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Barbórkowe przytyki

Dzięki pracownikom...

...spółka stanęła na nogi
Rozmowa z Robertem Kudelskim członkiem RN JSW  s. 11 

Rząd zaprezentuje Program dla Śląska

Konkrety czy banialuki?
35 miliardów wsparcia dla regionu s. 12

Niech Święta Bożego Narodzenia
i Wigilijny wieczór,
tak jak cały nadchodzący Nowy Rok
upłyną Wam w szczęściu i radości

życzy

Sekcja Krajowa Górnictwa 
Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność”

Wielka lekcja solidarności
Członkowie rodzin Dziewięciu z „Wujka”, związkowcy, 
przedstawiciele władz oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy 
Śląska oddali hołd ofiarom pacyfikacji sprzed 36 lat. 

Czy czeka nas rewolucja?
Premier Mateusz Morawiecki 12 oficjalnie przedstawił 
swoje plany i zamierzenia. Sporo miejsca w swoim 
wystąpieniu poświęcił także polityce energetycznej.

Minister Krzysztof Tchórzewski  zaapelował do śląskich 
samorządów, aby nie blokowali rozwoju górnictwa w re-
gionie i nie przeciwstawiali się budowie nowych kopalń. 
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Jarosław
Grzesik Układ zbiorowy jak konstytucja

- UPRoSzCzeNie systemu wynagrodzeń, ujednolicenie uregulowań oraz budowa ścieżki kariery zawodowej to naj-
ważniejsze zagadnienia nad którymi musimy popracować. W obecnym funduszu wynagrodzeń jest dużo przywile-
jów, dodatków. Trzeba ten system ujednolicić. Dzisiejsze nasze spotkanie może rozpocząć ogólnokrajową dyskusję 
na temat układów zbiorowych pracy  – powiedział wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski w czasie konferencji 
„Układ zbiorowy pracy w warunkach nowoczesnej gospodarki”, która odbyła się we wtorek, 19 grudnia, w Katowi-
cach w siedzibie śląsko-dąbrowskiej Solidarności.

Pierwsze wypłaty
- Zdecydowana większość osób uprawnionych do świadczenia otrzyma 
je przed świętami Bożego Narodzenia, a resztówki będą wypłacane do 
końca roku - powiedział wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

 DePUTATY

WICESZEF resortu energii ponowił za-
pewnienie, że większość osób upraw-
nionych do tego świadczenia otrzyma 
je przed świętami Bożego Narodzenia, 
a jedynie nieliczni w kolejnych dniach, 
przed końcem tego roku.

Jak podał Tobiszowski, w ponie-
działek rekompensatę dla prawie 130 
tys. osób wypłaciła przelewami na ra-
chunki bankowe Spółka Restrukturyza-
cji Kopalń (SRK), która jest podmiotem 
wypłacającym dla największej grupy 
uprawnionych. Natomiast we wtorek 
SRK uruchomiła wypłatę środków dla 
ponad 40 tys. osób za pośrednictwem 
przekazów pocztowych.

Według wiceministra, Jastrzębska 
Spółka Węglowa wypłaciła już rekom-
pensaty niemal wszystkim uprawnio-
nym z tej firmy, a Tauron Wydobycie 
- około połowie uprawnionych z tej 
spółki. Zaawansowana w wypłatach 
jest także spółka Lubelski Węgiel Bog-
danka.

Przypomniał, że początkowo licz-
bę osób uprawnionych do rekompen-
sat szacowano na ponad 235 tys., 
a wnioski złożyło przeszło 236 tys. 
osób. Jak mówił wiceminister, ponad 
9 tys. wniosków zweryfikowano ne-
gatywnie, co oznacza, że osobom tym 
nie przysługuje rekompensata (mogą 

odwoływać się od tej decyzji - przyp.
red.). Tobiszowski ocenił, że w ramach 
obecnych, przedświątecznych wypłat 
świadczenie otrzyma w sumie ponad 
200 tys. osób.

Wiceminister zachęcał, by wszy-
scy, którzy nie złożyli wniosku o re-
kompensatę w terminie, zrobili to teraz 
- zapewnił, że wszystkie wnioski osób 
uprawnionych do świadczenia będę 
uwzględnione. Natomiast w przyszłym 
roku spółki węglowe mają przeana-
lizować możliwość rekompensat (ze 
środków spółek, a nie budżetu) dla ok. 
12-tysięcznej grupy osób, których nie 
objęła ustawa.

Ustawa o świadczeniu rekom-
pensacyjnym z tytułu utraty prawa do 
bezpłatnego węgla weszła w życie w 
październiku, a wnioski o wynoszącą 
10 tys. zł rekompensatę były przyj-
mowane do 18 listopada. W końcu li-
stopada nastąpiła nowelizacja budżetu 
państwa, dzięki czemu w ubiegłym 
tygodniu możliwe było uruchomienie 
ponad 2,3 mld zł dotacji na wypłatę 
rekompensat przez spółki.

Przedsiębiorstwami wypłacają-
cymi świadczenie - zgodnie z ustawą 
- są: Spółka Restrukturyzacji Kopalń, 
Jastrzębska Spółka Węglowa, Tauron 
Wydobycie i Lubelski Węgiel Bogdanka.

KATOWICE Konferencja w siedzibie śląsko-dąbrowskiej Solidarności

W konferencji wzięli udział  
prezesi spółek węglowych, liderzy 
związków zawodowych, przedsta-
wiciele środowiska naukowego oraz 
eksperci zajmujący się systemami 
wynagradzania.

Prezes Zarządu PGG Tomasz 

Rogala otwierając konferencję po-
wiedział: - Zależność  między kom-
petencjami  pracowników ich  zaan-
gażowaniem w pracę,  identyfikacją 
z zakładem a optymalnym  wykorzy-
staniem kapitału przedsiębiorstwa  
jest dzisiaj bardzo silna i bardzo wi-

doczna. Wymaga zatem dyskusji  jak 
powinno być skonstruowane prawo, 
jakie mechanizmy zabezpieczające 
powinny być dla pracowników a ja-
kie dla pracodawców, wreszcie jakie 
powinny być mechanizmy moty-
wacyjne.  Jesteśmy przekonani, że 
dzisiejsza dyskusja i państwa opinie  
pozwolą na interesujące ujęcie tej 
problematyki .

W czasie konferencji głos zabrał 
m.in. lider śląsko-dąbrowskiej „S” 
Dominik Kolorz, który stwierdził, 
że na tym samym stanowisku pracy 
powinno obowiązywać takie samo 
wynagrodzenie. Dodał, że układ 
zbiorowy powinien być dla przed-
siębiorstwa jak konstytucja.

- Jak jest dobra sytuacja eko-
nomiczna, to firmy powinny się 
dzielić z pracownikami. Tak dzieje 
się w polskiej fabryce Volkswagena, 
gdzie prawdopodobnie doczekamy 
się niedługo sytuacji, kiedy zarobki 
zrównają się z tymi w niemieckich 
fabrykach. Dzisiaj ta różnica to już 
jedynie około 20 proc. Tymczasem 
w górnictwie różnie to bywa – pod-
sumował Dominik Kolorz.

Podobnego zdania był prof. 
Michał Seweryński z Uniwersyte-
tu Łódzkiego. Przyznał, że układ 
zbiorowy pracy jest źródłem prawa 
i nie może on pogarszać warunków 
pracy.  - W bardzo wielu zakładach 
pracy, nie ma  związków zawodo-
wych a wtedy nie ma też układów 
zbiorowych pracy. Na dodatek 
prawo powiada, że związek musi 
liczyć co najmniej 10 osób a prze-
cież mamy wiele małych przedsię-
biorstw.

Koncepcje pozapłacow ych 
świadczeń pracowniczych w ukła-
dach zbiorowych pracy przedstawi-
ła Małgorzata Szczęsny z Centrum 
Badawczego Społecznego Dialogu 
Pracy Uniwersytetu Ekonomiczne-
go w Katowicach.

Konferencja zakończyła  się 
panelem dyskusyjnym, w którym 
udział wzięli prezes PGG Tomasz 
Rogala, wiceprezes JSW Artur 
Wojtków, prezes LW Bogdanka 
Krzysztof Szlaga, prezes Węglokok-
su Kraj Grzegorz Wacławek oraz li-
der górniczej solidarności Jarosław 
Grzesik.

To był 
ważny rok
DOBIEGA końca rok 2017 - dla gór-
nictwa i pracowników kopalń raczej 
dobry, przede wszystkim jednak nie-
zwykle ważny.

1 kwietnia kopalnie Katowickiego 
Holdingu Węglowego trafiły do Polskiej 
Grupy Górniczej. Proces restruktury-
zacji PGG wkroczył w kolejny etap. Co 
istotne, w wyniku restrukturyzacji naj-
większa polska spółka węglowa stała 
się rentowna. A skoro pracowników 
kopalń pozbawiono niektórych skład-
ników wynagrodzenia na okoliczność 
sytuacji kryzysowej sprzed dwóch lat, 
teraz - kiedy kryzys minął - należało 
im te świadczenia „odwiesić”, czego 
konsekwentnie domagała się strona 
związkowa. Działania podjęte przez 
związkowców przyniosły wymierne 
efekty. Zarówno w PGG, jak i w Ja-
strzębskiej Spółce Węglowej, która 
przynosi zyski wręcz miliardowe - na 
rok przed końcem obowiązywania po-
rozumień „oszczędnościowych” - od-
stąpiono od części zapisów czasowo 
pozbawiających górników niektórych 
świadczeń.

W tekście podsumowującym 
ostatnich 12 miesięcy trudno było-
by też pominąć temat inwestycji. 18 
września podpisano protokół przeka-
zania terenu pod budowę szybu „Grze-
gorz” w Zakładzie Górniczym „Sobie-
ski”. Uruchomienie szybu w 2023 roku 
wydłuży żywotność jaworznickiej 
kopalni o kolejnych 50 lat. To dobra 
wiadomość. Wraz z poprawiającą 
się kondycją branży słowo „inwesty-
cje” jest odmieniane we wszystkich 
spółkach węglowych przez wszystkie 
przypadki. Oby tylko na odmienianiu 
się nie skończyło.

Do tej beczki miodu muszę jednak 
dorzucić łyżkę dziegciu.

31 marca JSW przekazała kopalnię 
„Krupiński” Spółce Restrukturyzacji 
Kopalń, rozpoczynając proces likwi-
dacji zakładu. Apele samorządowców, 
działania podejmowane związkow-
ców, akcje protestacyjne samych 
pracowników zakładu oraz ich rodzin 
pozostały bez odpowiedzi. Miliony ton 
węgla koksowego, które mogły zostać 
wydobyte, na razie pozostaną pod zie-
mią. Szkoda.

Również w kwestii rekompensat 
za odebrane prawo do bezpłatnego 
węgla dla emerytów i rencistów po-
stąpiono nie tak jak należało. Sejm 
przyjął ustawę, która 12 tysięcy osób 
pozbawionych wspomnianego prawa 
zostawiła z niczym. Mam nadzieję, że 
rządzący naprawią wyrządzoną szko-
dę i wypracują rozwiązanie pozwala-
jące na wypłatę pieniędzy również tym 
12 tysiącom poszkodowanych.

Korzystając z okazji, chciałbym 
życzyć wszystkim górnikom oraz 
ich rodzinom zdrowych i spokojnych 
Świąt Bożego Narodzenia, a w 2018 
roku spełnienia marzeń i planów, zaś 
niespodzianek wyłącznie pozytyw-
nych.
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KATOWICE Uroczystości upamiętniające tragedię górników z „Wujka”

Wielka lekcja solidarności
16 GRUDNiA 1981 roku funkcjonariusze zmotoryzowanych odwodów Milicji obywatelskiej (zoMo) wkroczyli na teren KWK 
„Wujek”, brutalnie przerywając trwający tam strajk: z rąk komunistycznych siepaczy zginęło sześciu górników, trzech kolej-
nych zmarło niedługo potem wskutek odniesionych ran. Członkowie rodzin Dziewięciu z „Wujka”, związkowcy, przedstawi-
ciele władz oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Śląska oddali hołd ofiarom pacyfikacji sprzed 36 lat.

