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Niech żyje nam górniczy stan!

Sekcja Krajowa
Górnictwa Węgla
Kamiennego NSZZ
„Solidarność”
(fot. Archiwum Górniczej Orkiestry Dętej „Bytom”)

Konsolidacja czy prywatyzacja?

A może jednak
poskładać to?

Projekt „Dębieńsko”

Konsolidacja sektora węglowego jest nieuchronna i wie o tym właściciel,
tyle, że zamiast zrobić to raz i dobrze próbuje ten proces rozłożyć na raty. Już
wiemy, że Holding trafi pod skrzydła Węglokoksu, a Jastrzębska Spółka Węglowa próbuje związku z „Bogdanką”. A wcześniej czy później jeśli te związki
się zacieśnią dojdzie nieuchronnie do małżeństwa ostatecznego, chyba, że
NWR niczym sułtan turecki zapragnie mieć polski harem i zacznie nam podbierać nasze kopalnie.

Inwestycja
wciąż na papierze
W 2008 roku czeski koncern węglowy New
World Resources (NWR) zadebiutował równocześnie na trzech giełdach w Londynie, Pradze
i Warszawie. Wartość oferty publicznej NWR
przekroczyła 1,3 mld funtów (ok. 5,4 mld zł).

Blisko połowa tej kwoty miała zostać przeznaczona na realizację projektu „Dębieńsko”. Po
ponad dwóch latach inwestycja wciąż pozostaje tylko na papierze.
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WĘGLOZBYT

Dialog i porozumienie
z korzyścią dla wszystkich
W Centrali Zbytu Węgla „Węglozbyt” zrezygnowano z kosztownego dla
spółki powołania drugiego wiceprezesa. Wprowadzono również nowe regulacje płacowe, co w praktyce oznacza wzrost wynagrodzeń dla większości
pracowników - wszystko za sprawą zakładowej „Solidarności”. O roli dużego związku zawodowego w firmie przeżywającej trudności rozmawiamy z
przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” CZW „Węglozbyt”
Franciszkiem Pawlarczykiem.
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Dominik
Kolorz

Z dwojga
złego...
Ponoć wróble ćwierkają w stolicy, że już wkrótce uprawnienia
właścicielskie nad spółkami węglowymi sprawować będzie nie
Minister Gospodarki, a Minister
Skarbu Państwa, nie Waldemar
Pawlak, a Aleksander Grad, nie
Polskie Stronnictwo Ludowe, a
Platforma Obywatelska. O takiej
możliwości mówi się od dawna,
ale ponoć sprawa dojrzała i nowej
kurateli węgiel może spodziewać
się lada chwila.
Sposób sprawowania nadzoru nad spółkami węglowymi przez
Ministra Pawlaka nie budzi mojego entuzjazmu i nie chodzi tylko o
fatalne rozdania personalne, ale o
jego bierność i brak jakiejkolwiek
wizji. Przyznam jednak szczerze,
że z dwojga złego wolę Pawlaka
niż Grada, bo temu drugiemu zależy na jednym: sprzedać szybko
i byle jak. Mamy tego dobitny dowód w postaci prywatyzacji kopalni „Bogdanka”. Minister Skarbu sprzedał kurę znoszącą złote
jaja. I co gorsza, kopalnię, która
w perspektywie kilkunastu lat,
może być najważniejszym ogniwem w polityce energetycznej
Państwa. Dziś „Bogdanka” ma kilka procent udziału w rynku węgla
energetycznego, ale jej udział w
następnych latach będzie znacząco wzrastał, bo kopalnia inwestuje w swój potencjał produkcyjny,
a śląskie kopalnie zwijają swoją
produkcję. Być może Grad tego
nie rozumie. I być może dlatego
sprzedał akcje kopalni za nieco
ponad 50 zł, by po kilku miesiącach ich wartość przekroczyła
ponad 100 zł.
Pawlak takiej prywatyzacji
nie pochwala, przynajmniej takie
składa deklaracje. Sposób prywatyzacji zdaje się być kością
niezgody pomiędzy ministrami
rządu Donalda Tuska. Pod kuratelą Grada możemy się spodziewać
nie tylko szybkiej prywatyzacji
Jastrzębskiej Spółki Węglowej,
Katowickiego Holdingu Węglowego, Węglokoksu, ale także Kompanii Węglowej i jeśli nie całej to
wybranych jej kawałków, kopalni
o największych zasobach i tych,
które mają najlepszy węgiel, bo
tak łatwiej i szybciej. Co zresztą?
Co z bezpieczeństwem energetycznym? To nie jest zmartwienie Ministra Skarbu, on ma inne
problemy. Musi wykonać plan
sprzedaży majątku państwowego, napełnić kiesę Państwa, by
Donald Tusk mógł dalej urzekać
swą rzekomą skutecznością. W
tym przypadku cena nie gra roli,
dosłownie i w przenośni.

fakty i opinie
KADRY
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Karuzela ruszyła

Ja z Dworca
Centralnego

Ruszyły postępowania kwalifikacyjne na stanowiska prezesów
Kompanii Węglowej i Katowickiego Holdingu Węglowego. Rozmowy z kandydatami, w jednej
i drugiej spółce mają się odbyć
w połowie grudnia, a wybrańców poznamy do końca roku.
Dotychczasowi szefowie
KW i KHW zostali odwołani
we wrześniu po wybuchu korupcyjnej afery węglowej. Były
szef Kompanii Mirosław K. usłyszał zarzuty przyjęcia łapówek w
wysokości 16 tys. zł, a były szef
KHW Stanisław G. ma zarzuty za
łapówki na 186 tys. zł.
Zarówno w Kompanii jak i w
Holdingu od kandydatów na stanowisko prezesa nie wymaga się
doświadczenia w kierowaniu firmą
górniczą. W Kompanii wystarczy pięć lat na stanowisku
kierowniczym, a KHW
zaledwie trzy lata, co jest
odbierane jako sygnał,
że prezesi tych spółek
niekoniecznie będą się
wywodzić z środowiska
górniczego. Niemniej
w przypadku Kompanii Węglowej największe szanse na stanowisko prezesa dawane
są
wiceprezesowi
Jackowi Korskiemu,
który kieruje tymczasowo pracami
zarządu. Jest on
bowiem powszechnie kojarzony z
PSL, a zatem kto
bardziej przezorny może po- stołka prezesa przymierza się
woli składać mu gratulacje Waldemar Mróz, obecny wiawansu. W przypadku KHW ceprezes zarządu. W KHW
sprawa wyboru prezesa scho- wybierany będzie nie tylko
dzi na plan dalszy w związku prezes, ale także zastępca ds.
z planami łączenia tejże spółki produkcji. Tu na faworyta wyz katowickim Węglokoksem, rasta Józef Wojtynek, były dychoć jak się dowiadujemy, do rektor kopalni „Mysłowice”.

Przejście z państwowej firmy do prywatnej to
jak przejście z Dworca Centralnego w Warszawie
do Złotych Tarasów (centrum handlowe w sąsiedztwie wspomnianego dworca). Przy każdej okazji,
kiedy mowa o prywatyzacji prezes Jastrzębskiej
Spółki Węglowej Jarosław Zagórowski używa tego
rzekomo dowcipnego porównania. Cóż, widać, że
nie jest on błyskotliwy intelektualnie, że powtarza
to samo w koło Macieju.
Zagórowski i jemu podobni powtarzają neoliberalny bełkot, według którego prywatna firma
jest lepszą od państwowej, bo ma konkretnego
właściciela, nie jest niczyja. Kierując się tym
sposobem myślenia zastanówmy się czyją firmą
jest np. szwedzki Vattenfall? Chyba też niczyją,
bo to państwowa firma. Tyle, że ta niczyja firma
prowadzi ekspansję na rynkach zagranicznych,
bo posiada wysokie standardy zarządzania.
Prawda jest taka, że procesy zarządzania firmami państwowymi i prywatnymi są podobne, choć
zwolennicy prywatyzacji to podważają.
Warto byłoby się zatem zastanowić, czy Jarosław Zagórowski, jako prezes już sprywatyzowanej
spółki zyska na rozumie, będzie podejmował bardziej racjonalne decyzje niż te, które podejmuje w
państwowej firmie? A może w prywatnej spółce
węgiel zyska na jakości? Ba, może go nawet przybędzie? Nic z tych rzeczy, jedyne co się może realnie zmienić to to, że zarząd przestanie obowiązywać ustawa kominowa i zarobki prezesów wyraźnie
wzrosną. Ale już dziś prezes JSW, na państwowej
posadce nie powinien narzekać na swoje uposażenie, gdyż ciągnie diety z kilku rad nadzorczych
naraz (naliczyłem się co najmniej kilku).
Pytałem niedawno swoich przyjaciół w „Bogdance” czy wreszcie, już jako sprywatyzowana
spółka przestali odczuwać naciski polityczne, których doświadcza państwowe górnictwo. A gdzież
– usłyszałem. W otwartych funduszach emerytalnych, które są dziś głównymi jej właścicielami
jest równie dużo polityki co gdzie indziej. Niestety,
prywatyzacja w Polsce nie przecina pępowiny
łączącej gospodarkę z polityką. Widać to dobrze
po sprywatyzowanym Tauronie, gdzie była minister z nadania PO wskoczyła na fotel wiceprezesa
spółki.
Widać, że Złote Tarasy to miejsce dla wybranych. Ja tam wolę pozostać na Dworcu Centralnym, może to miejsce też ktoś w końcu odpicuje.

- Mimo wszystko mam
nadzieję, że tym razem nie
poznamy nazwisk prezesów
przed rozstrzygnięciami konkursowymi – mówi Dominik
Kolorz, szef górniczej „Solidarności”.
jm

Krzysztof Leśniowski

SATYRATOR

Górnicy, zwłaszcza ci z wierchuszki kochają dostawać odznaczenia. Tak
się przyjęło, że im więcej ich w klapie
munduru tym lepiej. Nie zdziwiłem się
zatem gdy przeczytałem na łamach portalu nettg.pl, że wojewoda śląski w dniu
święta niepodległości odznaczył kilkanaście osób z branży górniczej odznaczeniami państwowymi. Nieco się zdziwiłem, gdy okazało się, że są to medale
„za zasługi dla obronności kraju”. No
Gazeta Sekcji Krajowej Górnictwa
Węgla Kamiennego NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
Adres: 40-286 Katowice, ul. Floriana 7,
tel. 322-539-158
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cóż, pomyślałem, węgiel to strategiczny
surowiec, w czasach wojny (odpukać!)
może odgrywać strategiczne znaczenie dla obronności kraju. Zacząłem się
jednak zastanawiać o co tu chodzi, gdy
przeczytałem, że wiceprezes Kompanii
Jacek Korski otrzymałem tytuł oficerski
– podporucznika. Cóż, może zapomnieli
tego, kiedy był w wojsku. Minister obrony postanowił się poprawić. Spodziewam się, jak bardzo wzrosło znane nam

arcy ego naszego prezesa. Teraz już nie
wiem, czy zwracać się do niego Panie
Prezesie, czy Panie Poruczniku. Kiedy
jednak zobaczyłem na liście uhonorowanych naszego kolegę z Wydawnictwa
Górniczego, prezesa Witolda Pustułkę
od razu w moich oczach cały ten patos
przywdział szaty tandetnej komedii.
Dowiedziałem się później, że za
sprawą odznaczeń stał Pułkownik
Zbigniew Piątek, Szef Wojewódzkiego

Sztabu Wojskowego w Katowicach,
stały uczestnik górniczych akademii,
wielokrotnie honorowany górniczymi
odznaczeniami. Podejrzewam więc, że
skądinąd bardzo sympatyczny oficer,
postanowił odwdzięczyć się braci górniczej nadając im tytuły wojskowe.
Może i to fajny gest, ale proszę
Panowie, nie róbcie już więcej takiej
wiochy...
Krzysztof Leśniowski
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POLSKI WĘGIEL

A może jednak poskładać to?
Konsolidacja spółek węglowych to ciekawy pomysł, ale… I tu padają
różne odpowiedzi, choć zwykle brakuje w nich spójnej logiki.

siedem. Czy dzięki temu (większa
konkurencja) klient miałby dostęp
do tańszego węgla. Wątpliwe, tak
jak to, że taka struktura mogłaby
funkcjonować sprawnie do 2010
roku. Zamiast jednej Kompanii
Węglowej (która z trudem, ale wychodzi na plus) mielibyśmy pięciu
bankrutów, a może sześciu, jeśli
doliczymy do tego KHW. Jedynie
JSW dzięki specyfice węgla koksującego może by się uchowała.

Konsolidacja na raty

Do zagadnienia konsolidacji, jak zwykle, najbardziej
„racjonalnie” podchodzi prezes
Jastrzębskiej Spółki Węglowej Jarosław Zagórowski. Pytany przez
dziennikarza serwisu wnp.pl o
ocenę pomysłu konsolidacji spółek węglowych, który to pomysł
lansuje szef górniczej „Solidarności” Dominik Kolorz, odpowiada w
znanym sobie stylu: „A kto to jest
pan Kolorz? Nie może regionalny
działacz związkowy decydować o
procesach gospodarczych o znaczeniu narodowym, bo póki co
węgiel pozostaje głównym nośnikiem energetycznym w Polsce. (…)
Jeden z watażków związkowych,
który rzuca jakieś nieprzemyślane hasła, uzasadniając, że skończy
się konkurencja między polskimi
spółkami węglowymi”.

