegają 
na długoterminowej gwarancji ceny 
energii. W przypadku, gdy bieżąca 
cena rynkowa jest niższa od ustalonej 
w kontrakcie, różnicę dopłaca produ-
centowi rząd, natomiast w przeciwnej 
sytuacji, to producent zwraca różnicę 
rządowi. Ten system jest już stoso-
wany w Wielkiej Brytanii. Komisja 
Europejska bada obecnie, czy brytyj-
skie rozwiązania w zakresie wsparcia 
energetyki jądrowej nie stanowią nie-
dopuszczalnej pomocy publicznej w 
ramach wspólnego rynku UE. Szanse 
na pozytywną decyzję KE zwiększa to, 
że dotychczas akceptowała kontrakty 
różnicowe dla inwestycji w odnawialne 
źródła energii.

Firmy zainteresowane budową 
pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce 
jednogłośnie zadeklarowały, że są w 
stanie zrealizować inwestycję o 2 lata 
wcześniej przed planowanym terminem 
czyli już w 2020 roku, pod warunkiem, 
że wszelkie dodatkowe prace będą 
przebiegały zgodnie z nowym harmo-
nogramem.

O tym, że prace związane z budo-
wą polskiej “atomówki” nabierają tem-
pa świadczą też inne fakty. Otóż, już 
11 września 2014 r., czyli kilka dni po 
podpisaniu wyżej wspomnianej umowy 
spółka PGE EJ 1 podpisała umowę z 
AMEC Nuclear UK Ltd na usługi doradz-
twa technicznego w procesie inwesty-
cyjnym związanym z budową elektro-
wni (tzw. inżynier kontraktu). Wartość 
umowy opiewa na kwotę ok. 1,3 mld zł. 
Inżynier kontraktu wspierać będzie PGE 
EJ 1 w przygotowaniu i realizacji pro-
jektu budowy elektrowni jądrowej. 

jac

KGHM, Enea i Tauron kupią po 10 proc. 
udziałów w spółce celowej PGE odpo-
wiedzialnej za projekt elektrowni jądro-
wej PGE EJ 1. Zgodnie z umową wspo-
mniane firmy mają proporcjonalnie do 
posiadanych udziałów sfinansować 
działania związane z realizacją inwestycji 
przypadających na okres trzech kolej-
nych lat. Partnerzy przewidują, że łączne 
koszty z tego tytułu wyniosą ok. 1 mld zł. 
To jednak “pikuś”, bo inwestycja ta warta 
będzie około 50 mld zł.

Nie jest niewykluczone, że z uwagi 
na wysoki koszt PGE będzie poszukiwać 
także strategicznych inwestorów za grani-
cą. To, czy uda się znaleźć strategicznych 
inwestorów, będzie zależało od przyjęte-

ukraina

Węgiel potrzebny od zaraz

Z PowodU walk w Donbasie, zagłębiu 
ukraińskiego górnictwa wydobycie węgla 
u naszego wschodniego sąsiada spadło w 
sierpniu o 60 proc. rok do roku. Z 90 pań-
stwowych kopalń pracują tylko 24. Po zawar-
ciu rozejmu ok. 50 zakładów górnicy próbują 
doprowadzić do stanu używalności, ale 15 
zostało zniszczonych kompletnie.

– Wydobycie węgla spadło do katastro-
falnie niskiego poziomu. W kraju mamy de-
ficyt węgla dla elektrociepłowni. Ukraina po 
raz pierwszy w historii zmuszona jest do im-
portu – przyznaje Juri Ziukow wiceminister 
energetyki.

Polska jest tym krajem, z którego logistycz-
nie najłatwiej byłoby wyeksportować węgiel na 
Ukrainę (nie licząc Rosji). Transport węgla na 
Ukrainę ułatwia szerokotorowa Linia Hutniczo-
Siarkowa, która biegnie od granicy z Ukrainą w 
rejonie Hrubieszowa do Górnośląskiego Okręgu 
Przemysłowego. Jak się okazuje, na początku 
września wicepremier Janusz Piechociński poin-
formował opinię publiczną, że Polska jest gotowa 

sprzedać Ukrainie 1,5 – 2 mln ton węgla
- Mamy ofertę sprzedaży 1,5-2 mln ton węgla 

Ukrainie. Transakcja mogłaby zostać sfinansowa-
na ze środków pomocowych z Banku Światowego 
i MFW – powiedział dziennikarzom Piechociński. 
– Ukraina jest zainteresowana zakupem naszego 
węgla – dodał.