PraPrzyczyną podjęcia straj-
ku przez górników z katowickiej ko-
palni było zatrzymanie przewodni-
czącego Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” KWK „Wujek” Jana 
Ludwiczaka 12 grudnia 1981 r., 
dzień przed ogłoszeniem stanu wo-
jennego. 13 grudnia załoga zażąda-
ła uwolnienia związkowego lidera, a 
14 grudnia poszerzyła listę postula-
tów o odwołanie stanu wojennego, 
uwolnienie wszystkich internowa-
nych i przestrzeganie przez wła-
dze podpisanego 3 września 1980 
r. Porozumienia Jastrzębskiego. 
Wszystkie te żądania zostały przez 
władze odrzucone, co spowodowa-
ło ogłoszenie akcji protestacyjnej w 
postaci strajku okupacyjnego. Na 
czele strajkujących stanął Stanisław 
Płatek, współzałożyciel zakładowej 
„Solidarności”.

16 grudnia około godziny 11., po 
staranowaniu muru kopalni przez 
czołg, na teren kopalni wkroczył od-
dział ZOMO. Wkrótce padły pierw-
sze strzały. Najpierw „ślepymi” 
nabojami strzelano z czołgów, po 
czym - przez drugi wyłom w murze 
okalającym zakład - weszli funk-
cjonariusze plutonu specjalnego 
ZOMO. To właśnie oni dokonali ma-
sakry strajkujących. Od kul zginęło 
sześciu górników: Józef Czekalski, 
Józef Krzysztof Giza, Ryszard Józef 
Gzik, Bogusław Kopczak, Zbigniew 
Wilk i Zenon Zając. Życie stracili 
również trzej ciężko ranni: Andrzej 
Pełka (zmarł 16 grudnia, wieczo-
rem), Joachim Józef Gnida (zmarł 
2 stycznia 1982 r.) i Jan Stawisiński 
(zmarł 25 stycznia). 47 osób odnio-
sło obrażenia.

zło dobrem zwyciężać
Rocznicowe obchody rozpo-

częły się od mszy świętej konce-
lebrowanej pod przewodnictwem 
metropolity katowickiego Kościoła 
rzymskokatolickiego arcybiskupa 
Wiktora Skworca w kościele pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego.

Homilię wygłosił biskup po-
mocniczy archidiecezji katowickiej 
Adam Wodarczyk.

- „Nie daj się zwyciężyć złu, ale 

zło dobrem zwyciężaj” - słyszeliśmy 
to wiele razy… Błogosławionego 
księdza Jerzego… Bracia i siostry, 
uczestnicy eucharystycznej ofiary 
Krzyża Chrystusa, wspominający 
dzisiaj ofiarę życia Dziewięciu z 
„Wujka”! Mamy czego się uczyć od 
pomordowanych górników i ich bli-
skich - mówił duchowny. - Oni uczą 
nas (…) tej najbardziej wymagają-
cej miłości, która umie przebaczać, 
która modli się za nieprzyjaciół, 
która urazy nie chowa i krzywdy 
chętnie daruje. Ta lekcja jest nam 
dzisiaj bardzo w Polsce potrzebna - 
lekcja, by nie patrzeć z nienawiścią 
na człowieka, który myśli inaczej 
niż ja, aby chętnie - i jako pierw-
si - podawać rękę do zgody, aby z 
szacunkiem patrzeć na drugiego 
człowieka, który zawsze jest moim 
bliźnim, nawet jeśli myśli inaczej 
niż ja - on też jest dzieckiem Boga, 
za które Jezus umierał na Krzyżu - 
podkreślał.

zdrada i akt agresji
W centralnej części uroczysto-

ści, na placu NSZZ „Solidarność”, 
gdzie zlokalizowany jest Pomnik 
Dziewięciu z „Wujka”, udział wzięli 
między innymi członkowie rodzin 
poległych górników, przedstawicie-
le rządu z panią wicepremier Beatą 
Szydło, samorządowcy, związkow-
cy, biskupi Kościoła rzymskoka-
tolickiego i ewangelicko-augsbur-
skiego, kibice GKS Katowice oraz 
zwykli katowiczanie i goście z miast 
ościennych.

List do uczestników wydarzenia 
skierował prezydent Andrzej Duda.

- Komunistyczna władza uznała, 
że więzi łączące Polaków są dla niej 
zagrożeniem, że Polaków można 
zastraszyć i podzielić. Wiemy dziś, 
że to niemożliwe, że duch wolności 
jest tym, co określa naszą narodo-
wą tożsamość, że idea solidarności 
i łączące nas poczucie wspólnoty 
są silniejsze niż jakiekolwiek for-
my represji i terroru. Za tę właśnie 
prawdę Józef Czekalski, Krzysztof 
Giza, Joachim Gnida, Ryszard Gzik, 
Bogusław Kopczak, Andrzej Pełka, 
Jan Stawisiński, Zbigniew Wilk i 

Zenon Zając zapłacili najwyższą 
cenę - przypomniał szef państwa. 
- Dziś czcimy pamięć górników po-
ległych w kopalni „Wujek”, oddając 
im hołd na równi z bohaterami po-
wstań śląskich. Ich ofiara to dla nas 
wielka lekcja solidarności, o której 
Wojciech Korfanty pisał, że nadaje 
ona człowiekowi godność i sprawia, 
że życie człowieka nie ogranicza się 
do teraźniejszości, ale sięga w prze-
szłość i w przyszłość - zaznaczył.

Prezydent przypomniał, że 36 
lat temu oprócz kopalni „Wujek” 
spacyfikowano szereg innych za-
kładów, których załogi nie pogo-
dziły się z wprowadzeniem stanu 
wojennego.

- Dzień wcześniej dokonano 
brutalnej interwencji w kopal-
ni „Manifest Lipcowy”, a w całej 
Polsce spacyfikowano ogółem 40 
zakładów, z czego znaczną część 
stanowiły kopalnie i zakłady na 
Śląsku. To tu opór przeciwko wpro-

wadzeniu stanu wojennego był naj-
większy - zauważył.

Sam fakt wprowadzenia sta-
nu wojennego określił mianem 
„zdrady”.

- Stan wojenny był jawnym 
złamaniem umowy zawartej przez 
władzę z Polakami. Był zdradą i 
aktem agresji przeciwko własne-
mu społeczeństwu - ocenił Andrzej 
Duda.

Złożyli daninę krwi, byśmy mo-
gli być wolni

Odczytano również listy od 
marszałków obydwu izb parla-
mentu.

- W tamtych tragicznych, gru-
dniowych dniach gwałtownie zo-
stały przerwane rodzinne więzy, 
zniszczone marzenia o lepszej przy-
szłości. Za każdą śmiercią, za każ-
dym aresztowanym wciąż kryje się 
dramat rodzin - napisał marszałek 
Sejmu Marek Kuchciński, nawią-
zując do wydarzeń z grudnia 1981 r. 

- Rocznica pacyfikacji kopalni „Wu-
jek” przywołuje bolesne wspomnie-
nia, budzi ból oraz ogromne poczu-
cie niesprawiedliwości. Staje się dla 
nas również nakazem, by pamiętać 
o ofiarach stanu wojennego i by pa-
mięć ta była wciąż żywa w naszych 
sercach - wskazał.

Oddając cześć poległym 36 lat 
temu górnikom, marszałek Senatu 
Stanisław Karczewski przypomniał 
znaczenie ich ofiary dla Polski 
współczesnej.

- Dzisiaj, kiedy mija kolejna, 36. 
rocznica tego najtragiczniejszego 
wydarzenia stanu wojennego, jako 
marszałek Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej oświadczam, że pamiętamy 
i nie zapomnimy o tych, dla których 
fundamentalna zasada, że dobro 
Rzeczypospolitej jest najwyższym 
prawem, była czymś niezwykle 
oczywistym. Dzisiaj skłaniam nisko 
głowę i oddaję hołd wszystkim tym, 
którzy złożyli daninę krwi, byśmy 
my, wolni Polacy, mogli rzec: „Oj-
czyznę wolną pobłogosław Panie” 
- zakończył swoje przesłanie.

Po salwie honorowej oddanej 
przez żołnierzy z kompanii honoro-
wej 34. Śląskiego Dywizjonu Rakie-
towego Obrony Powietrznej obecne 
delegacje złożyły wieńce i kwiaty 
przed pomnikiem ofiar pacyfikacji 
KWK „Wujek”.

Uroczystości upamiętniające 
tragedię górników z „Wujka” orga-
nizowane są przez Zarząd Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Soli-
darność”, Śląskie Centrum Wolno-
ści i Solidarności oraz Społeczny 
Komitet Pamięci Górników KWK 
„Wujek” w Katowicach Poległych 16 
Grudnia 1981 Roku.

Marek Jurkowski
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Barbórkowe przytyki
ME Wojna ministra Tchórzewskiego ze śląskimi samorządami?

KRzYSzTof Tchórzewski, minister energii, zaapelował do śląskich samorządów, aby nie blokowali roz-
woju górnictwa w regionie i nie przeciwstawiali się budowie nowych kopalń. Ministrowi odpowiedział 
m.in. arcybiskup katowicki, który pytał, czy węgiel należy wydobywać za każdą cenę. 
- chcę mieć co najmniej 
dwa miejsca na dobry węgiel i 
na dobre kopalnie. I będziemy 
je budować. Tylko dajcie mi 
miejsce, bo dzisiaj na Śląsku 
go nie ma. I to trzeba odkręcić 
– mówił Krzysztof Tchórzew-
ski, minister energii, podczas 
akademii barbórkowej Pol-
skiej Grupy Górniczej (PGG), 
jaka odbyła się 1 grudnia 2017 
r. w Rudzie Śląskiej. 

Antygórniczy Śląsk?
Minister zaapelował o od-

wrócenie antygórniczych ten-
dencji na Śląsku. Wezwał też 
wojewodę śląskiego, by uchylał 
niezgodne z prawem uchwały 
samorządów, które blokują po-
tencjalne projekty górnicze. 

Jego zdaniem należy przyj-
rzeć się temu, jak np. decyzjami 
rad gmin czy powiatów dopro-
wadzane jest do tego, żeby wy-
rzucić węgiel ze Śląska. 

- Przecież nie da się tego 
zrobić, bo cała polska gospo-
darka runie. To Polska musi 
bronić węgla, nie tylko wy – 
mówił Krzysztof Tchórzewski. 

Jego zdaniem część samo-
rządów lokalnych ze Śląska 
zachowuje się niefrasobliwie, 
ponieważ uchwalane są plany 
zagospodarowania przestrzen-
nego, gdzie pod budownictwo 
przeznacza się tereny, pod któ-
rymi na głębokości 350-400 m 
znajduje się dobry węgiel. 

- Kto na to zezwala? Jak tak 
można? Co robią wasi przed-
stawiciele, radni w poszcze-
gólnych gminach? Nic się nie 
dzieje - tak trzeba powiedzieć 
– mówił do zebranych górni-
ków minister Tchórzewski. 

Jego zdaniem jest to przy-
zwalanie na blokowanie roz-
woju górnictwa. Powiedział, 
że zabieranie w planach zago-
spodarowania przestrzenne-
go gmin terenów górniczych 
pod budownictwo stwarza 
ryzyko szkód, gdyby podjąć 
tam eksploatację. 

Jak mówił minister Tchó-
rzewski, na naprawę szkód 
górniczych spółki węglowe 
wydają blisko 300 mln zł 
rocznie. 

Arcybiskup kontra 
minister!

Niespodziewanie, mini-
strowi Krzysztofowi Tchó-
rzewskiemu odpowiedział 
metropolita katowicki, ar-
cybiskup Wiktor Skworc. 

W homilii zastanawiał się 
także nad tym czy można wydo-
bywać węgiel za każdą cenę. 

