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Delegaci Zjazdu wybrali

Ten Zarząd nie sprawdzał się od początku Duda nadal przewodniczącym „S”
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KAZIMIERZ-JULIUSZ

BRUKSELA Przyjęto nowy pakiet klimatyczny

WARSZAWA Manifestacja górniczych związków zawodowych

Wątpliwy sukces

Przywódcy Unii Europejskiej przyjęli nowy pakiet klimatyczny, który wyznacza
unijny cel redukcji gazów cieplarnianych o 40 proc. w 2030 r. Polska zgodziła się
na ten pakiet, a to oznacza, że wyrok na polskie kopalnie już zapadł!
– Po decyzjach Rady Europejskiej, będzie niezwykle trudno zrealizować zapowiedzi
rządu o tym, że podstawą polskiej energetyki będzie węgiel, gdyż każda inwestycja węglowa po wprowadzeniu wynegocjowanych rozwiązań będzie obarczona
ogromnym ryzykiem rosnących cen CO2 - uważa Bolesław Jankowski, wiceprezes
firmy doradczej EnergSys.

więcej strona 11
Górnicy wsparli mieszkańców Białych Błot

Iskierka nadziei
strona 5

Zamknąć nielegalne składy węgla!

strony 6-7

Pod takim hasłem zaprotestowali wspólnie związkowcy górniczej „Solidarności”
i mieszkańcy Białych Błot, którzy od dwóch lat walczą o zamknięcie działającego
na ich terenie nielegalnego składu rosyjskiego węgla.
- W naszym interesie jest, by państwo polskie zrobiło wreszcie porządek z nielegalnie działającymi składami węgla, które, wprowadzając dumpingowe ceny
sprowadzanego ze Wschodu węgla, niszczą rodzime górnictwo, szkodzą okolicznym mieszkańcom i polskiej gospodarce - tak Jarosław Grzesik, szef górniczej
Solidarności tłumaczy swój udział w manifestacji.
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fakty i opinie

MITYCZNA POMOC

komentarz

Jarosław Grzesik

Czas skończyć z utartym stereotypem, iż polski podatnik dopłaca do pracy górnika!

Wirus hipokryzji
- Apeluję do kolegów w spółkach węglowych: nie
szukajcie łatwych rozwiązań. Nikt nie pomoże górnictwu, jeżeli nie pomoże sobie samo - powiedział pewien
były (?) polityk podczas Kongresu Nowego Przemysłu.
Gdyby nie fakt, że dzisiaj pełni funkcję wiceprezesa w
jednym z koncernów energetycznych, słowa te można
by przypisać komuś, kto nie ma zielonego pojęcia o relacjach cenowych węgla i energii w ostatnim czasie.
Komentarz dotyczył koncepcji wsparcia przeżywającego trudności górnictwa przez bogatą energetykę, a
konkretnie - wyrażał sprzeciw wobec takich pomysłów,
zaś człowiek, który nie bał się kompromitacji, wypowiadając tę opinię, to Aleksader Grad, były minister
skarbu, wiceprezes Tauron Polska Energia.
Pan wiceprezes zasugerował, że górnictwo powinno pomóc sobie samo, „często poprzez krew, pot i
łzy”. Krytykuje też „szukanie łatwych rozwiązań” przez
branżę górniczą. Ciekawe, że nie dostrzega dążenia do
łatwych rozwiązań - a ściślej: łatwego zysku - we własnej branży i może nawet u samego siebie…
Dla byłego ministra, a dziś wiceprezesa, normalne
jest, że gdy ceny węgla na światowych rynkach spadają, firmy energetyczne podwyższają ceny energii. Za
to sytuacja, gdy sektor wydobywczy, na którym energetyka wcześniej się wzbogaciła, oczekuje wsparcia w
skrajnie trudnej sytuacji, już normalna nie jest i ma być
próbą obarczania energetyki problemami górnictwa.
Ba, nie pamięta, że nie tak całkiem niedawno, gdy ceny
węgla na rynkach światowych poszybowały ostro do
góry rodzima energetyka otrzymywała polski węgiel po
cenach dużo niższych niż światowe.
Eksminister nie jest w stanie wyobrazić sobie sytuacji, w której sektor wydobywczy, pozbawiony jakiejkolwiek pomocy, zwyczajnie upadnie, a węgiel trzeba
będzie zacząć sprowadzać skądinąd. Siedzibę koncernu natomiast z pewnością odwiedzą wszyscy ci, którzy
stracili miejsca pracy, bo ich kopalnie zostały zamknięte, m.in. wskutek postawy i pazerności sektora energetycznego. I mogą nie mieć ochoty na dyskusję.
Wirus hipokryzji, zdiagnozowany u wiceprezesa koncernu Tauron Polska Energia, najwyraźniej przenosi się na
innych prominentów, i to zajmujących się naszą branżą na
co dzień, a nie - jak były minister - tylko od święta.
Oto Zarząd Kompanii Węglowej SA wyraził zaniepokojenie „unikaniem prowadzenia dialogu społecznego” przez organizacje związkowe. Zaskakujące pismo
takiej treści, podpisane przez samego prezesa Kompanii, otrzymali przewodniczący wszystkich kompanijnych central zawodowych. Żeby było jeszcze ciekawiej,
niemal równocześnie Zarząd przyjął plan naprawczy dla
firmy w wersji oprotestowanej przez związki zawodowe. Tutaj miejsca na dialog nie było…
Słowa prezesa Tarasa są przykładem jeszcze większej obłudy, bo sprzeczność pomiędzy treścią pisma
przesłanego związkowcom a decyzjami podejmowanymi przez Zarząd pod jego kierownictwem nastąpiła
niemal równocześnie.
I jak trudno byłoby powiedzieć cokolwiek pozytywnego na temat zarządzających Kompanią już wcześniej,
o tyle oryginalne podejście do kwestii dialogu społecznego jest, mimo wszystko, nowością.
Kilka tygodni temu pracodawca kilkakrotnie zapraszał przedstawicieli strony społecznej na spotkania
rzekomo konsultacyjne, oczekując od związkowców
opinii na temat wersji planu naprawczego, których ci
wcześniej nie widzieli na oczy. Jednocześnie, „za plecami” strony związkowej, układano plany wyprzedaży
pojedynczych zakładów należących do Kompanii, czemu związkowcy otwarcie się sprzeciwiali.
O tym, że ten niebezpieczny wirus rozprzestrzenia
się w zaskakująco szybkim tempie świadczą również
wypowiedzi innych zainfekowanych. Niedawne stwierdzenie wiceministra Tomczykiewicza, że “związki stoją
obok”, odmawiając rzekomo współpracy brzmi co najmniej cynicznie, żeby nie powiedzieć prowokacyjnie. Z kolei radosny szczebiot premier Ewy Kopacz, jakoby polska
delegacja osiągnęła “ogromny sukces negocjacyjny” w
trakcie klimatycznego szczytu świadczy, że nie jest to
już tylko niegroźna infekcja, ale poważna choroba, skoro
klęskę uznaje za sukces.

W ostatnim czasie pojawiło się wiele kłamliwych opracowań dotyczących pomocy
publicznej dla górnictwa węgla
kamiennego. Jeden z nich, raport Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych stwierdza,
że polskie górnictwo węgla w latach 2010-2013 dostało 22 mld
zł subsydiów, rozumianych jako
różne formy pomocy publicznej!
Rocznie wsparcie budżetowe i z
programów operacyjnych sięga
natomiast 1,1 mld zł. Najczęstsze manipulacje polegają na
tym, że pod określenie sektorowej pomocy publicznej wrzuca
się emerytury górniczej, łącznie z emeryturami tzw. starego
portfela. Czasami przeciwnicy
górnictwa węglowego m.in. ekolodzy z Greenpeace dorzucają
do kosztów działalności górniczej wszelkie wydatki związane
z ochroną środowiska (niezależnie od tego, że górnictwo ponosi
bieżące koszty środowiskowe), a
nawet z służbą zdrowia m.in. wydatki na leczenie chorób układu
oddechowego wśród Polaków!
A jak jest w rzeczywistości?
Pomoc publiczna dla górnictwa
jest zakazana w świetle unijnych regulacji prawnych. Decyzja Rady z dnia 10 grudnia 2010
r. w sprawie pomocy państwa,
ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla,
umożliwia pomoc publiczną w
przypadku, jeśli dana jednostka produkcyjna stanowi część
planu zamknięcia najpóźniej
na dzień 31 grudnia 2018 r. W
świetle tych zapisów możliwa

była ostatnio pomoc dla likwidowanej kopalni “KazimierzJuliusz”. Pomoc ta w istocie jest
udzielana przez Państwo Spółce
Restrukturyzacji Kopalń, która
każdego roku otrzymuje środki
budżetowe na rzecz likwidacji
zamkniętych kopalń.
Spółki węglowe nie otrzymują pomocy publicznej. Wyjątkowo, w 2010 r. Komisja Europejska zgodziła się na wsparcie
inwestycji początkowych, polegających m.in. na dotarciu do
nowych złóż. Spółki węglowe
otrzymały wówczas 400 mln.
zł. Z tego dobrodziejstwa skorzystaliśmy jednak pierwszy
i ostatni raz. Wprawdzie rok
później Komisja Europejska wyraziła zgodę na pomoc dla polskich spółek z sektora górnictwa
węgla kamiennego w latach
2011-2015. Miałyby otrzymać
ok. 2,5 mld zł wsparcia m.in. na
zadania dotyczące zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym
oraz pożarowym w trakcie oraz
po zakończeniu ich likwidacji;
naprawianie szkód wywołanych
działaniem zlikwidowanego zakładu górniczego, w tym szkód
powstałych w wyniku reaktywacji starych złóż i finansowanie górniczych uprawnień do
bezpłatnego węgla lub rent wyrównawczych. Jednak jak dotąd
nikt przedsiębiorcom górniczym
nie udzielił z tego tytułu pomocy
i wszystko wskazuje, że ta pomoc nie zostanie im udzielona.
A jak wygląda sprawa pomocy publicznej w Polsce?

Według raportu Urząd
Ochrony Konkurencji i Konsumentów wartość pomocy publicznej w 2013 roku wyniosła
21,42 mld zł, wobec 21,80 mld
zł rok wcześniej. Jak zaznacza
UOKiK ogólna kwota pomocy
uwzględnia pomoc udzieloną
w sektorze transportu, która
w 2013 r. wyniosła 4,9 mld zł
– czyli o ponad 1 mld więcej niż
rok wcześniej, a 65 proc. trafiło
do spółek kolejowych.
Najczęściej stosowaną formą pomocy były, podobnie jak
w latach poprzednich, ulgi podatkowe i dotacje, które stanowiły aż 97,8 proc. wartości
pomocy.
Największym beneficjentem
pomocy (z uwzględnieniem pomocy w transporcie) były Przewozy Regionalne – 1,77 mld zł,
PKP Intercity – 0,60 mld zł.
Następnie: Spółka Restrukturyzacji Kopalń (0,37 mld zł),
PGE Górnictwo i Energetyka

Konwencjonalna (0,32 mld zł),
Telewizja Polska (0,28 mld zł).
Ciekawe, że największym beneficjentem sektorowym pomocy
publicznej była niezwykle rentowna branża energetyczna,
która uzyskała z budżetu ponad
1,5 mld zł (głównie z tytułu rekompensat za rozwiązanie kontraktów długoterminowych).
Jednak i tak to jest nic przy
tym, z jakim ulg korzystają
każdego roku wielkie sieci handlowe. Sprawa podatków dla
sieci handlowych jest od lat tajemnicą poliszynela. Fundacja
Republikańska “na podstawie
danych ze sprawozdań finansowych porównała obroty sieci
handlowych do odprowadzanej
kwoty CIT. Z analizy wynika,
że większość monitorowanych
firm podatku dochodowego nie
płaci, mimo wielomiliardowych
obrotów.