Jeszcze do niedawna to Ukraina była eks-
porterem węgla do Polski. W roku 2010 eksport 
ten przekroczył 400 tys. ton osiągając poziom 
402,5 tys. ton. Rekordowym pod względem 
importu przez Polskę węgla z Ukrainy był rok 
2011, gdy sprowadzono go 538 tys. ton. W 2012 
roku zanotowano jednak spadek importu z 
Ukrainy do wielkości 392 tys. ton.

„Rzeczpospolita” podała już nawet infor-
mację, iż bliski podpisania kontraktu na eks-
port węgla na Ukrainę jest Katowicki Holding 
Węglowy. W dłuższym okresie w grę mogą 
wchodzić dostawy o wielkości 1,2 mln ton. Hol-
ding zdementował jednak informację o tym, 
że do podpisania umowy już doszło. Podobne 
rozmowy mają być prowadzone przez Kompa-

nię Węglową. Niewielkie ilości polskiego węgla 
jednak już trafiają na ukraiński rynek, o czym 
informowało niedawno PKP Cargo, które re-
alizuje dostawy. Chodzi prawdopodobnie o 
dostawy realizowane przez Węglokoks. Jerzy 
Podsiadło, prezes Węglokoksu, kilka tygodni 
temu poinformował, że spółka skierowała w 
ostatnim czasie niewielkie próbne ilości węgla 
na Ukrainę.

Problem jednak w tym, że nie jesteśmy je-
dyni, którzy spoglądają łakomie na ten rynek. 
Premier Arsenij Jaceniuk ujawnił kilka dni 
temu, że Kijów zakontraktował dostawę miliona 
ton węgla z RPA. Mają też oferty od dostawców 
amerykańskich. Ukraina jest ponoć gotowa pła-
cić za węgiel od 80 do 90 dol. Za tonę (zakłada-
jąc, że Ukraińcy mają czym zapłacić), a to może 
być za mało, by nasz eksport w tym kierunku 
był efektywny. Dochodzi do tego jeszcze jeden 
bardzo poważny problem – Ukraińców intere-
suje głównie antracyt, węgiel, którego od lat w 
Polsce nie wydobywamy (występował w zagłę-
biu wałbrzyskim), gdyż to głównie antracyt jest 

wydobywany w Donbasie.
To wszystko sprawia, że eksport węgla 

na Ukrainę na „tu i teraz” może być trudny, 
co nie oznacza, że nie jest niemożliwy. Może 
się okazać, że nie będą to miliony ton, ale co 
najwyżej setki tysięcy. Biorąc jednak pod 
uwagę położenie Ukrainy pod względem geo-
politycznym, niepewną przyszłość Donbasu 
(nie wiadomo czy pozostanie w granicach 
Ukrainy), należałoby się tym kierunkiem 
mocno zainteresować, szczególnie sektorem 
energetycznym i ciepłowniczym tego kraju. 
W jednej z naszych agencji rządowych doko-
nano nawet szacunkowych wyliczeń kosztów 
przystosowania elektrowni i elektrociepłow-
ni ukraińskich do potrzeb naszego węgla 
(nasz węgiel w stosunku do spalanego an-
tracytu wymaga innych rozwiązań technolo-
gicznych). Wyszło z nich, że jest to koszt ok. 
2 mld zł. Jednak od teorii trzeba by przejść 
do praktyki... 

jac

Trwają ponoć rozmowy na temat wysłania nadwyżek węgla energetycznego ze śląskich spółek węglowych 
do ukraińskich elektrowni i ciepłowni. Pytanie tylko, czy rozmowy te przyniosą konkrety.
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„Solidarność” jest realnym 
zobowiązaniem
Po msZy świętej odprawionej 
w kościele pw. Najświętszej Marii 
Panny Matki Kościoła uczestnicy 
uroczystości udali się przed Pomnik 
Porozumienia Jastrzębskiego. Tam 
upamiętnili ludzi, którzy 34 lata 
temu skutecznie upomnieli się o 
pracowniczą godność.