Czy chodzi o monopol?

W tej krótkiej, dosadnej wypowiedzi widać jednak pełne niezrozumienie problemu. Bo nie chodzi
tu o monopolizację rynku, wszak
sam Zagórowski zauważa, że na
rynku pozostają niezależne od
„wielkiej trójki” (Kompania Węglowa, Katowicki Holding Węglowy i Jastrzębska Spółka Węglowa)
firmy górnicze: „Bogdanka” oraz
Południowy Koncern Węglowy,
które łącznie posiadają potencjał
produkcyjny porównywalny do

KHW (w pozostałych rzeczach nie
da się porównać już tych spółek).
A na tym konkurencja się nie kończy, bo przecież polscy odbiorcy
mają nieskrępowany dostęp do
węgla z importu, który wymusza
na polskich producentach działania optymalizujące koszty produkcji i sprzedaży.
Istotą konsolidacji śląskich
spółek węglowych nie jest monopolizacja rynku, ale racjonalizacja
produkcji (jak i procesów restrukturyzacyjnych) przez wykorzystanie efektu skali. Większy wolumen
sprzedaży to możliwość negocjowania lepszych cen transportu
węgla z korzyścią dla odbiorców,
to także możliwość negocjowania
lepszych cen z dostawcami towarów i usług, poczynając od energii, stali, a na onucach kończąc.
Większe obroty dają większe możliwości w relacjach z bankami. I
można jeszcze podać wiele innych
argumentów.
Konsolidacja nie zwalnia nikogo od działań optymalizujących
produkcję i sprzedaż. Bo przecież
konsolidacja to możliwość racjonalizacji kosztów administracyjnych. Po co trzy wielkie centrale,
skoro może być jedna.
Wyobraźmy sobie, że górnictwo działa dziś w strukturach
organizacyjnych z 2003 roku.
Zamiast trzech spółek, mamy ich

Konsolidacja sektora węglowego jest nieuchronna i wie o tym
właściciel, tyle, że zamiast zrobić
to raz i dobrze próbuje ten proces
rozłożyć na raty. Już wiemy, że
Holding trafi pod skrzydła Węglokoksu, a Jastrzębska Spółka
Węglowa próbuje związku z „Bogdanką”. A wcześniej czy później
jeśli te związki się zacieśnią dojdzie nieuchronnie do małżeństwa
ostatecznego, chyba, że NWR
niczym sułtan turecki zapragnie
mieć polski harem i zacznie nam
podbierać nasze kopalnie. I jakby
nie patrzeć, i tak dojdzie do pełnej
konsolidacji. Tylko, że proces rozłożony w czasie będzie znacznie
droższy, bo do małżeństw będzie
dochodziło poprzez związki kapitałowe. Państwowe firmy będą
kupować inne państwowe firmy,
drenując swe finanse.
- Popieram pomysł konsolidacji, a już na pewno Kompanii Węglowej i Katowickiego Holdingu
Węglowego, bo działają na tym samym rynku węgla energetycznego. Nie mam jednak przekonania
czy konsolidacja powinna objąć
także Jastrzębską Spółkę Węglową, bo ona działa na innym runku
węgla koksującego - mówi jeden z
prezesów w branży górniczej.
Ten argument najczęściej pojawia się w rozważaniach o konsolidacji. Spójrzmy zatem, jak do
tego podchodzą inni.
- Ważna jest dywersyfikacja
produktowa. „Bogdanka” zależy
dzisiaj od energetyki. Jeśli połączymy firmy, to uzyskujemy
bardzo zrównoważone portfolio
produktowe - mówi Jan Fabian,
dyrektor operacyjny New World

LW „BOGDANKA”

W obronie kopalni

29 października ruszyło wezwanie na zakup 100 proc. akcji LW „Bogdanka” ogłoszone
5 października przez czeski koncern New World Resources (NWR), który zaoferował za
jedną akcję „Bogdanki” 100,75 zł. Wezwanie jest ważne przez miesiąc.
Przejęciu Spółki przez NWR kategorycznie przeciwna jest załoga i działające w „Bogdance” związki zawodowe.
Krytycznie podchodzi do tego także
Zarząd Spółki. Oferta wydaje się też
nieszczególnie atrakcyjna dla udziałowców „Bogdanki”. Podczas zamknięcia sesji giełdowej 28 października za
jedną akcję Spółki płacono 113,90 zł.
Mało tego, jak podał Zarząd Spółki,
Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA po
trzech kwartałach 2010 roku wypraco-

wał 192,98 mln zł zysku netto, zatem o
10,66 proc. więcej niż w takim samym
okresie przed rokiem.
A jednak, póki trwa wezwanie nie
można być pewnym, że akcjonariusze
„Bogdanki” nie zamienią akcji Spółki na
gotówkę lub na akcje samego NWR.
NWR jest zdeterminowany, by
przejąć „Bogdankę”. Do tego stopnia,
iż próbuje kupić życzliwość liderów
związkowych lubelskiej kopalni. W
liście z 25 października NWR opisuje

swój stan majątkowy, program inwestycyjny, relacje z czeskimi związkami
i organizacjami pozarządowymi, starając się przekonać adresatów, że połączenie „Bogdanki” z ich Spółką da obu
korzyści z synergii. Nowym elementem
w ofercie NWR jest wycofanie się z planów przeniesienia siedziby kopalni do
Londynu. Jak czytamy: „»Bogdanka«
pozostałaby polską spółką z własną
radą nadzorczą i zarządem z siedzibą
w Lublinie i nadal będzie płacić podatki

Resources, który to koncern zapragnął lubelskiej „Bogdanki”. O
co w tej mądrej wypowiedzi chodzi? O to, że NWR, którego częścią jest czeska spółka OKD jest
producentem węgla koksującego,
a „Bogdanka” węgla energetycznego. Związek z „Bogdanką” uniezależniłby NWR od węgla koksującego, który poddany jest mocnym
wahaniom koniunkturalnym. Podobnie jest z Jastrzębską Spółką
Węglową. Albo świetnie zarabia w
czasach koksowej prosperity albo
mocno pikuje w dół, kiedy zwalnia rynek stali. Węgiel energetyczne nie skacze tak do góry, ale
i nie spada gwałtownie. Jego ceny
są bardziej stabilne. A czy prezes
JSW nie zapomniał, że dostał od
Skarbu Państwa w 2007 r. kopalnię „Budryk”, produkującej węgiel
energetyczny. Dzięki niej JSW
zamortyzowała znacznie skutki
kryzysu z 2009 r. na rynku węgla
koksującego.
BHP Billiton, największy na
świecie koncern górniczy (jest
ponad 100 razy więcej wart niż
np. Bogdanka) jeszcze bardziej
dywersyfikuje swoją działalność.
Węgiel, zarówno energetyczny jak
i koksujący to tylko mała część
jego działalności produkcyjnej.
Koncern wydobywa m.in. : żelazo,
diamenty, węgiel, mangan, złoto,
ropę naftową, aluminium, miedź,
nikiel, uran i srebro. Kiedy jeden z
tych surowców dołuje, inny ciągnie firmę do góry. Dzięki temu ten
australijsko-brytyjski
koncern
(powstał, a jakże w wyniku konsolidacji dwóch wielkich firm:
BHP i Billiton) zastanawia się dziś
co zrobić z nadwyżką 39 mld dolarów gotówki, bo nie udało mu się

ostatnio przejąć jednej z kanadyjskich firm.

A może krok dalej?

Tym tropem można by pójść u
nas dalej i połączyć spółki węglowe z miedziowym KGHM. Oczywiście dałoby się to zrobić już tylko poprzez związki kapitałowe, ale
założę się, że gdyby spytać prezesa
koncernu miedziowego czy widziałby sens zaangażowania kapitałowego w węgiel jego odpowiedź
brzmiałaby „tak”, gdyż biznes surowcowy ma przyszłość, bo surowce to towar nieodtwarzalny, kiedy
go ubywa ceny idą w górę.
Wyobrażam sobie jednak co
na to „warszawka”? Co na to rząd
PSL-PO? Stworzyć takiego wielkiego giganta górniczego? Nie, w
żadnym wypadku, lepiej sprzedać
górnictwo szybko i po kawałku.
Jastrzębska ma zyski, szybko się
sprzeda, Węglokoks z KHW, jak
go dobrze opakujemy też powinien znaleźć nabywców. Zostanie
nam tylko Kompania, ale jak ją
podzielimy na części też znajdzie
kupców, a co już zostanie to nie
nasz problem.
Konsolidacja spółek węglowych, mimo, że jest sensowna,
nie znajdzie przyzwolenia politycznego, bo wicepremier Pawlak, choć wydaje się, że popiera
ten kierunek nie ma dostatecznej
siły, by zmierzyć się w tej kwestii z
Tuskiem i Gradem. Im nie w smak
jest budowa silnego koncernu
„Polski Węgiel”, któremu żaden
Zdenek nie podskoczy. Wciąż więc
pozostanie to zwykła fanaberia
jednego „związkowego watażki”.
Jakub Michalski

PYTANIE DO...
Ministra gospodarki Waldemara Pawlaka
- Jak ocenia Pan pomysł konsolidacji spółek
węglowych?
- Jest to ciekawy pomysł, ale czas, który upłynął od
momentu, kiedy wykształciła się obecna struktura organizacyjna, w postaci Kompanii Węglowej, Katowickiego
Holdingu Węglowego oraz Jastrzębskiej Spółki Węglowej sprawił, że dziś
trudno byłoby to prosto poskładać. Wspomniane firmy posiadają własną
specyfikę i uwarunkowania. Można oczywiście rozważać różne warianty, ale lepiej w pierwszej kolejności podejść, w przemyślany sposób, do
przekształceń w Kompanii, Holdingu i JSW. W tej strukturze, nazwijmy to,
geograficznej będzie najsprawniej i najszybciej to można poukładać.
Not. jac

i uiszczać inne zobowiązania budżetowe w Polsce”.
Jednocześnie NWR zaprosił przedstawicieli związków zawodowych z
„Bogdanki” do odwiedzenia kopalni
w Czechach w ciągu najbliższych tygodni.
- Żadnego listu nie dostaliśmy. O
tym, że NWR wysłał do nas taki list
dowiedzieliśmy się z mediów. Uważamy, że jest to element gry związanej z
próbą przejęcia naszej kopalni - mówi
Czesław Brzyski, wiceprzewodniczący
„Solidarności” w LW „Bogdanka”.
W odpowiedzi związki zawodowe
zorganizowały na początku listopada
debatę na temat przyszłości kopalni z
udziałem parlamentarzystów i samorządowców z Lubelszczyzny. Związkowcy uważają za błąd, że rząd pozbył
się pakietu kontrolnego akcji kopalni.
Pytali parlamentarzystów, czy moż-

liwa jest częściowa renacjonalizacja
kopalni.
- Trzeba zrobić wszystko, żeby
przeciwstawić się takiej prywatyzacji.
Nie może być tak, żebyśmy oddawali
swój majątek, swoją przyszłość - mówił Czesław Brzyski.
Posłanka Elżbieta Kruk poinformowała, że 13 posłów Prawa i Sprawiedliwości złożyło interpelację do ministra
skarbu, w której m.in. pytają, dlaczego
rząd nie zachował pakietu kontrolnego akcji „Bogdanki” i czy zamierza
wesprzeć działania broniące kopalnię
przed przejęciem. Odpowiedzi na interpelację jeszcze nie ma. Kruk poparła
pomysł częściowej renacjonalizacji.
- Jest to mechanizm stosowany
niejednokrotnie w wielu państwach
demokratycznych - przekonywała
Kruk.
jm