podanych informacji wymaga bowiem
sprostowania, ponieważ nie opisuje
w rzeczywisty sposób sytuacji której
dotyczy artykuł. Nie dostrzegam tutaj
jakiejkolwiek złej woli ze strony Pana
Redaktora, ale odnosząc się do treści
publikacji poczuwam się do obowiązku
dostarczenia opinii publicznej ważnych
informacji które pozwolą na bardziej
bezstronne i mniej emocjonalne spojrzenie na opisywane problemy. To co
najpilniej wymaga sprostowania, aby
Czytelnicy publikacji zamieszczonej
w Gazecie Wyborczej uzyskali dostęp
do prawdziwych i faktycznie ścisłych
informacji, przekazuję zatem w kilku
poniższych punktach:
1) organizacje związkowe zawsze
broniły i nadal bardzo silnie bronią praw
pracowniczych Załogi Kopalni. Nie było
i nie ma zgody na takie zorganizowanie
pracy Kopalni, aby górnicy obligatoryjnie musieli przez cały rok pracować
przez 7 dni w tygodniu. Jednakże jako
odpowiedzialna grupa pracowników
KHW S.A. – założyciele Górniczej Spółdzielni Pracy- bez względu na przynależność związkową czy też inną mamy
świadomość, iż Kopalnia jest specyficznym zakładem pracy, w którym
człowiek konkuruje z nieokiełznaną naturą, która rządzi się swoimi prawami.
Dlatego właśnie istnieje konieczność

zapewnienia wykonywania szeregu
prac towarzyszących wydobyciu także
w dni ustawowo wolne od pracy; i nie
chodzi tutaj wyłącznie o prowadzenie
samego wydobycia węgla w dni wolne.
I taka właśnie jest geneza powstania
Górniczej Spółdzielni Pracy: nieprawdą
jest, iż Górnicza Spółdzielnia Pracy z
Mysłowic jest prywatną firmą założoną
przez „Solidarność”, która pod ziemią
zatrudnia swoich działaczy. Górnicza
Spółdzielnia Pracy jest inicjatywą pracowników KWK Mysłowice (obecnie
działa ona w strukturach KHW S.A.), a
nie związku zawodowego Solidarność.
Górnicza Spółdzielnia Pracy powstała
w 2008 roku jako klasyczna spółdzielnia pracy działająca w oparciu o Prawo
Spółdzielcze. Założycielami Spółdzielni
byli nie tylko członkowie Solidarności
(obecnie jest ponad 100 osób fizycznych), którzy są członkami Spółdzielni
i należą do różnych Związków Zawodowych działających w KHW S.A. Jednocześnie muszę zaznaczyć, że NSZZ
Solidarność KWK Mysłowice nigdy nie
prowadziła i nie prowadzi działalności
gospodarczej.
2) Ważną informacją wymagającą
dodatkowego i odrębnego sprostowania poprzez podanie prawdziwych
faktów jest potwierdzenie, iż Górnicza
Spółdzielnia Pracy zatrudnia przy pra-

cach weekendowych wszystkich chętnych do tego pracowników kopalni bez
względu na ich przynależność związkową. Spółdzielnia, co bardzo ważne,
działa ściśle w ramach obowiązującego
prawa, zawsze mając na uwadze przestrzeganie zasad bezpiecznej organizacji pracy, oraz co najbardziej oczywiste
ale jak widzę wymaga dodatkowego
podkreślenia – całkowitej dobrowolności pracy podejmowanej w dni wolne.
3) Sprostowania wymaga także
stwierdzenie zawarte w artykule, iż
górnicy „przez pięć dni w tygodniu
fedrują węgiel jako górnicy kopalni
Mysłowice-Wesoła, a w weekendy
robią to samo, ale pod szyldem GSP”.
Otóż pracownicy Górniczej Spółdzielni
Pracy, podczas prac weekendowych
nie realizują zadań produkcyjnych.
Oznacza to naprawdę że nie fedrują węgla, a jedynie wykonują prace
związane z przygotowaniem produkcji
i wykonywaniem między innymi prac
remontowych. Dodajmy też niezwykle
ważną w obecnych czasach informację, że wykonywanie prac w dni wolne
odbywa się w oparciu o zatrudnianie
wyłącznie na umowach o pracę, a nie
tak zwanych umowach śmieciowych,
co także jest faktem o dużym znaczeniu społecznym.

jac

SPROSTOWANIE
Szanowni Państwo,

Z zainteresowaniem odnotowałem
pojawienie się w dniu 15 października
na łamach Gazety Wyborczej oraz na
portalu internetowym wyborcza.pl
artykułu autorstwa Pana Redaktora
Marcina Pietraszewskiego, zamieszczonego pod tytułem: „Fedrowanie
w metanie: „Wyborcza” poznała
raporty, przeczą oficjalnej wersji”.
Cieszy mnie, jako przewodniczącego NSZZ „Solidarność” w Kopalni
Mysłowice-Wesoła zainteresowanie
mediów kwestiami które dotyczą górnictwa, ponieważ w sytuacji w której
Polska nie ma innych technologii
masowej produkcji energii elektrycznej i cieplnej – dla górnictwa nie ma
żadnej rozsądnej alternatywy. Dlatego
uważam, że każde zainteresowanie
mediów jest cenne, zwłaszcza jeżeli
pomaga, przy zachowaniu bezstronności, budować klimat społecznej
akceptacji dla istnienia oraz dalszego
rozwoju branży górnictwa węgla kamiennego. Zatem mając na uwadze
ważny interes społeczny, dotyczący
w pierwszym rzędzie bezpieczeństwa
energetycznego Polski, uważam za
konieczne aby odnieść się do niektórych tez oraz informacji podanych w
powyżej wskazanym artykule. Szereg

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

Czy tej tragedii
można było uniknąć?

Wygląda na to, że ostatnie tragedie w kopalniach „Halemba” i „Śląsk” nie były wystarczającą lekcją dla osób odpowiedzialnych za pracę górników. Wszystko wskazuje, że w KWK „Mysłowice-Wesoła” gdzie zginęło pięciu górników również zlekceważono podstawowe zasady
bezpieczeństwa pracy pod ziemią.
Przypomnimy, 6 października
br. w KWK „Mysłowice-Wesoła”, w
ruchu „Wesoła”, doszło do zapalenia metanu i prawdopodobnie jego
wybuchu w zrobach. W rejonie zagrożenia znalazło się 37 osób. Objętych wypadkiem zostało 37 pracowników, z czego 36 wyjechało na
powierzchnię. Do szpitala trafiło 31
pracowników kopalni, w tym kilku
w stanie krytycznym. Niestety, po
kilku dniach walki specjalistów z
siemianowickiej oparzeniówki czterech z nich – górnicy w wieku 26,
28, 29 i 32 lat – zmarło w wyniku
poparzeń. Ciało jednego górnika
ratownicy znaleźli w kopalni dopiero po 12 dobach akcji poszukiwawczej.
Na oddziale intensywnej terapii
szpitala przebywa jeszcze trzech poparzonych górników. Stan ich zdrowia lekarze określają jako ciężki.
Czy poznamy prawdę co wydarzyło się w poniedziałek w kopalni
Mysłowice-Wesoła? Zapewne długo
będziemy czekać na wyniki mozolnego dochodzenia. Jedno nadzoruje
Prokuratura Okręgowa w Katowicach, drugie 20-osobowa komisja
powołana przez Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach.
Według relacji górników dyrekcja kopalni od dawna wiedziała o
tym, że w wyrobisku istnieje zagrożenie wybuchem. Z nieoficjalnych
informacji wiadomo, że piątek doszło do zgłoszenia – poinformowano, że doszło do pożaru ściany w
wyrobisku. Oficjalnie nie wpłynęło
do WUG zgłoszenie o pożarze endogenicznym, choć jest to obowiązek.
Według przedstawicieli Katowickiego Holdingu Węglowego w
kopalni prowadzone były prace
profilaktyczne polegające m.in.
na wietrzeniu wyrobisk z metanu. Dlatego przy pracach profilaktycznych można było wysłać ekipę
mierników, ratowników i załogę do
fedrunku. Dziś trudno wyrokować
czy w sposób ewidentny zignorowano zasady bezpiecznej pracy czy
może jednak nastąpił nieoczekiwany, nagły wypływ metanu ze zro-

ZABÓJCZY
METAN
Największe katastrofy górnicze
w ostatnich 40 latach, w których
metan przyczynił się do śmierci
górników:
28 czerwca 1974, KWK Silesia
w Czechowicach-Dziedzicach:
34 górników zginęło w wyniku wybuch
metanu podczas rabowania ściany.
22 grudnia 1985, KWK Wałbrzych:
18 górników zginęło w wyniku wybuchu metanu i pyłu.
22 grudnia 1985, KWK Mysłowice:
19 górników zginęło w wyniku wybuchu metanu i pyłu.
4 lutego 1987, KWK Mysłowice:
17 górników zginęło w wyniku wybuchu metanu i pyłu.

bów ściany. Na domiar złego, kilka
tygodni wcześniej wylewu doznał
naczelny inżynier kopalni, facet o
ogromnym doświadczeniu, jak i
wyjątkowym rozsądku jak twierdzą
nasi rozmówcy. Niewykluczone, że
jego nieobecność w kopalni miała
feralny wpływ na proces zarządzania produkcją.
Trudno dziś dywagować. Ba,
trudno jest mówić o faktach, kiedy
mieszają się one z ogromnymi emocjami, rozpaczą bliskich zmarłych i
poszkodowanych górników.
– On nie musiał zginąć. To, co
się wydarzyło, to zbrodnia, jaką na
tym młodym chłopaku, na dziecku,
wyrządziła kopalnia. Górnicy są
niewolnikami, są zmuszani do wielu
rzeczy. Tak było zawsze. Ale kiedyś
był kodeks pracy, a teraz tylko liczy
się zysk. To życie, młode życie tego
dziecka, nie było warte tych 200 zł,
jakie miał dostać za to, że poszedł na
śmierć – mówił podczas pogrzebu
pierwszej z ofiar, 26-letniego Łukasza Wasztyla emerytowany górnik.
Być może tej strasznej tragedii
udałoby się uniknąć, gdyby decydenci potrafili wyciągać odpowiednie wnioski z przeszłości. Nie cho-

NSZZ „Solidarność” z kopalni „Mysłowice-Wesoła”
rozpoczęła zbiórkę pieniędzy na pomoc w leczeniu
górników, którzy ulegli poparzeniom w wyniku zapalenia
się metanu. Związkowcy zaapelowali do wszystkich ludzi
dobrej woli o wsparcie dla poszkodowanych. Środki można
wpłacać na konto powstałego w 2000 roku z inicjatywy
„S” Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Zdrowia i Pomocy
Społecznej w Mysłowicach. Celem Stowarzyszenia jest
m.in. finansowa pomoc ludziom w trudnych sytuacjach
życiowych spowodowanych chorobą lub wypadkiem.
Podobny apel miał miejsce po katastrofie w KWK
„Wujek” Ruch „Śląsk” pięć lat temu (zginęło wówczas 20
górników, a ponad 30 zostało rannych). Dzięki hojności

dzi wcale o wspomniane tragedie
„Halembie” i „Śląsku”. Wystarczyło
wyciągnąć odpowiednie wnioski z
tragicznego zdarzenia, które miało miejsce w styczniu 2008 r. na
„Wesołej”. W wyniku samozapalenia się węgla, w otamowanej części chodnika IX wsch. i przecince
ściany 558 w przystropowej części
pokładu 510, na poziomie 665 m,
doszło do zapalenia i wybuchu metanu. Podmuch oraz płomień palącego się metanu zapoczątkowały
wybuch pyłu węglowego w rejonie
przecinki badawczej ściany 558
z chodnikiem VIIIa wschodnim.
W wyniku zdarzenia dwóch górników zginęło, jeden na miejscu,
drugi na skutek powikłań w szpitalu. Co ważne, wypadek ten oraz
tragiczne zdarzenie z 6 października br. zaistniały w tym samym
rejonie kopalni.
Czy można było wyciągnąć
odpowiednią lekcję z wcześniejszej tragedii. Jeden z fachowców
podpowiada nam, że mając świadomość tak wysokiej metanowości tego rejonu kopalni można
było zupełnie inaczej projektować
ściany w tym rejonie, z lepszym

darczyńców Stowarzyszeniu udało się wówczas zebrać
niemal 600 tysięcy złotych, co pozwoliło sfinansować
rehabilitację poszkodowanych przez dwa lata.
Leczenie poszkodowanych górników można wesprzeć,
przekazując środki na konto 41 1020 2528 0000 0502 0132
3708 (Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Mysłowicach) z dopiskiem „MysłowiceWesoła”.
W związku z katastrofą w kopalni Mysłowice-Wesoła
zakładowa organizacja NSZZ Solidarność podjęła decyzję
o odwołaniu biesiady oraz karczmy piwnej, które miały się
odbyć 22 i 29 listopada. Podobne decyzje podjęły także
inne komisje zakładowe naszego związku.

systemem wentylacji. Chodzi o system wentylacji na krótkie „y”, z budową chodnika wygrodzeniowego,
który zapewnia znacznie skuteczniejsze odprowadzanie metanu ze
ściany (jego wykonanie jest także
droższe co pewnie wiele tłumaczy). Przedstawiciele nadzoru górniczego twierdzą, że nie ma jednej
uniwersalnej metody zwalczania
zagrożenia metanowego. W Ruchu „Wesoła” poprawę bezpieczeństwa realizowano m. in. poprzez:
wczesne wykrywanie pożarów oraz
odmetanowanie ściany. 6 października ta metoda nie zdała egzaminu.
A może po prostu zawiedli ludzie,
którzy nadzorowali prace? Po każdej tego rodzaju tragedii odpowiedzialność się rozpływa. Czy i i tym
razem będzie podobnie? Czy za jakiś czas znów będziemy świadkami
kolejnej tragedii górniczej?

10 stycznia 1990, KWK Halemba
w Rudzie Śląskiej:
19 górników zginęło w wyniku wybuchu metanu.
21 listopada 2006, KWK Halemba
w Rudzie Śląskiej:
23 górników zginęło w wyniku wybuchu metanu i pyłu węglowego.
4 czerwca 2008, KWK Borynia w Jastrzębiu-Zdrój:
6 górników zginęło w wyniku wybuchu metanu.
18 września 2009, KWK Wujek Ruch
Śląsk:
20 górników zginęło w wyniku zapłonu i wybuchu metanu.