W homilii wygłoszonej podczas 
mszy świętej metropolita katowicki 
ksiądz arcybiskup Wiktor Skworc 
skupił się na znaczeniu słowa „so-
lidarność”, które stało się nazwą 
własną największego związku zawo-
dowego w Polsce, i na roli wspólno-
ty w obronie wartości uznawanych 
przez wszystkich jej członków.

– Trzeba na nowo przyjąć i zrozu-
mieć treść słowa „solidarność”, które 
tak często przywołujemy i do którego 
się odwołujemy. (...) „Solidarność” 
stanowi szczególny rodzaj więzi mię-
dzyludzkich, wyrażając się między 
innymi w stwierdzeniach „wszyscy 
ze wszystkimi” oraz „wszyscy dla 
wszystkich”. (...) „Solidarność” nie 
jest tylko sympatią, współczuciem, 
zainteresowaniem losem bliźniego, 
lecz realnym zobowiązaniem, i to 
zobowiązaniem ściśle określonym. Z 
niego wynika wola działania na rzecz 
dobra wspólnego, a to jest następ-
stwem poczucia odpowiedzialności 
– każdego za wszystkich. (...) „Soli-
darność” jest po prostu tam, gdzie 
ludzie szanują siebie wzajemnie, 
gdzie uznają się za równych sobie. 
W określeniu „wszyscy ze wszyst-
kimi, wszyscy dla wszystkich” tkwi 
przekonanie, że wszyscy potrzebują 
siebie, ponieważ stanowią jedyne 
właściwe środowisko życia i rozwoju 
człowieka – mówił do wiernych zgro-
madzonych w legendarnym kościele 
„na górce”, gdzie w latach 80-tych 
ubiegłego stulecia znajdowali schro-
nienie działacze zdelegalizowanej 
wówczas „S”.

Metropolita katowicki zwrócił 
uwagę, że pewnych wartości, takich 
jak prawa człowieka czy pokój moż-

na skutecznie bronić tylko we wspól-
nocie. Pokój uznał za fundamental-
ne dobro wspólne, którego wartość 
powinno się doceniać, zwłaszcza w 
kontekście ostatnich wydarzeń na 
świecie.

Złożenie kwiatów przez przybyłe 
delegacje przed Pomnikiem Porozu-
mienia Jastrzębskiego poprzedziły 
wystąpienia przewodniczących: Za-
rządu Regionu Śląsko-Dąbrowskie-
go NSZZ „Solidarność” Dominika 
Kolorza i Komisji Krajowej „S” Pio-
tra Dudy oraz prezydenta Jastrzę-
bia-Zdroju Mariana Janeckiego.

Nawiązując do wydarzeń z 1980 
roku Dominik Kolorz wskazał, że 
dzisiaj, wobec trudnej sytuacji pol-
skiego sektora wydobywczego, znów 
potrzebna jest solidarność pracow-
ników kopalń. - Myślę, że tak jak 
34 lata temu, tak i teraz po raz ko-
lejny trzeba pokazać solidarność, 
żeby tym górnikom z Jastrzębia, z 
Katowickiego Holdingu, z Kompa-
nii Węglowej uświadomić, że wszy-
scy razem możemy nie dopuścić do 
tego, co nad nami wisi. Żeby tym 
górnikom uświadomić, że to nie jest 
tak, jak niejednokrotnie mamią nas 
różnego typu media, że to związki 
zawodowe, że to „Solidarność” jest 
odpowiedzialna za obecną zapaść 
górnictwa. Nie wierzcie w to! Gdy-
by nie było „Solidarności”, połowa z 
Was by już nie pracowała. Gdyby nie 
było „Solidarności”, pracowaliby-
śmy na minimalnym wynagrodze-
niu. Gdyby nie było „Solidarności” 
i innych związków zawodowych, 
pewnie polskiego górnictwa i prze-
mysłu na Śląsku nie byłoby co naj-
mniej w połowie – powiedział lider 
śląsko-dąbrowskiej „S”.

