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Nie ma kasy dla
górnika!
Zaczyna się nowy rok, a z nim spór o płace w górnictwie. Związkowcy w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, którzy zażądali od kierownictwa Spółki
wzrostu płacy zasadniczej o 10 procent usłyszeli,
że Spółki na to nie stać, mimo że zarobiła w ubiegłym roku prawie miliard złotych. Jeszcze większą niespodzianką zostali zaskoczeni pracownicy
Katowickiego Holdingu Węglowego, którym Zarząd
odmówił wypłaty „czternastki”. Może dostaną ją w
kwietniu? Oj, będzie się działo...
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po mówi „solidarności”: „nie”

prywatyzacja

Rząd kładzie
łapę na spółkach
Skarbu Państwa

Czy to dobry interes?
Węgiel, jak większość surowców, staje się na rynku gorącym towarem. Tymczasem rząd próbuje za
wszelką cenę sprzedać majątek górniczy, by łatać
dziurę budżetową. Dominik Kolorz, szef górniczej
„S”, apeluje: - Jako jeden z kilkudziesięciu milionów

„akcjonariuszy” firmy pod nazwą „Skarb Państwa”
wnoszę, by zarządzający nią zastanowili się, czy
sprzedaż akcji spółek węglowych to dziś naprawdę
dobry interes?

strony 8

W listopadzie ubiegłego roku
górnicza „Solidarność” przyjęła
stanowisko, w którym jednoznacznie domagała się od posłów rządzącej Platformy Obywatelskiej wniesienia poprawek
do ustawy o zasadach wykonywania niektórych uprawnień
Skarbu Państwa. 11 stycznia
zebrała się sejmowa podkomisja do rozpatrzenia rządowego
projektu ustawy, podczas której
miały zostać zgłoszone poprawki proponowane przez górniczą „Solidarność”. W zebraniu

uczestniczył Roman Brudziński,
członek Rady górniczej „S”.
- Poziom reprezentowany
przez parlamentarzystów-członków podkomisji był żenujący, a
nasze poprawki nie miały szans
na przyjęcie. Albo odrzucano
je pod pretekstem „braku przesłanek do ich zastosowania w
odniesieniu do spółek Skarby
Państwa”, albo też posłowie odrzucali je niemal automatycznie
- podsumowuje wizytę w Sejmie
Roman Brudziński.
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To nie jest
kraj dla
starych ludzi

Zostało mi do emerytury jeszcze
kilka lat. Niby nie powinienem się
tym jeszcze przejmować, ale jednak się przejmuję i to bardzo, bo nie
wiem czy doczekam upragnionego
świadczenia. Z naszym systemem
emerytalnym jest źle, a nawet można
powiedzieć, że bardzo źle, bo gdyby
tak nie było czy rząd Donalda Tuska
dokonywałby desperackich ruchów w
tymże systemie. Nie szkoda mi wcale
Otwartych Funduszy Emerytalnych,
które zostały pozbawione znacznej
części składek emerytalnych. Jak
wiemy dostaną one zamiast 7,3 proc
tylko 2,3 proc. składek emerytalnych.
OFE dostaną za to coś, czego
domagały się od dawna, niemalże
nieskrępowaną swobodę inwestowania posiadanych środków, a to jak
wiadomo są pieniądze przyszłych
emerytów.
Boję się, że te pieniądze pójdą
jak kamień w wodę, nikt ich już nie
zobaczy. Bo pieniądze te nie będą
służyć emerytom, a jedynie rynkom
finansowym. To nie będą inwestycje
w emerytury, a w rynek kapitałowy,
czyli giełdę, instytucje finansowe,
maklerów i różnej maści doradców.
Oj całe szczęście, że nie znalazłem
się w II filarze, ale moje dzieci tego
szczęścia nie mają. A skoro o dzieciach, Donald Tusk chciałby, żeby
Polki rodziły więcej dzieci, bo tylko
w ten sposób w przyszłości uda się
uniknąć katastrofy systemu emerytalnego. Każdy rodzic wie, że dziecko
to najważniejsza inwestycja, dosłownie i w przenośni. Czy sprzątaczkę,
której średnia pensja to 1 409 zł
brutto stać na gromadkę dzieci. A
może stać na nie szwaczkę (1 414
zł), pracownika ochrony (1 500 zł)
albo kasjera (1 517 zł).
Zamieszanie z OFE wskazuje też
na inny poważny problem: finansów
publicznych. Premier Tusk rewolucją
emerytalną ratuje swój budżet, ale
robi to kosztem przyszłych budżetów, bo ktoś w końcu będzie musiał
zapłacić za przyszłe emerytury. On
pewnie już nie.
Premier Tusk podnosząc podatek
VAT o 1 proc. wciąż udaje wariata,
że wszystko jest pod kontrolą, nic
złego się nie dzieje. A dzieje się i to
zwykłym obywatelom, bo podwyżka
VATu uruchamia całą lawinę podwyżek dóbr konsumpcyjnych: żywności,
ubrań, sprzętu elektroniczengo i AGD
oraz usług. W tym roku przyjdzie nam
zapłacić więcej za wodę - 10 procent,
odprowadzanie ścieków - 10 procent,
energię elektryczną - od 4,9 do 7,4
procent. A zarobki, emerytury i renty
będą stały w miejscu, albo też będą
się cofać. Czy słyszał ktoś z Was o
zapowiadanych podwyżkach wynagrodzeń w tym roku?
Z czego przyjdzie większości Polaków uciułać przyszłą emeryturę?
Niestety, Polska to nie jest kraj dla
starych ludzi. Ale może też Polacy
nie boją się starości skoro wciąż tylu
popiera premiera Tuska.