Jakub Michalski

Z ogromnym smutkiem przyjeliśmy informację
o tragedii w kopalni Mysłowice-Wesoła.

RODZINOM OFIAR KATASTROFY
pragniemy przekazać
wyrazy najgłębszego współczucia
oraz zapewnienie,
że zawsze mogą liczyć na nasze wsparcie
w imieniu
Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego
NSZZ Solidarność
przewodniczący Jarosław Grzesik

wydarzenia



RYNEK WĘGLA Nowe normy jakościowe dla węgla

Na ratunek czy katastrofę?
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę, wprowadzającą normy jakościowe dla węgla. Nowelizacja ustawy o
systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, przyjęta w ekspresowym tempie przez parlament, wprowadza normy
jakości dla paliw stałych - węgla i jego pochodnych. Niestety, sama ustawa jak i projekt rozporządzenia określającego normy
wzbudza już spore kontrowersje.
Projekt ustanawia dla węgla
podobne zasady kontroli, jakie
obowiązują od wielu lat dla benzyny i gazu. Kiedy ustawa wejdzie w
życie, a ma to nastąpić na dniach,
minister gospodarki określi rozporządzeniem normy jakości dla
paliw stałych (czyli węgla), „biorąc
pod uwagę stan wiedzy technicznej
w tym zakresie wynikający z badań
tych paliw, a także doświadczeń
w ich stosowaniu, ze szczególnym
uwzględnieniem ograniczenia emisji gazów cieplarnianych“.
Resort poprosił Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu
o opracowanie stosownych norm.
Jakież było zaskoczenie środowiska
górniczego gdy okazało się, że opracowane normy zamiast promować
polski surowiec w istocie bardziej
sprzyjają rosyjskiemu węglowi.
Normy siarki (0,6 proc.) spełnią
nieliczne polskie kopalnie, maksymalna zawartość popiołu na poziomie10 proc. eliminuje niemal
wszystkie. Tauron Wydobycie, Bog-

danka i część kopalń należących do
Kompanii Węglowej (m.in. Ziemowit i Piast) alarmują, że nowe normy jakościowe węgla wyeliminują
je z rynku.
- Tak długo, dokąd węgiel rosyjski będzie dużo tańszy, będzie bardzo ciężko go wyeliminować. Chyba że zostaną zastosowane jakieś
nadzwyczajne regulacje prawne
- przekonuje Aleksander Sobolewski, dyrektor Instytutu Chemicznej
Przeróbki Węgiel.
Wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński zapowiada twardo, że polskie kopalnie
będą musiały dostosować się do nowych norm. Rodzime zakłady będą
więc musiały postawić na surowiec
lepszej jakości, a to oznacza dodatkowe koszty, czyli kolejny problem
dla branży, która już teraz jest zadłużona na ponad miliard złotych.
Przedstawiciele resortu gospodarki, wydaje się, jakby nieco tonowali swoje wypowiedzi twierdząc,
że projekt „ulegnie zmianom“, ale

co konkretnie zostanie zmienione,
tego nie wiadomo.
Ale nawet bez nieszczęsnych pomysłów IChPW ustawa kiepsko się
broni. Adam Gorszanów, szef Izby
Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla wylicza wiele jej wad.
– Nie ma w ogóle mowy o jakości
węgla brunatnego, którego kilkaset tysięcy ton zużywa się u nas do
celów opałowych. Tymczasem on
ma gorsze parametry niż kamienny. Nie ma też żadnych przepisów,
które określają sposób popierania
próbek węgla do badań (ma to robić
Służba Celna). To jest ewidentny
bubel prawny.
– Od początku uważaliśmy, że
normy jakościowe węgla to tylko
jeden z elementów niezbędnych
działań. Dla skutecznego ograniczenia importu węgla, celowym
byłoby wprowadzenie m.in. kontyngentów ilościowych, pozwoleń
importowych, podatku importowego – związanego z jakością węgla, a
także opłat za emisję CO2 dla węgla

dzielni Pracy nie dotarły żadne niepokojące
sygnały na temat zagrożeń występujących
na ścianie 560, gdzie doszło do tragicznego zdarzenia.
5) Pan redaktor Marcin Pietraszewski
zaznaczył, że Krzysztof Urban jest członkiem rady nadzorczej Stowarzyszenia
na Rzecz Zdrowia i Opieki Społecznej w
Mysłowicach. Chcę podkreślić, że Stowarzyszenie, które jest instytucją pożytku
publicznego nie ma takiego organu kontrolującego. Posiada komisję rewizyjną działającą non-profit. Założone jest przez NSZZ
Solidarność KWK Mysłowice. Pomagać
będzie poszkodowanym górnikom w tragedii z 6 października w dalszej rehabilitacji. Pomagało w tragedii na Kopalni Wujek- Śląsk (Ruch Śląsk) w 2009 roku przez
okres 2 lat aż do wyczerpania środków
finansowych. Celami statutowymi Stowarzyszenia jest niesienie pomocy górnikom

po wypadkach i ludziom wykluczonym
społecznie ze środowiska górniczego.

importowanego. Mało tego, powinniśmy zadbać o to, by kontrole jakościowe odbywały się bezpośrednio u producentów węgla a nie na
granicy, podobnie jak rosyjscy in-

spektorzy kontrolują nasze zakłady
mięsne – uważa Jarosław Grzesik,
szef górniczej Solidarności.

z mediami, w tym z Gazetą Wyborczą w
kierunku przekazywania opinii publicznej
informacji opisującej rzeczywistość polskiego górnictwa w prawdziwy sposób.
Nie mając innych alternatyw wobec węgla
kamiennego, dla zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju
zapraszam także i Gazetę Wyborczą, do
opisywania najtrudniejszych sytuacji w
górnictwie w konstruktywny sposób który
będzie pozbawiony nieprawdziwych i nieścisłych informacji, tak aby unikać próby
manipulowania opinią publiczną. Można
bowiem obecnie odnieść wrażenie, iż od
dłuższego czasu w mediach ogólnopolskich lansowana jest teza, iż to górnicze
związki zawodowe, a w tym zwłaszcza
NSZZ Solidarność są odpowiedzialne za
fatalny stan polskiego górnictwa węgla kamiennego, a wszelkie działania związkowców zmierzają wyłącznie do obrony swoich

partykularnych interesów. Jestem głęboko
przekonany, iż zarówno Pan Redaktor Marcin Pietraszewski jaki cały Zespół Gazety
Wyborczej dostrzega i analizuje fakty w
sposób nie oderwany od towarzyszącego im kontekstu. Podkreślam zatem raz
jeszcze, iż działania Związku Zawodowego
NSZZ Solidarność zawsze miały, i mają
obecnie charakter działań wspierających
dobro oraz interes publiczny. Pozostaję z
nadzieją, ale i z głęboką wiarą, że media
zechcą ten fakt dostrzec i nagłaśniać.

jm

SPROSTOWANIE
ciąg dalszy ze str. 2

4) Wyjaśnienia wymaga tez inne, jak
przypuszczam nie intencjonalnie nieprawdziwe stwierdzenie dotyczące faktów zatrudniania przez GSP pracowników bezpośrednio przed wypadkiem. Otóż w artykule
Pana Redaktora Marcina Pietraszewskiego
przekazano opinii publicznej informację, iż
„z raportów dyspozytorskich wynika też,
że w sobotę i w niedzielę wraz z ratownikami pracowało czterech członków Górniczej
Spółdzielni Pracy z Mysłowic”. Zgodnie ze
stanem faktycznym uprzejmie proszę o
odnotowanie i przekazanie opinii publicznej prawdziwej i sprawdzalnej informacji iż
w weekend poprzedzający tragiczne zdarzenie w KWK Mysłowice-Wesoła pracę
wykonywało jedynie dwóch pracowników
Spółdzielni i nie na feralnej ścianie, a w zupełnie innym rejonie oddziału. Dlatego też
do przedstawicieli władz Górniczej Spół-

W podsumowaniu pragnę podkreślić,
iż głęboko wierzę w dobrą wolę Pana Redaktora Marcina Pietraszewskiego oraz
całego Zespołu Gazety Wyborczej. Podobnie jak związkowcom, dziennikarzom
zależy na ochronie najważniejszych praw
i wartości ważnych społecznie. Zakładam
że podanie w omawianym artykule kilku,
ale za to kluczowych informacji które nie
zostały oparte na prawdziwych faktach nie
jest działaniem zamierzonym czy intencjonalnie wynikającym ze złej woli. Przeżywam, rozumiem i szanuję emocje wynikające z zaistniałej tragedii oraz chęć dotarcia
do przyczyn takiej sytuacji, aby zrobić
wszystko co możliwe żeby do podobnych
zdarzeń więcej nie dochodziło. Raz jeszcze
powtarzam, iż liczę na pełną współpracę

Z górniczym pozdrowieniem
Szczęść Boże
Krzysztof Urban
Powyższy tekst sprostowania Krzysztof Urban
przesłał do redakcji Gazety Wyborczej w związku
z publikacją „Fedrowanie w metanie: „Wyborcza”
poznała raporty, przeczą oficjalnej wersji”.

wydarzenia
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WARSZAWA Manifestacja górniczych związków zawodowych

Iskierka nadziei

Górnicy z większości branżowych central związkowych wzięli udział w manifestacji przeprowadzonej przed budynkiem Sejmu. Pikieta towarzyszyła exposé pani premier Ewy Kopacz.
Po wysłuchaniu exposé związkowa delegacja udała się do Sejmu z petycją, którą odebrał
marszałek Sejmu Radosław Sikorski.
W środowe przedpołudnie, 1
października przed gmachem parlamentu protestowało 4 tysiące górników. Tuż po rozpoczęciu manifestacji głos w Sejmie zabrała pani
premier. Pikietujący wysłuchali jej
słów, m.in. na temat planów nowego gabinetu wobec polskiego
górnictwa i wobec uderzającej we
wszystkie gospodarki oparte na węglu nowej, zaostrzonej wersji Pakietu Klimatycznego, która miała być
dyskutowana podczas najbliższego
szczytu przywódców państw członkowskich Unii Europejskiej.

Rentowność i bezpieczeństwo

– W Polsce węgiel ma strategiczne znaczenie – mówiła szefowa
rządu. – Jedną z pierwszych decyzji, którą podjęłam, jest przyspieszenie prac nad ustawami, które w
mądry sposób połączą trzy zasadnicze cele dotyczące bezpieczeństwa energetycznego Polski. Po
pierwsze: musimy chronić polskie
górnictwo przed nieuczciwą konkurencją. Po drugie: nie ustanę w
wysiłkach, by ta branża stała się
wreszcie rentowna. Unowocześnienie i restrukturyzacja wiedzie do
tego celu. Po trzecie: nie mogę brać
pod uwagę bezpieczeństwa każdej
polskiej rodziny. Polskie domy muszą być ogrzewane, a koszty energii
nie mogą rujnować budżetów domowych. Projektowane regulacje,
którym nadaliśmy szybką ścieżkę
legislacyjną w parlamencie, zakładają koncesjonowanie sprzedaży,
określenie wymogów jakościowych
węgla i zmiany w Prawie zamówień
publicznych preferujące produkty
pochodzenia wspólnotowego. Będziemy także wspierać rozwój nowoczesnych technologii węglowych.
Czas, który zyskamy dzięki wdrożeniu tych regulacji, wykorzystamy
do obniżenia kosztów funkcjono-

wania kopalni tak, by polski węgiel
mógł być konkurencyjny na rynku
– zapowiedziała.
O węglu wspomniała jeszcze
raz, w ostatnich słowach swojego
wystąpienia.
– Proszę dziś wszystkich tu
obecnych, a szczególnie opozycję,
o sto dni współpracy. Chciałabym
wierzyć, że szczególnie w takich
sprawach jak obrona narodowa,
bezpieczeństwo energetyczne i
przyszłość polskiego węgla, uda się
zbudować w tej sali porozumienie.
Właśnie tego oczekują dziś od nas
wszyscy Polacy. I dlatego musimy to
zrobić – stwierdziła pani premier,
prosząc posłów w kolejnym zdaniu
o udzielenie wotum zaufania dla całego gabinetu.
Jeśli natomiast chodzi o stanowisko rządu wobec zbliżających się

rozstrzygnięć co do założeń nowego
Pakietu Klimatycznego, padły dwa
zdania.
– Na październikowym szczycie
Rady Europejskiej rozpatrywany
będzie projekt nowych celów redukcyjnych emisji gazów. Mój rząd
nie zgodzi się na zapisy oznaczające
dodatkowe koszty dla naszej gospodarki oraz wyższe ceny energii dla
konsumentów – oświadczyła szefowa gabinetu (dziś już wiemy – po
brukselskim szczycie – że nie do
końca spełniła te obietnice - red.).