- Za cenę ludzkiego życia, 
zawsze narażanego, kiedy 
wchodzi się coraz głębiej w 
skorupę ziemi – poniżej 1000 

czyńcie sobie ziemię pod-
daną. Ale – jak dodał - nie 
było i nie jest to zachętą do 
bezwzględnej i niszczącej 
eksploatacji zasobów ziemi!  
Arcybiskup przypomniał, że 
ziemię poddaną sobie, czy-
niły przed ludzkie generacje 
eksploatując bogactwa ziemi, 
zapominając nieraz o obo-
wiązku troski o wspólny dom, 
jakim jest nasza planeta.

Górnictwo tak, ale nie 
za wszelką cenę!

W tej niespodziewanej i 
niecodziennej dyskusji racja 
– naszym zdaniem - leży po 
stronie ministra Krzyszto-
fa Tchorzewskiego a nie po 
stronie arcybiskupa Wiktora 
Skworca. Jasne, że górnictwo 
trzeba rozwijać w posza-
nowaniu otoczenia, w tym 
miast, budynków i przyrody. 
Co do tego nikt nie ma wąt-
pliwości, także wśród samych 
górników, którzy są częścią 
społeczności lokalnej. Szko-
da tylko, że zarówno śląskie 
samorządy, jak i państwo 
przez wiele lat w sytuacjach 
nie tylko koniunktury, ale i 
spadków cen ssało ze spółek 
węglowych pieniądze nie pa-
trząc na to, że pozbawia bran-
żę środków na działania, któ-
re mogły wzmocnić działania 
górnictwa na rzecz środowi-
ska czy otoczenia lokalnego. 
Niestety, kościół także doło-
żył do tego swoje trzy grosze 
traktując niejednokrotnie 
najmniejsze nawet szkody 
górnicze jako źródło – nazwij-
my to delikatnie – rewitaliza-
cji obiektów sakralnych… 

Igor D. Stanisławski

Krzysztof Tchórzewski, minister energii, podczas uroczystości barbórkowych PGG zaapelował do śląskich samorządów, aby nie blokowali 
rozwoju górnictwa w regionie i nie przeciwstawiali się budowie nowych kopalń.

m., w przestrzeń nieobliczal-
nych żywiołów? Za cenę de-
gradacji zdrowia człowieka i 
środowiska, czego tu na Gór-
nym Śląsku doświadczamy. 
Za cenę szkód górniczych, 
oddziałujących niszczyciel-
sko na wszystkie obiekty na 
powierzchni jak szkoły, szpi-
tale, kościoły i domy, infra-
strukturę a nawet całe mia-
sta, czego przykładem jest 
miasto Bytom – mówił Wik-
tor Skworc, 3 grudnia we wsi 
Gołkowice w powiecie wodzi-
sławskim w trakcie mszy w in-
tencji górników i ich rodzin. 

Zwracał uwagę, że na te 
pytania powinni szukać od-
powiedzi odpowiedzialni za 
górnictwo jako branżę; jak 
również bezpośrednio od-
powiedzialni za prowadze-
nie górniczej eksploatacji. 

- Trzeba też dopowie-
dzieć, że nie jest prawdą, iż 
społeczność Górnego Śląska 
poprzez swoje samorządy 
daje przyzwolenie na bloko-
wanie rozwoju górnictwa; 
natomiast prawdą jest, że 
nie wyraża zgody na eksplo-
atację za wszelką cenę – do-
dał arcybiskup Skworc. 

Przypomniał, że węgiel 
jest czystym źródłem energii 
o ile jest właściwie, we właś-
ciwych urządzeniach spalany. 
Spalanie – zwłaszcza w pale-
niskach domowych – „nie wę-
gla” – czegoś „węglo-podob-
nego” (odpadów węglowych; 

śmieci), o niewłaściwych 
parametrach energetycznych 
– wytwarza smog, źródło 
zanieczyszczenia powietrza i 
praprzyczynę chorób, zwłasz-
cza nowotworowych ukła-
du oddechowego i chorób 
sercowo-naczyniow ych. 

 - W tej sytuacji potrzebne 
są realistyczne programy ogra-
niczenia niskiej emisji – pod-
powiadał Wiktor Skworc.

Zwracał uwagę, że ze 
spalaniem węgla – a czyni 
się go głównym winowajcą 
tzw. globalnego ocieplenia 
- trzeba obchodzić się ra-
cjonalnie, rozumnie, bo po 
to zostaliśmy wyposażeni 
w zdolność myślenia przy-
czynowo – skutkowego. 

- Trzeba więc eliminować 
przyczyny. W tym działaniu 
potrzeba długofalowej po-
lityki, planów; współpracy 
rządu i samorządu; unikania 
konstruowania pułapek ce-
nowych i zauważenia proble-
mu energetycznego ubóstwa 
– wszak nie wszyscy mają 
równy dostęp do ciepła! – za-
uważył arcybiskup Skworc. 

Zaapelował przy tym o 
obniżenie obciążeń cen wę-
gla, gazu i oleju opałowego, 
co powinno być wpisane w 
prowadzenie proekologicz-
nej i stabilnej polityki tary-
fowej. Arcybiskup mówił, że 
górnicy pracujący w ekstre-
malnie trudnych warunkach 
realizują polecenie Boga: 
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Radosnych i pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wielu szczęśliwych chwil
spędzonych w rodzinnym gronie,
sukcesów i wszelkiej pomyślości
w nadchodzącym Nowm Roku

                              życzy Zarząd Haldex SA

Ulotka za miliard złotych
oKReS przedświąteczny to czas wielu dziwnych promocji i obietnic. Prym w nich do niedawna wiodły zachodnie 
markety i sklepy. W szranki z nimi postanowiła wejść niezawodna „Jedność”. Przepraszam - związek zawodowy 
„Jedność”, a ściślej - Wspólna Reprezentacja związków zawodowych, bo pod tą szumną nazwą ukryli się nasi koledzy 
z „Jedności”. W wydanej ulotce obiecali załatwić po 25 tysięcy złotych dla każdego pracownika i po 10 tys. zł dla 
byłych pracowników, którzy nie dostali rządowej rekompensaty za deputat węglowy.

Zdaniem autorów ulotki, 
pieniądze na takie wydatki są i 
można je wydać, zaś przeszkodę 
stanowią jedynie reprezentatywne 
organizacje związkowe (tak jakby 
związki zawodowe decydowały o 
przelewach na konta pracownicze, a 
nie Zarząd JSW) - chyba, że czegoś 
nie wiemy i to właśnie „Jedność” 
zarządza JSW? Jeśli tak, to pytam: 
kiedy możemy się spodziewać obie-
canej kwoty?

Autorzy tej mrzonki napisali: 
„Z uwagi na fakt wejścia w życie 
i realizację ustawy o wypłacie re-
kompensat za utracony deputat 
węglowy, a co za tym idzie brak 
dalszej potrzeby utrzymywania 
rezerw przeznaczonych na prze-
grane sprawy sądowe z emerytami, 
którzy utracili prawo do deputatu 
węglowego, Wspólna Reprezen-
tacja Związków Zawodowych 
działających w Jastrzębskiej Spółce 
Węglowej wnosi o wypłatę wszyst-
kim pracownikom JSW SA, którzy 
nie zostali objęci ustawą o wypłacie 
rekompensaty za utracony deputat 
węglowy, jednorazowej premii w 
wysokości po 10 000 zł oraz dalszą 
realizację węgla deputatowego dla 
osób uprawnionych zgodnie z ZUZP. 
Premie pochodziłyby ze środków 
uzyskanych z likwidacji wyżej 
wymienionych rezerw i stanowiłby 
rekompensatę za wyrzeczenia załogi 
poniesione w ostatnich trzech latach, 
w których to znacznie ograniczono 
jej zarobki. Wyżej wymienione 
kwoty stanowiłyby jedynie część 
środków zgromadzonych jako rez-

erw na poczet przegranych spraw, 
a w znacznym stopniu poprawiłyby 
już ogromne nadszarpnięte budżety 
domowe naszych pracowników”.

Widać, że jeśli nawet nie 
zarządzają JSW, to przynajmniej 
kontrolują jej księgowość i finanse. 
I są ścisłymi mózgami ekonom-
icznymi, jak - nie przymierzając 
- „nowoczesny Ryszard”. Oby tylko 
nie pogrążyli finansów Spółki, 
tak jak on pogrążył finanse swo-
jego ugrupowania. Jeśli bowiem 
JSW wypłaciłaby obiecane przez 
nich pieniądze, wkrótce pra-
cownicy nie mieliby problemów z 
nadszarpniętymi budżetami do-
mowymi, bo… wcale nie mieliby 
budżetów domowych. Rezerwy 
stworzone przez Zarząd JSW są 
tylko zapisami księgowymi. Nie są 
to oszczędności odłożone w banku, 
ani w przysłowiowej skarpecie. 
Realizacja pomysłu z wypłatą 
25 tys. zł oznaczałaby dla Spółki 
konieczność wypłaty co najmniej 
50 tys. zł. I te pieniądze musiałyby 
być prawdziwe, a w postaci zapisów 
księgowych - to nie budżet ZUS-u.

Dlaczego 50 tys. zł, zapytacie? 
Wyjaśniam - zgodnie z umową 
restrukturyzacyjną zaakceptowaną 
przez banki każda dodatkowa 
złotówka wypłacona pracownikowi 
powoduje, że bankowi trzeba także 
zapłacić złotówkę. Spółka jest ciągle 
zadłużona, a kilku panów mami 
nas wysokimi wypłatami jednora-
zowymi. Oznaczałoby to, że z kasy 
Spółki nagle znika miliard złotych. 
Prawdziwy miliard, nie księgowy 

zapis mówiący o miliardzie.
Skąd bierze się takie podejście 

kolegów z „Jedności”, tego nie wiem. 
Oni chyba zresztą sami też chyba 
nie. Podobnie było z pomysłem, 
by na całą Polskę rozgłosić, że w 
JSW średnio zarabiamy 13 tys. zł 
miesięcznie. Dopiero zdziwiliśmy 
się, patrząc na nasze paski. A rekla-
ma dla górnictwa bezcenna… Pani-
ska z JSW: zarobki po 13 tysięcy, 
państwowe dotacje, 14 wypłat w 
roku, 25 tysięcy ekstra… Czego 
oni jeszcze chcą?! Naprawdę bez-
cenne. Lepszego paliwa do prow-
adzenia propagandy antygórniczej 
zwolennicy zamykania kopalń i 
ekoterroryści z Unii Europejskiej 
dostać od was nie mogli.

Nie łudźmy się, że obecny rząd 
kocha nas bezgranicznie i stoi zawsze 
po naszej stronie. Spytajcie kolegów z 
„Makoszów” czy Suszca. Nadchodzą 
trudne czasy dla górnictwa. Niech nie 
zmyli was wysoka cena węgla. Poli-
tycy unijni zaciekle walczą z polskim 
węglem. Rosja zasypuje nas swoim 
surowcem. Kopalnie wymagają 
wielomiliardowych inwestycji. Złoża 
się wyczerpują. I nawet, jeśli dziś 
odblokowują „czternastkę” i deputat 
węglowy, to przecież nie tak dawno 
go nam zabrali. I zabiorą znowu, 
jeśli będzie trzeba. A będzie trzeba, 
gdy do władzy dojdą na przykład 
tacy cwaniacy, jak nasi koledzy z 
„Jedności” i ich polityczni opieku-
nowie.

Reprezentatywne organizacje 
związkowe wciąż negocjują zapisy 
nowego zbiorowego układu pracy. 

PUBLICYSTYKA

Kiedy zostanie uzgodniona jego 
treść, zwrócimy się do załogi o jego 
akceptację. Nie obiecujemy czegoś, 
czego nie możemy uzyskać. W roz-
mowach na temat układu nie biorą 
udziału ci, którzy obiecują wam po 
25 tys. zł dla każdego. Pewnie nie 
muszą, skoro ot tak załatwiają nam 
takie pieniądze. Dwie nasze średnie 
pensje! Dobrze, że moja małżonka 
nie czyta waszych pism, bo po pow-
rocie do domu miałbym krucho.