PREZENTACJE

Zmieniamy oblicze firmy

Rozmowa z Jerzym Podsiadło, prezesem zarządu WĘGLOKOKS S.A.
- Jaką firmą jest dziś,
u progu swojego 60-lecia firma Węglokoks?
− W pewien sposób tą
samą, jaką była przed 60 laty,
gdyż nadal podstawowym
obszarem działalności Węglokoksu jest eksport węgla, który tkwił u zarania powstania
naszej firmy. Obecnie 93 proc.
naszych obrotów pochodzi z
eksportu węgla. Na pozostałe
7 proc. składają się zbliżone do
handlu węglem rodzaje działalności. Różni się jednak zasadniczo skala eksportu. Były
lata w historii Węglokoksu,
kiedy rocznie wysyłaliśmy za
granicę aż 40 mln ton węgla,
podczas gdy w ubiegłym roku
wielkość eksportu wyniosła
zaledwie 6,7 mln ton. Wprawdzie na koniec tego roku spodziewamy się, że będzie to
skala ok. 9 mln ton, co nie
zmienia faktu, że eksport polskiego węgla będzie się stale
zmniejszał. Wynika to z wielu
przyczyn, zarówno obiektywnych, jak i subiektywnych.
− Na czym opiera Pan to
przekonanie?
− Po pierwsze, systematycznie zmniejsza się wydobycie węgla kamiennego w
Polsce i nie można założyć,
że będzie ono w przyszłości
wzrastać. Wprawdzie w ciągu
najbliższych kilkunastu, może
kilkudziesięciu lat węgiel kamienny wciąż będzie ważnym
elementem polityki energetycznej kraju, ale węgiel nie
będzie już znaczącym towarem eksportowym. Po drugie, rosną koszty wydobycia,
co oznacza, że polski węgiel
przestaje być konkurencyjny
na rynkach zagranicznych w
stosunku do węgla wydobywanego metodami odkrywkowymi lub pochodzącego z
krajów, gdzie jest tania siła
robocza. Ten problem dotyczy zwłaszcza tzw. węgla
morskiego, transportowanego
na znaczne odległości. Nasz
węgiel pozostanie konkuren-

cyjny jedynie na rynkach nam
bliskich, takich jak Niemcy
Południowe, Czechy, Słowacja
czy Austria. Na tych rynkach
polski węgiel będzie mógł
z powodzeniem konkurować z węglem zamorskich.
W związku z powyższym
wychodzimy z założenia, iż
eksport węgla z Polski nie
ma charakteru rozwojowego. Skoro tak, wymusza to
na nas poszukiwanie takich
obszarów działalności, które
pozwolą nam się rozwijać.
Każda bowiem firma powinna się rozwijać, jeżeli chce
funkcjonować na rynku.
Nie chcielibyśmy popłynąć jak łódka bez wioseł,
tam gdzie nas prąd poniesie.
Chcemy uniknąć stagnacji,
dlatego więc poszukujemy
pól działalności biznesowej,
rozszerzających dotychczasowy zakres, które pozwolą
nam wykorzystać zarówno
kompetencje naszych pracowników, potencjał organizacyjny, jak i zasoby finansowe firmy.
− Wspomniał Pan o kompetencjach i potencjale organizacyjnym. Nie myśleliście
Państwo, by wykorzystać
walory firmy handlowej do
uczestnictwa w imporcie
węgla do Polski, który sukcesywnie wzrasta?
− Węglokoks zajmuje się
importem węgla, ale są to
ilości, można rzec, śladowe.
Jest to głównie tzw. węgiel
niszowy jak węgiel o bardzo
niskiej zawartości siarki czy
antracyt, którego nie mają w
ofercie polscy producenci.
Prawdopodobnie w przyszłości będziemy sprowadzać do
Polski większe ilości węgla
koksującego, którego podaż
na naszym rynku jest ograniczona i nie zaspokaja potrzeb
polskich koksowni. Niemniej
import węgla nie będzie naszym głównym biznesem. Nie
możemy bowiem podcinać gałęzi na której siedzimy. I pew-

nie tak będzie, dopóty polskie
górnictwo będzie w stanie samodzielnie zaspokoić potrzeby
rynku krajowego. Istnieje za to
możliwość, by Węglokoks występował w roli tradera, czyli
pośrednika w handlu węglem
na rynkach zagranicznych.
Oczywiście, nie będzie to łatwe zadanie, aczkolwiek będziemy podejmować wysiłki w
tym kierunku.
− Jednakże to nie jest
ten nowy zasadniczy obszar
działalności Węglokoksu?
− Zgadza się. Jesteśmy
już po długim, trwającym blisko rok czasu, procesie opracowywania nowej strategii
biznesowej. W czerwcu rada
nadzorcza spółki pozytywnie
zaopiniowała przygotowany
przez zarząd dokument „Strategia rozwoju WĘGLOKOKS
S.A. na lata 2010–2015”. Kilka

tygodni temu, zgodnie z wymogami naszego statutu, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło ten dokument.
Głównym filarem strategii jest
nasz bezpośredni udział w produkcji węgla, gdyż uważamy,
iż można wykorzystać w sposób bardzie aktywny potencjał
Węglokoksu w procesach restrukturyzacyjnych polskiego
górnictwa.
− Myśli Pan głównie o
wykorzystaniu zasobów finansowych Państwa firmy?
− Nie tylko. Myślę także o
wykorzystaniu dużej wiedzy
i umiejętności pracowników
naszej firmy.
− To bezpośrednie zaangażowanie w produkcję węgla
oznacza Wasze zainteresowanie Katowickim Holdingiem
Węglowym (KHW)?
− Tak, ale ostateczna de-

cyzja należeć będzie do właściciela.
− Nie ma Pan obaw, słysząc o dużych trudnościach
KHW?
− Oczywiście, że mam
obawy. Liczę jednak, że podejmując współpracę z kierownictwem
Katowickiego
Holdingu Węglowego wypracujemy odpowiednią formułę,
która pozwoli przezwyciężyć
wszelkie trudności.
− Ciekaw jestem, czy w
tym przypadku Węglokoks
miałby wystąpić w roli podmiotu przejmującego?
− W tej chwili jest za
wcześnie, by uprzedzać szczegóły, nie chciałbym wybiegać
przed szereg, gdyż ostateczna decyzja nie została jeszcze
podjęta. Nam zależy na zaangażowaniu kapitałowym, bo
takie jest najbardziej czytelne.
− A inne obszary? Do
niedawna dużo mówiło się
o związkach Węglokoksu z
katowickim Remagiem, producentem kombajnów chodnikowych.
− Bierzemy również pod
uwagę zaangażowanie w przemysł okołogórniczy, ale na
chwilę obecną zmieniła się
kolejność realizacji elementów
naszej strategii. Początkowo
uważaliśmy, że realizację strategii rozpoczniemy od zaangażowania w branżę zaplecza
górniczego, ale w wyniku
prowadzonych analiz uznaliśmy, że jest to właściwy czas,
by wejść w obszar produkcji
węgla. Ciągle jednak przemysł
okołogórniczy pozostaje w sferze naszych zainteresowań. Na
przykład, myślimy poważnie
o Hucie Łabędy, którą moglibyśmy odkupić od Kompanii
Węglowej.
− Ale chyba najważniejszym elementem Państwa
strategii jest prywatyzacja?
− Tak, absolutnie. Uważamy, bowiem, że bez prywatyzacji nasza strategia nie

ma sensu. Mam nadzieję, że
w przyszłym roku, o tej porze, Węglokoks będzie firmą
prywatną, notowaną na warszawskiej Giełdzie Papierów
Wartościowych.
− Czemu miałaby służyć
prywatyzacja, skoro przez
ostatnie 60 lat Węglokoks
całkiem dobrze sobie radził
jako firma państwowa?
− Prywatyzacja oznacza
zmianę oblicza tej firmy. Czy
Pan wie, że spółki Skarbu Państwa miesiąc w miesiąc płacą
15-procentową dywidendę od
wypracowanego zysku. Tego
zwyczaju nie ma w prywatnych
spółkach, a to jest tylko jeden z
wielu elementów przemawiającym za prywatyzacją. Chcemy
iść w tym kierunku, choć uważamy, że przez pewien określony czas Skarb Państwa powinien zachować pakiet kontrolny
akcji w Węglokoksie.
− Najpierw Giełda, a dopiero później przejęcia?
− Nie koniecznie, te procesy
- myślę o przygotowaniach do
prywatyzacji i naszym zaangażowaniu w inne obszary - mogą
przebiegać równolegle. Węglokoks wzmocniony nowymi
obszarami działalności będzie
zapewne lepszym kąskiem dla
potencjalnych inwestorów. Jednak czy tak się stanie, zależeć
będzie od właściciela.
− Od właściciela zależeć
będzie także to, czy Węglokoks będzie mógł do realizacji strategii wykorzystać
swoje cenne aktywa, jak
choćby pakiet akcji Polkomtela. O ile pamiętam pojawił się pomysł, by pozbawić
Węglokoksu środków z jego
sprzedaży na rzecz budżetu
państwa.
− Mam nadzieję, że aktywa te pozostaną w Węglokoksie i będą wykorzystane do
restrukturyzacji górnictwa.
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Dialog i porozumienie
z korzyścią dla wszystkich
O sytuacji w Centrali Zbytu Węgla „Węglozbyt” w Ostrowie Wielkopolskim i wynegocjowanym
tam niedawno m.in. przez NSZZ „Solidarność” porozumieniu płacowym rozmawiamy z przewodniczącym zakładowej „S” Franciszkiem Pawlarczykiem.

jąca w CZW „Węglozbyt” skutecznie zablokowała powołanie
kolejnego wiceprezesa,
tego nie wiem. Mogę
wyrazić swoją opinię
co do ewentualnych
skutków takiej decyzji.
Zatrudnienie dodatkowej osoby w Zarządzie
Spółki byłoby, moim
zdaniem, istotną przyczyną wzrostu kosztów,
a dodatkowy prezes nie
zrównoważyłby
swą
pracą nakładów Spółki
wynikających z tytułu
jego zatrudnienia. Proszę wziąć pod uwagę,
że od kilku lat realna
płaca w naszej spółce
maleje. Zatrudnienie
dodatkowego prezesa
Franciszek Pawlarczyk pozytywnie ocenia wyco- z dużym wynagrodzefanie się Zarządu z pomysłu nominacji drugiego niem i dodatkowymi
wiceprezesa CZW „Węglozbyt”. - Zatrudnienie do- świadczeniami w wydatkowego prezesa z dużym wynagrodzeniem i do- sokości około 12-14
datkowymi świadczeniami w wysokości około 12-14 tys. zł miesięcznie w
tys. zł miesięcznie w sytuacji, gdy Spółka jest w sta- sytuacji, gdy Spółka
nie upadłości tzw. układowej byłoby rzeczą niemo- jest w stanie upadłości
ralną i nieuzasadnioną - komentuje. (fot. Krzysztof tzw. układowej byłoLeśniowski, SG)
by rzeczą niemoralną i
nieuzasadnioną. ChySolidarność Górnicza: ba, że chciano dać komuś ciepłą
- Z posiadanych przez nas infor- posadkę, dobrze płatną, tak po
macji wynika, że „Solidarności” koleżeńsku. Chciałbym tutaj poudało się zablokować powołanie dziękować w imieniu wszystkich
drugiego wiceprezesa w Waszej pracowników „Węglozbytu” za
firmie. Jeżeli to prawda, jakie zrozumienie naszego stanowiska
korzyści z wywalczonego przez Ministerstwu Gospodarki w WarWas rozwiązania może odnieść szawie, przewodniczącemu Rady
pracownik i Centrala Zbytu Wę- Nadzorczej Spółki oraz prezesowi
Kompanii Węglowej za okazaną
gla „Węglozbyt”?
przychylność i rozwagę w tak ważFranciszek Pawlarczyk: - Czy nym momencie dla przyszłości
NSZZ „Solidarność” funkcjonu- CZW „Węglozbyt”.

SG: - W ostatnim czasie NSZZ
„Solidarność” CZW „Węglozbyt” skutecznie negocjowała porozumienie płacowe
gwarantujące pracownikom
wzrost wynagrodzeń. Jak
przebiegały rozmowy i od kiedy pracownicy mogą korzystać z uzgodnionych punktów
porozumienia?
FP: - Rozmowy były trudne, żeby
nie powiedzieć - bardzo trudne.
Przez dłuższy czas wydawało się,
że nie dojdziemy do konsensusu.
W pewnym momencie był nawet
zamiar zerwania negocjacji, gdy
rozmawialiśmy o procentowym
podziale regulacji stawek zaszeregowania pracowników pomiędzy
poszczególne stanowiska pracy.
Jak już wspomniałem w odpowiedzi na poprzednie pytanie, Spółka jest w bardzo trudnej sytuacji
finansowej, a prezes to bardzo
twardy, ale też bardzo konstruktywny negocjator. Po przerwie, z
inicjatywy mojej oraz przedstawicielki OPZZ i prezesa Spółki,
raz jeszcze usiedliśmy jednak do
rozmów i porozumieliśmy się na
tyle, że obydwie strony mogły podpisać ostateczny tekst porozumienia płacowego. Jesteśmy w miarę
zadowoleni z wywalczonych zapisów. Porozumienie obowiązuje od
1 października, a więc już weszło
w życie i pracownicy korzystają z
nowych regulacji płacowych, czyli
wspomnianej „podwyżki”.
SG: - Czy pozytywny dla zdecydowanej większości pracowników „Węglozbytu” wynik negocjacji płacowej może
wskazywać na to, że CZW

Spółka jest w bardzo trudnej
sytuacji finansowej, a prezes
to bardzo twardy, ale też bardzo konstruktywny negocjator. Po przerwie, z inicjatywy
mojej oraz przedstawicielki
OPZZ i prezesa Spółki, raz
jeszcze usiedliśmy jednak do
rozmów i porozumieliśmy się
(...) Porozumienie obowiązuje
od 1 października.
Franciszek Pawlarczyk, przewodniczący NSZZ „Solidarność” CZW
„Węglozbyt”

„Węglozbyt” wychodzi z dołka
i teraz można być już spokojnym o byt firmy, a pracownicy
nie muszą się martwić o swoje
miejsca pracy?
FP: - Na pewno nie jest aż tak różowo. Wiadomo jaka jest sytuacja
w naszym kraju. Nikt nie wie, czy
nawet tak potężne branże jak górnictwo, energetyka, szpitalnictwo,
leśnictwo czy kolej przetrwają
najbliższe lata. Jeśli chodzi o „Węglozbyt”, mamy co robić. Muszę też
przyznać, że prezesi „Węglozbytu”
i Kompanii Węglowej nie szkodzą
naszej firmie, ani sobie wzajemnie w tych trudnych chwilach, co
w poprzednich latach się zdarzało. Wierzę, że tak pozostanie, i że
być może zostaną zawarte jeszcze
lepsze umowy pomiędzy naszymi
firmami - z korzyścią dla Kompanii Węglowej i „Węglozbytu” oraz
pracowników obydwu spółek.
SG: - Dziękuję za rozmowę.
rozmawiał: Marek Jurkowski

SKOK „Silesia-Centrum”