Obietnice przekuć w działania

Kilka chwil później delegacja
złożona z przedstawicieli górniczych
central związkowych udała się do
Sejmu, by przekazać pani premier
petycję wyrażającą oczekiwania
strony społecznej wobec nowego

rządu. Ostatecznie petycję ze związkowych rąk odebrał marszałek Radosław Sikorski, który zobowiązał
się do jak najszybszego przekazania
dokumentu szefowej rządu.
– Od marszałka Sikorskiego usłyszeliśmy zapewnienie, że
wszystkie pomysły dotyczące poprawy branży, które wyjdą od
rządu, w tym budynku [Sejmu
– przyp. red. SG] zostaną załatwione. Pan marszałek zdeklarował
szybkie prace nad ustawami, które
wymieniała w swoim exposé pani
premier. I myślę, że to jest taka
duża iskierka nadziei na tą najbliższą przyszłość. Mamy nadzieję, że
te obietnice, które wcześniej były
tylko i wyłącznie obietnicami ze
strony poprzedniego rządu, ze
strony premiera Tuska, tym razem zostaną przekute w działania
– skomentował wizytę w gmachu
Sejmu członek związkowej delega-

cji, przewodniczący górniczej „Solidarności” Jarosław Grzesik.
Jak zaznaczył lider największego branżowego związku zawodowego, do tej pory pani premier
wywiązuje się z obietnic złożonych
górnikom protestującym tydzień
temu na kolejowym przejściu granicznym w Braniewie, co pozwala przyznać nowej szefowej rządu
pewien kredyt zaufania. Przypomnijmy, że chodzi o rozwiązania
wprowadzające koncesje na handel
węglem i wdrażające system certyfikatów jakościowych w obrocie surowcem. Prace nad ustawami mają
rozpocząć się dziś, o godzinie 13.
W wypowiedzi udzielonej mediom tuż po rozwiązaniu manifestacji związkowiec stwierdził, że
nie chciałby określać liczby „dni
spokoju dla rządu”, a wolałby się
skupić na pracach nad ustawami
niezbędnymi dla dalszego funkcjonowania polskiego górnictwa.
- Będziemy czynnie uczestniczyć w
pracach nad ustawami, będziemy
czynnie uczestniczyć w pracach nad
przyszłą strategią dla górnictwa, co
zresztą już się dzieje, i nad kształtem przyszłej ustawy górniczej. I
będziemy patrzeć na skuteczność
wprowadzanych rozwiązań. (...) Jesteśmy dobrej myśli – powiedział
Jarosław Grzesik.
Przyznał zarazem, że strona
związkowa nie będzie stała z założonymi rękami i będzie przyglądać
się rozwojowi sytuacji na bieżąco.
– Jeżeli uznamy, że ktoś nas próbuje kiwać, jeżeli uznamy, że prace toczą się zbyt wolno – wrócimy
– oświadczył.
mj
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KWK KRUPIŃSKI

„Nie” dla

eksperymentów na załodze!
Reprezentatywne organizacje związkowe działające w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA (JSW) oficjalnie sprzeciwiły
się próbom przywrócenia zasady, zgodnie z którą pracę w sobotę wynagradzanoby tak jak pracę od poniedziałku do piątku.
W ostatnim czasie pracodawca próbuje przeforsować to rozwiązanie w kopalni „Krupiński”.
Przewodniczący Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej
(ZOK) NSZZ „Solidarność” JSW
SA Sławomir Kozłowski podkreśla, że komunikat wydany przez
związkowców stanowi formę reakcji na wypowiedzi medialne prezesa Zarządu Spółki. - W związku
z nieprawdziwymi stwierdzeniami,
które padały ostatnio z ust prezesa
Zagórowskiego, zwłaszcza w rozmowie opublikowanej na łamach
pseudozwiązkowej gazety Nowy
Górnik, musieliśmy zareagować i
odkłamać wszystko to, o czym tam
mówiono - nie przebiera w słowach
lider jastrzębskiej „S”.

6 dni w tygodniu? Tylko
dobrowolnie

W dokumencie czytamy, że reprezentatywne organizacje związkowe nie widzą przeszkód, aby
wydobycie w kopalni „Krupiński”
było prowadzone przez sześć dni w
tygodniu, tak jak to ma miejsce już
teraz w większości kopalń JSW, o
ile górnicy będą pracować na zasadzie pełnej dobrowolności i będą za
tę pracę wynagradzani jak za dzień
wolny od pracy, zgodnie z zapisami
Zakładowego Układu Zbiorowego
Pracy KWK „Krupiński”.
Związkowcy nie wyrazili zgody na dokonywanie jakichkolwiek
oszczędności kosztem pracowniczych wynagrodzeń za pracę od
poniedziałku do piątku i sprzeciwili się próbom zawieszenia pozo-

stałych elementów wynagrodzenia,
takich jak np. „czternasta pensja”.

„Zajechali” kopalnię tak jak
całą Spółkę

Zdaniem strony związkowej,
trudna sytuacja kopalni „Krupiński” wynika z działań Zarządu JSW
podejmowanych w latach 20122013, gdy znacząco niższe wydobycie węgla koksowego, wynikające z
zaniedbań w zakresie robót przygotowawczych, próbowano uzupełniać węglem energetycznym. W
JSW wydobywa go głównie KWK
„Krupiński”.
- Od czasu, gdy prezesem jest
Jarosław Zagórowski, nie zdarzył
się ani jeden rok - podkreślam raz
jeszcze: ani jeden rok - w którym
założenia wydobywcze zawarte w
planach techniczno-ekonomicznych zostałyby wykonane. Zawsze
jest tak, że węgla koksowego, który moglibyśmy sprzedać „od ręki”,
wydobywamy mniej, niż wcześniej założono. W ostatnich dwóch
latach plany zostały co prawda
wykonane, bo wynikający z nieudolnego zarządzania robotami
przygotowawczymi niedobór węgla koksowego został „przykryty”
zwiększonym wydobyciem węgla
energetycznego. Jednak „zajechano” w ten sposób kopalnię „Krupiński”, a jej załodze proponowano
potem wprowadzenie pracy przez
sześć dni w tygodniu, grożąc jednocześnie likwidacją zakładu lub

LISTY

Zaskakująca przemiana
Po raz kolejny o urząd wójta w gminie Pawłowice ubiega się Agata Tucka-Marek. Tym razem już nie z poparciem Platformy Obywatelskiej, ale z własnego
komitetu.
Cztery lata temu, przed zeszłymi wyborami, okazało się, że osoba ta ma
poglądy szkodzące górnictwu i JSW SA.
W swoim programie wyborczym pisała o „bezkarnym niszczeniu dorobku
naszych rodzin i ignorowaniu konieczności zmian” przez kopalnie. Wyśmiewała
projekt zagospodarowania terenów pogórniczych, tzw. głowicę wschodnią kopalni „Pniówek”. Otaczała się skompromitowanymi politykami Platformy Obywatelskiej (Kazimierz Kutz, Adam Matusiewicz, Małgorzata Handzlik).
Teraz, kiedy PO traci w sondażach wyborczych, w sposób cyniczny zmienia swoje poglądy. Nagle górnicy są dla niej ważni, robi sobie zdjęcia i lansuje w sponsorowanym przez Zarząd JSW piśmie „Nowy Górnik”, zabiegając o
górniczy elektorat. Zdjęcia z górnikami pojawiły się też na stronie internetowej
kandydatki na wójta.
Co takiego się stało, że ta osoba szuka poparcia wśród elektoratu górniczego?
Oceńmy sami, czy ta przemiana jest rzeczywista, czy jest to jedna z typowych zagrywek przedwyborczych, znanych od lat i stosowanych po to, byśmy
zapomnieli o tym, co wcześniej kandydatka mówiła o naszej branży, potem
uwierzyli, że ma poglądy takie jak my, a na końcu oddali na nią głos.
Górnik z KWK „Pniówek”

możliwością sprzedaży go niemieckiej firmie - komentuje całą sytuację wiceprzewodniczący ZOK
NSZZ „Solidarność” JSW SA Roman Brudziński.

„Dziel i rządź” po jastrzębsku

Jastrzębscy związkowcy przypomnieli, że powstanie JSW miało
zabezpieczyć pojedyncze kopalnie
przed konsekwencjami wynikającymi z przejściowych trudności,
których zakład funkcjonujący samodzielnie mógłby nie przetrwać.
Przynależność do spółki węglowej
miała sprawić, że w krytycznej sytuacji taka kopalnia otrzymałaby
wsparcie od innych kopalń, będących w lepszej sytuacji. Tymczasem
Zarząd JSW stawia - zdaniem strony związkowej - na poróżnienie załóg, tak by potem łatwiej można było
pozbawić pracowników wszystkich
jastrzębskich kopalń gwarancji
wynikających z zawartego w 2011
roku porozumienia zbiorowego. Porozumienie to gwarantowało m.in.,
że do czasu wypracowania i zarejestrowania nowego Zakładowego
Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników JSW miały obowiązywać
dotychczasowe zapisy układów w
poszczególnych jednostkach organizacyjnych JSW.
- Nie zgadzamy się, aby za błędy osób z Zarządu JSW S.A., którzy
zarabiają około 70-80 tys. złotych
miesięcznie mieli płacić pracownicy, którejkolwiek z kopalń - napisali w dalszej części komunikatu. Jeżeli zgodzimy się na odstępstwa
na jednej kopalni to tak jakbyśmy
wyrazili zgodę na wprowadzenie
takiego systemu w całej spółce. Nie
dajmy się ogłupiać i razem stań-

- „Zajechano” (…) kopalnię „Krupiński”, a jej załodze proponowano potem wprowadzenie pracy przez sześć dni w tygodniu, grożąc jednocześnie likwidacją zakładu lub możliwością sprzedaży go niemieckiej firmie - mówi Roman Brudziński
(na zdjęciu). W komunikacie, stanowiącym odpowiedź na słowa prezesa Zagórowskiego, związkowcy zaznaczyli, że na żadne z tych rozwiązań zgody nie będzie.
(fot. Marek Jurkowski, SG)
my w obronie wszystkich kopalń
JSW S.A., bo tylko w taki sposób
możemy uratować kopalnię „Krupiński”. Pamiętajmy, że razem możemy wszystko - osobno niewiele
a skłóceni nic !!! - podsumowali,
zastrzegając przy tym, że na dzia-

referEndum

TAK czy NIE?
Funkcjonująca w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA (JSW) Wspólna Reprezentacja Związków Zawodowych zdecydowała o przeprowadzeniu referendum, w którym załogi jastrzębskich kopalń i zakładów wypowiedzą
się na temat wiarygodności obecnego Zarządu JSW. Głosowanie odbyło
się w dniach 29-30 października we wszystkich jednostkach organizacyjnych JSW, poza KWK Knurów-Szczygłowice, która jest zbyt krótko w
strukturach JSW.
Uprawnieni do głosowania odpowiadali „TAK” lub „NIE” na pytanie: „Czy
biorąc pod uwagę sytuację ekonomiczną Jastrzębskiej Spółki Węglowej
S.A., sposób zarządzania spółką oraz
działania Zarządu JSW S.A. W zakresie

stosowania prawa pracy: UWAŻASZ, ŻE
ZARZĄD JSW S.A. UTRACIŁ WIARYGODNOŚĆ I POWINIEN ZOSTAĆ ODWOŁANY?”.
- Referendum ma charakter konsultacyjny. W ten sposób pozyskamy