Polski górnik w tyle…
Z zebranych przez krakowską
firmę Sedlak & Sedlak danych (w
trakcie Ogólnopolskiego Badania
Wynagrodzeń 2009) wynika, że zatrudniony w polskiej kopalni sztygar
zarabia blisko 2 razy mniej niż osoba na tym stanowisku w kopalni w
Wielkiej Brytanii i ok. 3,5 razy mniej
niż sztygar w USA. Podobne dysproporcje dotyczą zwykłych górników.
- Oczywiście porównując poziom
płac pomiędzy naszym krajem a wspomnianymi państwami trzeba uwzględnić wyższe koszty życia w tych drugich.
Nie zmienia to jednak faktu, że jedna
z najlepiej zarabiających grup zawodowych w Polsce wciąż pod względem
płacy odstaje od najlepiej rozwiniętych
gospodarek świata - zauważa Arkadiusz
Koperek z firmy Sedlak & Sedlak.

Samobój
Zagórowskiego

js

Powódź uderzyła w górnictwo
Powódź, która nawiedziła
wschodnią Australię spowodowała sięgające miliarda dolarów australijskich straty w
przemyśle wydobywczym.
Kopalnie węgla na zalanych
terenach w stanie Queensland o powierzchni większej niż Francja
i Niemcy razem wzięte - zapewniają
rocznie wydobycie na poziomie ok.
90 mln ton, czyli 35 proc. eksportu rocznego Australii w 2009 roku.
Większość odkrywek, na objętych
powodzią obszarach po brzegi wypełniona jest wodą.
- Część sprzętu trzeba będzie spisać na straty, bo w wielu zakładach
używane były np. elektryczne koparki.
Wysuszenie ważącego 500-700 ton
urządzenia nie będzie proste - przyznaje Alison Toruga, inżynier serwisujący
ogromne maszyny na łamach wnp.pl.
- Paradoksalnie zemściła się na nas
nowoczesność. Używaliśmy najnowszych, elektronicznie sterowanych
urządzeń, by zminimalizować zatrudnienie. Teraz oznacza to ogromne straty - dodaje Toruga.
Już teraz szacuje się, że ceny węgla koksującego, którego Australia jest
największym producentem w świecie
w najbliższych kilku miesiącach będą
wyższe o kilkadziesiąt dolarów.
jac

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

Zaczyna się nowy rok a z nim spór
o płace w górnictwie. Jest czymś
naturalnym, że strona społeczna ma
inne spojrzenie na sprawy płacowe
niż pracodawca. My chcemy wyciągnąć dla ludzi jak najwięcej, ale w
granicach rozsądku, a pracodawca
chce zatrzymać w firmie ile się da.
Nie dziwi nas wcale powściągliwość w wydawaniu pieniędzy jaką
prezentuje zarząd Katowickiego Holdingu Węglowego, choć mógłby się
zachować trochę bardziej przyzwoicie i nie robić ludzi w ciula, próbując
ich oszwabić nowym systemem wynagrodzeniowym. Wszak to nie górnicy doprowadzili do ruiny Holding.
Dziwi nas za to skąpa postawa
prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Jarosław Zagórowski podkreśla,
że da tylko tyle, ile wynosić będzie
inflacja, reszta ma pójść na inwestycje, tak jakby człowiek nie był
inwestycją. Wiadomo przecież, że
nowoczesna maszyna wydobędzie
węgiel sama (sic!)?! Prezes Zagórowski zapomniał już, że zaciągnął
dług u załogi w kryzysowym 2009
roku i jeszcze go nie spłacił.
Tu jednak chodzi o coś innego.
Chce się on przypodobać swoim
pryncypałom, zwłaszcza ministrowi
skarbu, chce też zrobić wrażenie na
przyszłych inwestorach, bo przecież
jest pewny, że JSW zostanie sprywatyzowana. Wychodzi więc czarno na białym troska prezesa o pracowników. Jakoś mu nie wyszły te
wszystkie flirty z załogą: spotkania,
biesiady, listy. Prezes Zagórowski
próbował grać z załogą z pominięciem strony związkowej, próbował
wmawiać ludziom, że związki zawodowe działają przeciw nim, grają tylko pod siebie. Teraz wychodzi szydło
z wora, kto gra z kim. A próba szantażu: będą podwyżki jak zgodzicie się
na mój układ zbiorowy to arogancja
jakiej Jastrzębie nie widziało. Nie da
się ukryć, że Zagórowski w drodze
na giełdę strzelił sobie w stopę.
Krzysztof Leśniowski
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SPÓR ZBIOROWY W JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁCE WĘGLOWEJ SA KOMENTUJE SŁAWOMIR KOZŁOWSKI