Sąd podtrzymuje zarzuty „S”
wobec nieuczciwego pracodawcy
Centrum” prowadzone przez Sąd Rejonowy w Bytomiu, V Wydział Pracy.
Z uzasadnienia do wyroku wynika,
że Zarząd SKOK „Silesia-Centrum”
zwolnił pracowników z rażącym naruszeniem prawa pracy oraz przez
okres ponad 6 miesięcy utrzymywał
zawyżone oprocentowanie na wypłaconych pożyczkach i kredytach, naruszając tym samym zapisy ustawy o
kredycie konsumenckim oraz ustawy
Kodeks cywilny. Sąd jednoznacznie
potwierdził, iż zwolnieni pracownicy
w chwili rozwiązania z nimi stosunku
pracy podlegali szczególnej ochronie
stosunku pracy z tytułu sprawowania
funkcji społecznych inspektorów pracy. W ocenie sądu wszelkie działania

Zarządu, jak i sposób ich wykonywania,
zmierzające pośrednio lub bezpośrednio do odwołania powodów z funkcji
społecznych inspektorów pracy, pozostawały w oczywistej sprzeczności
z zasadami współżycia społecznego,
w szczególności z zasadą lojalności
pracodawcy wobec pracownika. Tym
samym sąd potwierdził, iż bezprawne
działania zarządu SKOK „Silesia-Centrum” dotykają nie tylko pracowników,
ale również członków Kasy, dzięki którym SKOK funkcjonuje, o czym pisaliśmy w naszym styczniowym artykule.
Podkreślić należy fakt, że osoby
bezprawnie zwolnione z pracy nie zostały bez pomocy i otrzymały niezbędne wsparcie zarówno prawne ze strony

w skrócie
WYNIKI

Górnictwo
na plusie

Ponad 616,3 mln zł zysku netto
wypracowały po trzech kwartałach
tego roku należące do Skarbu
Państwa spółki węglowe. W porównywalnym okresie ubiegłego roku strata
branży wyniosła 287,8 mln zł. Dane
nie obejmują kopalni „Bogdanka” i
prywatnej kopalni „Siltech” w Zabrzu.
Największy
zysk
wypracowała
Jastrzębska Spółka Węglowa (741
mln zł), czyli więcej niż zysk całego
górnictwa w tym czasie. To oznacza,
że Kompania Węglowa wciąż miała
stratę, której wysokości nie ujawnia.

PKW SA

Mniejsze
wydobycie

Południowy Koncern Węglowy zmniejszy w tym roku wydobycie węgla.
Zarząd Spółki wskazuje, że przyczyną
są trudności geologiczne na jakie napotkano w Zakładzie Górniczym „Sobieski”. Za dziewięć miesięcy 2010
roku niedobór wydobycia wynosi
około 800 tysięcy ton węgla. Organizacje związkowe działające w PKW
zwróciły się do Rady Nadzorczej
Spółki o pilne spotkanie, bo jak napisali w swym piśmie: „sytuacja jest
bardzo zła, a w najbliższym czasie,
przy takim zarządzaniu, może stać
się dramatyczna”.

PARLAMENT EUROPEJSKI

Posłowie
za węglem

Zamknięcie
niekonkurencyjnych
kopalń węgla kamiennego nie przyczyni się do redukcji emisji dwutlenku
węgla, wywoła natomiast poważne
konsekwencje społeczne - przekonują
posłowie Komisji Gospodarki Parlamentu Europejskiego. Posłowie do PE
odnieśli się w ten sposób do projektu
Komisji Europejskiej, która proponowała
by nierentowne kopalnie zostały
zamknięte już 1 października 2014 roku.
Parlament Europejski ma w tej sprawie
prawo do wyrażenia własnej opinii.
Projekt rezolucji zostanie poddany pod
głosowanie całego Parlamentu Europejskiego na sesji plenarnej w Strasburgu
23 listopada. Rada Unii Europejskiej ma
podjąć ostateczną decyzję w tej sprawie
10 grudnia. Nowa regulacja zastąpi
obowiązującą obecnie, której ważność
wygasa z końcem roku.

REMAG

Sprzedaż mimo
zastrzeżeń

W styczniowym numerze Solidarności Górniczej pisaliśmy o bezprawnym zwolnieniu społecznych inspektorów pracy w bytomskiej SKOK „Silesia-Centrum”. Na początku września zakończyło się postępowanie sądowe w tej sprawie.
Uzasadnienie wyroku jest jednoznaczne: zwolnienie było rażącym naruszeniem prawa pracy, a bezprawne działania
kierownictwa SKOK naraziły na szwank nie tylko samych zwolnionych, ale również członków Kasy.
Przypomnijmy: do zwolnienia społecznych inspektorów pracy doszło w
okresie świąteczno-noworocznym.
Ten swoisty prezent gwiazdkowy zafundował swoim pracownikom prezes
Zarządu SKOK „Silesia-Centrum” Joachim Nowak, były działacz związkowy, wieloletni przewodniczący Komisji Rewizyjnej NSZZ „Solidarność”
przy Zakładzie Górniczym „Centrum”.
Niestety…
Tymczasem sprawa trafiła do
sądu i miała swój ciąg dalszy.
6 września zakończyło się postępowanie w sprawie dyscyplinarnego
zwolnienia dwójki pracowników Kasy,
będących jednocześnie członkami
NSZZ „Solidarność” KWK „Bobrek-



śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”,
jak i czysto koleżeńskie, również w
takich sytuacjach bardzo potrzebne.
Wrześniowy wyrok sądu potwierdził
także skuteczność największego
polskiego związku zawodowego w
walce z nieuczciwymi i łamiącymi
prawo pracodawcami. Żal tylko, że
tym razem okazali się nimi byli działacze Związku. Należy zaznaczyć, że
Joachim Nowak nie jest już członkiem „S”, Zarząd Regionu podtrzymał
bowiem w mocy decyzję Międzyzakładowej Organizacji Związkowej
Związku o wykluczeniu go z NSZZ
„Solidarność”.
Red.

Minister skarbu podpisał umowę
sprzedaży akcji spółki Remag,
stanowiących 85 proc. kapitału
zakładowego, na rzecz firmy TDJ SA
w Katowicach za ponad 183 mln zł.
Katowicki Remag produkuje i serwisuje maszyny górnicze, przede
wszystkim kombajny chodnikowe. W
ostatniej chwili do rywalizacji o zakup firmy chciał włączyć się katowicki
Kopex. Zakład był jedyną dużą firmą
produkcyjną z sektora zaplecza górniczego, która nie została dotąd sprywatyzowana. Obawy przed nowym
inwestorem nie kryją związkowcy i
załoga Remagu, gdyż - jak twierdzą
związkowcy - w trakcie negocjacji nad
pakietem socjalnym firma TDJ SA dała
się już poznać jako mało wiarygodny
partner.
jm

Z żYCIA ZWIĄZKU

Górnicy w Prezydium
Komisji Krajowej
W Gdańsku odbyło się pierwsze zebranie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” (KK)
pod przewodnictwem Piotra Dudy. Poza samym przewodniczącym do Prezydium
Komisji Krajowej dołączyli dwaj reprezentanci śląsko-dąbrowskiej „S”, wywodzący się jednocześnie z górniczej „Solidarności”: Bogdan Biś i Henryk Nakonieczny.
Ponadto najwyższe władze Związku oficjalnie zaprotestowały przeciwko łamaniu
przez rząd zawartych porozumień.

Rząd łamie ustalenia,
Związek protestuje

- Jestem zaskoczony i oburzony decyzją rządu. Porozumie-

nie w imieniu rządu podpisał
wicepremier Waldemar Pawlak
i minister pracy Jolanta Fedak.
Ta decyzja jest sprzeczna z deklaracjami premiera, który zapowiadał wsparcie dla najbardziej
potrzebujących - skomentował
kolejne antypracownicze posunięcie rządu Zbigniew Kruszyński, ekspert NSZZ „S” w Komisji
Trójstronnej.
Łamiąc wcześniejsze ustalenia zawarte w Pakiecie Działań Antykryzysowych, rząd ze
względów
oszczędnościowych
zlikwidował Rezerwę Solidarności Społecznej przeznaczoną na
wsparcie rodzin najuboższych,
a także zrezygnował z podniesienia progów dochodowych
uprawniających do świadczeń
z pomocy społecznej. Efektem
tych decyzji jest fakt, iż kryteria
pomocy społecznej dla rodzin są
obecnie poniżej minimum egzystencji liczonej przez Instytut

Trzy lata bez dialogu
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Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
oceniło rządy koalicji PO-PSL, która we wtorek, 16
listopada, obchodziła trzy lata funkcjonowania. Konferencja prasowa zorganizowana z tego tytułu kosztowała
- jeśli wierzyć życzliwej rządowi stacji TVN24 - okrągłe
100 tysięcy zł.
Trzecią rocznicę trwania gabinetu premiera Donalda
Tuska, poza samym rządem, zauważył także największy
polski związek zawodowy i wezwał szefa rządu, by w
swoich działaniach zaczął uwzględniać potrzeby Polaków. Treść dokumentu przyjętego przez Komisję
Krajową „S” publikujemy poniżej.

Prezydium KK

Pracy i Spraw Socjalnych.
Podczas spotkania z przewodniczącym Związku minister pracy pani Jolanta Fedak wyjaśniła,
że odrzucenie ustaleń Komisji
Trójstronnej to decyzja ministra
finansów. Dług publiczny jest blisko poziomu 55 proc. PKB i rząd
bezwzględnie tnie wydatki. - Takimi działaniami rząd przerzuca
ciężar walki z kryzysem na najuboższych. Solidarność nigdy tego
nie zaakceptuje - zapowiedział
już jednak Piotr Duda. - Dla budżetu jest to suma do wygospodarowania, bez wielkiego wpływu na wysokość deficytu. Można
znaleźć inne możliwości cięć w
budżecie, zamiast oszczędzać na
najuboższych, żyjących często
poniżej minimum biologicznego
- zaznaczył szef „Solidarności”.
Odrzucenie porozumień zawartych w Komisji Trójstronnej,
których stroną jest rząd, po raz
kolejny zdaje się świadczyć o po-
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Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność ocenia trzy lata rządów koalicji PO-PSL jako czas załamania
się dialogu społecznego i znaczącego pogorszenia się
sytuacji materialnej Polaków.
Lekceważenie partnerów społecznych i łamanie podstawowych zasad dialogu społecznego stało się jedną z
naczelnych zasad działalności tego rządu. Gabinet Donalda Tuska z premedytacją nie dotrzymuje zobowiązań
przyjmowanych wcześniej na forum Komisji Trójstronnej czy podczas branżowych negocjacji. Tak stało się
w przypadku ustalenia wysokości płacy minimalnej na
2011 rok czy braku waloryzacji progów dochodowych
upoważniających do korzystania z pomocy społecznej.
Takie działania prowadzą do dramatycznego pogorszenia się sytuacji materialnej najuboższych. Wszystko to
dzieje się przy szumnie deklarowanej ochronie najsłabiej
zarabiających Polaków.
Łamane są też obietnice wyborcze, dzięki którym
Platforma Obywatelska w 2007 roku wygrała wybory.
Tanie państwo, niepodwyższenie podatków, ofensywa
legislacyjna pozostały wyłącznie pustymi sloganami. W
rzeczywistości podatki rosną, reformowanie państwa
stoi w miejscu a rządzące partie zagarniają kolejne obszary administracji państwowej.
Obecny rząd do perfekcji opanował propagandowe
techniki maskowania własnej nieudolności i manipulowanie opinią publiczną. Jedynie w tej dziedzinie gabinet Donalda Tuska zdecydowanie góruje nad poprzednim rządami. Nie takiej skuteczności Polacy oczekują.
W trzecią rocznicę powstania rządu PO-PSL
Prezydium Komisji Krajowej żąda poważnego traktowania partnerów społecznych i powrotu do dialogu ze
związkami zawodowymi.

W wyborze nowego Prezydium KK udział wzięło 92 członków
Komisji Krajowej, z czego 91 oddało głosy ważne. Kandydaci
na członków otrzymali następującą liczbę głosów: Bogdan Biś
- 84, Henryk Nakonieczny - 82, Jerzy Jaworski - 61, Tadeusz
Majchrowicz - 53, Ewa Zydorek - 51. Zgodnie z werdyktem głosujących wszyscy kandydujący weszli do Prezydium. (fot. Dział
Informacji KK)
W stanowisku przyjętym 3
listopada Komisja Krajowa odniosła się do odrzucenia przez rząd
premiera Donalda Tuska uchwały
dotyczącej podwyższenia kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej. - Powyższe decyzje rządu
uderzają w najsłabsze grupy społeczne tj. w ubogich pracujących
oraz w najuboższe rodziny żyjące
poniżej minimum egzystencji,
czyli na granicy biologicznego
wyniszczenia - czytamy w dokumencie KK. To już druga, po ustaleniach w sprawie płacy minimalnej, uchwała Komisji Trójstronnej
do spraw Społeczno-Gospodarczych odrzucona przez obecny
rząd w ostatnim czasie.

PO-PSL - TRZY LATA U WŁADZY

(fot. www.rozliczplatforme.pl)



zorowaniu dialogu społecznego,
a sama Komisja służy gabinetowi
Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego za
parawan mający dowodzić dobrych chęci rządzących.
W innym stanowisku Komisja
Krajowa zażądała od parlamentarzystów, aby w trakcie prac nad
ustawą budżetową na 2011 rok
uwzględnili sytuację osób najuboższych i wzięli pod uwagę rosnące koszty utrzymania, w tym
podwyżki cen żywności i nośników energii.