Wspomniał o wyjątkowo aktu-
alnym – jego zdaniem – postulacie 
strajkujących robotników sprzed 34 
lat. - Pozwolę go sobie zacytować: 
„Wprowadzić zasadę doboru kadry 
kierowniczej na zasadach kwalifika-
cji, a nie przynależności partyjnej, 

oraz znieść przywileje aparatu par-
tyjnego”. (...) Ten postulat w ogóle 
nie jest zrealizowany. Kiedyś aparat 
partyjny miał przywileje w postaci 
lepszego mięsa, lepszej kiełbasy, a 
teraz aparat partyjny płaci karta-
mi płatniczymi u Sowy, korzysta z 
naszych pieniędzy, korzysta z pie-
niędzy podatników, idąc w imieniu 
ministerstwa na rozmowy, w któ-
rych mówi, że dzisiaj Polski to już 
właściwie nie ma. Dzisiaj kadra kie-
rownicza, nie tylko spółek Skarbu 
Państwa, jest dobierana na zasadzie 
przynależności partyjnej obecnej 
koalicji. Nic to nie ma wspólnego z 
kompetencjami. Wybiera się mier-
nych, biernych, ale wiernych. (...) 
Jak nie jesteś w partii, jak nie jesteś 
w Platformie, jak nie jesteś w PSL-
u, to nie dostaniesz zatrudnienia, a 
jak jesteś – to żyje ci się lepiej. To 
wszystko, co 34 lata temu było na-
szymi ideami, musimy dokończyć. 
To wszystko, o co walczyli w tam-
tym czasie robotnicy, nie jest jesz-
cze dokończone, szczególnie jeśli 
chodzi o podmiotowość obywateli, o 
podmiotowość pracowników – pod-
kreślał Kolorz, otrzymując oklaski 
od zgromadzonych związkowców i 
mieszkańców Jastrzębia.

O postulatach z 1980 roku mó-
wił również Piotr Duda, krytykując 
ostatnie słowa prezydenta Lecha 
Wałęsy na temat treści robotniczych 
żądań. Pierwszy przewodniczący 
Związku nie tak dawno stwierdził, 
że postulaty sierpniowe stanowiły 
jedynie „straszak” na komunistów. 
- To jest jakiś cynizm ze strony pana 
prezydenta Lecha Wałęsy, bo te po-
stulaty były, są i będą do realizowa-
nia, i dalej obowiązują – stwierdził, 
podkreślając po raz kolejny, że nie 
zgadza się z dzieleniem „Solidarno-
ści” na „pierwszą” i „drugą”, i że nikt 
nie może zmusić „S” do „zwinięcia 
sztandarów”, co niegdyś postulował 
Lech Wałęsa. 

Marek Jurkowski

3 WRZEŚNIA w Jastrzębiu-Zdroju odbyły się obchody 34. rocznicy zawarcia porozumienia przez strajkujących górników z 
komunistyczną władzą. Protestujący wywalczyli wtedy m.in. wolne soboty i zniesienie nieludzkiego systemu czterobrygado-
wego (praca przez 7 dni w tygodniu).
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KOŁOWO:
 1)  Nałożnice szejka
    5)  1/100 marki niemieckiej
          przed euro
          9)  Włókno syntetyczne
           10) Polskie włókno
                  poliestrowe
                 11) Podstawa pomnika
                   12) Opera Rachmaninowa
                    13) Szwedzki port nad  
                          Bałtykiem
                     14) Samosąd
                    15) Skojarz z iperytem
                    16) Muza z kitarą
                     17) Kolekcja np.                   
                          znaczków
                    18) Mały samochód
                         terenowy

                        DOŚRODKOWO:
                         1) Na końcu wędki
                       2) Łapie bezpańskie psy
                      3)  Adam, skoczek
                          narciarski
                   4) Na tacce w smażalni
                 5) Rysunek słojów na
                    drewnie
               6) Bezład, chaos
           7) Specjalista od budowy
               Ziemi
       8) Składnik lekkich stopów