Zyski to zasługa górników,
podwyżki im się należą

(fot. Marek Jurkowski, SG)

4 stycznia Reprezentacja Związków Zawodowych JSW SA, w tym NSZZ „Solidarność”, zażądała od kierownictwa
Spółki wzrostu płacy zasadniczej w roku 2011 o 10 procent. Związkowcy sformułowali swoje żądania w oparciu o znakomity wynik Jastrzębskiej Spółki Węglowej za rok ubiegły. Brak odpowiedzi na związkowe postulaty spowodował, że
11 stycznia Reprezentacja Związków Zawodowych JSW SA poinformowała o wejściu w spór zbiorowy z Zarządem.
O szczegółach wejścia jastrzębskich organizacji związkowych w spór zbiorowy z Zarządem
JSW rozmawiamy z szefem struktur NSZZ „Solidarność” JSW SA
Sławomirem Kozłowskim.
Solidarność Górnicza: - Panie przewodniczący, czy 10procentowy wzrost płac w
JSW, którego domagacie się
jako związkowcy, jest rzeczywiście uzasadniony i - przede
wszystkim - realny?
Sławomir Kozłowski: - W
2009 roku płace były zamrożone,
a w 2010 roku wzrost nastąpił od
miesiąca lipca jedynie o wskaźnik rzeczywistej inflacji, a więc
w ostatnich latach realna wartość wynagrodzeń tak naprawdę
spadła. Tak więc nasze żądania
są uzasadnione, ale również realne, bo zysk brutto JSW za poprzedni rok wyniósł ok. 1,2 mld
złotych. Prognozy jeżeli chodzi o
koniunkturę cenową na 2011 rok
również są bardzo optymistyczne.
Gdy przyszedł kryzys, rozumieli-

śmy, że czasy są ciężkie i zaakceptowaliśmy zamrożenie płac.
Teraz, kiedy sytuacja znacznie się
poprawiła, postulaty podwyżek
są jak najbardziej uzasadnione.
Pracownikom należy się nagroda
za ich odpowiedzialną postawę
w trudnych czasach. Poza tym,
jeśli popatrzymy z perspektywy
lat 2009, 2010 i 2011 i odniesiemy
poziom wynagrodzeń w JSW do
poziomu z 2008 roku, to wzrost
10-procentowy jest niczym innym, jak nieznacznym wzrostem
płacy realnej.
SG: - Wy mówicie o 10-procentowym wzroście wynagrodzenia zasadniczego, a
Zarząd - jak na razie - proponuje 2,3 procent przeciętnego wzrostu płacy. To chyba
nienajlepszy punkt wyjścia
do rozmów?
SK: - Ta propozycja jest nie do
zaakceptowania. Wzrost średniego miesięcznego wynagrodzenia nie oznacza wcale podwyżki płacy zasadniczej. Przy

takim podejściu do sprawy podwyższeniu może ulec wartość
jednorazowych świadczeń płacowych - na przykład deputatu
węglowego czy nagród jubileuszowych - które też pochodzą
z funduszu płac i są brane pod
uwagę przy obliczaniu średniego
wynagrodzenia.
SG: - Poza tym Zarząd warunkuje rozmowy o wzroście
funduszu płac zgodą strony społecznej na wdrożenie
Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, w tym tzw.
zakładowego systemu wynagradzania, jeszcze w pierwszym półroczu 2011 roku…
SK: - Taka postawa Zarządu jest
wręcz niegodna. Zapisy ZUZP
proponowane przez pracodawcę
są bardzo niekorzystne dla pracowników. Nie możemy zgodzić
się na nie w zamian za nieprecyzyjną obietnicę wzrostu funduszu
płac, bo przecież przepisy te będą
obowiązywać przez lata. Stanowisko Zarządu jest po prostu nie-