A na koniec, drodzy koledzy, 
życzę wam 100 lat, bo właśnie 
skończyliście lat 10. Szumnie to 
ogłosiliście w najnowszej ulotce 
na bramie mojej kopalni. No i 
oczywiście znowu coś obiecaliście: 
wypłatę świadczeń urodzinowych 
dla każdego członka waszego 
związku. Oby ta obietnica była 

pewniejsza niż te, które składaliście 
wcześniej, bo dziwnym trafem tym 
razem nie obiecaliście 25 tys. zł na 
członka „Jedności”. W ogóle nie 
napisaliście, ile to świadczenie ma 
wynieść. Ciekawe. Czyżby w sytu-
acji, gdy chodzi o realne wypłaty z 
waszych funduszy, nie stać was już 
było na takie gesty i poświęcenie? 
Przecież odbijecie to sobie. Wyda-
cie kolejną ulotkę, rzeczywistość 
się nagnie i na waszych kontach 
pojawią się miliony, jak w „Zac-
zarowanym ołówku”. Oby tylko 
ostatnia wasza ulotka nie okazała 
się nekrologiem dla naszych miejsc 
pracy. Sto lat, koledzy. I mądrości 
wam życzę, bo pychy to wy już ma-
cie aż nadto.

Rekin
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Czy czeka nas rewolucja?
POLITYKA Mateusz Morawiecki, czyli nowy premier i nowe spojrzenie na energetykę

PReMieR Mateusz Morawiecki 12 grudnia br. oficjalnie przedstawił swoje plany i zamierzenia. Sporo miejsca w swoim 
wystąpieniu poświęcił także polityce energetycznej: zapowiedział, że węgiel pozostanie podstawą polskiej energetyki, 
ale równocześnie muszą być rozwijane alternatywne źródła energii, w tym być może energetyka jądrowa. 

do tej pory polityka 
energetyczna rządu Prawa i 
Sprawiedliwości (PiS) była 
dość czytelna. Premier Beata 
Szydło przy wielu okazjach 
podkreślała swoje związki z 
górnictwem węgla kamienne-
go – jej ojciec był górnikiem, 
ona sama była burmistrzynią 
Brzeszcz, czyli miejscowości 
gdzie do dziś działa kopalnia 
węgla. 

Z Mateuszem Morawie-
ckim jest zupełnie inna histo-
ria. Urodził się i wychował we 
Wrocławiu, po studiach za-
czął pracę w sektorze banko-
wym. Z górnictwem bliskich 
kontaktów nie miał. 

Gospodarka, głupcze!
Finansowe doświadcze-

nie Morawieckiego było do-
skonale widać w jego wystą-
pieniu, ponieważ o sprawach 
gospodarczych mówił dość 
dużo. Deklarował, że jego 
rząd chce dokonać wielkiej 
modernizacji Polski. Zwracał 
uwagę, że jesteśmy świadka-
mi rewolucji technologicznej, 
która ]będzie oznaczać nowe 
rozwiązania w gospodarce 
światowej. 

- To nowe rozdanie po-
winno odbywać się z udzia-
łem Polski. To zresztą pierw-
sza rewolucja przemysłowa, 
w której Polska może odegrać 
poważną rolę, w niektórych 
obszarach nawet rolę lidera. 
To dzisiejsza polityka gospo-
darcza decyduje, czy za 10 lat 
Polska będzie producentem 
wysokich technologii, czy 
jedynie rynkiem zbytu dla 
zagranicznych firm – mówił 
Mateusz Morawiecki.

Przypomniał, że Polska 
jako pierwszy kraj regionu 
została zaliczona przez agen-
cję FTSE Russell do krajów 
rozwiniętych. 

W 2017 r. 2/3 nowych 
miejsc w przemyśle w całej 
Unii Europejskiej utworzo-
nych zostało w Polsce, dlatego 
zaczęto nas nazywać fabryką 
Europy. 

- Największe firmy budu-
ją u nas zaawansowane tech-
nologicznie fabryki i centra 
badań i rozwoju. Mamy naj-
większy w tej części Europy 
rządowy program wsparcia 
młodych firm technologicz-
nych. Dalsza budowa i od-
budowa przemysłu będzie 
jednym z naszych głównych 
zadań na drugą połowę ka-
dencji – zapowiadał premier 
Morawiecki. 

ochrona środowisko 
i walka ze smogiem

Wiele miejsca poświęcił 
poszczególnym sektorom ży-
cia społecznego. Kolejność ta 
jest bardzo ciekawa. Mora-
wiecki zaczął od zdrowia, a 
na drugim miejscu wymienił 
środowisko. Tu pojawiły się 
elementy związane z węglem. 

- W wielu rejonach Pol-
ski, szczególnie w Małopolsce 
czy na Śląsku, ale również na 
Mazowszu, widziałem krajo-
braz spowity gęstą, szczypią-
cą mgłą i dzieci wracające ze 
szkoły do domu z maseczka-
mi na twarzach – informował 
Mateusz Morawiecki. 

Dodał, że czyste powie-
trze to wyzwanie cywilizacyj-
ne, miara tego, czy Polska jest 
naprawdę dojrzałym krajem. 

Mówił, że powietrze, 
woda, ziemia przecież nie na-
leżą tylko do nas, należą też 
do przyszłych pokoleń i to, w 
jakim stanie zostawimy je na-
szym wnukom, wystawi nam 
świadectwo. 

- Z powodu smogu umiera 
przedwcześnie 48 tys. Pola-
ków rocznie, a dym z palenia 
w piecu śmieciami nie ulatuje 
do nieba – ten pył trafia do 
płuc naszych i naszych dzieci 
– dodał Morawiecki.  

Podkreślił że zdaje sobie 
sprawę z tego, że nie wszyst-
kich stać na czystsze paliwo, 
dlatego program walki ze 
smogiem to program wspar-
cia najuboższych, których nie 
stać dziś na ocieplenie domu, 

na wymianę okien czy drzwi, 
nie stać na dobre, nietrujące 
paliwo. Zapowiedział, że chce 
zlikwidować to ubóstwo ener-
getyczne i poprawić jakość ży-
cia wszystkich Polaków. 

Morawiecki podziękował 
przy tym pionierom walki o 
czyste powietrze, wszystkim 
organizacjom pozarządowym, 
ruchom miejskim, które od 
kilku lat wykonują – jego zda-
niem - bardzo dobrą robotę. 
Bardzo ważna w tym kontek-
ście jest również rola samo-
rządów. To one są na pierwszej 
linii frontu i dobra współpra-
ca rządu i samorządów będzie 
tu miała kluczowe znaczenie. 
Deklarował, że chce wspólnie 
z wami skutecznie rozwiązać 
ten problem. 

Węgiel, czyli priorytet 
drugiej ważności

Dopiero na kolejnym 
miejscu Mateusz Morawiecki 
mówił o energetyce i bezpie-
czeństwie energetycznym. 

- Dzisiaj węgiel jest pod-
stawą naszej energetyki. Nie 
możemy i nie chcemy z niego 
rezygnować. To ważne dla 
Śląska i Zagłębia, ale to waż-
ne również dla całej Polski. W 
długofalowy sposób planuje-
my reformy – powiedział Ma-
teusz Morawiecki. 

Zwrócił przy tym uwa-
gę, że województwo śląskie 
staje się jednocześnie, obok 
węgla, zagłębiem nowych 
technologii. 

- Dlatego bardzo ucieszyło 
mnie, gdy liderzy społeczni, 
liderzy związkowi ze Śląska i 
Zagłębia podkreślili, że przy-
gotowany przez nas program 
dla województwa to dobra i 
przyszłościowa strategia roz-
woju – dodał Morawiecki. 

O rządowym programie 
dla Śląska piszemy w innym 
miejscu Solidarności Górni-
czej. 

Przy tej okazji Morawiecki 
powiedział, że chciałby zadbać 
o to, aby również alternatyw-
ne źródła energii mogły się  w 
Polsce swobodnie rozwijać – 
nie w imię ideologii, ale tam, 
gdzie jest to uzasadnione eko-
nomicznie, tam, gdzie przy-
niesie to Polakom korzyść, a 
nie koszty. 

Mówił, że możemy wyko-
rzystać zasoby natury, jakie 
daje położenie naszego kraju. 
Projektem, który przybliżył 
nas do tego celu, jest terminal 
gazowy w Świnoujściu. Dzięki 
tej nowej infrastrukturze uza-
leżnienie Polski od importu 
rosyjskiego gazu spada.

Zapowiedział, że po raz 

pierwszy jest szansa, że po 
2022 r. Polska nie będzie 
uzależniena od Rosji w kwe-
stii zakupu gazu i dyktatu ce-
nowego. 

- Rozbudowujemy infra-
strukturę gazową, co pozwoli 
uczynić z naszego państwa 
bijące serce regionu. Chcemy 
utworzyć tutaj hub gazowy, 
który będzie zaopatrywał na-
szych sąsiadów – deklarował 
premier Morawiecki.  

Innym celem, aktualnym 
10 lat temu i aktualnym cały 
czas dzisiaj, jest budowa po-
łączeń gazowych do Norwe-
gii. Zadaniem na dzisiaj jest 
przeprowadzić te projekty i 
zapewnić niezależność ener-
getyczną Polsce przy niskiej 
emisji CO2. 

- I dlatego pozytywnie 
patrzymy również na energię 
jądrową – przekonywał Ma-
teusz Morawiecki. 

Zwrócił uwagę, że ener-
getyka jest jedną z tych 
dziedzin, w których liczy na 
zgodną i wspólną pracę całe-
go Sejmu. Trzeba tutaj jasno 
zdefiniować polskie interesy 
i obrać wspólną politykę roz-
woju, która przetrwa wiele 

kadencji sejmowych.

Drobne niuanse, czy duża 
zmiana?

Niby w wystąpieniu Ma-
teusza Morawieckiego było 
mniej więcej to wszystko, co 
do tej pory mówili przedsta-
wiciele rządu PiS – że węgiel 
będzie podstawą polskiej 
energetyki, że energetyka 
musi być bardziej przyjazna 
dla środowiska, o imporcie 
gazu i energetyce jądrowej 
przedstawiciele rządu też 
wiele mówili. Wydaje się, że 
zmieniły się jednak akcenty 
w rządowej opowieści. Ma-
teusz Morawiecki otwarcie 
podziękował ruchom miej-
skich za walkę ze smogiem. 
To właśnie ruchy miejskie, 
czyli lokalne stowarzyszenia, 
były jednymi z pierwszych, 
które zaczęły mówić o walce 
ze smogiem i potrzebie przy-
jęcia tzw. uchwał antysmogo-
wych. Takie uchwały obowią-
zują już m.in. w woj. śląskim, 
małopolskim i mazowieckim. 
Z pewnością ten antysmogo-
wy wątek będzie rozwijany 
i zapewne uzyska poparcie 

premiera. 
Można spodziewać się też 

przyśpieszenia w energetyce 
jądrowej. Przez dwa lata rzą-
dów PiS plan budowy elektro-
wni jądrowej w Polsce nie był 
szczególnie szybko rozwijany, 
mówiło się o konflikcie po-
między kilkoma ministrami 
w tej kwestii. Mateusz  Mo-
rawiecki jest zwolennikiem 
budowy elektrowni jądrowej. 
Zapewne na początku 2018 r. 
rząd zajmie się aktualizacją 
programu polskiej energetyki 
jądrowej. 

Górnictwo nie musi oba-
wiać się premiera Morawie-
ckiego. Wydaje się, że jego 
deklaracje, że rząd nie zamie-
rza rezygnować z węgla jako 
podstawy polskiej energetyki 
są szczere. Do tej pory górni-
ctwo było stawiane na pierw-
szym miejscu, teraz jego po-
zycja będzie jednak bardziej 
porównywalna z sektorem 
gazowym a w przyszłości 
może z energetyką jądrową. 