Nowa KK, pierwsze
decyzje personalne

Poza sprawami bezpośrednio dotyczącymi sytuacji gospodarczej kraju i braku dialogu
społecznego, członkowie KK wybrali znaczącą część nowego Prezydium Komisji Krajowej. W jego
skład weszło, jak na razie, 5 osób

- w tym Bogdan Biś w charakterze
I wiceprzewodniczącego Związku
i Henryk Nakonieczny jako członek Prezydium KK odpowiedzialny za kontakty ze wspomnianą
już Komisją Trójstronną.
Piotr Duda stanowczo rozwiał
obawy pracowników Komisji Krajowej dotyczące rzekomych przenosin siedziby Związku z Gdańska do Warszawy, o czym tuż
po wyborze Dudy na przewodniczącego szeroko informowały
media. Nowy szef „S” zamierza
natomiast znacząco wzmocnić
warszawskie biuro KK o ekspertów związkowych, którzy z bliska
będą się przyglądać tworzonym
w Sejmie i Senacie regulacjom
prawnym przekładającym się na
sytuację pracowników polskich
zakładów pracy.
Marek Jurkowski,
Dział Informacji KK

k
W
la
b
d
li
s
d
o
s
lu
n
b
o
d
G
U
T
d
d
k
z
R
p
w

w
m
k
g
z
d

łą
t
M
c
c
d
g
ż
d
r
J
p
r
z
n
w
r
s
p
k
i
m
ła
w
to

WYBORY SAMORZĄDOWE

Wybierzmy ludzi
wiarygodnych

4
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Rozmowa z Bożeną Borys-Szopą, kandydatką „Solidarności” w wyborach do Sejmiku Śląskiego (lista PiS)
- Mam coraz większe wątpliwości co do sensu udziału w
wyborach
samorządowych.
Przekona mnie Pani, że jednak warto iść zagłosować?
- W każdym wyborach demokratycznych należy uczestniczyć.
W końcu po to wywalczyliśmy 30
lat temu wolność i demokrację,
by dziś w nieskrępowany sposób
dokonywać wyborów, mieć możliwość reagowania na wszystko co
się dzieje w sferze publicznej. Nie
dokonując świadomych wyborów
oddajemy władzę w ręce populistów, politycznych hochsztaplerów,
ludzi niewiarygodnych. Spójrzmy
na sytuację w Katowicach. W wyborach o urząd prezydenta startuje
obecny prezydent Piotr Uszok i jego
dotychczasowy zastępca Arkadiusz
Godlewski, który dziś negując
Uszoka kwestionuje samego siebie.
To jest chore i dlatego musimy iść
do wyborów, żeby postawić na ludzi sprawdzonych, wiarygodnych,
których znamy, którym możemy
zaufać, którzy znajdą dla nas czas.
Radny musi mieć kontakt z ludźmi,
przez całą kadencję, a nie wyłącznie
w trakcie kampanii wyborczej.
- Mówiąc, o swoich wątpliwościach, mam też na myśli
moje obawy, iż polska polityka z wszystkimi swoimi negatywnymi zjawiskami chce
zawładnąć polskim samorządem.
- Nie musimy kierować się wyłącznie hasłami wyborczymi, spotami telewizyjnymi i bilbordami.
Mamy odniesienie w postaci dotychczasowych dokonań samorządowców. Oceńmy to co nasi radni zrobili
dla nas, naszych gmin, miast, naszego regionu. Jeśli mamy przekonanie,
że nasz radny, burmistrz czy prezydent zostawił po sobie kawał dobrej
roboty dajmy mu ponownie szansę.
Jeśli nie mamy tego przekonania,
postawmy na nowych ludzi, za którymi przemawia ich doświadczenie
zawodowe i życiowe. Stawiajmy też
na ludzi młodych, jeśli dostrzegamy
w nich autentyczną chęć do pracy na
rzecz lokalnej społeczności. Wybory
samorządowe to nie wybór partii i
programów politycznych, to wybór
konkretnych ludzi, których znamy
i którym ufamy. Stawiajmy na ludzi
mądrych, konsekwentnych w działaniu, ludzi honoru, którzy jak powiedzą, że coś zrobią to faktycznie
to uczynią.

- A możemy zaufać Bożenie Borys-Szopie, która nie
ma doświadczenia samorządowego?
- Można mi zaufać, bo przemawia za mną 30-letnie doświadczenie w pracy związkowej. Działam w
„Solidarności” od samego początku. I od samego początku bronię
godności i praw pracowników, niezależnie gdzie w danym momencie byłam, czy w związku, czy w
Państwowej Inspekcji Pracy, czy w
Kancelarii Prezydenckiej, a nawet
na dyżurach społecznych w mojej
parafii. Będąc przez trzy lata Głównym Inspektorem Pracy reagowałam na każdy sygnał, choćby nawet
był anonimowy. Wiedzieliśmy dobrze, że informacja anonimowa nie
oznacza, że jest fałszywa, ale, że jest
podyktowana strachem przed pracodawcą. Dzięki tym informacjom
mogliśmy reagować na wszelkie
patologie. Podobnie było, kiedy byłam ministrem do spraw społecznych w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Ja praktycznie
przez ostatnich 30 lat zajmowałam
się tym samym, obroną godności i
praw pracowników i z tym samym
programem startuję do wyborów
samorządowych. Nie obiecuję gruszek na wierzbie, nie zapewnię
moich wyborców, że spełnię każdy
ich kaprys. Deklaruję za to, że będę
zawsze do ich dyspozycji, a że moim
głównym elektoratem, na co liczę,
będą moi przyjaciele z „Solidarności”, wiedzą gdzie mnie szukać. Dotyczy to zarówno tych, którzy byli w
związku, są w nim, a może i tych,
którzy jeszcze w nim będą.
- Ubiega się Pani o mandat
radnego Sejmiku Śląskiego.
Przyznam szczerze, nie do
końca dostrzegam znaczenie
tejże instytucji w życiu publicznym regionu, w życiu prywatnym każdego z jego mieszkańców.
- Sejmik Śląski odgrywa w
nim znaczącą rolę. Przede wszystkim Sejmik kształtuje budżet
samorządu wojewódzkiego, a to
ma szczególne znaczenie dla jednostek podlegających pod Urząd
Marszałkowski. Dotyczy to dużej
części placówek służby zdrowia czy
oświaty w naszym województwie.
Ich przyszłość zależy od decyzji
radnych Sejmiku. Ze swojej strony
chciałabym, żeby Sejmik rozszerzył zakres swoich kompetencji o

Bożena Borys-Szopa to dla mnie
uosobienie wszelkich dobrych cech
związkowca. Nigdy nie była obojętna na
ludzką krzywdę. Pokazało to także jako
Główny Inspektor Pracy. Jednocześnie
Bożena jest otwarta na współpracę
z wszystkimi, zawsze działa ponad
podziałami. Zdecydowanie popieram
jej kandydaturę.
Dominik Kolorz, szef górniczej „Solidarności”

działania na rzecz bezpieczeństwa
i higieny pracy. W województwie
śląskim mamy doskonale zorganizowane instytucje państwowe, jak
i pozarządowe, mamy świetnie zorganizowane zrzeszenia pracodawców oraz związki zawodowe, a nie
ma praktycznie dialogu społecznego, nad czym ogromnie ubolewam.
Uważam, że Sejmik może być miejscem takiej dyskusji, tym bardziej,
że przed województwem śląskim
stoi wiele problemów społeczno-gospodarczych. Pakiet klimatyczny, w
kształcie jakim chce go Komisja Europejska, godzi w interes śląskiego
górnictwa i energetyki, stwarza ciężar, którego te branże nie są w stanie same udźwignąć, tym bardziej,
że Bruksela chce pozbawić kopalń
pomocy publicznej. Cieszę się, że
głośno o tym mówi na arenie międzynarodowej górnicza „Solidarność”, ale ten temat wymaga szerszego zainteresowania, szerszego
lobbingu.
- Nigdy nie była Pani związana z żadną formacją polityczną, a jednak zdecydowała się Pani startować z listy
Prawa i Sprawiedliwości.
Dlaczego?
- Owszem, nie należę do żadnej
partii politycznej, bo przy swojej
aktywności związkowej i społecznej nie miałabym już czasu na działalność polityczną, ale jednak nie
wyobrażałam sobie, by startować z
innej listy niż Prawo i Sprawiedliwość, gdyż jest to formacją, z której
programem się identyfikuję, której
jednym z filarów programowych
jest obrona godności pracowników.
- Prawo i Sprawiedliwość
utożsamia centralizm polityczny. Mam wątpliwości czy
jest to formacja polityczna,
która sprzyja decentralizacji
władzy.
- Prezydent Lech Kaczyński

Bożena Borys-Szopa ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, podyplomowo kształciła się na krakowskiej Akademii GórniczoHutniczej.
Pracowała w katowickich kopalniach jako specjalista ds. BHP. W NSZZ „Solidarność” działa od 1980 r. W 1991 weszła w skład zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”, od 1998 do 2002 była przewodniczącą Rady Ochrony
Pracy przy Sejmie RP.
W latach 2006 - 2008 zajmowała stanowisko Głównego Inspektora Pracy. 1 listopada 2008 prezydent Lech Kaczyński powołał ją na doradcę ds. społecznych
i kontaktów z partnerami społecznymi oraz doradcę ds. prawa pracy i bhp. 21
września 2009 została podsekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta.
Bożena Borys-Szopa kandyduje w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego
i zajmuje 1. miejsce na liście Prawa i Sprawiedliwości w okręgu nr 2 (Katowice,
Mysłowice, Tychy, powiat bieruńsko-lędziński i powiat pszczyński).
przebywając wielokrotnie na Śląsku podkreślał, że opowiada się za
scedowaniem dalszych uprawnień
na rzecz samorządu. I program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości dla
województwa śląskiego jest dziś de
facto poszerzonym kontraktem
dla województwa katowickiego z
1995 roku, w powstawaniu którego
brałam udział z ramienia „Solidarności”. Zakłada on dalszą decentralizację i przekazanie większych
kompetencji samorządowi. Proponujemy choćby powrót do śląskiej
kasy chorych, ale także wiele innych
działań wzmacniających znaczenie
samorządu wojewódzkiego.
Mamy zarysowaną wizję
Bożeny Borys-Szopy, jako rad-

Czy górnictwo musi być wplątane w kampanię wyborczą?
Region rybnicko-żorsko-jastrzębski zawdzięcza swój rozwój górnictwu, dzięki któremu powstały tysiące miejsc pracy. Starsze pokolenie po wieloletniej pracy w kopalniach otrzymuje emerytury górnicze, a młode pokolenie stabilne zatrudnienie, dzięki któremu nie musi migrować w poszukiwaniu
pracy. Może rozwijać się i kształcić w szkołach górniczych zawodowych, średnich i wyższych, znajdujących się w naszym regionie.
Dzięki górnictwu węgla kamiennego gminy
górnicze rozwijają się znacznie szybciej niż te, które
nie posiadają dostatecznych środków na rozwój popatrzmy na szkoły, ośrodki zdrowia, bazy sportowe czy wszelkiego rodzaju miejsca użyteczności
publicznej.
Byłoby wspaniale, gdybyśmy z tytułu górnictwa osiągali same korzyści. Niestety, wiążą się
z tym problemy, które są bardzo dokuczliwe dla
mieszkańców zamieszkałych na terenach, gdzie
prowadzona jest eksploatacja. Z tych codziennych
zmartwień mieszkańców zdają sobie sprawę wło-

darze gmin i miast, samorządowcy. Również Zarząd
Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) we współpracy z władzami samorządowymi robi wszystko,
aby w jak największym stopniu ograniczyć i usunąć skutki szkód górniczych. JSW ponosi ogromne
koszty na usuwanie niepożądanych efektów wydobywania węgla kamiennego. Dlatego dziwi nas fakt,
że w przededniu wyborów samorządowych niektóre
partie polityczne „grają” na tych, tak trudnych elementach istnienia i funkcjonowania miast, gmin
oraz strategicznej branży dla naszego regionu.
Nie dajmy się nabrać tuż przed wyborami na

populistyczne hasła niektórych kandydatów, które z
pewnością nie rozwiążą problemów i relacji między
mieszkańcami a kopalniami. Z działań tych widać,
że nie wystarczy już władza w Warszawie czy województwie, a politycy chcą przejąć kontrolę nad
samorządami lokalnymi.
Jaskrawym tego przykładem jest postawa kandydatki Platformy Obywatelskiej na wójta gminy
Pawłowice Agaty Tuckiej-Marek. Jej chorobliwy
wstręt do górnictwa i brak podstawowej wiedzy na
ten temat powoduje nieracjonalne postępowanie
w tak ważnych sprawach dla tej górniczej gminy.

nej Sejmiku, a idźmy dalej i
wyobraźmy sobie Panią jako
Marszałka województwa śląskiego.
- Proszę mi wierzyć, ale nigdy o
tym nie myślałam, nie mam takich
aspiracji, bardziej widziałabym się
w roli przewodniczącej komisji polityki społecznej czy zdrowia przy
Sejmiku, ale nie w roli Marszałka,
bo zamiast honorów i reprezentacji
wolę pracę. Jeśli więc miałabym się
widzieć na tym stanowisku to tylko
wówczas, gdyby zmieniła się rola
urzędu Marszałka, który więcej by
pracował, a mniej reprezentował
swój urząd.
Rozmawiał: Jacek Srokowski