łania mogące doprowadzić do likwidacji KWK „Krupiński” lub do
sprzedaży zakładu innemu podmiotowi zgody strony społecznej
nie będzie.
Marek Jurkowski
wymierną i wiarygodną informację
na temat nastrojów panujących
wśród załogi. Opinia pracowników
będzie dla nas wiążąca, jeśli chodzi
o dalsze działania - uzasadnia wiceprzewodniczący NSZZ „Solidarność” w JSW Roman Brudziński.
Kilka dni temu w kopalniach JSW
przeprowadzono masówki informacyjne dla załóg. Związkowcy przedstawiali
górnikom ostatnie propozycje prezesa
JSW Jarosława Zagórowskiego, który
chce zawieszenia wypłaty niektórych
należnych górnikom elementów płacowych przez najbliższe 3 lata.
W chwili zamknięcia numeru
nie znane były jeszcze wyniki referendum. Poinformujemy o nich
na naszej stronie internetowej:
www.solidarnoscgornicza.org.pl
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Ten Zarząd nie sprawdzał
się od początku
O sytuacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) po siedmiu latach rządów prezesa Jarosława Zagórowskiego rozmawiamy z przewodniczącym Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ „Solidarność” JSW Sławomirem Kozłowskim
i wiceprzewodniczącym ZOK Romanem Brudzińskim.
Solidarność Górnicza: - Przez
ostatnie lata sytuacja JSW
zmieniła się diametralnie. To,
co do niedawna trudno było
sobie wyobrazić, ujemny wynik Spółki, stało się faktem.
Tymczasem strona związkowa
w sposób zdecydowany odrzuca wszelkie działania Zarządu,
które - zdaniem prezesa Jarosława Zagórowskiego - mogłyby poprawić sytuację firmy.
Dlaczego?
Sławomir Kozłowski, przewodniczący ZOK NSZZ „Solidarność” JSW SA: - Wprowadzenie rozwiązań zawartych w
wystąpieniu prezesa Zagórowskiego, takich jak zawieszenie wypłaty „czternastej pensji” czy węgiel
deputatowy, oznaczałoby znacznie
obniżenie dochodów rocznych pracowników JSW. To byłaby obniżka
rzędu 15 procent rocznie, co w sposób dotkliwy uszczupliłoby budżety
rodzin górniczych. Oszczędności
prezes argumentował między innymi tym, że również Zarząd zmniejszył sobie wynagrodzenia o 10 procent. Tylko trzeba podkreślić fakt,
że w roku 2012 wzrost wynagrodzeń
członków Zarządu wyniósł minimum 300 procent. Ich miesięczne
wynagrodzenia osiągnęły poziom
70-80 tysięcy złotych miesięcznie i
dopiero od tej kwoty panowie dokonali sobie „cięć” 10-procentowych.
SG: - Spójrzmy jednak szerzej.
Ceny węgla na światowych
rynkach znacząco spadły. To
już nie jest czynnik, na który
ma wpływ chociażby krytykowany przez stronę związkową
prezes.
SK: - Trudno nie zgodzić się z faktami. Rzeczywiście, ceny węgla
koksowego - tak jak pan prezes
mówi - spadły z 300 dolarów do 120
dolarów za tonę. Tylko chciałbym
przypomnieć, że uwzględniając założenia z Planu Techniczno-Ekonomicznego dla JSW na rok 2006, gdy
jeszcze kto inny zarządzał firmą,
„koszt sprzedanego węgla” wynosił 248 zł za tonę, więc zysk nawet
przy takich cenach węgla jak dzisiaj
nadal byłby bardzo duży. Jednak
od tamtego czasu koszty wydobycia
wzrosły w stopniu horrendalnym jak czytamy w PTE, do 413 zł za tonę
w roku 2013, a mają jeszcze wzrosnąć do 420 zł w roku bieżącym. Rozumiemy, że w międzyczasie wzrosły płace i inne koszty, ale wzrost
„kosztów sprzedanego węgla” jest
nieproporcjonalnie duży i wynika
z błędnych decyzji Zarządu. Nie są
to wcale koszty pracowniczych pensji, bo w omawianym okresie zatrudnienie zmniejszyło się o około

Sławomir Kozłowski:
Ten Zarząd nie sprawdzał
się od początku. Dziwne, że
właściciel, Skarb Państwa
reprezentowany przez
polityków Polskiego
Stronnictwa Ludowego,
którzy od lat szefują
resortowi gospodarki,
wciąż to toleruje.

10 procent. Wpływ miały zupełnie
inne czynniki, o których nie musimy nawet mówić my, związkowcy,
bo mówią o nich eksperci. Na przykład Jerzy Markowski, wskazujący na nietrafione zakupy maszyn
i urządzeń w dobie koniunktury,
gdy były one drogie, tymczasem
później ich ceny spadały nawet o
połowę. Do tego w specyficznych
warunkach górniczo-geologicznych
naszych kopalń urządzenia te nie
zawsze się sprawdzają. Zyskali producenci maszyn, straciła JSW.
Roman Brudziński, wiceprzewodniczący ZOK NSZZ „Solidarność” JSW SA: - Kwestia
zakupu maszyn to nie jedyny przykład niegospodarności. Mamy też
inne, świadczące o tym, że Zarząd
JSW nie potrafi właściwie ocenić
opłacalności
przeprowadzanych
inwestycji. Przykład pierwszy: remont obecnej siedziby Zarządu
JSW. Pierwotna wycena remontu

(fot. Marek Jurkowski, SG)

opiewała na 30 mln zł. Już po rozpoczęciu remontu podwyższono tę
kwotę do 50 mln zł. Stwierdzono
też, że część budynku trzeba rozebrać, żeby nie był za duży i za
drogi w utrzymaniu. Ostatecznie
remont kosztował 80 mln zł. To
suma, jak na jastrzębskie warunki
kolosalna. Za takie pieniądze można by spokojnie kupić na własność
biurowiec w Warszawie. Żeby było
jeszcze ciekawiej, teraz Zarząd
szuka nowego lokum. W 2007 roku
w biurowcu Zarządu zatrudnione
były 142 osoby, na dzień dzisiejszy zatrudnionych jest 385 osób,
więc nagle okazało się, że po wyburzeniu części budynku jest on...
za mały. A oprócz biurowca Zarządu, mamy stary budynek Zarządu,
gdzie pracuje administracja spółek-córek, wnuczek i prawnuczek,
bo nikt już się chyba nie orientuje, oraz biuro Zarządu Zakładu
Logistyki Materiałowej. Kolejny
przykład niegospodarności wiąże się z Jastrzębskimi Zakładami
Remontowymi, spółką-córką JSW.
Kopalnie JSW kupowały maszyny górnicze, które potem aportem
przekazały JZR. I teraz to kopalnie muszą płacić dzierżawę JZR za
możliwość korzystania ze sprzętu,
który same wcześniej kupiły. Cała
historia z przekazaniem maszyn
była sztucznym zasileniem kapitałem spółki-córki. Nic to zresztą nie dało pracownikom JZR, bo
dzisiaj firma ta przeżywa trudności i mówi się nawet o możliwych
zwolnieniach grupowych. Na koniec tej wyliczanki podam jeszcze

jeden przykład hotelu „Diament”,
którego właścicielem była JSW. W
pewnym momencie zarządzającej
hotelem Jastrzębskiej Agencji Turystycznej, kolejnej spółce-córce
JSW, zabrakło pieniędzy na wynagrodzenia dla Zarządu. Budynek
przekazano aportem do Agencji,
po czym JSW odkupiła go za „żywą
gotówkę”, ale tylko po to, żeby go
rozebrać. W tym wszystkim nie
ma żadnej logiki, a podobne przykłady niegospodarności mógłbym
mnożyć.
SG: - Straty wynikające np.
z niegospodarności przy remoncie
siedziby
Zarządu,
choć niedopuszczalne, nie
mogły jednak zdecydować o
ogólnej kondycji JSW, bo w
grę wchodzą - mimo wszystko
- znacznie większe pieniądze.
Tymczasem kondycja ta jest
wyjątkowo kiepska.
SK: - Zdecydowanie tak. Przez kilka lat dobra koniunktura na węgiel
przykrywała wszelkie błędy w zarządzaniu spółkami węglowymi, w
tym Jastrzębską Spółką Węglową.
Spadek cen węgla sprawił, że problemy wróciły. Dla nas największym z
nich jest zmniejszona zdolność produkcyjna węgla koksowego - który
dalibyśmy radę sprzedać w każdej
ilości - nawet o milion ton rocznie w
stosunku do lat 2006-2007, skromnie licząc. I choć na ten rok po raz
kolejny założono bardzo niski poziom wydobycia, jeśli odniesiemy to
do lat wcześniejszych, to i tak niedo-

bór w produkcji wynosi 1,2 miliona
ton. Te tony węgla to setki milionów
złotych, które powinny wpłynąć
do kasy firmy, a nie wpłyną, bo
nie zostały zrealizowane roboty
przygotowawcze. Mówimy tutaj o
czterech kopalniach wydobywających węgiel koksowy: „Pniówek”,
„Borynia”, „Jas-Mos” i „Zofiówka”.
Z trzech ostatnich stworzono jedną kopalnię trójruchową, co miało
być panaceum na problemy produkcyjne JSW. Okazało się, że jest
odwrotnie: kopalnia zespolona ma
wielkie problemy z wydobyciem.
Po połączeniu trzech zakładów w
jeden okazuje się, że wydobywa on
niewiele więcej niż każda z tych
trzech kopalń przed połączeniem.
Zarządzający nie wiedzą, jak ratować firmę i chwytają się wszystkich metod, tyle tylko, że żadna z
nich się jeszcze nie sprawdziła.
Jedno co się udało temu Zarządowi, to doprowadzenie całej JSW do
ujemnego wyniku, choć mógłby to
być dosyć spory zysk, nawet przy
obecnych cenach węgla.
RB: - Przed tym wszystkim przestrzegaliśmy już wcześniej, ale
prezes Zagórowski nie chciał nikogo słuchać, dzisiaj natomiast nie
potrafi nam przyznać racji. Tymczasem awaryjność sprzętu mamy
dwukrotnie wyższą, a wydajność
dużo niższą. System czterozmianowy miałby sens tylko wtedy, gdyby
zwiększono zatrudnienie, tymczasem jest dokładnie odwrotnie - pracowników mamy coraz mniej. Warto też podkreślić raz jeszcze, że od
czasu, gdy prezesem jest pan Zagórowski, założeń wydobywczych nie
zrealizowaliśmy tak naprawdę ani
razu. Braki sięgały od mniej więcej 800 tysięcy do 3,5 miliona ton.
Przez ostatnie dwa lata próbowano przykryć ten niedobór węglem
energetycznym z kopalni „Krupiński”, co tylko pogorszyło sytuację
tego zakładu, a problemów JSW nie
rozwiązało.
SK: - Okłamano przy okazji tamtejszych związkowców, wmawiając
im, że kopalnia nie przetrwa, jeżeli
utrzymany zostanie system pracy
od poniedziałku do piątku, chcąc w
ten sposób wymusić na nich zgodę
na sześciodniowy tydzień pracy.
Ten Zarząd nie sprawdzał się od
początku. Dziwne, że właściciel,
Skarb Państwa reprezentowany
przez polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego, którzy od lat szefują resortowi gospodarki, wciąż to
toleruje.
SG: - Dziękujemy za rozmowę.
rozmawiał: Marek Jurkowski
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KAZIMIERZ-JULIUSZ

Zwyciężyła ekonomiczna racjonalność
i społeczna wrażliwość
27 września, po niemal 12-godzinnym maratonie negocjacyjnym stronie związkowej, pracodawcy i stronie rządowej udało
się wypracować treść porozumienia dotyczącego przyszłości sosnowieckiej kopalni „Kazimierz-Juliusz”. Decyzja o jej zamknięciu z końcem września została wycofana. Ustalono, że zakład trafi do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK), a wydobycie będzie wygaszane aż do wyczerpania złoża.
Kopalnia miała zakończyć wydobycie we wrześniu. Jednak na
skutek górniczego protestu tak się
nie stało. 24 września część pracowników pozostała pod ziemią.
Początkowo akcja miała charakter
“rotacyjny”, później zaś niemal 160
górników stale przebywało pod ziemią, domagając się od pracodawcy
wypłaty zaległych wynagrodzeń za
pracę w sierpniu i wycofania się Zarządu KHW z decyzji o pospiesznej
likwidacji ostatniej zagłębiowskiej
kopalni.
Ostatecznie po kilku dniach
negocjacji udało się wypracować
kompromisowe rozwiązanie.
- Zwyciężyła ekonomiczna racjonalność i społeczna wrażliwość
- ocenił wiceminister gospodarki
Jerzy Pietrewicz.
Strony podpisały oświadczenie gwarantujące bezpieczeństwo
uczestnikom podziemnego protestu. Wcześniej dyrekcja kopalni
groziła górnikom dyscyplinarnym
zwolnieniem z pracy na podstawie
artykułu 52. Kodeksu pracy. Za to
wcześniej, Rady Nadzorcza Katowickiego Holdingu Węglowego SA
odwołała prezesa Zarządu KHW
Romana Łoja oraz wiceprezesa
ds. handlowo-rynkowych Mariusza Korzeniowskiego. Pełnienie
obowiązków prezesa powierzono byłemu wojewodzie śląskiemu
Zygmuntowi Łukaszczykowi (ostatecznie wygrał on także późniejszy
konkurs, wiceprezesem ds. handlowo-rynkowych został Waldemar
Rasała - red.).
Porozumienie stron zakładało,
że z dniem 1 października pracow-

nicy KWK „Kazimierz-Juliusz”
staną się pracownikami Katowickiego Holdingu Węglowego SA
(KHW), gdzie zostaną zatrudnieni
na takich samych warunkach, jak
pozostali pracownicy kopalń Holdingu. Część pracowników od razu
zostanie skierowana do pracy w
innych zakładach, część natomiast
fizycznie nadal będzie świadczyć
pracę w „Kazimierzu-Juliuszu”.
Aby nie stracić ciągłości zatrudnienia, wszyscy musieli zdążyć z
podpisaniem umów do 1 października, co w kolejnych dniach doprowadziło do dość sporego chaosu
organizacyjnego. Ostatecznie udało się pozytywnie przeprowadzić
cały proces.
Kolejną ważną kwestią ustaloną w porozumieniu była sprawa
mieszkań zakładowych. Ustalono,
że po przejęciu kopalni przez SRK
i oddłużeniu hipoteki zakładowych
mieszkań, ich lokatorzy zyskają
prawo pierwokupu lokali za ułamek
ich wartości.
Formalne przekazanie zakładu Spółce Restrukturyzacji
Kopalń miało zostać poprzedzone dwiema innymi decyzjami: o
dokapitalizowaniu Spółki kwotą
100 milionów złotych i o nowelizacji obowiązującej strategii dla
górnictwa węgla kamiennego do
roku 2015.
Ostatecznie posłowie zagwarantowali 280 milionów złotych
dla sosnowieckiej kopalni. 160
milionów złotych to koszty likwidacji kopalni. 120 milinów złotych
zostanie przeznaczonych na spłatę
jej długów. Dzięki temu górnicy z