uczciwe wobec załóg kopalń.
SG: - Stanowisko Zarządu
przypomina wręcz szantaż.
SK: - Oczywiście. Zarząd, tak
jak podczas sporu zbiorowego w
2010 roku, uzależnia wzrost płac
od zgody związkowców na zupełnie inne kwestie. Wtedy, jak
pamiętamy, uzależniał podwyżki
od realizacji produkcji na poziomie miesięcznych zadań, nie mówiąc zresztą wprost, jakie to są
zadania, od kosztów założonych
w planie techniczno-ekonomicznym i od egzekucji podatkowej od
nieruchomości przez samorządy.
W tej chwili też stawiane są nierealne warunki dotyczące układu zbiorowego, co rzeczywiście
odbieramy jako swojego rodzaju
szantaż. Podobieństwo do sytuacji z ubiegłego roku jest też inne
- Zarząd Spółki znów nie potrafi
przedstawić sensownych argumentów ze swojej strony. Wygląda
to tak, jakby Zarząd na siłę dążył
do konfliktu i przy okazji podwyżek dla górników chciał jeszcze na

tym wszystkim zarobić, wymuszając zgodę strony społecznej w
innych sprawach.
SG: - Kierownictwo Spółki
tłumaczy swoją zdecydowaną postawę planami inwestycyjnymi. Nie chce przesadzić
ze wzrostem wynagrodzeń,
żeby starczyło funduszy na
planowane inwestycje.
SK: - To oczywiste, że aby produkować węgiel trzeba inwestować. Ale oczywistym też jest to,
że kiedy po latach zaciskania pasa
poprawia się kondycja firmy, to
pracownikom należą się podwyżki, bo to oni przecież wypracowują zysk. Trzeba te racje wyważyć w
ramach konsultacji ze stroną społeczną, a nie decydować o wszystkim jednostronnie, tak jak to robi
Zarząd.
SG: - Dziękuję za rozmowę.

rozmawiał: Marek Jurkowski
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W Holdingu, czyli w Matriksie*

Zarząd Kompanii Weglowej odwołał dyrektora do spraw ekonomiki
produkcji Centrum Wydobywczego
„Wschód” Krzysztofa Gontarza z
zajmowanego stanowiska. O zlecaniu robót firmie, w której udziały ma
jego żona, pisaliśmy jako pierwsi.
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Następuje ciąg dalszy afery węglowej (związanej z firmą Emes
Mining Service). Zatrzymani zostali
dyrektor kopalni „Wieczorek” Artur
K. i byli dyrektorzy kopaln „Staszic”
Janusz S. i „Szczygłowice” Adam K.

luty

Kompania Węglowa przedstawiła
założenia Planu Techniczno-Ekonomicznego, który zakłada na koniec
2010 roku stratę w wysokości 198
mln zł. Czare goryczy przelały informacje, iż planowane jest zmniejszenie zatrudnienia o 700 osób w 2010
roku oraz ograniczenie robót przygotowawczych o 14 km. Na szczęście projekt w tym kształcie trafił do
kosza.

marzec

10 marca resort skarbu poinformował, że sprzedał 46,7 proc. akcji kopalni węgla kamiennego „Bogdanka”
Otwartym Funduszom Emerytalnym.
Cena jednej akcji wyniosła 70,5 zł. Z
transakcji resort uzyskał ponad 1,1
mld zł.

kwiecień

Tragedia smoleńska, w której ginie para prezydencka i wielu dostojników państwowych kładzie cieniem
wszystkie wydarzenia w kraju. Górnicy składają hołd tragicznie zmarłemu prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu i jego małżonce Marii.

maj

Fakt przyjecia przez podkomisję
sejmową nowej wersji prawa górniczego i geologicznego, która rozstrzygała na korzyść kopalń problem
podatku od wyrobisk górniczych
wywołał polityczną histerię. Do gardeł skoczyli sobie politycy Platformy Obywatelskiej Kazimierz Kutz,
znany przeciwnik górnictwa, i Jan
Rzymełka.

czerwiec

Kompania Węglowa podpisała porozumienie o sprzedaży kopalni z
jej potencjalnym nabywcą, czeską
spółką Energetický a Průmyslový
Holding.
Pojawiły się pierwsze sygnały o
planach likwidacji kopalni „Halemba-Wirek”. W opracowywanej strategii spółki, kopalnia miała zniknąć
począwszy z 1 stycznia 2011 r.