Igor D. Stanisławski
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Uczcili pamięć ofiar 
komunistycznego bezprawia
13 GRUDNiA śląsko-dąbrowska „Solidarność” uczciła pamięć ofiar stanu wojennego. Miejscem obchodów poświęconych 
wydarzeniom sprzed 36 lat był, jak co roku, kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej w zabrzu-zaborzu, nieopodal którego zlokalizo-
wany jest zakład karny, gdzie na przełomie 1981 i 1982 roku komunistyczne władze więziły niemal 900 działaczy związku. 
Po nabożeństwie modlono się przed krzyżem i tablicą upamiętniającą internowanych.

zABrzE Obchody poświęcone wydarzeniom sprzed 36 lat

13 grudnia 1981 r. generał Woj-
ciech Jaruzelski poinformował o 
ukonstytuowaniu się Wojskowej 
Rady Ocalenia Narodowego i ogło-

sił wprowadzenie stanu wojennego 
decyzją Rady Państwa - co było 
nielegalne, nawet uwzględniając 
ówcześnie obowiązujące prawo. 

Zgodnie z Konstytucją Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej Rada 
Państwa miała prawo wydawa-
nia dekretów z mocą ustawy w 

okresach pomiędzy sesjami Sej-
mu, tymczasem dekrety dotyczące 
wprowadzenia stanu wojennego 
zostały wydane w trakcie trwania 
sesji parlamentu.

Wprowadzono tak zwaną go-
dzinę milicyjną (od 22. do 6.) i za-
kaz swobodnego poruszania się po 
kraju. Pracujący w systemie zmia-
nowym otrzymali przepustki po-
zwalające na przemieszczanie się z 
domu do miejsca zatrudnienia nie-
zależnie od pory dnia. Zawieszono 
szereg praw obywatelskich, m.in. 
prawo do strajku. Wszelkie zgro-
madzenia, pochody i manifestacje 
zostały zakazane. Zawieszono dzia-
łalność organizacji społecznych, w 
tym NSZZ „Solidarność”. Wprowa-
dzono 46-godzinny tydzień pracy, 
bez wolnych sobót. Wstrzymano 
wydawanie prasy, poza Żołnierzem 
Wolności, Trybuną Ludu i lokalny-
mi organami Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej.

Mszy świętej koncelebrowanej w 
intencji Ojczyzny, osób internowa-
nych i represjonowanych oraz ofiar 
stanu wojennego przewodniczył bi-
skup pomocniczy (nominat) diecezji 
gliwickiej ksiądz Andrzej Iwanecki. 

Wśród uczestników nabożeństwa 
byli przedstawiciele Zarządu Re-
gionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ 
„Solidarność” z przewodniczącym 
Dominikiem Kolorzem, Stowarzy-
szenia Represjonowanych w Stanie 
Wojennym Regionu Śląsko-Dą-
browskiego z wiceprzewodniczącym 
Stanisławem Kiermesem i władz sa-
morządowych Zabrza z panią prezy-
dent Małgorzatą Mańką-Szulik oraz 
związkowcy reprezentujący organi-
zacje szczebla zakładowego i miesz-
kańcy śląskich miast.

zachęcać się do życia w duchu 
solidarności

Homilię wygłosił kapelan ślą-
sko-dąbrowskiej „Solidarności” ks. 
Stanisław Puchała. Nawiązywał w 
niej do zwątpienia, jakie ogarnęło 
społeczeństwo po ogłoszeniu stanu 
wojennego i wsparcia udzielonego 
temu społeczeństwu przez Kościół 
katolicki.

- Wielu (…) pytało bezradnie w 
tej ciężkiej godzinie próby - gdzie 
jest Bóg? Trzeszczały zbyt słabe 
fundamenty ich wiary. Tymczasem 
Bóg zawsze był i jest z tymi, któ-
rzy cierpią, z pokrzywdzonymi, ze 
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zniewolonymi. Zawsze był i jest, 
bo to Bóg przychodzący - „adven-
turus”. (…) Kościół wtedy i dzisiaj, 
i słyszał, i współcierpiał z naro-
dem. Pierwszy zaczął interwenio-
wać Ojciec Święty, dziś święty Jan 
Paweł II. W niedzielę ogłoszono 
stan wojenny, a w piątek na biur-
ku generała, autora pacyfikacji 
narodu, już leżał list z Watykanu. 
(…) Wielokrotnie i na różne spo-
soby podnosił Ojciec Święty swój 
głos w obronie Polaków, a świeca 
zapalona w papieskim oknie 13 
grudnia była również znakiem i 
symbolem. (…) I pewnie trzeba to 
również i dzisiaj przypominać, i 
tamte sytuacje przywoływać - tę 
opiekę Kościoła, to wstawienni-
ctwo Ojca Świętego Jana Pawła 
II, ale także wszystkich, którzy 
wsparci również jego przykładem, 
jego doświadczeniem, takie dzia-
łania podejmowali, jak chociażby 
tu, w tym terenie, obecni pośród 
nas duszpasterze są tego świadka-
mi. Wielka aktywność Jana Pawła 
II w obronie Ojczyzny i krzycząca 
krzywda, która się działa na na-
szych ulicach, były też dopingiem 
dla każdego człowieka sumienia, 
by nie siedzieć z założonymi ręka-
mi - mówił duchowny.

Podkreślał, że oparta na 
chrześcijańskich wartościach ak-

tywność społeczna przerodziła się 
w autentyczną solidarność pomię-
dzy ludźmi.

- Stworzyliśmy w stanie wo-
jennym nowe więzy społeczne, 
bliskie, nieformalne, ewange-
liczne. Powstały wtedy komitety 
charytatywne, tygodnie kultury 
chrześcijańskiej, pamiętamy piel-
grzymki od kościoła do kościoła, 
aby nie stracić mądrych słów wy-
kładów ku pokrzepieniu serc i po-
rządkowaniu umysłów. Wystawy, 
koncerty w świątyniach, sztuki 
teatralne wystawiane w domach, 
w kościołach, w salach parafial-
nych (…) - wszystko to stanowiło 
taką głęboką, wielką solidarność, 
duchową solidarność. (…) To jest 
świadectwo tego, że (…) nawet w 
najtrudniejszej sytuacji potrafi-
my być solidarni. (…) A tym, co 
nas umacnia, bez wątpienia jest 
Boże Słowo - wy, którzy utrudzeni 
i obciążeni jesteście, przyjdźcie do 
Mnie, a Ja was pokrzepię. To jest 
ten fundament. Dlatego tak waż-
ne, aby również na fundamencie 
wiary, na fundamencie Ewange-
lii budować dzisiaj rzeczywistość 
naszego kraju, naszej Ojczyzny. 
Inaczej człowiek się zagubi, ina-
czej pogubi się, tak jak się pogu-
bili niektórzy przed laty. (…) Dziś 
się modlimy, aby umocnić naszą 

nadzieję, zachęcać się do życia w 
duchu solidarności - przypominał 
kapelan Regionu Śląsko-Dąbrow-
skiego NSZZ „Solidarność”.

Smutna statystyka 
komunistycznego bezprawia

Stan wojenny zawieszono 31 
grudnia 1982 r., a zniesiono 22 
lipca 1983 r. Choć całkowitą licz-
bę ofiar stanu wojennego szacuje 
się na około 120, trudno tak na-
prawdę wskazać, ile osób stra-
ciło życie wskutek bezprawnych 
działań komunistycznego reżimu. 
Konsekwencją całkowitego od-
cięcia łączności telefonicznej tuż 
po 13 grudnia był chociażby brak 
możliwości wezwania pomocy le-
karskiej do osób znajdujących się 
w stanie zagrażającym życiu. Zgo-
nów z tego tytułu żadne statystyki 
nie odnotowują.

Do końca 1982 r. organy pań-
stwa wydały 10132 decyzje o inter-

nowaniu 9736 osób „zagrażających 
władzy” (część z nich była interno-
wana dwu- lub trzykrotnie). Na te-
renie Regionu Śląsko-Dąbrowskie-
go NSZZ „Solidarność” do więzień 
trafiło około 2000 osób (działaczy 
Związku, ale również Niezależnego 
Zrzeszenia Studentów, Konfede-
racji Polski Niepodległej i innych 
organizacji). 121 osób skazano za 
organizację strajków na kary wię-
zienia. 1445 osób zwolniono dy-
scyplinarnie z pracy. Tylko do 15 
stycznia 1982 r. 7111 osób ukarano 
aresztem bądź grzywną za naru-
szenie przepisów Dekretu o stanie 
wojennym. Za uczestnictwo w de-
monstracjach ulicznych (1982 r.) 
ukarano 527 osób.

„Ośrodek odosobnienia dla in-
ternowanych” w Zabrzu-Zaborzu 
był jednym z 46 utworzonych już 13 
grudnia. Pozostałe zlokalizowano 
w Bydgoszczy-Fordonie, Bytomiu 
(areszt śledczy), Bytomiu-Miecho-

wicach, Cieszynie, Darłówku, Gę-
barzewie koło Gniezna, Głogowie, 
Goleniowie, Gołdapi, Grodkowie, 
Hrubieszowie, Iławie, Jastrzę-
biu-Szerokiej, Jaworzu, Kamieniu 
Pomorskim, Kamiennej Górze, 
Katowicach (areszt Komendy Wo-
jewódzkiej Milicji Obywatelskiej), 
Kielcach-Piaskach, Kokotku koło 
Lublińca, Krasnymstawie, Kwidzy-
nie, Lublinie, Lublińcu, Łęczycy, 
Łowiczu, Mielęcinie koło Włoc-
ławka, Nowym Łupkowie, Nowym 
Wiśniczu, Nysie, Opolu (areszt 
śledczy), Ostrowie Wielkopol-
skim, Piotrkowie Trybunalskim, 
Potulicach, Raciborzu, Sieradzu, 
Strzebielinku koło Wejherowa, 
Strzelcach Opolskich, Uhercach, 
Warszawie-Białołęce, Warszawie-
Olszynce Grochowskiej, Wierzcho-
wie, Włodawie, Wrocławiu, Wron-
kach i Załężu koło Rzeszowa.

Marek Jurkowski
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jASTrzĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA

POROZUMIENIE

zawarte w dniu 5 grudnia 2017 roku w Jastrzębiu-Zdroju pomiędzy:
Jastrzębską Spółką Węglową Spółką Akcyjną z siedzibą w Jastrzębiu-

Zdroju 
(JSW S.A.), w imieniu i na rzecz której działają:

- Pan Daniel Ozon - Prezes Zarządu
- Pan Robert Ostrowski - Członek Zarządu
- Pan Artur Wojtków - Członek Zarządu zwaną dalej: Pracodawcą lub 

Stroną
oraz

- Zakładową Organizacją Koordynacyjną NSZZ „Solidarność” JSW S.A.,
- Związkiem Zawodowym „Kadra” Pracowników JSW S.A.,
- Federacją Związku Zawodowego Górników JSW S.A.,
zwanymi dalej: Reprezentatywnymi Organizacjami Związkowymi.

Z uwagi na poprawę sytuacji finansowej JSW S.A., wychodząc na-
przeciw oczekiwaniom pracowników JSW S.A., w nawiązaniu do art. 8 
ust. 1 porozumienia zbiorowego z 16 września 2015 r., w którym m.in. 
zapisano, że w przypadku zaistnienia zmiany sytuacji ekonomicznej JSW 
S.A. dopuszcza się możliwość skrócenia okresu obowiązywania zawie-
szenia wypłaty niektórych składników wynagradzania, Strony niniejszego 
porozumienia po przeprowadzonych negocjacjach oraz dokładnej analizie 
zapisów umowy Restrukturyzacyjnej z dnia 29 sierpnia 2016 r. zgodnie 
postanawiają, co następuje:

Odstąpić od zapisów Porozumienia z dnia 16.09.2015 r. wstrzymują-
cych wypłatę niektórych świadczeń i przywrócić niezwłocznie ich wypła-
tę na zasadach stosowanych przed zawarciem porozumienia

• § 3 pkt. 1 od 1 stycznia 2017 r.
• § 3 pkt. 3 od 1 stycznia 2018 r.