Kazimierza-Juliusza mają otrzymać zaległe pensje do 15 listopada
i zagwarantowane mieszkania pracownicze.
Ta ostatnia kwestia pewien czas
później wzbudziła niepotrzebne
emocje. W Kazimierzu Górniczym
i Ostrowach zawrzało, gdy komornik toruńskiego sądu przysłał prawie wszystkim lokatorom listy z
imiennym zawiadomieniem, że od
października zajmuje ich czynsze.
W ten sposób przedsiębiorca ze
Stargardu Szczecińskiego chciał

kompania węglowa

Emeryci upomną się o swoje prawa
12 listopada przed siedzibą Kompanii Węglowej w Katowicach przeprowadzona zostanie manifestacja emerytów górniczych. Powodem protestu jest decyzja zarządu spółki o odebraniu emerytom, rencistom prawa do
bezpłatnego węgla.
– Wszyscy górniczy emeryci powinni
12 listopada przyjść pod siedzibę zarządu KW i zamanifestować swój sprzeciw.
Zapraszamy na manifestację nie tylko
członków Solidarności, ale również
członków innych związków oraz osoby
niezrzeszone. Jeżeli sami nie upomnimy
się o swoje prawa, nikt za nas tego nie
zrobi – mówi Bronisław Skoczek, szef
Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność.
Jak podkreśla przewodniczący,
emerytów szczególnie bulwersuje sposób, w jaki zarząd Kompanii Węglowej
pozbawiał ich prawa do bezpłatnego

węgla. - Uchwała zarządu w tej sprawie
została podjęta bez jakiejkolwiek konsultacji ze stroną społeczną i w naszej
ocenie niezgodnie z prawem. Milczeliśmy, kiedy w lutym zarząd odebrał nam
po tonie węgla, bo rozumieliśmy, że
sytuacja w branży jest trudna. Uważaliśmy, że jeżeli my zrezygnujemy z części węgla, pozwoli to uratować miejsca
pracy dla młodych ludzi. Teraz jednak
zarząd posunął się za daleko. Deputat
to nie jest żaden przywilej, tylko cześć
naszego świadczenia emerytalnego, na
które ciężko pracowaliśmy – podkreśla
Bronisław Skoczek.

Oprócz manifestacji przed siedzibą
Kompanii Węglowej Regionalna Sekcja
Emerytów i Rencistów przygotowała
również inne formy protestu przeciwko pozbawieniu tej grupy deputatów
węglowych. Wśród górniczych emerytów kolportowane są wzory pism protestacyjnych oraz pozwów sądowych
przeciwko Kompanii Węglowej. - Namawiamy wszystkich, aby podpisywali
listy protestacyjne, a następnie wysyłali je do prezesa Kompanii Węglowej,
premier Ewy Kopacz oraz do posłów i
senatorów. Mamy nadzieje, że władze w
Warszawie się opamiętają. Zarząd KW

odzyskać od kopalni dług, którego
wymagalność potwierdził wyrokiem sąd w Toruniu.
- Gdy dowiedzieliśmy się, że
takie listy docierają do mieszkańców, zaczęliśmy interweniować w
zarządzie kopalni i w zarządzie Katowickiego Holdingu Węglowego.
Zwróciliśmy się też do wojewody
śląskiego, który rozmawiał z komornikiem. Okazało się, że pisma zostały wysłane jeszcze przed podpisaniem porozumienia dotyczącego
kopalni - mówi Grzegorz Sułkowski,

odbierając nam węgiel, musiał mieć
przecież na to przyzwolenie organów
właścicielskich – wskazuje przewodniczący emeryckiej Solidarności.
Wcześniej związki zawodowe działające w Kompanii Węglowej zaapelowały do zarządu spółki o odstąpienie od
decyzji dotyczącej pozbawienia prawa
do bezpłatnego węgla emerytów i rencistów górniczych. W zamian związkowcy postulują, aby w 2015 roku deputat
był realizowany wyłącznie w naturze.
W piśmie do zarządu Kompanii
Węglowej przedstawiciele górniczych
central związkowych wskazali, iż toczą
się rozmowy dotyczące przejęcia tego
rodzaju zobowiązań spółek węglowych
przez Skarb Państwa. - Taka propozycja
została złożona przez związki zawodowe, a strona rządowa nie odrzuciła tego
pomysłu. Jednak w sytuacji, gdy zarząd
Kompanii Węglowej pozbawi emerytów
bezpłatnego węgla, rząd może uznać,
że problem został rozwiązany i nie ma

szef zakładowej Solidarności.
W końcu ogłoszono, że czynsze
należy płacić jak dotąd. Okazuje się
przy okazji, że egzekucja nie byłaby
możliwa bez współpracy z kimś w
KHW, kto miał dostęp do bazy danych o lokatorach mieszkań. Nielegalnego ich ujawnienia dotyczy
zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, które nowy
prezes KHW Zygmunt Łukaszczyk
wysłał do prokuratury.
jac

o czym dalej dyskutować – mówi Jarosław Grzesik, przewodniczący górniczej
Solidarności i szef związku w Kompanii
Węglowej.
Związkowcy zaproponowali również, aby bezpłatny węgiel w przyszłym
roku był wydawany osobom uprawnionym wyłącznie w naturze. - Skoro
na kopalnianych zwałowiskach zalega węgiel, którego zarząd nie potrafi
sprzedać, to jego część może zostać
przeznaczona na realizację zobowiązań
spółki wobec jej byłych pracowników.
W ten sposób zyskamy czas na dokończenie negocjacji z rządem, a emeryci
nie nie stracą swoich uprawnień – podkreśla Jarosław Grzesik.
Uchwałę dotycząca pozbawienia
górniczych emerytów i rencistów prawa
do bezpłatnego węgla zarząd Kompanii
Węglowej podjął pod koniec września.
Jej zapisy zaczną obowiązywać od 1
stycznia 2015 roku.
tsd
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BIAŁE BŁOTA Górnicza Solidarność wsparła lokalny protest

Dość nielegalnemu
składowisku rosyjskiego węgla!
W środę 29 października w Białych Błot pod Bydgoszczą mieszkańcy protestowali przeciwko nielegalnym składom rosyjskiego węgla. Wsparli ich
związkowcy z górniczej Solidarności.

Jarosław Grzesik oskarżył lokalne władze samorządowe oraz wojewodę kujawskopomorskiego o dopuszczenie do bezprawnego zajęcia terenu w Białych Błotach
pod składowisko rosyjskiego węgla, a następnie tolerowania samowolki.

Górnicza „S” zdecydowała się
na wsparcie protestu, bo to kolejny
przykład nieskuteczności polskich
władz w walce z rosyjskimi gigantami węglowymi i importem węgla
w ogóle.
- To, że te składy nadal funkcjonują w najlepsze świadczy o nieudolności polskiego rządu, który
nie potrafi sobie z tym problemem
poradzić. Nasze wsparcie dla mieszkańców Białych Błot jest kontynuacją działań prowadzonych przez
górniczą „Solidarność” od lat. Zawsze byliśmy przeciwni patologiom
związanym ze sprowadzaniem węgla z Rosji, a co ważniejsze: głośno
o tym mówiliśmy - komentuje przewodniczący Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ
„Solidarność” Jarosław Grzesik.
Organizatorami manifestacji,
która odbyła się przed Urzędem
Gminy Białe Błota (po czym protestujący udali się pod nielegalny
skład) byli mieszkańcy gminy, którzy od dwóch lat walczą o zamknięcie działającego na ich terenie nielegalnego składu węgla, z którego
spółka MM Group, znana bardziej
jako Składywęgla.pl rozprowadzała

po kraju swój węgiel. W tym czasie
przez skład, według ich szacunków,
przewinęło się ponad 1 milion ton
rosyjskiego surowca. W przeważającej ilości był to niesort, który z
uwagi na swą specyfikę poddawany
był stałej przeróbce.
- Mamy dość czarnego pyłu, hałasu i... bezprawia w naszej gminie!
- przekonuje Krzysztof Michalak,
jeden z liderów protestu. - Niestety,
widzimy dużą niechęć do zajmowania się tą nielegalką. Urzędnicy
mówią, że wydali spółce MM Group
zakaz prowadzenia działalności,
ale nie mogą go wyegzekwować, bo
ta działa na zwłokę, odwołując się
od decyzji.
Urzędnicy gminy czują się bezradni. Od Marcina W., dyrektora
generalnego spółki Składywęgla.pl
usłyszeli, że albo zaakceptują to, co
on zaproponuje, albo będą się latami bujać po sądach. Zdesperowani
mieszkańcy szukali wsparcia gdzie
tylko się dało. Pomoc zadeklarowali im parlamentarzyści różnych
formacji, jednak na słowach się
skończyło.
4 czerwca br. pojawiła się nadzieja, że problem nielegalnego

składu węgla w Białych Błotach
zostanie rozwiązany. Centralne
Biuro Śledcze zatrzymało 10 osób
związanych ze spółką Składywęgla.
pl, wśród nich wspomnianego Marcina W. Menedżerowie MM Group
są podejrzewani m. in. o oszustwa,
wyłudzanie podatku VAT i pranie
brudnych pieniędzy na kwotę 85
mln zł.
Nadzieja, że wraz z aresztowaniem królów węgla hałdy rosyjskiego węgla znikną z Białych Błot
pękła, niczym bańka mydlana wraz
z pojawieniem się rosyjskiej spółki Kuzbaskaya Topliwnaya Kampaniya (KTK). Jej przedstawiciele
poinformowali gminne władze,
że 40 tys. ton węgla na składzie
jest ich własnością (KTK udzieliło
MM Group kredytu kupieckiego)
i chcieliby kontynuować działalność na dzierżawionych od MM
Group działkach. Zaprotestowali
mieszkańcy, a Katarzyna Kirstein-Piotrowska, wójt Białych Błot,
zapowiedziała, że bez ich zgody
nie podejmie żadnej decyzji. Spółka KTK znalazła się w poważnych
tarapatach, gdy Prefabet zablokował wyjazd ze składowiska opału,

domagając się od nowego zarządcy zwrotu pieniędzy, jakie jest mu
winna firma MM Group.
Piotr Matuszak, prezes KTK
Polska, najpierw próbował wymóc
na gminie obietnicę negocjacji z
Prefabetem, a kiedy to nie wyszło,
przysłał oświadczenie: „Pragniemy
w sposób jak najbardziej Państwu
odpowiadający wywieźć przedmiotowy węgiel. Oświadczamy, że
w trakcie prac będziemy stosować
urządzenia, takie jak osłony pyłowe na ładowarki i środki transportu, które zminimalizują ilość pyłu,
związanego z ładowaniem i sortowaniem węgla. Będziemy też stosować siatki przeciwpyłowe (...).
„Jedyne rozwiązanie, zaakceptowane przez mieszkańców, to
wywóz węgla drogą kolejową, w

nieprzekraczalnym terminie trzech
tygodni” - taką odpowiedź Urząd
Gminy przesłał prezesowi KTK.
Rosyjskiej firmie się to nie
opłaciło, więc do porozumienia nie
doszło. KTK uznała, że taniej jest
węgiel posortować i sprzedać na
miejscu. Od pewnego czasu na składowisku znów zaczęły pracować
kruszarki.
- Coś nam się jednak wydaje, że
KTK gra na zwłokę, chcąc tu ulokować się na stałe - uważa Michalak.
- Czy to możliwe, że w czasie, gdy
kopalnie na Śląsku ledwo dyszą,
firma KTK przerabia nielegalnie
tysiące ton odpadowego węgla ze
wschodu i nikt nie potrafi powiedzieć im stop!
jac
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związek xxvii krajowy zjazd delegatów nszz “solidarność”

Duda na kolejną kadencję

Przedstawiciele członków „Solidarności” z całej Polski zebrali się w Bielsku-Białej na dwudniowym zjeździe (8-9 października),
wybrali nowe władze związkowe szczebla krajowego i określili główne kierunki działalności na lata 2014-2018. Zdecydowali, że funkcję przewodniczącego Związku nadal będzie pełnił Piotr Duda, który otrzymał 257 z 298 oddanych głosów ważnych.
Wybór związkowych władz poprzedziło złożenie sprawozdania
przez przewodniczącego Związku.