Według kandydatki kopalnie należy pozamykać, a
tereny przeznaczyć między innymi na ogrody zoologiczne i parki przyrodnicze. Piękna wizja! Ale czy
z tej działalności mieszkańcy gminy Pawłowice zapewnią byt własnym rodzinom?
Jeżeli ktoś nie zdaje sobie sprawy, że górnictwo oraz gminy, w których to górnictwo funkcjonuje muszą działać wspólnie, bo przekłada się to na
konkretne korzyści dla mieszkańców, to powinien
dać sobie spokój z działalnością w samorządzie
gminy górniczej.
Pęd do władzy kandydatów partii politycznych,
również na stanowiska prezydentów i wójtów, staje
się ich chorobą. Czyżby to miało coś wspólnego z
przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi?
W tych wyborach należy oddać głos na włodarzy i radnych, których efekt pracy jest widoczny i
ocenić ich za to co zrobili i robią.
Górnik-mieszkaniec gminy Pawłowice



wydarzenia, OPINIE

Trzeba inaczej
spojrzeć…
Rozmowa z Ryszardem Baczyńskim, przewodniczącym „Solidarności”
w Katowickim Holdingu Węglowym SA KHW.
Solidarność Górnicza:
- Pozwolisz, że zacznę od
sondażowego pytania. Jaka
jest, Twoim zdaniem, sytuacja KHW: dobra, taka sobie,
zła czy fatalna?
Ryszard Baczyński, szef „S” w
KHW: - Na pewno nie jest dobra.
Według mojej wiedzy, sytuacja
jest dużo gorsza niż przedstawia ją
Zarząd Spółki. Prawdopodobnie
na koniec roku wydobycie zmniejszy się o kolejne 1,2-1,5 mln ton w
stosunku do roku ubiegłego. I będzie to kolejny rok, w którym odnotowujemy spadek produkcji, a
to oznacza, że sytuacja finansowa
spółki jest wciąż nie najlepsza.
SG: - Na ile strona społeczna
w KHW posiada wiarygodną
wiedzę na temat sytuacji gospodarczej Spółki?

RB: - Zarząd podaje nam jedynie
podstawowe wskaźniki techniczno-ekonomiczne, jak wielkość
produkcji czy cena jednostkowa
sprzedaży węgla. Nie mamy wglądu w bardziej szczegółową dokumentację, gdyż Zarząd tłumaczy
to poufnością informacji w związku z przygotowaniami do debiutu
giełdowego. Ale i tak ta szczątkowa wiedza jest dla nas nieco zatrważająca.
SG: - Faktyczną sytuację oddaje
pewnie propozycja podwyżek
płac zaproponowana przez Zarząd Spółki, czyli poziom 2 proc.

RB: - Nie ma takiej możliwości,
by strona społeczna przystała na
tego rodzaju propozycję, czego
wyraz daliśmy wchodząc w spór
zbiorowy z pracodawcą. Jesteśmy
po spotkaniach z mediatorem,

które jednak niewiele wniosły.
Teraz, zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych,
zaczynamy przygotowania się do
organizacji referendum strajkowego. Jeśli nie dojdzie do faktycznego otwarcia ze strony Zarządu,
sytuacja w Spółce może być nieciekawa.
SG: - A jeśli się okaże, że każda
podwyżka ponad wspomniane
2 proc. niesie za sobą groźne
konsekwencje dla kondycji finansowej Spółki?

RB: - Staniemy wówczas przed
poważnym dylematem, ale póki
co, oficjalne informacje mówią, że
Holding zakończy rok na wyraźnym plusie. Zarząd spodziewa się
80 milionów złotych zysku. Przypomnę, że zysk w poprzednim
roku wyniósł około 100 mln zł.
SG: - A jednocześnie Zarząd szuka na gwałt pieniędzy. Najpierw
wypuścił obligacje węglowe o
wartości ponad 400 mln zł, a
teraz planuje program obligacji
pieniężnych na skalę 1-1,5 mld zł.
To jest chyba wyraźny sygnał, że
coś jest nie tak.

RB: - Jeśli Spółka chce się rozwijać musi być ją stać na rozsądny
wzrost wynagrodzeń dla załogi.
Przypomnę, że nasze oczekiwania nie są nazbyt wygórowane.
Żądamy jedynie 5 proc. wzrostu
wynagrodzeń. Chciałbym zauważyć, że spada nie tylko wydobycie, ale i stan zatrudnienia. Ale
powtórzę raz jeszcze - jeśli Spółka ma zysk, niech się nim podzieli z załogą.
SG: - A dlaczego, Twoim zdaniem, nie chce się nim dzielić?

RB: - To jest pytanie, na które ja
nie znajduję wprost jednoznacznej odpowiedzi.
SG: - Jest coś, co mnie bardzo
zastanawia. Załoga Katowickiego Holdingu Węglowego ma
swojego przedstawiciela w Zarządzie Spółki, a jednocześnie
strona społeczna, co widać po
naszej rozmowie, ma tak mało
wiarygodnych informacji na temat tego co się faktycznie dzieje
w Spółce.

RB: - Jest to zastanawiające, ale
jednocześnie należy zdać sobie
sprawę z tego, że wiceprezes z
wyboru załogi jest zarazem członkiem Zarządu i realizuje wspólną
strategię Zarządu Spółki. Jeśli
wola Zarządu jest taka, by się nie
dzielić z nami informacjami, to
widocznie ów wiceprezes stara
się być lojalny wobec pozostałych
członków Zarządu.

(fot. Marek Jurkowski, SG)

Jeśli Spółka chce się rozwijać
musi być ją stać na rozsądny wzrost wynagrodzeń dla
załogi. Przypomnę, że nasze
oczekiwania nie są nazbyt
wygórowane. Żądamy jedynie
5 proc. wzrostu wynagrodzeń.
Chciałbym zauważyć, że
spada nie tylko wydobycie,
ale i stan zatrudnienia. Ale
powtórzę raz jeszcze - jeśli
Spółka ma zysk, niech się nim
podzieli z załogą.

SG: - I ja to w jakiś sposób rozumiem, ale wydaje mi się, że
lojalność wobec załogi, która go wybrała, nakazywałaby SG: - Ryszard, a nie masz takiego
większą wolę współpracy ze poczucia, że ta nieciekawa sytustroną społeczną.
acja, w jakiej znalazła się Spółka,
to także po części wina samych
RB: - I ja także mam podobne związków zawodowych, które
odczucia. Odnosi się to także do dały się ponieść entuzjazmowi
przedstawicieli załogi w radzie członków Zarządu, który od lat
mówili, że jest tak dobrze, że zanadzorczej Spółki.
debiutujecie na giełdzie i będzie
SG: - Zawsze możecie skorzy- jeszcze lepiej. Może, tak po prostać z procedury odwoławczej, stu, nikt z was nie dopuszczał
tak jak miało to miejsce w Ja- myśli, że od pewnego czasu jest
źle i może być jeszcze gorzej?
strzębskiej Spółce Węglowej.

RB: - Zgadza się. Nie wykluczam,
że strona społeczna zainicjuje
wspomnianą procedurę wobec
przedstawicieli załogi w organach
kierowniczych Spółki, jeśli nasze
relacje będą dalej takie jakie są.

RB: - Trudno mówić o poczuciu
winy, bo ja osobiście dostrzegałem
szanse jakie pojawiają się przed
Katowickim Holdingiem Węglowym. Do pewnego czasu sytuacja Holdingu była całkiem dobra,

bo sprzyjała nam koniunktura,
sprzyjał wzrost cen węgla, więc w
tej sytuacji strategia prywatyzacji
Spółki poprzez giełdę wydawała
się całkiem sensowna - przy założeniu, że Skarb Państwa zachowa
pakiet kontrolny nad Spółką.
SG: - I dalej tli się w Tobie ta
nadzieja?

RB: - Dziś jestem bardziej sceptyczny. Informacje, które do
mnie docierają, każą inaczej na to
wszystko spojrzeć. Nie dostrzegam
na chwilę obecną symptomów pozytywnych zmian. Jeśli wydobycie wciąż będzie spadać sytuacja
Spółki może się wymknąć spod
kontroli.
SG: - Chyba, że właściciel znajdzie dla Spółki jakieś alternatywne rozwiązanie. Ostatnio
wiele mówi się o zainteresowaniu kopalniami KHW ze strony
Węglokoksu.

RB: - O koncepcji tej słyszałem jedynie ze środków masowego przekazu. Nie znam szczegółów, a jak
wiadomo - diabeł tkwi w szczegółach. Nie mogę się więc na ten
temat wypowiadać.
rozmawiał: Jakub Michalski

Aranżacje finansowego szaleństwa?

Niczy
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Katowicki Holding Węglowy (KHW) podpisał umowę na finansowanie z firmą Icentis. W wyniku umowy KHW wyemituje
obligacje zwykłe, które Icentis pomoże sprzedać na rynku. Konkretna kwota finansowania znana będzie dopiero po przeprowadzeniu szczegółowych badań Spółki zwanych due dilligence. Obie strony liczą, że będzie to rząd kwot między 0,8 mld zł
a 1,5 mld zł.
- Pierwszych transz pieniędzy spodziewamy
się w połowie 2011 r. - powiedział Rzeczpospolitej wiceprezes Roman Łój, koordynujący
prace Zarządu KHW.
Po co Holdingowi takie pieniądze? Chce
nimi spłacić 263 mln zł przeterminowanych
zobowiązań, jak i poprawić swoją kondycję
finansową przed planowanym na przyszły
rok debiutem giełdowym. W wyniku umowy
na finansowanie KHW wyemituje obligacje
- ale już nie węglowe, spłacane surowcem.
KHW wciąż prowadzi program obligacji węglowych, wyemitował już papiery za ponad
420 mln zł, sprzedając niedawno kolejne za
ponad 20 mln zł.
Cała operacja, biorąc pod uwagę sy-

tuację, w jakiej znalazł się Holding, jest tak
zrozumiała jak wypowiedź Artura Trzeciakowskiego, wiceprezesa KHW, udzielona
jednej z gazet branżowych: - Potencjalne korzyści z zaangażowania Icentis przy realizacji
projektu aranżacji finansowej dla KHW, to
uzyskanie obiektywnego, niekonfliktowego
obrazu dostępnych możliwości finansowania, dywersyfikacja jego źródeł, optymalizacja kosztów finansowania dzięki zwiększeniu
konkurencyjności procesu, sprawne zarządzanie aranżacją finansowania, wreszcie zaś
- skrócenie harmonogramu i zmniejszenie
ryzyka niepowodzenia dzięki wykorzystaniu
unikalnego doświadczenia Icentis - powiedział Trzeciakowski.

Konia z rzędu temu, kto coś z tego zrozumiał.
Same próby wyjścia KHW z trudnej sytuacji
finansowej metodą różnego rodzaju obligacji są
coraz mniej zrozumiałe dla osób nie tylko postronnych. Jeden z naszych rozmówców (osoba
wysoko postawiona w sektorze węglowym) dostrzega w działaniach Zarządu KHW symptomy
szaleństwa.
Tłumacząc to bardzo obrazowo: wyobraźmy sobie kogoś kto ubytki w wynagrodzeniu
stara się rekompensować kolejnymi pożyczkami, licząc że w końcu wygra szóstkę w totka i
spłaci wszystkie zobowiązania wychodząc na
prostą. Przypomina to poniekąd sytuację w
KHW, gdzie spada wydobycie, a wzrasta zadłużenie (nawet jeśli spada stan zobowiązań
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przeterminowanych). Widocznie kierownictwo
KHW lubi wszelkie takie „aranżacje finansowe”,
co pokazała przygoda z opcjami walutowymi.
Jak się ona skończyła nie trzeba chyba nikomu
przypominać.
Jakub Michalski
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PROJEKT „DĘBIEŃSKO”
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Inwestycja wciąż na papierze
W 2008 roku czeski koncern węglowy New World Resources (NWR) zadebiutował równocześnie na trzech giełdach: w Londynie, Pradze i Warszawie. Wartość oferty publicznej NWR przekroczyła 1,3 mld funtów (ok. 5,4 mld
zł). Blisko połowa tej kwoty miała zostać przeznaczona na realizację projektu „Dębieńsko”. Po ponad dwóch latach inwestycja wciąż pozostaje tylko na papierze.
Wspomniany 2008 rok należał do najbardziej udanych w
krótkiej historii koncernu, który
zarejestrowany jest w Amsterdamie, ale powszechnie kojarzony
jest z czeskim milionerem Zdenkiem Bakalą. Nie dość, że NWR
zgarnął z parkietów pokaźną
sumkę, to jeszcze dostał od polskiego Ministerstwa Środowiska
50-letnią koncesję na wydobycie
węgla w obszarze dawnej kopalni
„Dębieńsko” w Czerwionce-Leszczynach, 30-tysięcznym mieście
położonym na południu Polski,
40 km od granicy z Czechami. Dostał ją w czerwcu, w rekordowym
tempie, niespełna cztery miesiące
od złożenia wniosku.