Treść porozumienia odczytano, a Strony potwierdzają podpisami, że 
jego postanowienia akceptują bez zastrzeżeń.

„Czternastka” i deputat odwieszone!
5 GRUDNiA reprezentatywne organizacje związkowe funkcjonujące w Jastrzębskiej Spółce 
Węglowej SA (JSW) - NSzz „Solidarność”, „Kadra” oraz federacja związku zawodowego 
Górników JSW SA - zawarły z zarządem firmy porozumienie, dzięki któremu pracownicy 
Spółki szybciej odzyskają świadczenia zawieszone ponad dwa lata temu w związku z ko-
niecznością ratowania firmy przed upadłością. Chodzi o nagrodę roczną czyli tak zwaną 
czternastkę i deputat węglowy.
Z INICJATYWą rozpoczęcia rozmów na 
temat odwieszenia niektórych składników 
wynagrodzenia wystąpiły reprezentatywne 
organizacje związkowe. 23 listopada związ-
kowcy zwrócili się do Zarządu JSW, żądając 
wypłaty „czternastej pensji” oraz deputatu 
węglowego w roku 2018 i latach następ-
nych wszystkim pracownikom Spółki - bez 
względu na zajmowane stanowisko, rodzaj 
umowy czy przynależność związkową.

Przedstawiciele strony społecznej 
wskazywali, że wyrzeczenia załogi odda-
liły od firmy widmo bankructwa, ale - w 
świetle porozumienia z 2015 r. - miały obo-
wiązywać czasowo i zależeć od kondycji 
finansowej JSW, toteż znacząca poprawa 
sytuacji Spółki powinna skutkować natych-
miastowym przywróceniem zawieszonych 
świadczeń.

Zawarte porozumienie przewiduje od-
stąpienie od części zapisów porozumienia 
„oszczędnościowego” podpisanego 16 
września 2015 r. i niezwłoczne przywró-
cenie kolejnych elementów górniczego wy-
nagrodzenia: pracownicy JSW otrzymają 
„czternastkę” za rok 2017 i za lata kolejne 

oraz deputat węglowy w roku 2018 i w la-
tach kolejnych.

Świadczenia mają być wypłacane na 
zasadach obowiązujących w 2014 r., przed 
zawarciem porozumienia, co oznacza, 
że już w lutym 2018 roku nastąpi wypła-
ta „czternastej pensji”, a w kwietniu 2018 
roku - deputatu węglowego (jednorazowo 
lub jako dodatku do pensji, w zależności od 
deklaracji pracownika).

- Po analizie zapisów porozumienia za-
wartego 29 sierpnia 2016 r. z obligatariusza-
mi JSW, jak też wyników Spółki z ostatnich 
kilku miesięcy, strony porozumienia za-
wartego 16 września 2015 r. uznały, że ze 
względu na poprawę sytuacji na rynku węgla 
koksowego i poprawę płynności finansowej 
firmy, mimo wciąż istniejących zobowiązań 
JSW, zaistniała możliwość rozwiązania kwe-
stii zawieszonych elementów górniczego 
wynagrodzenia. Tym samym - jako repre-
zentatywne organizacje związkowe - zrea-
lizowaliśmy obietnicę przywrócenia świad-
czeń, gdy tylko firma „stanęła na nogi”, tak 
jak to wielokrotnie obiecywaliśmy, czy to na 
łamach prasy związkowej, czy to w naszych 

biuletynach - skomentował przewodniczą-
cy Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej 
NSZZ „Solidarność” JSW SA Sławomir Ko-
złowski w rozmowie z Solidarnością Górni-
czą. - Dwa lata temu musieliśmy się godzić 
na cięcia, by ratować JSW przed całkowitą 
likwidacją. Teraz, wraz z radykalną poprawą 
stanu finansów Spółki, dzięki porozumieniu 
reprezentatywnych organizacji związkowych 
z Zarządem JSW, pracownicy na ponad rok 
„przed czasem” - czyli końcem obowiązy-
wania porozumienia „oszczędnościowego” 
- odzyskują to, co im się zwyczajnie należy, 
wbrew głosom niedowiarków zarzucają-
cych największym związkom zawodowym 
populizm czy brak skuteczności. Mogę za-
deklarować, że w przypadku dalszej popra-
wy kondycji Jastrzębskiej Spółki Węglowej 
podejmiemy działania na rzecz wzrostu 
górniczych wynagrodzeń. Chcielibyśmy, aby 
obowiązywała u nas prosta zasada, znana 
w przedsiębiorstwach z innych branż, gdzie 
lepsza sytuacja finansowa bezpośrednio 
przekłada się na wyższe zarobki pracowni-
ków - zakończył swoją wypowiedź.

MJ
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Dzięki pracownikom 
Spółka „stanęła na nogi”

jASTrzĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA

Solidarność Górnicza: - 
Wytłumaczmy może na wstę-
pie, czym zajmuje się rada 
nadzorcza JSW?

robert Kudelski, członek 
rady nadzorczej JSW z wy-
boru załogi: - Mówiąc w wielkim 
skrócie, Rada Nadzorcza sprawuje 
stały nadzór nad działalnością fir-
my we wszystkich jej obszarach. 
Szczegółowy zakres kompetencji 
Rady Nadzorczej JSW określa mię-
dzy innymi jej Statut - to przykła-
dowo: powoływanie i odwoływanie 
członków Zarządu, zatwierdzanie 
strategii funkcjonowania Spółki, 
zatwierdzanie regulaminu Zarządu 
czy też opiniowanie planów tech-
niczno-ekonomicznych i zatwier-
dzanie polityki wynagrodzeń dla 
Grupy Kapitałowej JSW. Obecna 
kadencja Rady rozpoczęła się w 
połowie 2015 roku i zakończy się z 
dniem odbycia Walnego Zgroma-
dzenia JSW zatwierdzającego rok 
obrachunkowy 2017.

SG: - Jak oceniłby Pan kon-
dycję finansową JSW?

rK: - Jak powszechnie wiado-
mo, obecnie sytuacja Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej, nie tylko finan-
sowa, jest bardzo dobra. Za pierw-
szych dziewięć miesięcy bieżącego 
roku zysk JSW wyniósł niemal 1,8 
miliarda złotych. Analizując aktu-
alny poziom cen na rynkach, uwa-
żam że wynik na koniec roku może 
być jeszcze lepszy. Na bieżąco regu-
lujemy nasze zobowiązania wobec 
kontrahentów, pracowników i in-
stytucji publicznych. Wykupujemy 
obligacje wcześniej niż zakładali-
śmy pierwotnie. Działania restruk-
turyzacyjne, jak również dobre 
ceny węgla koksowego, pozwoliły 
firmie „złapać oddech” i przetrwać 
najtrudniejsze chwile. Dzisiaj stać 
nas na to, by odwiesić wypłatę za-
wieszonych w 2015 r. niektórych 
elementów wynagrodzenia, czego 
efektem była m.in. wypłata pre-
mii jednorazowej w kwocie 4300 
zł netto dla pracownika i wypłata 
„barbórki” według „starych” zasad. 
Kapitalizacja firmy na dziś to około 
9-10 mld zł, podczas gdy jeszcze nie 
tak dawno był to niecały 1 mld zł.

SG: - cofając się jeszcze na 
moment do roku 2015, chciał-
bym zapytać, czy Spółce rze-
czywiście groziło bankru-
ctwo?

rK: - Na to pytanie pozwolę 
sobie odpowiedzieć nieco szerzej. 
Ostatni okres - tak mniej więcej 
trzech lat - był, według mojej oceny, 

o KoNDYCJi Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW), kryzysowych latach 2015-2016 i planowanych bądź już realizowanych 
inwestycjach rozmawiamy z Robertem Kudelskim, przedstawicielem załogi w Radzie Nadzorczej JSW.

koncesji, podjąć działania w celu 
udostępnienia i eksploatacji no-
wych złóż, zoptymalizować pro-
wadzoną eksploatację pokładów, 
zainwestować w nowe technologie, 
zmodernizować infrastrukturę. 
Nakłady na inwestycje w okresie 
restrukturyzacji były ograniczone 
do niezbędnego minimum. Teraz 
jest pora, by nadrobić zaległości. 
Kluczowymi dla firmy są w chwi-
li obecnej inwestycje takie jak 
modernizacja zakładów przerób-
czych w KWK „Knurów-Szczygło-
wice” oraz KWK „Budryk”, którą 
realizujemy przez Jastrzębskie 
Zakłady Remontowe, spółkę-cór-
kę JSW. Mają one na celu zwięk-
szenie uzysku węgla koksowego 
w produkcji ogółem. Najpóźniej 
w roku 2030 Spółka zamierza 
zwiększyć ten udział do poziomu 
85 proc. Cena węgla koksowego na 
rynku jest dużo wyższa, co - przy 
podobnych kosztach produkcji 
- wpłynie bardzo pozytywnie na 
nasze przepływy pieniężne. Inne 
inwestycje, które można zaliczyć 
do istotnych dla JSW, to budowa 
nowych poziomów wydobywczych 
(1120 w ruchu „Borynia”, 1080 w 
ruchu „Zofiówka”, 1140 w KWK 
„Pniówek”, 1290 w KWK „Budryk” 
i 1050 w KWK „Knurów-Szczy-
głowice”), pogłębianie i drążenie 
nowych szybów oraz inwestycje 
w nowe pola wydobywcze. Dodam 
też, że według mnie największym 
kapitałem JSW są pracownicy, 
dlatego nie wyobrażam sobie roz-
woju Spółki bez inwestowania w 
pracowników i bez zapewnienia 
odpowiedniego poziomu oraz 
struktury zatrudnienia.

SG: - Wszyscy czekamy na 
zakładowy Układ zbiorowy 
Pracy dla Pracowników Ja-
strzębskiej Spółki Węglowej 
Sa. Kiedy, Pana zdaniem, 
mógłby zostać zawarty?

rK: - Temat ZUZP jest obec-
nie jednym z częściej porusza-
nych przez pracowników JSW. Z 
informacji jakie posiadam wiem, 
że prace w tym zakresie są bardzo 
zaawansowane i są realne szanse 
na jego zawarcie w przyszłym roku. 
Ale nie chcę być tutaj wyrocznią, 
ponieważ to Zarząd JSW oraz re-
prezentatywne organizacje związ-
kowe są najbardziej kompetentne 
do udzielenia szczegółowych infor-
macji, gdyż posiadają uprawnienia 
do zawarcia ZUZP. Rokowania w 
tym temacie wciąż trwają. Pozo-
staje mieć nadzieję, że zakończą się 
sukcesem. Tak nawiasem mówiąc, 
1 kwietnia 2018 r. JSW obchodzić 
będzie swoje 25. urodziny. Być 
może warto pomyśleć o jakiejś mi-
łej niespodziance dla pracowników 
z tej okazji. Jestem przekonany, że 
na to zasłużyli.