Związek silny jednością

– Ten Zjazd jest bardzo ważny,
bo podsumowuje naszą kadencję. Czas najwyższy powiedzieć
„sprawdzam”. Możecie mnie rozliczyć z obietnic składanych przed
wyborami i ocenić pracę Komisji
Krajowej – stwierdził na wstępie
Piotr Duda.
Szef Związku omówił działania
podjęte przez „S” na poziomie ogólnopolskim. Przypomniał o obywatelskim projekcie ustawy w sprawie
minimalnego wynagrodzenia za
pracę, pod którym podpisy złożyło około 350 tysięcy obywateli.
Pierwsze czytanie projektu odbyło
się w Sejmie 15 lutego 2012 roku.
Potem dokument został skierowany do komisji i... słuch o nim zaginął. Podobny los spotkał podpisany
przez 2,5 miliona Polaków wniosek
o przeprowadzenie referendum w
sprawie wieku emerytalnego. Posłowie (głównie Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa
Ludowego, a także Ruchu Palikota)
zagłosowali za odrzuceniem wniosku już na samym wstępie.
Duda przypomniał też, które
działania Związku zakończyły się
sukcesem.
„S” złożyła skargę do Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP),
dotyczącą wadliwości polskiego
prawa, ograniczającego prawo do
tworzenia i zrzeszania się w związki zawodowe. Komitet Wolności
Związkowych MOP zobowiązał
polski rząd do zmiany tego prawa,
tak by wszyscy mieli możliwość
wstąpienia do związków zawodowych. Po skardze Związku Komisja
Europejska wszczęła wobec Polski
oficjalne postępowanie w tej sprawie, którego skutkiem będzie zmiana przepisów niekorzystnych dla
pracowników.
W ubiegłym roku Trybunał Konstytucyjny (TK) uznał skargę NSZZ

„Solidarność” dotyczącą niezgodnego z Konstytucją RP wydłużenia
przez ustawodawcę czasu pracy
osób niepełnosprawnych i dał ustawodawcy rok na zmianę przepisów.
Stosowna ustawa, przywracająca
skrócony czas pracy osób niepełnosprawnych, została już podpisana
przez prezydenta Bronisława Komorowskiego.
Na rozpatrzenie przez TK czekają dwie kolejne skargi złożone przez
„S”: pierwsza dotyczy ograniczeń
w prawie o zgromadzeniach publicznych, druga – prawa do strajku
pracowników służby publicznej.
– Związek jest silny. Jeśli jest
zgoda, możemy góry przenosić.
Najważniejsze jest to, żebyśmy faktycznie byli tą „Solidarnością”, jednością, w której jest zgoda i współpraca. Dziękuję wam – zakończył
sprawozdanie Piotr Duda.

Przekonać nieprzekonanych

Słowa te, jak i dotychczasowe
dokonania Dudy, musiały być dla
delegatów przekonujące, bo nikt
nie zdecydował się na przedstawienie alternatywnego programu dla
Związku i – tym samym – rywalizację z przewodniczącym. Podobna
sytuacja miała miejsce do tej pory
tylko raz: w 1998 roku, gdy podczas
odbywającego się w JastrzębiuZdroju X Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” o dalsze
kierowanie Związkiem ubiegał się
Marian Krzaklewski.
Po ogłoszeniu wyniku głosowania Piotr Duda dziękował delegatom za decyzję o powtórnym wyborze. – Warto było harować przez
4 lata dla tych chwil. Cieszę się, że
przekonałem do siebie delegatów.
Zrobię wszystko, żeby ci, którzy
dzisiaj na mnie nie głosowali, też
się do mnie przekonali. Warto pracować dla ludzi pracy i dla „Solidarności”. Proszę was o jedno: w tych
trudnych chwilach nie zostawiajcie mnie. Będzie na pewno ciężko.
Ale jeśli będziemy jednością, damy
wspólnie radę – powiedział.

W liczącej 104 osoby Komisji Krajowej (KK) Związku, która
pokieruje „Solidarnością” przez
najbliższe 4 lata, znalazło się ośmiu
przedstawicieli górniczej „S”: Bogdan Biś (ZG „Sobieski”), Piotr Czypionka (KWK „Murcki-Staszic”),
Jarosław Grzesik (KWK „BobrekCentrum”), Sławomir Kozłowski
(KWK „Pniówek”), Henryk Nakonieczny (Centralny Zakład Odwadniania Kopalń), Antoni Pasieczny
(Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA)
i Waldemar Sopata (ZG „Sobieski”) oraz Dominik Kolorz (KWK
„Chwałowice”) jako przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego (szefowie regionalnych
zarządów Związku i sekretariatów
branżowych wchodzą w skład KK „z
urzędu”).

O miejsca pracy i godne wynagrodzenia

Oprócz dokonania wyboru nowych władz, delegaci na KZD przyjęli uchwałę programową, która
wyznacza najważniejsze zadania
stojące przed NSZZ „Solidarność”
w rozpoczynającej się właśnie 4-letniej kadencji.
Jak zadeklarowano, priorytetami dla „S” będą kwestie takie jak
ochrona miejsc pracy i stałego zatrudnienia, wzrost wynagrodzeń i
poprawa bezpieczeństwa pracy, a
także działania na rzecz tworzenia
nowych miejsc pracy. „Solidarność”
będzie żądać, by polskie regulacje
dotyczące umów terminowych były
zgodne z dyrektywą i nie dyskryminowały pracowników będących
stroną umowy terminowej, a także
będzie domagać się zmian prawnych realizujących zalecenia MOP
dotyczące rozszerzenia prawa koalicji na osoby samozatrudnione
oraz osoby podejmujące zatrudnienie cywilnoprawne.

NSZZ „Solidarność” nadal będzie się domagał określenia przez
rząd mechanizmów wzrostu poziomu minimalnego wynagrodzenia
za pracę do osiągnięcia 50 procent
przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
W kwestii podnoszenia kwalifikacji pracowników, związkowcy
opowiedzieli się za wprowadzeniem
powszechnych odpisów podatkowych dla pracowników, bezrobotnych, a także dla pracodawców
szkolących pracowników.
Zgodnie z uchwałą programową,
przez kolejne 4 lata „Solidarność”
będzie działać na rzecz wzmocnienia partnerów społecznych, w tym
reprezentatywności związków zawodowych i organizacji pracodawców.
Związek zażądał od władz przywrócenia dotychczasowego wieku
uprawniającego do przechodzenia
na emeryturę, tak dla mężczyzn
(65 lat), jak i dla kobiet (60 lat), oraz
wprowadzenia rozwiązań pozwalających na dłuższą aktywność zawodową osób starszych, nie w oparciu
o przymus, a o motywację.
Wyrażono sprzeciw wobec dzia-

łań oszczędnościowych rządu dotykających grup osób bezrobotnych,
najsłabiej zarabiających, niepełnosprawnych, domagając się zarazem
utrzymania systemu chronionego
zatrudnienia osób niepełnosprawnych, które ze względu na charakter schorzenia nie mają szans na
zatrudnienie na otwartym rynku
pracy.
„Solidarność” będzie oczekiwała od rządu opracowania programu
wsparcia rodzin wielodzietnych,
m.in. poprzez działania mające na
celu podniesienie kryteriów dochodowych, stworzenie programu budownictwa społecznych mieszkań
czynszowych oraz wsparcia budownictwa komunalnego, wsparcie
kobiet przebywających na urlopach
macierzyńskich i wychowawczych
do podnoszenia kwalifikacji oraz
tworzenie możliwości płynnego powrotu do stabilnego zatrudnienia.
Reszta uchwały została poświęcona działaniom koniecznym na
rzecz rozwoju Związku czyli zagadnieniom pozyskiwania członków,
szkoleniom i programom unijnym.
mj
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EKOLOGIA Samorządy muszą zadbać o górnictwo promując
nowe technologie węglowe

Eliminacja węgla
nie poprawi powietrza

Jest niepodważalnym faktem, iż jakość powietrza w Polsce jest bardzo słaba, szczególnie
w okresie jesienno-zimowym, a zatem dobrze się stało, że na walkę ze zjawiskiem niskiej
emisji zdecydowało się wiele gmin w Polsce, w tym także gmin górniczych. Szkoda jednak,
że niektóre z nich odwróciły się od węgla, z którego żyje wielu ich mieszkańców.

To nie spalanie węgla, ale spalanie
śmieci w przydomowych
paleniskach jest jedną z głównych
przyczyn sezonowego pogarszania
się powietrza.
Jako mieszkaniec Knurowa przyjąłem z zadowoleniem fakt, iż osiedle Kolonia II i III, stare osiedla robotnicze będące perełką architektoniczną Knurowa po
latach doczekają się rewitalizacji. Jednym z elementów
modernizacji osiedla jest instalacja nowego systemu
grzewczego. Wydawać by się mogło, że najbardziej
racjonalnym rozwiązaniem w tym zakresie będzie
podłączenie osiedla pod znajdującą się w sąsiedztwie
elektrociepłownię Megawat (zlokalizowaną tuż obok
kopalni Knurów, gdzie w warunkach przyjaznych dla
środowiska spala się węgiel kamienny). Ku mojemu
ogromnemu zaskoczeniu okazało się, że władze Knurowa postanowiły to miejsce zgazyfikować, choć żyje
tam wielu niezamożnych mieszkańców.
Kto jak kto, ale to właśnie gminy górnicze powinny
godzić interes społeczny swoich mieszkańców, których
byt w wielu przypadkach zależy od górnictwa z działaniami na rzecz ochrony środowiska. Można to zrobić
propagując ciepło systemowe pochodzące z węgla dla
budownictwa wielorodzinnego lub niskoemisyjne kotły
węglowe dla gospodarstw indywidualnych.
Spalanie węgla o odpowiednich parametrach jakościowych w wysokosprawnych, niskoemisyjnych
kotłach grzewczych jest skutecznym narzędziem walki
z problemem niskiej emisji. Dowodem na to jest prowadzony w latach 2002-2004 Program Ograniczania
Niskiej Emisji w Tychach, gdzie zmodernizowano 1500
starych nieefektywnych kotłowni węglowych poprzez
zainstalowanie 1357 kotłów węglowych retortowych,
119 kotłów gazowych i 24 kotły olejowe w miejsce sta-

rych pieców i kotłów węglowych spowodował ograniczenie emisji o blisko 90 proc!
Tychy to nie jedyny przykład racjonalnego podejścia do ochrony środowiska. Od kilkunastu już lat
gmina Łaziska Górne dofinansowuje zakup kotła c.o. i
zakup oraz montaż kolektorów słonecznych dla swoich
mieszkańców. Na przestrzeni 13 lat Gmina przekazała
na ten cel ponad 2,8 mln zł w formie dotacji umożliwiając modernizację ponad 860 systemów grzewczych i
montaż 77 układów solarnych.
Jest to ewenement na skalę województwa, by tak
niewielka gmina w tak dużym stopniu wspomagała tego
typu inwestycje z własnego budżetu, nie posiłkując się
środkami z zewnątrz, przy tym robiąc to tak sprawnie!
Mieszkaniec może liczyć na pokrycie 70% kosztów,
lecz nie więcej niż 6000 zł na zakup kotła c.o., 4000 zł
na przyłączenie do sieci ciepłowniczej oraz 6000 zł na
zakup i montaż kolektorów słonecznych.
Dzięki temu w latach 1999-2012 udało się wymienić
na terenie gminy 692 starych kotłów węglowych na nowoczesne, ekologiczne kotły również spalające węgiel.
Nowoczesne automatyczne kotły węglowe stanowią coraz bardziej konkurencyjną ofertę dla kotłów
gazowych. Dzięki nim można uzyskać nie tylko ten
sam efekt ekologiczny, ale także wymierne efekty ekonomiczne. Ogrzewanie węglem jest blisko dwukrotnie
tańsze niż ogrzewanie gazem ziemnym, a blisko trzykrotnie tańsze niż olejem opałowym.
Kotły z automatycznym podawaniem węgla mają
jeszcze jedną ważną zaletę - nie można w nich spalić
byle czego. Zdaniem specjalistów w zakresie ochrony
środowiska, to nie spalanie węgla, ale spalanie śmieci
w przydomowych paleniskach jest jedną z głównych
przyczyn sezonowego pogarszania się powietrza.
Przy spalaniu odpadów w niskich temperaturach
(od 200 do 500 stopni C) - a takie panują w przydomowych piecach - do atmosfery wydobywa się niczym
nie oczyszczony dym, zawierający szkodliwe substancje np. tlenki azotu, dwutlenek siarki, metale ciężkie
(np. kadm, nikiel, ołów, rtęć), związki chloru, fluoru.
Z problemem niskiej emisji należy bezwzględnie
walczyć, nie zapominając jednak, że jest on głównie
efektem zubożenia polskiego społeczeństwa. Eliminacja węgla wcale nie przyczyni się do poprawy jakości
powietrza, może tylko ten problem spotęgować. Powinni mieć tego świadomość włodarze gmin, a szczególnie gmin górniczych. Jeśli tej świadomości nie mają
to być może najlepiej pożegnać się z nimi przy okazji
zbliżających się wyborów samorządowych.
Krzysztof Leśniowski

Automatyzacja procesu spalania w kotłach
retortowych wpływa na redukcję emisji:
- dwutlenku węgla o 99%,
- VOCs, czyli zanieczyszczenia organiczne o 99%,
- pyłu o 97%,
- B(a)P, czyli wielopierścieniowe węglowodory
aromatyczne o 99%,
- PCDD/FS, czyli odpady chloroorganiczne o 85%.