KOŁOWA LUBELSKA
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PIONOWO:
 1) Ruch religijny w XVI w.
     zapoczątkowany przez
     Marcina Lutra  
 2) Deklaracja, oświad- 
     czenie rządowe
 3) Wcielenie, ucieleś-
     nienie (np. bóstwa)
 4) Bierze udział w grze
     podwójnej
 5) Repeta
 6) Napełnienie szklanki
     wodą
 7) Fant lub kaucja
 8) Metr sześcienny
 9) Wielka pustynia
     w Mongolii
 10) „Dusiciel” na
       ramionach
       damy

     WZDŁUŻ LINII:
      1) Wędrówka dusz
      4) Doniesienie
      5) Zniekształcenie
      6) Skłodowska lub
          Szymborska
      7) Wkładana między kartki
      8) Zniesławienie, brudzenie
    9) Imię Holoubka
 10) Bób  koński
 11)  Pas przy
     kimonie
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Stanisława Jerzego Leca.

POCIĄG
Pociąg jadący z prędkością 100 km na godzinę
wjeżdża do tunelu o długości 5 km. Długość
pociągu wynosi 250 metrów.
Ile czasu pociąg będzie przejeżdżać przez tunel
od chwili, gdy przód pociągu wjeżdża do tunelu
do chwili, gdy tył pociągu opuszcza tunel?

W rozwiązaniu należy podać te wyrazy, w których występuje litera Ó.
Cztery ostatnie litery ciągu liter położonych 6 poziomo tworzą
imię znanej postaci historycznej. Znajdź i podaj to imię.

UZUPEŁNIJ SZEREG
Uzupełnij trzeci wiersz brakującą liczbą:

        15       10       11        8
          4         2         6        4
          ?       64       25      16

PRZYSŁOWIE
Z podanego poniżej znanego polskiego przysłowia
usunięto wszystkie samogłoski. Czy potrafisz je pra-
widłowo odczytać?

         PCHLBSTW GRSZ NŻ TRCZN

< poprzedni następny >

http://krzyzowki.pnet.pl/

Rozwiązanie krzyżówki panoramicznej prosimy 
przesyłać na adres: Sekcja Krajowa Górnictwa 
Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność”, ul. Floria-

na 7, 40-286 Katowice lub drogą mailową: redak-
cja@solidarnoscgornicza.org.pl
Wśród nadesłanych odpowiedzi wylosujemy nagro-

dy. Miłej zabawy.
Rozwiązanie hasła w sierpniowej krzyżówce 
brzmi: Każda nowa epoka wnosi erratę do starych 

legend. Nagrody wylosowali: Lidia Sander z Jeleś-
ni oraz Andrzej Chojecki z Wodzisławia Śląskiego. 
Gratulujemy. Nagrody prześlemy pocztą. 

O przywrócenie ducha pracy ludzkiej apelował na Jasnej Górze abp Edward Ozorowski. Z udziałem kilkunastu tysięcy osób, 
głównie członków „Solidarności”, na Jasnej Górze odbyła się 32. Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy. Tegoroczne spot-
kanie było dziękczynieniem za ogłoszenie ks. Jerzego Popiełuszki patronem NSZZ „Solidarność” i błaganiem o jego rychłą 
kanonizację. Modlitwie towarzyszyły relikwie serca tego zamordowanego przez komunistów duszpasterza robotników.

Relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki 
dla Jaworzna
Na wniosek NSZZ “Solidarność” złożony do Watykanu za pośrednictwem 
Episkopatu Polski, Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 
upoważnienia Papieża Franciszka podjęła decyzję o ustanowieniu naszego 
kapelana, bł. ks. Jerzego Popiełuszki patronem Niezależnego Samorząd-
nego Związku Zawodowego “Solidarność”.

JASNA GÓRA  32. Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy

Nie można człowieka 
sprowadzić do efektu, do cyfry...