Niczym w śnie

- Od samego początku Polska
była numerem jeden w ramach regionalnej strategii rozwoju naszej
firmy. Właśnie zrobiliśmy duży
krok w realizacji nowego projektu
wydobywczego światowego formatu w Dębieńsku - podkreślał
wagę inwestycji Zdenek Bakala.
- Dalej nie mogę uwierzyć, że
Czechom udało się zdobyć koncesję w tak krótkim czasie. Swoją
kopię pisma z ministerstwa przechowuję w górnej szufladzie biurka i co chwilę zaglądam tam, by
sprawdzić, czy aby na pewno to
nie jest sen - cieszył się na łamach
lokalnej prasy Grzegorz Wolnik,
zastępca burmistrza CzerwionkiLeszczyn.
I trudno było mu się dziwić.
Inwestor zapewniał, że chce zatrudnić w zakładzie około 3 tysięcy osób, a według optymistycznych planów już za pięć lat z dołu
miałaby zostać wydobyta pierwsza tona węgla. Dla gminy do-

tkniętej kilkunastoprocentowym
bezrobociem inwestycja NWR
była niczym wygrana szóstka w
totolotku.
Rok 2008 był udany dla Zdenka Bakali i jego węglowego biznesu z jeszcze jednego powodu.
Olimpiada w Pekinie napędziła
niespotykany w historii boom
surowcowy. Ceny węgla koksującego i koksu biły historyczne
rekordy. Ceny koksu poszybowały do astronomicznej wysokości 500 dolarów za tonę. NWR
jest największym producentem
węgla kamiennego i koksu w
Czechach. Swoją działalność realizuje poprzez spółki zależne:
Ostravsko-karvinské doly (OKD),
największego producenta węgla
koksującego w Czechach, a także OKK Koksovny, największego
producenta koksu odlewniczego
w Europie. W „Dębieńsku”, rzecz
jasna, również znajduje się węgiel
koksujący. To tłumaczy euforię
inwestorów, którzy jednak nie
przeczuwali, że już za rogiem czai
się kryzys.

Zupełnie nowa kopalnia

Od początku dla fachowców
branży górniczej było oczywiste,
że realizacja inwestycji w Dębieńsku nie będzie prosta, gdyż
infrastruktura dawnej kopalni
„Dębieńsko” uległa dewastacji,
zwłaszcza ta podziemna.
NWR zapowiedział budowę
zupełnie nowej kopalni w sąsiedztwie starej, której majątkiem do
dziś zarządza Spółka Restrukturyzacji Kopalń. Bakala zaangażował brytyjską firmę JT Boyd do
opracowania studium wykonalności. Prace nad dokumentacją
miały potrwać 12-18 miesięcy.

Pod koniec listopada 2008 r.
rozpoczęto badania geologiczne
w Dębieńsku. „Jest to pierwszy
etap procesu, w ramach którego
oceniana będzie możliwość rozwoju nowej kopalni w Dębieńsku.
Będzie on obejmował wykonanie
dwóch otworów wiertniczych o
głębokości 1000 metrów każdy.
Zebrane dzięki tym wierceniom
dane geologiczne posłużą jako
podstawa dla przygotowania pełnej dokumentacji geologicznej
oraz planów technicznych przyszłych działań związanych z głębieniem szybów” - informowali
przedstawiciele koncernu. „Trwają także przygotowania do wykonania głębokiego na 1400 metrów
otworu wiertniczego, który jest
niezbędny do przygotowania analizy górniczej” - dodano.
Mijały miesiące, o inwestycji
zrobiło się cicho. W 2009 roku
pojawiało się więcej doniesień o
zainteresowaniu Zdenka Bakali
spółką Presspublica (wydawca
Rzeczpospolitej) niż o jego węglowym interesie w Polsce. Kogo
zresztą by to interesowało, skoro
węgiel koksujący zamiast do koksowni trafiał na kopalniane hałdy.
O inwestycji w Dębieńsku niewiele też było słychać przez znaczną
część roku 2010.

Analizy, analizy…

Dopiero we wrześniu bieżącego roku czeski dziennik E15 podał
informację, że NWR rozszerza zakres analiz dotyczących polskiego
projektu „Dębieńsko”. Na opracowanie szczegółowego planu ponownego uruchomienia kopalni
w Czerwionce-Leszczynach chce
wydać dodatkowe 25 mln euro
(98,5 mln zł).

- Nie chodzi o pieniądze na
przejęcie, ale na analizę popartą
niezwykle szczegółowymi obliczeniami technicznymi - powiedział Marek Jelinek, dyrektor
wykonawczy i finansowy NWR.
Według niego, taki plan wdrożenia projektu jest konieczny, aby
zapewnić trafne prognozy dotyczące inwestycji i zdobyć pełne
informacje, czy przedsięwzięcie
opłaci się akcjonariuszom, czy
nie.
- Dzięki tym badaniom wyeliminujemy znaczną część niepewności i ryzyka, które są zazwyczaj
związane z projektami tej wielkości - dodał Jelinek.
Trzeba przyznać, że po dwóch
latach od szumnych zapowiedzi
budowy nowej kopalni, wypowiedź ta mogła wprowadzić w
osłupienie, bo o co tu u licha chodzi?
NWR Karbonia (spółka odpowiedzialna za inwestycje górnicze w Polsce) zakończyła alternatywny plan rozwoju, który
bada możliwości eksploatacji
także płytszych pokładów węgla
energetycznego. To nowe podejście obniża koszty inwestycji oraz
skraca czas potrzebny do uruchomienia kopalni w porównaniu z
pierwotnym planem. Ubiegamy
się o poprawkę do koncesji na
wydobycie „Dębieńsko 1” w celu
dodania kolejnych rezerw węgla,
tych z płytszych pokładów, do rezerw zawartych w aktualnej koncesji - tłumaczy Spółka.
- Na „Dębieńsko” w ciągu pięciu-sześciu lat wydamy ok. 400
mln euro, zatrudnimy ponad
2500 osób - potwierdził Jan Fabian, dyrektor operacyjny NWR
podczas niedawnego Czesko-Pol-

skiego Forum Energetyczno-Inwestycyjnego w Warszawie.
- Inwestor po wielu miesiącach „uśpienia” zaczął się znów
pokazywać, więc mamy nadzieję,
że może coś się w końcu zacznie
dziać - nie ukrywa nadziei Hanna
Pirecka-Nowak, rzecznik Urzędu
Gminy Czerwionka-Leszczyny.
Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki odpowiedzialny za górnictwo, ma jednak
wiele wątpliwości, wiążąc obecną
aktywność inwestora z planami
przejęcia kopalni „Bogdanka”.
- NWR jest w posiadaniu
koncesję na „Dębieńsko” od kilku lat, a nawet płotu nie zdążyli
dotychczas pomalować. Ten zastój podważa wiarygodność tego
inwestora - twierdzi Markowski.
- Inwestycja w „Dębieńsku” od
początku wzbudzała moje wątpliwości, bo dużo prościej i nieporównywalnie taniej byłoby dostać
się do tego złoża od sąsiadującej
z nim kopalni „Szczygłowice” niż
budować nową kopalnię.
Rozczarowania nie kryje także Marian Kostempski, prezes
grupy Kopex. Należące do Grupy
Kopex Przedsiębiorstwo Budowy
Szybów SA specjalizuje się w budowie szybów kopalnianych (są
wykonawcą m.in. szybu „BzieDębina” w Jastrzębskiej Spółce
Węglowej). - NWR kupił od nas
za kilkaset tysięcy złotych opracowanie „Dębieńska” i z tego, co
wiem, na razie nic się tam nie
dzieje - stwierdził kilka dni temu
na łamach Rzeczpospolitej prezes
Kopeksu.
Jakub Michalski
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Pierwsze kioski zainstalowane
W kopalni „Knurów-Szczygłowice” i na parterze siedziby Regionu
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” rozpoczęły funkcjonowanie
pierwsze dwa kioski internetowe. Dzięki tym multimedialnym urządzeniom już wkrótce informacje z życia Związku i branży będą błyskawicznie docierać do każdego zainteresowanego. Wystarczy, że w swojej kopalni podejdzie do kiosku i (całkowicie za darmo) z niego skorzysta.
Globalizacja i światowa
informatyzacja w coraz większym stopniu wymuszają na firmach, ale również organizacjach
takich jak związki zawodowe,
promowanie swoich towarów,
wartości czy działań właśnie w
postaci elektronicznej. Dzięki Internetowi informację taką można
odczytać za darmo i w każdym
miejscu na świecie, gdzie jest dostęp do sieci.
Proces ten jest nieuchronny,
dlatego 27 kwietnia br. Rada Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” (SGiE)
podjęła decyzję o wdrożeniu
projektu informacyjnego „Kiosk
internetowy”. Dzięki temu członkowie NSZZ „Solidarność”, ale
również inni zainteresowani
pracownicy wkrótce będą mieli
stały i darmowy dostęp w swoim miejscu pracy do informacji o
działaniach „S” oraz światowych
i europejskich central związkowych (program będzie zawierał
tłumacza) właśnie za pomocą
wspomnianych kiosków internetowych.

Informacja o Związku: za darmo, dla każdego
Kiosk internetowy to nic innego jak urządzenie składające się
z komputera, klawiatury i dwóch
monitorów, działające w oparciu
o funkcjonującą w zakładzie sieć
internetową.
Monitor dolny to ekran komputera. Domyślnie mogą się tam
wyświetlać informacje dotyczące
bieżącej działalności Związku, ankiety bhp lub inne materiały związkowe. Jednocześnie w bardzo prosty sposób, poprzez kliknięcie w
odpowiednią ikonę, użytkownik
może uruchomić przeglądarkę
internetową i przeglądać Internet
według własnego uznania.
Monitor górny pełni z kolei funkcję telebimu. Mogą tam
być emitowane relacje filmowe z
wydarzeń i uroczystości związkowych, wywiady, ale również
plansze reklamowe z ofertami
wypoczynku po pracy przygotowane przez Komisję Zakładową z
danej kopalni.
Kioski internetowe znajdą
się w najbardziej uczęszczanych

przez pracowników miejscach, w
salach odpraw, cechowniach itp.
Wdrażanie projektu odbywa
się pod nadzorem Sekretariatu
Górnictwa i Energetyki NSZZ
„Solidarność”.
Odpowiedzialnym za realizację projektu jest
członek Rady SGiE Krzysztof
Leśniowski.
Wraz z uruchomieniem sieci
kiosków Sekretariat będzie nią
administrował w całości, zarówno w kwestii blokady stron kontrowersyjnych (pornografia, hazard), jak i emisją materiałów na
ekranie górnym.
W chwili obecnej coraz większą popularnością cieszą się dwa
urządzenia, które już działają:
pierwsze w holu katowickiej siedziby Regionu Śląsko-Dąbrowskiego
NSZZ
„Solidarność”,
drugie - w cechowni KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch „Knurów”.
O rozbudowie sieci będziemy
informować na łamach Solidarności Górniczej.
Marek Jurkowski

Kiosk internetowy w cechowni KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch „Knurów”
działa od miesiąca i cieszy się coraz większą popularnością wśród załogi. Na
górnym ekranie emitowane są informacje dla członków zakładowej „Solidarności” m.in. na tematy płacowe czy wypoczynku po pracy, a ekran dolny z klawiaturą pełni rolę komputera do darmowego przeglądania stron internetowych
dowolnej treści. (fot. Archiwum SG)

„Cegiełka”
Górnicza „Solidarność” w Internecie wsparcia
WWW.SOLIDARNOSCGORNICZA.ORG.PL

Od kilku miesięcy trwa rozbudowa nowej strony internetowej Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność”. Aktualizowana na bieżąco strona jest rozbudowaną wersją
gazety Solidarność Górnicza, nosi taki sam tytuł i można ją znaleźć pod adresem: www.solidarnoscgornicza.org.pl.
Wpisując w wyszukiwarce internetowej Google „Solidarność Górnicza” na pierwszym miejscu wśród wyszukanych stron od kilku miesięcy pojawia się oficjalna
strona górniczej „Solidarności”. Dzięki temu posiadacz
komputera z dostępem do Internetu może w każdej chwili przeczytać o bieżących działaniach podejmowanych
przez górniczą „S”, wynikach negocjacji prowadzonych
przez przedstawicieli Sekcji czy decyzjach poszczególnych struktur Związku odnoszących się do górnictwa.
Relacjonujemy również imprezy sportowe i publikujemy
galerie zdjęć z wydarzeń o charakterze rekreacyjnym organizowanych przez „Solidarność”.
W górnej części strony znajduje się pięć odnośników,
dzięki którym natychmiast możemy zajrzeć na strony
najważniejszych z górniczego punktu widzenia struktur
związkowych, na witrynę ogólnopolskiego Tygodnika Solidarność lub przejść do działu kontakt, gdzie znajdują się
dane umożliwiające kontakt z Sekcją Krajową Górnictwa
Węgla Kamiennego.
W lewej kolumnie umieściliśmy dwie rubryki: „Menu
główne” i „Komisje Zakładowe”. Z pozycji umieszczonych
w menu głównym warto polecić przede wszystkim dział
„Aktualności”, gdzie można w prosty sposób przejrzeć
wszystkie dotychczas opublikowane wiadomości - naraz
na ekranie wyświetla się 5 informacji, do wcześniejszych
można dotrzeć klikając myszą w kolejne cyfry umieszczone na samym dole strony lub w odnośniki „pierwsza”,
„poprzednia”, „następna” i „ostatnia”.
Można również przejrzeć wszystkie numery gazety Solidarność Górnicza, które ukazały się od września
2009 roku. W tym celu należy wejść do działu „Archiwalne numery gazety” (również w menu głównym), gdzie
możemy obejrzeć lub ściągnąć na swój komputer pliki