SG: - Dziękujemy za rozmo-
wę.

rK: - Dziękuję również. Przy 
okazji, w imieniu swoim i całej Rady 
Nadzorczej JSW, chciałbym życzyć 
pracownikom JSW i ich rodzinom 
zdrowych i spokojnych Świąt Bo-
żego Narodzenia oraz spełnienia 
wszystkich marzeń w nowym, 2018 
roku.

rozmawiał: Marek Jurkowski

chyba „najciekawszym” z punktu 
widzenia funkcjonowania JSW w 
całej historii Spółki. Nastroje wa-
hały się od skrajnie pesymistycz-
nych do - obecnie - bardzo opty-
mistycznych. Skąd takie wahania? 
Otóż Jastrzębska Spółka Węglowa, 
w celu sfinansowania zakupu KWK 
„Knurów-Szczygłowice”, wyemito-
wała obligacje na kwotę ok. 1,2 mld 
zł. Później nastąpił światowy kry-
zys na rynku węgla i stali. Pojawiły 
się trudności z bieżącym regulo-
waniem zobowiązań przez JSW. 
Ponadto zaistniało zagrożenie w 
postaci możliwości skorzystania 
przez obligatariuszy - a konkrety-
zując, z inicjatywy jednego z nich, 
firmy z kapitałem zagranicznym 
- z tzw. opcji „put”. Oznaczałoby 
to konieczność natychmiastowego 
wykupu obligacji. Według mnie 
istniało realne zagrożenie ogłosze-
nia upadłości firmy. Na przełomie 
stycznia i lutego 2015 r. doszło do 
konfrontacji załogi z ówczesnym 
Zarządem, który w oczach pra-
cowników utracił wiarygodność. 
Nastąpiły zmiany personalne w 
kierownictwie Spółki. Dzięki tym 
zmianom i odpowiedzialnemu po-
dejściu strony społecznej udało się 
zawrzeć porozumienie, na mocy 
którego wypłata pewnych elemen-
tów wynagrodzenia została zawie-
szona na okres trzech lat. Dawało 
to łączne oszczędności w wysokości 
ok. 2 mld zł. Górnicze płace spadły 
wtedy o ok. 20 procent. Porozu-
mienie to jest nie do przecenienia, 
położyło bowiem podwaliny pod 
dalsze działania i umożliwiło opra-
cowanie szczegółowego programu 
naprawczego dla Spółki, który mu-
siał być zaakceptowany przez ob-
ligatariuszy. Ważnym elementem 
w procesie ratowania firmy była 
zmiana podejścia do węgla przez 
obecne władze. Dzięki temu udało 
się m.in. zastąpić wspomnianego 
wcześniej obligatariusza innym, z 
kapitałem polskim, co nie jest bez 
znaczenia. Dziś, przynajmniej ja 
osobiście, z optymizmem patrzę na 
przyszłość Spółki.

SG: - JSW znów stała się fir-
mą dochodową, a jej wartość 
wzrosła wielokrotnie. Proces 
restrukturyzacji Spółki moż-
na chyba uznać za zamknięty?

rK: - Jak wspomniałem wcześ-
niej, kapitalizacja firmy na dziś 
to ok. 9-10 mld zł. Według mojej 
oceny proces restrukturyzacji się 
zakończył i płynnie przeszliśmy 
do procesu rozwoju Spółki. „Na 
dniach” Rada Nadzorcza zajmie 
się strategią funkcjonowania całej 
Grupy JSW na lata 2018-2030. Z 

dużą dozą prawdopodobieństwa 
można powiedzieć, że dokument 
ten zostanie zatwierdzony jeszcze 
w tym roku. Ponieważ to w kom-
petencjach Rady Nadzorczej leży 
akceptacja strategii, wspólnie z 
pozostałymi członkami Rady, 
przedstawicielami pracowników, 
pilnie analizowaliśmy m.in. za-
łożenia dotyczące polityki płaco-
wej, zatrudnienia oraz nakładów 
na inwestycje odtworzeniowe i 
rozwojowe. Uznaliśmy bowiem, 
analizując sytuację finansową, że 
zasadnym jest odwieszenie w roku 
2018 i w latach następnych zawie-
szonych wcześniej elementów wy-
nagrodzenia. Zasugerowaliśmy 
Zarządowi, aby uwzględnił to w 
założeniach do strategii. W mię-
dzyczasie zostało podpisane po-
rozumienie pomiędzy Zarządem 
a reprezentatywnymi organiza-
cjami związkowymi, którego treść 
uwzględnia również nasze suge-
stie. Cieszy mnie to, bo widzę, że 
na dzień dzisiejszy mamy w końcu 
do czynienia z prowadzeniem re-
alnego, a nie pozorowanego dia-
logu pomiędzy stroną społeczną 
i kierownictwem JSW. Za bar-
dzo dobry i odpowiedzialny krok 
uważam działania zmierzające do 
utworzenia funduszu stabilizacyj-
nego, który Spółka zasili kwotą 1-
1,5 mld zł. Dzięki temu będziemy 
mieli tzw. bufor finansowy na wy-
padek nagłych spadków cen węgla 
i koksu.

SG: - Wspomniał Pan o pro-
cesie rozwoju JSW. na czym 
miałby on polegać?

rK: - Przede wszystkim mu-
simy się skupić na działaniach 
związanych z rozwojem bazy za-
sobowej, poprawie efektywności i 
innowacyjności. Trzeba się zasta-
nowić nad pozyskaniem nowych 

za pierwszych dziewięć 
miesięcy bieżącego 

roku zysk JSW 
wyniósł niemal 

1,8 miliarda złotych. 
Analizując 

aktualny poziom cen na 
rynkach, uważam że wynik 
na koniec roku może być 

jeszcze lepszy.



1� wydarzenia

Program dla Śląska, 
czyli 35 miliardów złotych
JeSzCze w grudniu br. ma zostać zaprezentowana nowa wersja Programu dla Śląska, w którym zapropono-
wano modyfikację profilu gospodarczego regionu. Program zawiera m.in. konkretne projekty inwestycyjne 
wartości prawie 35 miliardów złotych!
- ŚląSK to jeden z kluczowych 
obszarów wymagających wspar-
cia z poziomu krajowego. Zgodnie 
ze Strategią na rzecz Odpowie-
dzialnego Rozwoju, niezbędne jest 
uzupełnienie tradycyjnych branż 
gospodarki, przedsięwzięciami w 
sektorach wysoko produktywnych, 
innowacyjnych i zaawansowanych 
technologicznie – mówił  Jerzy 
Kwieciński, wiceminister rozwoju 
w Katowicach 6 grudnia br. w trak-
cie obrad Wojewódzkiej Rady Dia-
logu Społecznego (WRDC). 
Właśnie w trakcie obrad WRDS 
zaprezentowano najnowszą wersję 
Programu dla Śląska.

 
70 konkretów

Ministerstwo Rozwoju, które 
przygotowało projekt Programu, 
zaznacza, że pomimo tego, że region 
śląski jest silny gospodarczo, ostatnio 
odnotowuje osłabienie tempa wzro-
stu i obniżenie jakości życia miesz-
kańców. Zaproponowany przez rząd 
Program to pakiet kompleksowych 
działań, zarówno inwestycyjnych, 
jak i tzw. miękkich, które wzmocnią 
konkurencyjność Śląska. 

- Jest to pierwszy program w 
polityce regionalnej rządu, koor-

dynujący krajowe i europejskie 
źródła finansowania, rozproszo-
ne w wielu programach i instytu-
cjach – dodał Jerzy Kwieciński. 

Program został przygotowa-
ny we współpracy z wieloma in-
stytucjami, m.in. Ministerstwem 
Energii, Ministerstwem Nauki, 
Ministerstwem Infrastruktury i 
Budownictwa, Państwowym Fun-
duszem Rozwoju i Narodowym 
Funduszem Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). 

Na liście mogących liczyć na rzą-
dowe wsparcie już dziś znajduje się 
ponad 70 różnego rodzaju zadań. 
Minister Kwieciński  podkreśla, że 
katalog przedsięwzięć w jego ramach 
nie jest katalogiem zamkniętym. 

- Przede wszystkim jednak za-
leży nam na przejściu z etapu de-
klaracji do etapu realizacji – prze-
konywał Jerzy Kwieciński. 

W porównaniu z poprzednim 
projektem Programu m.in. pod-
wyższono znaczenie „Porozumie-
nia na rzecz zintegrowanej polityki 
rozwoju województwa śląskiego”, 
zaakcentowano wykorzystanie po-
tencjału regionu w kluczowym 
projekcie dotyczącym elektromo-
bilności (czyli samochodów elek-
trycznych), wprowadzono nowych 

partnerów – jak np. Polski Fundusz 
Rozwoju (PFR, czyli państwowy 
fundusz inwestycyjny wspierający 
prorozwojowe przedsięwzięcia). 

W Programie stworzono także 
warunki do realizacji inicjatywy Ko-
misji Europejskiej „Coal and carbon 
– intensive regions”, która polegać 
ma na wsparciu regionów przecho-
dzących transformacje – tych, któ-
re były i są oparte głównie na węglu 
(o tej inicjatywie niedawno w Soli-
darności Górniczej pisaliśmy). 

6 głównych zadań
Program dla Śląska podzielo-

no na 6 głównych zadań: wzrost 
innowacyjności przemysłu i in-
westycji rozwojowych w regionie, 
zwiększenie aktywności zawodowej 
i podnoszenie kwalifikacji miesz-
kańców regionu, poprawa jakości 
środowiska przyrodniczego, roz-
wój i modernizacja infrastruktury 
transportowej, wykorzystanie po-
tencjału województwa śląskiego w 
celu zapewnienia bezpieczeństwa 
energetycznego kraju oraz rozwój 
innowacji w energetyce i poprawa 
warunków rozwojowych miast wo-
jewództwa śląskiego. 

Innowacyjność to jeden z naj-

ważniejszych czynników mających 
wpływ na gospodarkę. W przypadku 
Śląska zaplanowano unowocześnie-
nie istniejących sektorów przemy-
słowych, a także systematyczne uzu-
pełnianie o nowe przedsięwzięcia w 
sektorach zaawansowanych techno-
logicznie, nowatorskich i wysoko-
produktywnych. Ich uzupełnieniem 
będą inwestycje w nowoczesną in-
frastrukturę transportową i energe-
tyczną.

Nie zabrakło także elementów 
związanych z górnictwem. Sporo 
miejsca poświęcono więc nowo-
czesnej energetyce i technologiach 
ograniczających smog, instalacjom 
zgazowania węgla oraz projektowi 
inteligentnej kopalni.

Taki kierunek rozwoju wojewódz-
twa śląskiego, jaki przedstawiono w 
projekcie Programu, wymaga skie-
rowania dodatkowych środków na 
zwiększenie aktywności zawodowej i 
podniesienie kwalifikacji mieszkań-
ców regionu. Planowane działania 
zakładają m.in. podniesienie kompe-
tencji cyfrowych i umiejętności pra-
cowników w regionie, promowanie 
śląskich uczelni oraz studentów w 
zakresie mobilności i wymiany mię-
dzynarodowej.

Działania będą również nakie-

rowane na wsparcie miast śląskich, 
zwłaszcza średnich z zakresu m.in. 
prac badań i rozwoju, rozwoju przed-
siębiorczości, efektywności ener-
getycznej budynków, aktywizacji 
zawodowej czy rewitalizacji w sferze 
społecznej oraz przeciwdziałania 
zmianom klimatycznym.

Program dla Śląska zakłada też 
realizację działań wspierających 
proces tworzenia wysokiej jakości 
powiązań transportowych – auto-
strad, dróg szybkiego ruchu, dróg 
lokalnych, zmodernizowanych linii 
kolejowych, transportu publicznego i 
wodnego. Priorytetem jest też zapew-
nienie stabilnych dostaw energii, co 
wiąże się z koniecznością utrzymania 
i zwiększenia mocy wytwórczych, 
polepszeniem infrastruktury przesy-
łu i dystrybucji energii elektrycznej, 
przy wykorzystaniu nowoczesnych 
technologii.

5-6 lat realizacji 
- Mamy w Programie dla Śląska 

bardzo dużo konkretnych projektów 
inwestycyjnych ze wskazanymi źród-
łami finansowania. Jeśli program 
zostanie zrealizowany, a m.in. Soli-
darność jest od tego, żeby tej realizacji 
pilnować, jestem przekonany, że za 5-6 
lat będziemy mogli powiedzieć, że wo-
jewództwo śląskie rozwija się znacz-
nie szybciej niż obecnie – podsumo-
wał Dominik Kolorz, przewodniczący 
śląsko-dąbrowskiej Solidarności.

Podobnych programów rozwo-
jowych na różnych szczeblach i róż-
nym poziomie ogólności tworzono 
w przeszłości wiele, często od razu 
po przyjęciu trafiały na półkę. Miej-
my nadzieję, że w tym przypadku 
będzie inaczej i to, co znajdzie się w 
Programie dla Śląska, szybko prze-
łoży się na konkretne działania. 