METROPOLITA białostocki podkreślił w 
kazaniu, że dziś potrzeba przywrócenia 
pracy jej ducha. – Aby pracę wykony-
wać właściwie, człowiekowi potrzebny 
jest duch pracy ludzkiej. Praca posiada 
charakter przedmiotowy i podmiotowy. 
Rys przedmiotowy wyznacza to, co się 
robi, a podmiotowy przypomina, że naj-
ważniejszy jest człowiek – mówił abp 
Ozorowski. Podkreślał, że „nie można 
człowieka sprowadzić do efektu, do cy-
fry, do wyizolowanego życia dla zysku”.

Podobnie jak dusza ożywia ciało 
człowieka, tak duch pracy czyni ją żywą 
– wyjaśniał kaznodzieja. Zauważył, że 
bez właściwego ducha praca staje się 
bezduszna i martwa. –Trzeba zabiegać 
o to, by duch pracy ożywiał prawodaw-
stwo, był obecny w umysłach polityków 
i biznesmenów, by kierował postawą 
każdego człowieka – wołał abp Edward 
Ozorowski.

Przed Mszą św. do zebranych prze-
mówił Piotr Duda, przewodniczący Ko-

misji Krajowej NSZZ Solidarność.
– Za to, że głośno i skutecznie upo-

minamy się o prawa pracownicze, o 
godność człowieka pracy, jesteśmy bru-
talnie atakowani. Sprawujący rządy w 
naszym kraju wspierają działania ludzi, 
którzy wypowiedzieli wojnę związkom 
zawodowym, ale my związkowcy „So-
lidarności” mówimy za przykładem ks. 
Jerzego: ‘zło dobrem zwyciężaj’. Nasz 
upór i konsekwencja powoli przynosi 
efekty, o które zabiegamy od wielu lat. 
Ale oprócz spraw pracowniczych musi-
my dziś bronić prawdy i prawa do naszej 
historii, naszego dorobku i sztandaru. 
Dziś próbuje się pisać historię na nowo 
mówiąc, że ‘Solidarność’ nie była związ-
kiem zawodowym, tylko bliżej nieokre-
ślonym ruchem społecznym, że była ta 
prawdziwa „Solidarność”, która wywal-
czyła Polsce wolność i skończyła się w 
1989 roku, a to, co jest dzisiaj, to tylko 
krzykacze i karły. Na koniec wmawia 
się nam, że marzenia strajkujących ro-

botników, spisanych w 21. postulatach 
były tylko straszakiem na komunistów 
i już dawno stały się nieaktualne. Nie 
zgadzamy się z tym! ‘Bez względu na 
to jaki wykonujesz zawód, jesteś czło-
wiekiem, aż człowiekiem’ – to także 
słowa bł. ks. Jerzego, słowa które tak 
bardzo nabrały swojego znaczenia w 
dzisiejszych czasach, tak trudnych dla 
polskiego pracownika: wydłużenie wie-
ku emerytalnego, elastyczny kodeks 
pracy, umowy śmieciowe, bezkarność 
i powszechne łamanie praca przez pra-
codawców, szykanowanie i wyrzucanie 
z pracy za działalność związkową – to 
tylko niektóre bardzo powszechne u 
nas zjawiska. „Solidarność” nie może 
i nie zostaje obojętna na tą patologię, 
ale „Solidarność” to nie tylko nazwa 
naszego związku zawodowego, to prze-
de wszystkim solidarność między nami 
ludźmi, którzy walczą o lepsze jutro 
dla siebie i swoich rodzin” – wołał ze 
Szczytu Piotr Duda.

DEKRET został odczytany podczas 
rocznicowej mszy św. w Bazylice św. 
Brygidy w Gdańsku przez Metropolitę 
Gdańskiego ks. Abp Sławoja Leszka 
Głodzia.

– Ksiądz Jerzy oddał życie, aby Soli-
darność mogła żyć i zawsze jest z nami. 
Od teraz nie tylko jako nasz kapelan, ale 
i patron – powiedział szef Związku Piotr 
Duda. – To wspaniały dzień – dodał.