BRUKSELA Przyjęto nowy pakiet klimatyczny

Wątpliwy sukces
Przywódcy Unii Europejskiej przyjęli nowy pakiet klimatyczny,
który wyznacza unijny cel redukcji gazów cieplarnianych o 40
proc. w 2030 r. Polska zgodziła się na ten pakiet, a to oznacza, że
wyrok na polskie kopalnie już zapadł!
Dokonane podczas ostatniego posiedzenia
Rady Europejskiej uzgodnienia otwierają drogę
do wdrażania w całej UE polityki dekarbonizacji. Przyjęcie celu 40% na rok 2030 oznacza bowiem wejście na ścieżkę określaną przez Mapę
drogową 2050 i Energetyczną mapę drogową
2050 z roku 2011, które zakładają uzyskanie do
roku 2050 redukcji emisji gazów cieplarnianych
na poziomie 80 - 95%.
Solidarność od początku stała na stanowisku, że drugi pakiet klimatyczno-energetyczny
trzeba zawetować w całości.
Jeszcze zanim premier Ewa Kopacz wyjechała do Brukseli na rozstrzygające ustalenia
zakładaliśmy, że zgodzi się na rujnujące nasz
kraj cele redukcyjne w zamian za drobne, nic
nie znaczące ustępstwa. Potem wróci do kraju i
ogłosi wielki sukces. I tak dokładnie się stało.
– Dostaliśmy maks tego, co chcieliśmy i
nikt nam niczego nie zabrał. To gwarantuje nam,
że ceny energii nie wzrosną – mówiła premier
po zakończeniu obrad.
Na czym miałby polegać sukces negocjacyjny premier Kopacz. A ponoć na tym, że Polska otrzyma 31 mld zł w postaci darmowych
zezwoleń na emisję CO2 (czyli ok. 40% darmowych uprawnień) oraz środki na modernizację
energetyki w wysokości 7,5 mld. zł. Problem
w tym, że powyższe kwoty nie zostały nigdzie
wymienione w dokumencie ze szczytu UE i pochodzą z nieznanych źródeł! To są wyłącznie
abstrakcyjne kwoty podczas gdy realny koszt
dostosowania polskiej gospodarki do wymogów pakietu klimatycznego szacuje się na około
130 – 150 mld zł.
– Ostateczna kwota zależy bowiem od
ceny, za jaką uda się sprzedać uprawnienia do
emisji CO2, a trudno zgadnąć, jaka ona będzie.
Z punktu widzenia potrzeb modernizacyjnych
całej energetyki te 7,5 mld zł to jest mało – ocenił Maciej Bukowski z Warszawskiego Instytutu
Studiów Ekonomicznych.
– Po decyzjach Rady Europejskiej, będzie
niezwykle trudno zrealizować zapowiedzi rządu

o tym, że podstawą polskiej energetyki będzie
węgiel, gdyż każda inwestycja węglowa po
wprowadzeniu wynegocjowanych rozwiązań
będzie obarczona ogromnym ryzykiem rosnących cen CO2 - uważa Bolesław Jankowski,
wiceprezes firmy doradczej EnergSys.
Uzyskanie prawa do przydzielania za darmo
dla energetyki do 40% darmowych uprawnień
może w pewnym stopniu złagodzić wzrost cen
energii elektrycznej i cieplnej, jednak nie zabezpiecza całkiem przed tym zjawiskiem, gdyż
większość uprawnień producenci energii będą
musieli kupić na aukcjach. Zakup 60% uprawnień nawet dla nowoczesnej elektrowni węglowej oznaczać będzie dodatkowe koszty ok. 90
- 100 zł/MWh (przy obecnych cenach znacząco
poniżej 200 zł/MWh). Oznacza to wzrost kosztów wytwarzania o ok. 50% i prawdopodobnie
– podobny wzrost cen hurtowych.
Co gorsza, przyjęcie drugiego pakietu klimatycznego ogranicza możliwości inwestycyjne w energetyce węglowej. Elektrownie węglowe budowane są bowiem na co najmniej 30
lat i perspektywa płacenia za CO2 powyżej 50
Euro/t po roku 2030 (według prognoz Komisji
Europejskiej) oznacza śmiertelne ryzyko dla takiej inwestycji.
A na tym ustalenia poczynione w Brukseli
się nie kończą. Do 2030 r. musimy zwiększyć
udział energii odnawialnej aż do 27 proc.! W
polskich warunkach jest on nie do osiągnięcia.
Wątpliwy był nawet wcześniej wyznaczony cel
20 proc. (do 2020 r.). Polska nie ma po prostu warunków naturalnych, umożliwiających
wytworzenie takiej ilości energii z OZE. Skutek
może być tylko jeden: będziemy musieli kupować energię wytwarzaną ze źródeł odnawialnych za granicą, najpewniej w Niemczech gdzie
mają jej nadmiar! Jeśli do tego dodamy konieczność zakupu technologii dla potrzeb planowanej
elektrowni jądrowej (najpewniej we Francji) za
grube miliardy stanie się jasne komu opłaca się
realizacja pakietu klimatycznego.
jac

„Solidarność” przeciw drugiemu pakietowi klimatycznemu
NSZZ „Solidarność” podczas dzisiejszego posiedzenia Komitetu Wykonawczego Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych głosowała przeciw wspólnej uchwale
popierającej wyższe cele redukcji emisji CO2 proponowane przez Komisję Europejską. Podobnie zachowały się pozostałe polskie centrale: Forum ZZ i OPZZ oraz austriackie związki zawodowe. Pozostałe organizacje, w tym szczególnie skandynawskie związki zawodowe głosowały za. Niemcy się wstrzymały.
– Nie mogliśmy zablokować ani zawetować tej decyzji, ale nasz
przedstawiciel głosował przeciw i zażądał wpisania tego do protokołu – powiedział Piotr Duda, szef „Solidarności”. – To przykład dla
pani premier jak powinna się zachować na nadchodzącym szczycie
unijnym – dodał.
Zdaniem Związku proponowane przez KE ograniczenie doprowadzi do zmniejszenia konkurencyjności europejskiej i polskiej
gospodarki, gdyż emisje z krajów UE, to tylko 14 proc. światowej

emisji CO2. Nałożenie 40 proc. redukcji, choć technicznie możliwe,
będzie się wiązać z gigantycznymi kosztami, co z kolei spowoduje
wzrost cen i kosztów wytwarzania energii, co musi doprowadzić
do spadku liczby miejsc pracy i zmniejszenia konkurencyjności.
– Wiele firm wyprowadzi produkcję tam, gdzie tych ograniczeń
nie ma, a ponieważ będą chcieli ciąć koszty, to prawdopodobnie
będą jeszcze bardziej truć, niż trują w Europie – uważają związkowcy. Coś co ma zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych na

świecie, w konsekwencji ją zwiększy. To jakaś totalna schizofrenia
i przeciw takim rozwiązaniom „Solidarność” będzie protestować
- dodają.
Nowa polityka energetyczno-klimatyczna Unii zakłada nowy cel
redukcji emisji CO2 w wysokości 40 proc. do 2030 r. (względem
1990 r.). Obowiązujący obecnie cel redukcji, to 20 proc. do 2020 r.
ml
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Górnictwo to stabilne miejsca pracy!
Praktycznie całe moje życie zawodowe związane jest z branżą
górniczą. W 1989 roku rozpoczęłam pracę w kopalni „Wawel”. Od
2000 roku pracuję w O/KWK „Pokój” na stanowisku Kierownika Działu
Organizacyjno-Prawnego. Dlatego też głównym moim celem – który postawiłam sobie jako kandydatka do Rady Miasta – jest ścisła
współpraca i wspieranie górnictwa w naszym mieście. Ruda Śląska
jest wyjątkowym miastem, gdyż na jej terenie znajdują się aż 4 kopalnie. Tylko posiadając pracę mieszkańcy Rudy Śląskiej będą chcieli tu
pozostać, wiążąc z tym miastem swoją przyszłość. W rudzkich kopalniach pozostało węgla na wiele lat, ale ten fakt nie będzie miał żadnego
znaczenia jeśli osoby na stanowiskach zdecydują o zamykaniu zakładów pracy. Ludzie będą bezpowrotnie opuszczać to miasto.
Trzeba zatem koniecznie zatrzymać proces wyludniania się,
stwarzając jednocześnie przyjazne warunki mieszkaniowe, dbając
o powstawanie przedszkoli i żłobków. Nie są to rzeczy niemożliwe
do zrealizowania – można mieć na to realny wpływ. Wierzę, że przy
współpracy z mieszkańcami radni mogą zmieniać miasto, kreować
i ukierunkowywać jego główne nurty rozwoju. Dlatego też podjęłam
decyzję o kandydowaniu do Rady Miasta z okręgu wyborczego nr
1 – dzielnice Ruda , Orzegów, Godula, Chebzie. Nie zapominajmy o
tych dzielnicach.
Dorota Tobiszowska
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jedną literę na inną i wpisać do diagramu.
Rozwiązaniem jest znane powiedzenie.
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3) W mózgu lub na
drzewie
5) Zbieranie datków
pieniężnych na cele
publiczne, dobroczynne
6) Dźwięk kończący
rundę bokserską
7) Otwór na szczycie
wulkanu
10) Żeński lub męski
w wierszu
11) Zapał, namiętność
14) Pospolity minerał;
dwutlenek krzemu
17) Syrop lub aspiryna
19) Spiętrza wodę na
rzece
21) Muzyczne talerze;
czynele
22) „Ulotny” druk
23) Położenie, sytuacja
życiowa

LINIA
POŻYCZKOWA:
/*$[BLPOUP
8

10

11

12

13

9

3

1) Pośrednictwo
w zamęściu
2) Zalewa grzybków
lub ogórków
3) Drzazga w sercu
4) Stolica Tunezji
7) Zatopiony statek
8) Titus Quinctius,
komediopisarz
rzymski (I w. p.n.e.)
9) Niewzruszona
podstawa
12) Josip Broz, były
przywódca Jugosławii
13) Stolica Ghany
15) Jezioro koło Ustki
16) Płynie korytem do
ujścia
18) Nauka o moralności
20) Afrykański lub indyjski z trąbą
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1) Trzygłowy pies u wrót
Hadesu
2) Żart, kawał
3) Szkoła średnia
4) Tworzywo izolacyjne
5) Jan, skamandryta
6) Księstwo
arabskie
7
7) Główny bohater „Potopu”
8) Cięgi, l]anie
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W rozwiązaniu podać
liczbę wystąpień litery C.
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REPREZENTATYWNY PRZYKŁAD LINII POŻYCZKOWEJ W POWSZECHNEJ SKOK NA III KWARTAŁ 2014 R. Całkowita kwota kredytu: 1.000,00 zł. Czas obowiązywania umowy: 12 m-cy. Oprocentowanie zmienne
pożyczki:
14,50 % w stosunku rocznym. Jednorazowa prowizja za udzielenie pożyczki: 2 % od całkowitej kwoty pożyczki. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): 16,84 %. Całkowita kwota do zapłaty
QS[FQJTØXLPEFLTVDZXJMOFHP
przez konsumenta: 1.165,02 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi: 165,02 zł, na który składa się: suma odsetek do zapłaty: 145,02 zł, jednorazowa prowizja za udzielenie pożyczki płatna w dniu uruchomienia pożyczki:
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20,00 zł, koszt prowadzenia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego
kredytu płatny
koniec okresu
1 ponoszony zgodnie
1 z zawartą umową rachunku
11 w całym okresie8kredytowania:
5 0,00 zł*.
19Kapitał21
1 jednorazowo na18
obowiązywania umowy. Odsetki płatne w okresach miesięcznych na koniec każdego miesiąca. Odsetki naliczane są od wykorzystanej kwoty kredytu z uwzględnieniem zmieniającej się wysokości zadłużenia. Kwota
odsetek w stosunku dziennym, liczonych od całkowitej kwoty kredytu wynosi 0,40 zł. Data sporządzenia informacji 07 lipca 2014 r.. Ostateczny całkowity koszt pożyczki oraz wymagane zabezpieczenia uzależnione są od
indywidualnej oceny wiarygodności kredytowej. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. Powyższe informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów k.c. (Dz.U.Nr 16, poz. 93 ze zm.)

Tym samym literom
zostały przypisane te
same liczby. W tabelce ujawniono niektóre
przyporządkowania.
Objaśnienia zostały
podane w kolejności
przypadkowej.
W rozwiązaniu należy
podać liczbę wystą-
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• Nie wolno!
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• Karciany romb
• Grupa znajomych
• Stary spryciarz
• Daw. osada obronna
• Zajęcie juhasa
• Rakieta świetlna
• Na metce
• Pojazd bobasa
• Miara cieczy
• Wrocławski kabaret
• Chroni przed karą
• Drewniane „kajdany”
• Płycizna rzeczna
• Malin lub lawsonii

• Pracuje na dachu
• Owocowy, to sad
• Gałąź drzewa
• Bawi nas w cyrku
• Piękno, krasa
• Włoskie lub na
patyku
• Krótki wyjazd
• Płynie do Ystad
• Okrycie dla konia
• Dziurka, szparka
• Np. krwi do mózgu
• Źródło