lipiec

Komisja Europejska zaproponowała nowe rozporządzenie dotyczące
pomocy publicznej dla kopalń węgla
kamiennego. W nowym rozporządzeniu nie ma już mowy o wsparciu
inwestycji, a KE chce pozwolić na
pomoc na działalność kopalń tylko
pod warunkiem, że zakłady przedstawią plany zamknięcia do października 2014 r.

sierpień

Na sile przybiera spór pomiędzy
górniczymi związkami zawodowymi a Zarządem Kompanii Węglowej

K

o
Zarząd Katowickiego Holdingu Węglowego (KHW) do perfekcji opanował sztukę zaklinania rzeczywi- Z
d
stości. Po latach spadku produkcji tegoroczne wydobycie będzie wyższe. Zarząd opracował też plan g
awaryjny na wypadek, gdyby cud się jednak nie ziścił. Wtedy cudownie w dupę dostanie cała załoga. K
K
Systematycznie od kilku już nam się zebrać, wynika że pro- zywaliśmy błędy. Bez reakcji. I nie Oprócz NSZZ „Solidarność” pismo w
lat spada wydobycie kopalń nale- dukcja KHW może sięgnąć aż 15 zgodzimy się, aby teraz za błędy podpisali przedstawiciele Związku l
żących do Katowickiego Holdingu mln ton. Tak przynajmniej mówią zarządzających zapłaciła załoga - Zawodowego Górników w Polsce,
Węglowego. Jeszcze pięć lat temu plany produkcyjne kopalń. W ślad podkreśla Piotr Bienek. Jego zda- „Kadry”, „Sierpnia 80”, Związku j
katowickie kopalnie wydobywa- za wzrostem wydobycia ma iść niem, tak sformułowany PTE ma Zawodowego Ratowników Górni- p
ły łącznie 17,7 mln ton węgla. W wyższa wydajność. Dla poszcze- na celu doprowadzenie nie tylko czych, Związku Zawodowego Ma- p
ubiegłym roku wyfedrowały nie- gólnych zakładów wygląda ona do obniżek wynagrodzeń, ale też szynistów Wyciągowych i Związ- s
spełna 13 mln ton. Jeśli przemno- następująco: „Mysłowice-Wesoła” do zwolnień w Spółce.
ku Zawodowego „Przeróbka”. l
żymy ten ubytek przez średnią - 756 ton na zatrudnionego, „MurJeśli wydobycie w danym mie- Jednocześnie związki zawodowe d
cenę węgla - około 300 zł za tonę cki-Staszic” - 828 ton na jednego siącu będzie niższe o 20 procent, to zwróciły się z wnioskiem o natych- wyjdzie nam ubytek w przycho- zatrudnionego, „Wieczorek” - 812 fundusz płac w tym miesiącu bę- miastowe zwołanie Zespołu Nego- w
dach rocznych na ponad 1 miliard ton na zatrudnionego, a „Wujek- dzie obcięty o 10 procent, jeśli wy- cjacyjnego do spraw Holdingowej t
złotych.
Śląsk” - 717 ton.
dobycie będzie niższe o 40 procent, Umowy Zbiorowej w celu ustale- z
Każdego roku Spółka wychoA co, jeśli się jednak nie uda? to fundusz płac będzie zmniejszony nia zasad kształtowania zasad wy- d
d
dziła na plus, ale już od dłuższe- Bo może się nie udać. W ostatnim o 20 procent. Plan aż kipi od kurio- nagrodzeń w 2011 roku.
go czasu wiedzieliśmy, że to tylko kwartale ubiegłego roku tylko zalnych zapisów, a wręcz zakłada
Bienek nie ma wątpliwości, że w
pozory. Holding zadłużał się po „Wieczorek” (kopalnia schyłkowa, łamanie przepisów bhp. - PTE w jeśli sytuacja nie zostanie wypro- i
uszy, tak że dziś jego wszystkie która nie musi inwestować) reali- ogóle nie przewiduje, że dniówka stowana, Holdingowi grozi nie- k
zobowiązania przekroczyły już zował swoje założenia produkcyj- może wynieść nie 7,5, a 6 godzin, kontrolowany wybuch społeczny, f
2,5 miliarda złotych. W zasadzie ne. Reszta była pod kreską.
bo tyle maksymalnie może trwać w tym bardziej, że - jak wieść nie- p
w każdej chwili będzie można
A więc jeszcze raz zapytamy, rejonach o podwyższonej tempera- sie - Spółka ma problem ze zgro- s
ogłosić upadłość KHW.
co się stanie jak się nie uda? - Wte- turze. Zakłada się, że zjazd, dojście madzeniem środków na wypłatę Ł
Prezes Spółki Roman Łój dy pracownicy stracą na wyna- oraz powrót ze stanowiska pracy „czternastki” dla załogi KHW t
uparł się, że Holding wydźwignie grodzeniach albo - w ostateczno- nie może górnikowi zająć więcej (czytaj obok).
się z tarapatów i zacznie systema- ści - trzeba będzie zwalniać ludzi niż 80 minut w ciągu całej dniówki.
- A wtedy wystarczy dosłowtycznie odrabiać straty. I jeszcze - nie ukrywa Piotr Bienek, szef Podczas gdy są wyrobiska tak odle- nie mała iskra - ostrzega Bienek.
do tego będzie inwestować, choć- „Solidarności” w kopalni „Śląsk”. głe, że dojście tylko w jedną stronę
I może dopiero wtedy szlag
by w mityczną „megakopalnię”. Zarząd KHW zamierza bowiem zajmuje dwie godziny.
trafi holdingowy Matrix?!
Byłoby to godne uznania, gdyby powiązać system wynagrodzeń z
12 stycznia do władz KHW trazałożenia były realne. Przygoto- planami produkcji. - Powiązanie fiło pismo, w którym związkowcy
Jakub Michalski
wane przez Zarząd KHW zało- poziomu wynagrodzeń z pozio- skrytykowali założenia PTE i podMatrix* - kultowy film sf, w którym
żenia planu techniczno-ekono- mem produkcji jest logiczne, ale kreślili, że nie wyrażają zgody na to co wydawało się rzeczywistością
micznego na 2011 rok przewidują nie w taki sposób, jak założono w wdrożenie systemu wynagradza- było jedną wielką fikcją, a ludzie i ich
znaczny wzrost wydobycia. Ze PTE. Od 3 lat Holding jest na rów- nia powiązanego z niewykonalny- umysły byli kontrolowani przez syszczątek informacji, jakie udało ni pochyłej. Ostrzegaliśmy, wska- mi założeniami PTE na 2011 rok. stem komputerowy zwany Matrix.