Decyzję o złożeniu takiego wniosku 
podjął Krajowy Zjazd Delegatów w paź-
dzierniku 2010 roku we Wrocławiu.

Podczas uroczystej mszy św. w 
Bazylice św. Brygidy zostały poświę-
cone relikwiarze bł. Ks. Jerzego Popie-
łuszki. Jeden z nich trafi do Jaworzna. 
Relikwie z rąk ks. Abp Sławoja Leszka 
Głodzia odebrała jaworznicka delega-
cja: Waldemar Sopata przewodniczący 
NSZZ Solidarność Sekcji Terenowej 
miasta Jaworzno wraz z zastępcą prze-
wodniczącego KK NSZZ Solidarność 
Bogdanem Bisiem a także Prezydentem 

Miasta Jaworzna Pawłem Silbertem. 
W kolegiacie św. Wojciecha i Kata-
rzyny w Jaworznie są już ufundowane 
przez jaworznicką Solidarność popiersi 
św. Jana Pawła II oraz bł. Ks. Jerzego 
Popiełuszki, a już wkrótce kolegiata 
wzbogaci się o relikwie patrona NSZZ 
Solidarność.

– To duże wyróżnienie dla naszego 
miasta oraz  dla jaworznickich struktur 
Solidarności. To NSZZ Solidarność mia-
sta Jaworzno wystąpiła do Kurii Metro-
politalnej w Białymstoku. W przyszłym 
roku w 35 rocznicę powstania NSZZ 
Solidarność planowane jest uroczyste 
wprowadzenie relikwii bł. Ks. Jerzego 
Popiełuszki. Relikwie te będą na stałe 
przypominać wielką postać dla kolej-
nych pokoleń jaworznian – nie ukrywają 
zadowolenia związkowcy Solidarności z 
ZG Sobieski, których poczet sztandaro-
wy był obecny podczas gdańskich uro-
czystości. 

jm
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„Pudło” dla Osowskich

KOKSOWNIA PRZYJAŹŃ

6 WRZEŚNIA w Siamoszycach 
odbył się piknik rodzinny z oka-
zji 25-lecia powstania NSZZ 
Solidarność Koksowni Przyjaźń. 
Pogoda dopisała, więc wszyscy 
goście mogli wesoło i aktywnie 
spędzić czas na świeżym po-
wietrzu, a bawiło się ponad 700 
członków związku z rodzinami. 
Ciepłej, rodzinnej atmosfery do-
pełniały liczne zabawy i konkur-
sy dla całych rodzin. Wspaniałej 
zabawie i okrzykom radości nie 
było końca, szczególnie gdy na 
scenie pojawiła się gwiazda pik-
niku, którą był Paweł Kukiz. 

red

„BRZESZCZE” ZAWODY WĘDKARSKIE

Jubileuszowy 
piknik

6 września odbyły się zawody wędkarskie z okazji 34. rocznicy po-
wstania NSZZ „Solidarność” o puchar NSZZ „Solidarność” KWK 
„Brzeszcze”.
ZAWODY zostały zorganizowane 
wspólnie z Towarzystwem Węd-
karskim „Sazam” (świętującym 
w tym roku swoje 15-lecie) na 
„Stawie Górnym” w Wilczko-
wicach. W zawodach grupa 40 
wędkarzy zmagała się o złowie-
nie „Dużej Ryby”. Jednak w dniu 
zawodów większe ryby odmówiły 
współpracy wysyłając swoich 
mniejszych przedstawicieli, któ-
rych złowiono znaczną ilość.

Po zakończeniu połowu, ko-
misja sędziowska przystąpiła do 
ważenia złowionych ryb, które 
następnie wróciły do stawu. Oka-
zało się, że „pudło” w tych zawo-
dach przypadło rodzinie Osow-
skich. Zwycięzcą został Jarosław 
(waga 6580g), a tuż za nim upla-

sowali się Przemysław (waga 
5400g) i Andrzej (waga 4380g). 
Na dalszych punktowanych miej-
scach znaleźli się: Krzysztof Bu-
cki,  Grzegorz Wolant i Dariusz 
Chodurek. 

jac