PDF zawierające kolejne numery gazety. Aby odczytać
plik PDF należy wcześniej zainstalować darmowy i legalny program Adobe Reader, który można pobrać ze strony
producenta (http://get.adobe.com/reader/). W podobny
sposób na naszej stronie publikujemy biuletyn górniczej
„Solidarności” Błyskawica.
Pod menu głównym znajduje się menu „Komisje Zakładowe”. Tam umieściliśmy dane teleadresowe wszystkich organizacji zakładowych NSZZ „Solidarność” należących do związkowej Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla
Kamiennego.
Zachęcamy do przesyłania zdjęć z wydarzeń i uroczystości związkowych, informowania nas o Waszych sprawach, które z pewnością poruszymy na jej łamach. Czekamy pod adresem e-mail: solidarnosc.gornicza@gmail.
com.
I zapraszamy do regularnej lektury naszej, a mamy
nadzieję, że również Waszej witryny!
MJ

Każdy
kto
chciałby
wesprzeć podopiecznych
Fundacji Rodzin Górniczych może to uczynić
poprzez zakup wyjątkowej
„cegiełki”. Jest nią dukat o
nominale 7 stasziców. Limitowany nakład pięciu tysięcy
dukatów zostanie rozprowadzony
przez centrale górniczych związków zawodowych. Do akcji włączyła się górnicza „Solidarność”.
Monety zostały wybite w Mennicy Polskiej SA z okazji 90-lecia AGH, stąd nawiązanie do patrona uczelni Stanisława Staszica.
Akcję charytatywną na rzecz podopiecznych FRG zainicjowała
Fundacja dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława
Staszica w Krakowie. Jerzy Kicki, prezes Zarządu Fundacji dla
AGH przekonuje, że jest to jedyna i niepowtarzalna okazja, aby
nabyć dukat. Wcześniej prawo wybijania dukatów miały tylko
miasta. AGH jest pierwszą uczelnią, która dostąpiła tego zaszczytu. Okolicznościowe monety są szczególnie poszukiwane przez
kolekcjonerów.
- Ważniejsze jest jednak to, że w ten sposób można wesprzeć
dzieci, których ojcowie zginęli lub doznali trwałego uszczerbku na
zdrowie pracując w kopalniach - podkreśla Jerzy Kicki.
- Cel jest szczytny, dlatego nie trzeba było nas długo
namawiać do udziału w tej akcji - mówi Dominik Kolorz, szef górniczej „Solidarności”.
Cena dukata to 10 zł za sztukę, ale oczywiście wedle uznania
można zapłacić więcej za tą wyjątkową „cegiełkę”. Monety będą
dostępne podczas związkowych uroczystości barbórkowych.
- Dzięki tym środkom będziemy mogli choć w pewnej części
pokryć koszty wyjazdu naszych podopiecznych na letni wypoczynek - nie ukrywa zadowolenia Bogdan Ćwięk, prezes FRG.
Uroczyste zakończenie akcji sprzedaży cegiełek będzie miało
miejsce w lutym przyszłego roku w czasie jubileuszowej XX
Szkoły Eksploatacji Podziemnej w Krakowie.
jac

SPORT

Ojciec sukcesów
Tomka Adamka
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Nasz najlepszy pięściarz Tomasz Adamek oprócz wielkiego talentu miał farta do ludzi, jakich spotykał na drodze zawodowej, zwłaszcza trenerów. Jednym z nich był Ireneusz Przywara, członek NSZZ „Solidarność” KWK
„Szczygłowice”, dziś emeryt.
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3 lutego 2007 roku Tomek
Adamek toczy kolejną swoją walkę - z Chadem Dawsonem. Walka
odbywa się w Kissimmee na Florydzie. Adamek ma za sobą serię
zwycięstw na zawodowym ringu.
Dawson miał być kolejną jego
„ofiarą”. Nieoczekiwanie dla polskich kibiców przegrywa jednak
pojedynek, ulegając dość znacznie młodemu pretendentowi do
tytułu.
Tak naprawdę Tomasz Adamek walkę tę przegrał dzień
wcześniej, kiedy to wystąpiły
silne bóle jelitowe i odwodnienie
organizmu z powodu choroby.
W tym stanie rzeczy wytrwanie
12 rund ze zdrowym przeciwnikiem, a do tego posłanie go na deski w 10 rundzie należy uznać za
sukces sportowy. Była to pierwsza porażka Tomasza Adamka na
ringu zawodowym. Duże znaczenie miała również choroba jego
trenera i menadżera Andrzeja
Gmitruka, który nie mógł przygotować go do 2 ostatnich pojedynków.
Dla Adamka jest jasne, że w
tej sytuacji potrzebuje wsparcia
trenerskiego. Dzwoni do znajomego z Knurowa.
- Cześć Irek, tu Tomek.
- Cześć, co u Ciebie Tomku
słychać?
- Irek, mam dla Ciebie propozycję. Chcę, żebyś dołączył do
mojego teamu.
- Tomek, nie ma sprawy. Kiedy zaczynamy?
- Natychmiast.

Niedługo potem na blogu
Adamka pojawił się wpis: „Czy
wiecie z kim dziś trenowałem
- niespodzianka… Pojawił się
u mnie znany na śląsku trener,
ceniony wychowawca młodych
bokserów Ireneusz Przywara. To
on będzie teraz wyciskał ze mnie
poty według planu uzgodnionego
z trenerem Andrzejem Gmitrukiem”.
Przywara nie po raz pierwszy
bierze się za warsztat naszego
mistrza.

Nie kopalnia, a ring
Ireneusz Przywara to postać
legendarna w śląskim boksie,
wybitny trener i wychowawca
młodzieży. Jego przygoda z Knurowem rozpoczęła się w roku
1971, kiedy to zameldował się w
internacie szkoły górniczej przy
KWK „Knurów”.
- Przyjechałem do Knurowa z
rodzinnego Annopola na Lubelszczyźnie za pracą w kopalni. Nie
sądziłem wtedy, że moje życie
zwiąże się z boksem - wspomina
pan Ireneusz.
W chwilach wolnych od nauki, młody Przywara zaglądał na
salę, gdzie trenowali miejscowi
pięściarze.
- Coś mnie urzekło w tym
sporcie, postanowiłem go spróbować.
W 1972 roku rozpoczął swoją
karierę pięściarską jako junior.
Następnie przeszedł do seniorów,
boksując kolejno w III, II i I lidze.
Jako pięściarz nie odniósł więk-

jeśli chce odnosić sukcesy w boksie musi walczyć u boku najlepszych.
- U nas Tomek walczył już w
wadze półciężkiej, a w średniej
był Józef Gilewski. Wcześniej ze
sobą rywalizowali w Mistrzostwach Polski i zawsze to były
wyrównane pojedynki na wysokim poziomie - wspomina Przywara.
W barwach Concordii Adamek sięgnął po brązowy medal
Mistrzostw Europy w 1998 roku.
Jako jedyny reprezentant kraju sięgnął po medal. Niedługo
później sekcja bokserska klubu z
Knurowa przestała, niestety, istnieć. Górnictwo musiało wycofać się ze sponsorowania klubu.
Drogi Adamka i Przywary rozeszły się. Jak się później okazało,
po latach znów się zbiegną.
Tomek Adamek rozpoczął zawodową karierę, a Ireneusz Przywara podejmuje pracę z seniorami Walki Zabrze, skąd powraca
do Knurowa we wrześniu 2003
- wraz z reaktywacją młodzieżowego boksu w mieście. Dzięki
ludziom takim jak przewodni(fot. Marek Jurkowski, SG) czący NSZZ „Solidarność” KWK
szych sukcesów indywidualnych. „Knurów” Krzysztof LeśniowW 1988 roku ukończył kurs ski, który został prezesem nowej
instruktora boksu na wrocław- Concordii, knurowski boks odskiej Akademii Wychowania Fi- żywa. Od tamtej pory knurowscy
zycznego, po czym rozpoczął pra- juniorzy zdążyli uplasować się na
cę z juniorami, a dwa lata później pierwszym miejscu w Śląskiej Li- z seniorami.
dze Juniorów, odnieść całą masę
W roku 1992 odnosi pierw- sukcesów indywidualnych - w
szy sukces z seniorami Concordii tym również międzynarodowych
Knurów na Indywidualnych Mi- - jak i na stałe wejść w orbitę zastrzostwach Polski w Zamościu, interesowań selekcjonerów polgdzie Piotr Borkowski doszedł skiej kadry narodowej.
do finału, pokonując wcześniej
W roku 2006 Marcin Adatrzech reprezentantów Polski w szyński zostaje indywidualnym
kategorii 60 kg.
mistrzem Polski juniorów, JaRok później Przywara zalicza cek Wyleżoł wicemistrzem Polpierwszy sukces z drużyną: zaję- ski, Andrzej Tokarz zdobywcą II
cie II miejsca na Mistrzostwach miejsca w Ogólnopolskiej OlimPolski po zaciętej rywalizacji z piadzie Młodzieży, a Leszek ToVictorią Jaworzno. Pasmo suk- karz medalistą Ogólnopolskiej
cesów dopiero się rozpoczyna. Olimpiady Młodzieży i medalistą
W 1994 roku jego podopieczni Pucharu Polski (I miejsce). Ten
zdobywają tytuły mistrza (Józef ostatni jest dzisiaj pracownikiem
Gilewski) i wicemistrza (Piotr kopalni „Knurów-Szczygłowice”
Borkowski) kraju. Concordia zaj- i należy do „Solidarności”.
muje III miejsce w drużynowych
Na początku 2007 roku PrzyMP.
wara zostaje trenerem Śląska w
Dwa lata później zespół z ligowych rozgrywkach bokserKnurowa nie ma już sobie rów- skich, które zostały reaktywowanych w kraju, zaś Józef Gilewski ne po dwóch latach przerwy.
reprezentuje „biało-czerwonych”
na igrzyskach olimpijskich w At- Znów razem
Tego samego roku Przywalancie.
ra zostaje asystentem Andrzeja
Adamek w Concordii
Gmitruka, pierwszego trenera
Pod koniec 1997 roku do Con- Tomka Adamka. Tym samym
cordii trafia Tomasz Adamek, rozpoczyna się współpraca z rinpięściarz KS Jastrzębie, gdzie giem zawodowym. Przed Adamprezesuje Andrzej Ciok, przewod- kiem i Przywarą ciężka praca,
niczący „Solidarności” w KWK trzeba odzyskać zaufanie kibi„Jas-Mos”. Adamek, wychowa- ców nadszarpnięte przegraną z
nek Górala Żywiec wiedział, że Dawsonem.

- To był ten sam Tomek co
kiedyś, ambitny i pracowity, ale
to był też już nowy Tomek, profesjonalista pełną gębą - mówi
Przywara.
Wieczorem 9 czerwca 2007
roku, w Katowicach zorganizowano wielką Galę Perfect Boxing
z udziałem legendarnego promotora boksu zawodowego z USA
Dona Kinga. Walką wieczoru był
pojedynek Tomasza Adamka z
Panamczykiem Luisem Pinedą o
pas mistrza świata federacji IBO
w nowej dla Tomasza Adamka
kategorii wagowej - junior ciężkiej. Tomasz Adamek wygrał
walkę przed czasem w 7. rundzie,
demonstrując perfekcyjny boks.
Kolejnego rywala, Chorwata
Josipa Jalusica, Adamek pokonuje na punkty.
W kwietniu 2008 r. Adamek
toczy pasjonujący pojedynek z
groźnym zawodnikiem z USA
O’Neil Bellem. Zgromadzona w
katowickim Spodku tego dnia
publiczność była świadkiem zwycięstwa Tomasza Adamka przez
TKO. Bell odmówił kontynuowania walki po 7. rundzie z powodu
dominacji Tomasza Adamka w
całym przebiegu walki.
- Trener Andrzej Gmitruk
wraz z Ireneuszem Przywarą są
ojcami mojego zwycięstwa nad
Bellem - mówił tuż po walce
Adamek.
Pod koniec 2008 roku w Newark Tomasz Adamek toczy 12
rundowy pojedynek ze Steve
Cunninghamem o pas mistrzowski i tytuł mistrza świata federacji IBF. Wygrywa na punkty. W
ten sposób ponownie w karierze
został mistrzem świata. Polak w
czasie walki trzykrotnie posłał
na deski Amerykanina.
Adamek przenosi się na stałe
do Stanów Zjednoczonych, co niestety – kończy jego dwuletnią
współpracę z Przywarą.
- Rozstaliśmy się z Tomkiem
z powodów życiowych, ale ciągle z sobą jesteśmy w kontakcie
- mówi pan Irek, który dziś jest
trenerem zawodowej grupy pięściarskiej O’Chikara Gmitruk
Team.
Pytany o szansę swojego
podopiecznego w walce z Witalijem Kliczko, o której to w
świecie bokserskim coraz głośniej, mówi: - Na miejscu Tomka
nie spieszyłbym się do walki z
Kliczko. Niech jeszcze powalczy.
Przyjdzie taka chwila, że naprawdę będzie gotów na rywalizację z nim, a wtedy go powali.
Jestem tego pewien, znam go,
wiem na co go stać.
Jakub Michalski
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