„Czternastka” na prima aprilis
Przedstawiciele wszystkich związków zawodowych działających w kopalni „Wujek”. Zaprotestowali przeciwko decyzji Zarządu Katowickiego Holdingu
Węglowego SA (KHW), która ich zdaniem narusza prawa załogi zapisane w Holdingowym Układzie Zbiorowym (HUZ). Chodzi o wypłatę dodatkowej nagrody
rocznej, czyli tzw. czternastki. Zgodnie z zapisami HUZ ma być ona wypłacona do końca stycznia. Tymczasem Zarząd KHW powołując się na trudną sytuację
finansową holdingu postanowił, że wypłaci ją z opóźnieniem, na początku… kwietnia.
Z ostatniej chwil: W dniu
- Od kilku lat kopalnie Katowickiego Holdingu zumienia, według
miała być
25.01. którego
2011 r. czternastka
Związki Zawodowe
Węglowego nie realizowały zakładanych roc- wypłacona w
czterech ratach
- w lutym,
w kwietniu,
działające
w KHW
S.A. wystąpiły
znych planów wydobycia węgla. Spowodowało w czerwcu ize
sierpniu.
Nie mogliśmy
się nado
to zgodzić,
stanowczym
protestem
Rady
to trudną sytuację finansową, wyrażającą się więc Zarząd,
pod
pretekstem
przecieku
do prasy
nadzorczej KHW S.A. z informacja
m.in. problemami z płynnością. Z tego powodu w informacji odospotkaniu,
i przedstawił
ministra zakończył
gospodarkije Waldemara
spółce opracowany został plan naprawy finansów. własny komunikat,
z
którego
wynika,
że Joanny
pieniądze
Pawlaka i Podsekretarz Stanu
Jednym z jego elementów jest zaproponowanie zostaną wypłacone
w
całości
najpóźniej
do
4 kwiStrzelec-Łobodzińskiej w sprawie
załodze przez Zarząd KHW wypłacenie tzw. czter- etnia - relacjonuje
Andrzej
Grolik,
przewodniczący
wypłaty czternastej pensji dla pranastej pensji, czyli dodatkowej nagrody rocznej, z „Solidarności”
w kopalniKHW
„Wujek”.
cowników
S.A. Pełny tekst
opóźnieniem nie przekraczającym trzech miesięcy
- To oczywiście
z
punktu
widzenia
lepstanowiska publikujemy
nazałogi
stronie
Przez niefrasobliwość kierownictwa KHW górnicy otrzy- napisał Zarząd KHW w komunikacie do pra- sze rozwiązanie
niż
wypłata
w
ratach.
Nie
rozumimali na razie wirtualne pieniądze. (fot. Archiwum SG)
internetowej Sekcja Krajowej węgla
cowników Holdingu.
emy więc Kamiennego
postawy Zarządu
podczas
negocjacji,
NSZZ
„Solidarność”
Z ostatniej chwil: 25 stycznia (wtorek) związki
W komunikacie Zarząd KHW zapewnia, że próby forsowania
niekorzystnego
(Solidarność
Górnicza). porozumienia i zawodowe działające w Katowickim Holdingu
tzw. czternasta pensja trafi na konta pracowników próby obarczenia winą za opóźnienia w wypłacie Węglowym SA wystąpiły ze stanowczym protestem
najpóźniej do 4 kwietnia 2011 roku.
czternastki związków zawodowych - dodaje szef do Rady Nadzorczej KHW w sprawie „czternastki”
Przedstawiciele Zarządu spotkali się w ubiegły „Solidarności” w kopalni. Podkreśla, że nie zmie- dla pracowników kopalń Holdingu. Sprzeciwiają
piątek z przedstawicielami związków zawodowych, nia to faktu, iż wypłacanie dodatkowej nagrody się w nim prowadzeniu dialogu społecznego na
aby negocjować na temat zawieszenia niektórych rocznej z dwumiesięcznym opóźnieniem jest zasadzie stawiania związkowców przed faktami dokonanymi. Dokument otrzymała również wiceminiszapisów HUZ po to, aby zmienić termin wypłaty cz- złamaniem zapisów HUZ, bo wszelkie zmiany spo- ter gospodarki pani Joanna Strzelec-Łobodzińska i
ternastki. - Oceniam, że te rozmowy miały na celu sobu wypłacenia czternastki wymagają uzgodnie- wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak. Pełny tekst stanowiska publikujemy na stronie
głównie skłócenie związków zawodowych i załogi. nia z załogą.
internetowej górniczej „Solidarności” (Solidarność
jm
Zarząd KHW przedstawił nam propozycję poroGórnicza - www.solidarnoscgornicza.org.pl).