Igor D. Stanisławski
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Prestiżowe wyróżnienie
WARSZAWSKA Giełda Papierów Wartościowych po raz kolejny wyłoniła laureatów prestiżowego ratingu RESPECT Index. 
Tym razem w skład nowego indeksu weszło 28 spółek giełdowych. Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. już po raz dziewiąty został 
zakwalifikowany do tego grona. Publikacja indeksu w nowym składzie rozpocznie się od 18 grudnia 2017 r.

LW BOGdAnKA Po raz dziewiąty w gronie spółek GPW tworzących respect Index

RESPECT Index obejmuje swoim 
portfelem polskie i zagraniczne 
spółki z Głównego Rynku GPW, 
działające zgodnie z najlepszy-
mi standardami zarządzania w 
zakresie ładu korporacyjnego i 
informacyjnego oraz relacji z in-

westorami, a także z uwzględnie-
niem czynników ekologicznych, 
społecznych i pracowniczych. 
Badanie spółek i rewizja składu 
indeksu jest przeprowadzana raz 
w roku, w jego drugiej połowie. 
Trafiają do niego firmy, które 

przechodzą trzystopniową we-
ryfikację prowadzoną przez GPW 
i Stowarzyszenie Emitentów 
Giełdowych, w zakresie wyżej 
wymienionych obszarów, a także 
audyt prowadzony przez partnera 
projektu, firmę Deloitte. 

Bogdanka już po raz kolejny 
została wyróżniona uczestni-
ctwem w RESPECT Indeksie za 
poszanowanie środowiska natu-
ralnego, działania na rzecz rozwo-
ju i bezpieczeństwa pracowników 
oraz środowisk lokalnych, a także 

ładu korporacyjnego, informacyj-
nego i relacji z inwestorami. 

– Społeczna odpowiedzialność 
biznesu od lat stanowi integralną 
część strategii rozwoju Bogdanki, 
do kwestii tej podchodzimy zawsze 
niezwykle poważnie. Również 
w ogłoszonej w lutym tego roku 
Strategii do 2025 roku obszar ten 
ma ogromne znaczenie. Dlatego 
bardzo cieszy nas fakt, że już po 
raz dziewiąty starania Bogdanki 
zostały dostrzeżone i wyróżnione 
udziałem w RESPECT Index – po-
wiedział Krzysztof Szlaga, Prezes 
Zarządu LW Bogdanka S.A. 

W 2017 roku LW Bogdanka 
została także zwycięzcą konkur-
su Deloitte Central European Su-
stainability Report Award 2016 
(Green Frog Award) za Raport Zin-
tegrowany 2015 oraz znalazła się w 
gronie laureatów I edycji rankingu 
Transparentna Spółka Roku 2016, 
zorganizowanego przez redakcję 
„Parkietu” oraz Instytut Rachunko-
wości i Podatków, pod honorowym 
patronatem Giełdy Papierów War-
tościowych w Warszawie SA. 

redFoto:„źródło: GPW”

Foto:„źródło: GPW”
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Materiał powstał 
w ramach cyklu poświęconego 

innowacyjności 
w polskim górnictwie węgla kami-

ennego we współpracy 
z JSW Innowacje.

Kolejny krok w stronę inteligentnej kopalni
ReSYS jest innowacyjnym w skali światowej systemem ratowniczej łączności bezprzewodowej oraz - opcjonalnie - przewo-
dowej (z wykorzystaniem światłowodu), przeznaczonym do pracy w podziemnych zakładach górniczych, w tym - zakładach 
zagrożonych wybuchem metanu lub pyłu węglowego.

to autorskie rozwiązanie 
rudzkiej firmy 2rhp zostało przy-
gotowane w ścisłej współpracy z 
jednostkami naukowymi: Akade-
mią Górniczo-Hutniczą (liderem 
konsorcjum), Głównym Instytutem 
Górnictwa i Instytutem Łączności 
w Warszawie. Strona funkcjonalna 
realizowana była pod nadzorem 
Centralnej Stacji Ratownictwa Gór-
niczego - również członka konsor-
cjum, a jakość techniczną zapewnił 

producent, angażując kadrę inży-
nierów posiadających kompetencje 
w dziedzinach takich jak elektroni-
ka, transmisja radiowa, informaty-
ka czy mechanika.

Twórcom RESYS przyświeca-
ła idea stworzenia systemu, który 
znajdzie zastosowanie w codzien-
nej pracy w kopalni podziemnej i 
pozwoli na swobodne komuniko-
wanie się w sposób zbliżony do wa-
runków na powierzchni. W efekcie 
udało się stworzyć autonomiczny, 
mobilny system zapewniający cią-
głą, dwukierunkową transmisję 
głosu pomiędzy członkami zastępu 
ratunkowego lub brygady.

Całość składa się z komunika-
torów (osobiste wyposażenie ra-
towników), bazy (wyposażenie kie-
rownika akcji na dole), repeaterów 
(elementów tworzących bezprzewo-
dową sieć szkieletową), mediakon-
werterów (elementów sieci) i apli-
kacji komputerowej. Urządzeniami 
dodatkowymi są mikrofony nama-
skowe, osobiste pulsometry i sygna-
lizatory świetlno-dźwiękowe.

Komunikator osobisty, którego 
obudowę stanowi ochronnik słuchu 
o wysokiej tłumienności (waga: 650 
g wraz z akumulatorem), aktywo-

wany jest jednym przyciskiem, po 
czym automatycznie loguje się do 
sieci. Jego czas działania w trybie 
pracy ciągłej to 12 godzin. Baza za-
pewnia komunikację dwukierun-
kową z pięcioma zastępami oraz 
kierownikiem akcji i sztabem na 
powierzchni. Aplikacja dla RESYS 
pozwala na graficzną prezentację 
lokalizacji użytkowników w chodni-
ku, ich funkcji życiowych czy stanu 
naładowania akumulatorów w urzą-
dzeniach. W zależności od infra-
struktury, daje też możliwość śle-
dzenia akcji pod ziemią („na żywo”) 
lub przesyłania transmisji audio z 
bazy do sztabu na powierzchni.

System powstał z myślą o pro-
wadzeniu akcji ratowniczych, co 
wymusiło na jego wykonawcy ko-
nieczność zachowania najwyższych 
wymagań gwarantujących bezpie-
czeństwo transmisji radiowej oraz 
wysoką jakość audio. Jego zaletą 
ma być elastyczność, skalowalność 
oraz łatwość użytkowania. Obu-
dowa w formie ochronnika słuchu 
oraz system mikrofonów i anali-
zy głosu pozwala na korzystanie z 
komunikacji nawet w warunkach 
hałasu. Umieszczenie w takiej 
obudowie umożliwia pracę bez ko-

nieczności sięgania po radiotelefon. 
Jednocześnie użytkownik ma moż-
liwość odsłuchu otoczenia poprzez 
mikrofony odsłuchowe.

RESYS daje szerokie możliwo-
ści kształtowania modeli komuni-
kacji pomiędzy użytkownikami. 
Komunikacja może odbywać się 
bezpośrednio pomiędzy użytkow-
nikami lub za pośrednictwem sieci 
szkieletowej. Komunikacja bezpo-
średnia jest możliwa dla wszyst-
kich użytkowników będących we 
wzajemnym zasięgu radiowym 
(każdy z każdym).

Ponadto rozwiązanie zapropo-
nowane przez 2rhp może stanowić 
platformę dla tworzenia inteligen-
tnej kopalni podziemnej, jak już 
bowiem wspomniano, umożliwia 
transmisję danych, a tym samym 
monitoring ludzi, maszyn i urzą-
dzeń oraz ich nawigowanie.

Producent zapewnia, że w opar-
ciu o przedstawione rozwiązanie 
możliwe będzie uruchomienie łącz-
ności z systemów telefonii mobilnej 
czy stacjonarnej z powierzchni. 
Skomunikowanie kopalni w ten 
sposób mogłoby się przyczynić do 
usprawnienia przepływu informa-
cji, co - w konsekwencji - usprawni-

łoby logistykę pod ziemią. Obecnie 
RESYS daje możliwość komuni-
kacji (transmisji danych) lokalnie 
lub przesłania danych i audio na 
powierzchnię przy zastosowaniu 
światłowodu. Wdrożenie go jako 
platformy komunikacyjnej dla te-
lefonii mobilnej wymagałoby za-
projektowania sieci wraz z węzłami 
pod ziemią oraz aplikacji, która po-
średniczyłaby w wymianie danych 
i audio pomiędzy komórkami na 
dole, jak i z powierzchnią.

2rhp planuje dalszy rozwój pro-
duktu w kierunku stworzenia bez-
przewodowej, szerokopasmowej i 
iskrobezpiecznej sieci kopalnianej 
jako platformy komunikacyjnej 
umożliwiającej przesyłanie stru-
mienia danych, audio i video w cza-
sie rzeczywistym.

Marek Jurkowski
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Litery z ponumerowanych pól utworzą
rozwiązanie - termin prawniczy.

W każdm podanym wyrazie należy
zmienić kolejność liter i tak powstały

nowy wyraz wpisać do diagramu.

ANAGRAMOWA
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SPIRALA Wyrazy należy wpisywać do diagramu lewoskrętnie,
zaczynając od wnętrza spirali. Trzy ostatnie litery
odgadywanego wyrazu są zarazem trzema pierwszymi 
następującego po nim. W rozwiązaniu należy podać
liczbę wystąpień litery N.

           1) Pomieści małą partię
             2) Indianie z westernu
              3) Laska alpinisty
              4) Australijski torbacz
               5) Ryba akwariowa
               6) Zaburzenie mimiki;
                   maskowatość twarzy
              7) Ostrołęka lub Skier-
                  niewice
            8) Zespół części nieru-
                chomych silnika
             elektrycznego; stator
      9) Bursztyn, sukcynit
 10) Okrągła płyta w ręku
       rycerza

11) Dawniej: pasterz owiec
      lub wołów
12) Stefan (1892-1945),
      matematyk, współtwórca
      analizy funkcjonalnej
13) Dawna miara objętości;
      pół antała; ósmak
14) Leonid, żeglarz – samotnik
15) Historyczna wieś na zachód
      od Siedlec
16) Nieporządek, zamęt
17) Największe jezioro Europy
18) „Diabelski” kawałek świecy
19) Pies z kreskówek, ale nie Pluto
20) Na grzbiecie wierzchowca
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JAKA LICZBA?
Jaka liczba powinna zastąpić znak zapytania?

JAKIE SŁOWO?
Jakie trzyliterowe słowo można
umieścić po lewej stronie, aby
utworzyć pięć nowych słów?

(***)

ACZ

ETA

IWO

MA

TO

UTWÓRZ
Z trzech czteroliterowych
członów utwórz nazwę
kwiatka.

KOLE    LASZ    TRAL

PODE    FIOL     PRZY

CZKA    SZLA    RODO

BASEN
Jeżeli wiadomo, że pierwszy kran
sam napełniłby basen wodą w
ciągu 3 godzin, drugi kran w ciągu
2 godzin, a trzeci w ciągu godziny,
 to ile godzin zajmie napełnienie
basenu, jeżeli będą odkręcone
jednocześnie wszystkie trzy krany?

POGODA
O północy 1 maja w Krakowie
spadł ulewny deszcz. Jakie jest
prawdopodobieństwo, że 72 godzi-
ny później pogoda w Krakowie
będzie słoneczna?
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Grzeszczyka.

< poprzedni następny >

http://krzyzowki.pnet.pl/

Rozwiązanie krzyżówki panoramicznej prosimy przesyłać na adres: Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego 
NSZZ „Solidarność”, ul. Floriana 7, 40-286 Katowice lub drogą mailową: redakcja@solidarnoscgornicza.org.pl
Wśród nadesłanych odpowiedzi wylosujemy nagrody. Miłej zabawy. Rozwiązanie hasła w listopadowej krzy-
żówce brzmi: Niektórym do twarzy bez niej. Nagrody wylosowali: Urszula Paliwoda z Mętkowa oraz Tadeusz 

Malanowski z Żor. Gratulujemy. Nagrody prześlemy pocztą.
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