4

wydarzenia
KWK „Kazimierz-Juliusz

Kopalnia spokojnej starości?
Pogłoski o naszej śmierci były mocno przesadzone - Grzegorz Sułkowski, szef „Solidarności”
w kopalni „Kazimierz-Juliusz” komentuje w ten sposób spekulacje na temat przyszłości zakładu.
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Katowicki Holding Węglowy zastanawia się nad przyszłością kopalni „Kazimierz-Juliusz”.
Prezes Holdingu Roman Łój w
rozmowie z serwisem wnp.pl
przyznał, że kopalnia w Sosnowcu
pozostaje dla spółki problemem,
bowiem praktycznie zostały tam
do wyeksploatowania jedynie
cztery ściany.
KWK „Kazimierz-Juliusz” jest
ostatnim zakładem górniczym w
Zagłębiu Dąbrowskim. Nie wchodzi w skład Katowickiego Holdingu Węglowego, a należy jedynie do
Katowickiej Grupy Kapitałowej.
KHW posiada 100 proc. udziałów
w spółce KWK „Kazimierz-Juliusz”.
Grzegorz Sułkowski przyjął wypowiedź prezesa KHW z
pewnym zdziwieniem, żeby nie
powiedzieć z konsternacją, gdyż
sytuacja kopalni „Kazimierz-Juliusz” jest znana w Holdingu od
dłuższego czasu.
- Fakt, system ścianowy powoli się kończy. Pofedrujemy
tak, jeszcze może rok czasu. Ale
zostaje nam do wybrania metodą podbierkową ok. 9 mln ton
doskonałego węgla. Możemy go
wybrać bez większych nakładów
inwestycyjnych. W ten sposób
kopalnia może jeszcze spokojnie
funkcjonować nawet 15 lat - zapewnia Sułkowski. - Nie wiem co
się kryje za wypowiedzią prezesa
Łoja, gdyż dotychczas zarząd Katowickiego Holdingu Węglowego

zapewniał nas, że nie ma mowy o
likwidacji kopalni. A zresztą komu
by się to opłacało, skoro kopalnia
choć ma niewielki zysk, to jednak zarabia i ma pełną płynność
finansową, o czym w Holdingu
mogliby pomarzyć. Nic też nie
wskazuje, żeby ta sytuacja miała
się zmienić w najbliższych latach.
Może chodzi o to, by znaleźć jakiś
temat zastępczy. Wiemy przecież,
że sytuacja Katowickiego Holdingu Węglowego jest katastrofalna.
Obecnie kopalnia „KazimierzJuliusz” wydobywa niespełna 3
tys. ton na dobę. Nie jest to dużo,
ale przy zatrudnieniu ok. 1350
ludzi wychodzi na swoje. Każdego roku notuje zysk rzędu kilku
milionów złotych. Jej atutem jest
dobrej jakości węgiel energetyczny, który ma doskonałe wzięcie
na rynku odbiorców indywidualnych. Cechuje go niska zawartość
popiołu i siarki przy jednoczesnej
wysokiej kaloryczności. Jest on
jednym z komponentów znanego
na rynku ekogroszka „Ekoret”.
Jedyny problem związanym z
eksploatacją węgla jest duże nachylenia pokładu. Jednak w sosnowieckiej kopalni poradzono sobie już kilka lat temu ze specyfikę
złoża. Wykorzystano nowatorski
systemu eksploatacji z chodnika
eksploatacyjnego z zawałem stropu, zwany systemem podbierkowym.
W tymże systemie pokład
dzielony jest płaszczyznami pro-

Związkowcy od początku podkreślają, że nie ma uzasadnienia technicznego - ale również ekonomicznego - dla alokacji pracowników KWK
„Halemba-Wirek”, a więc przeniesienia ich do innych, nierzadko oddalonych od „Halemby” o wiele kilometrów kopalń. Organizacje związkowe
sprzeciwiają się również zwolnieniom
grupowym pracowników administracji

KWK „Halemba-Wirek”.
Strona społeczna wniosła o zebranie powołanego w ubiegłym roku zespołu monitorującego prace kopalni,
który ma się zebrać 25 lutego. Zespół
będzie miał wówczas do dyspozycji
wyniki za styczeń, co pozwoli na analizę kwestii alokacji oraz restrukturyzacji dołu i powierzchni już w oparciu
o konkretne dane.

dotyczący „Strategii rozwoju i funkcjonowania Kompanii Węglowej SA
w latach 2010-2015 z perspektywą
do roku 2020”. Spółka zakładała
zmniejszenie zatrudnienia do 2015
roku o 27459 osób - z tego 19524
osób odejdzie na emeryturę, 1351
pracowników ubędzie z przyczyn
naturalnych, a 6584 górników ma
odejść „z innych przyczyn”.

wrzesień

Grzegorz Sułkowski, szef „Solidarności” w kopalni „Kazimierz-Juliusz”
stopadłymi do stropu i spągu na
tzw. panele o miąższości równej
grubości pokładu. Pola eksploatacyjne udostępniane są z pochylni
chodnikami
eksploatacyjnymi
wykonanymi z niewielkim wzniosem ok. 100. Chodniki te wykonywane są w obudowie prostokątnej. Pokład w poszczególnych
panelach urabiany jest wachlarzowymi robotami strzałowymi.
W dalszym etapie robót w celu
wywołania zawału skał stropowych wykonywane są strzelania
torpedujące otworami o długości
ok. 50 m.
Stosowanie systemu podbierkowego pozwoli wydobyć resztki
złoża, jednak produkcja kopalni
spadnie o blisko połowę. Ale już
od dłuższego czasu wiadomo było,

że to nastąpi, więc spółka jest do
tego przygotowana.
Kopalnia będzie musiała zredukować zatrudnienie do ok. 800
pracowników, ale w większości
przypadków redukcja zatrudnienia będzie polegała na odejściach
naturalnych, głównie odejść na
emerytury.
- Pewien problem może być z
powierzchnią, ale i tu mamy pewne pomysły, których na razie nie
możemy upubliczniać. Ufam, że
proces restrukturyzacji przebiegnie u nas bezkonfliktowo, bo działania te mają wsparcie wszystkich
organizacji związkowych - mówi
Sułkowski.
Jakub Michalski

Obawy, które ostatnio pojawiają się wśród pracowników kopalni,
tonuje przewodniczący NSZZ „Solidarność” KWK „Halemba” Józef Kowalczyk: - Na dzień dzisiejszy stan zatrudnienia na dole i na przeróbce jest
zabezpieczony. Jakiekolwiek zmiany w
zatrudnieniu wpłynęłyby negatywnie
zarówno na bezpieczeństwo pracy, jak
i na realizację założeń produkcyjnych
zakładu.
Jeśli chodzi o zwolnienia w administracji związkowcy wnieśli do Zarządu, aby nie zwalniać pracowników, ale
przeprowadzić sondaż, którzy z nich
byliby zainteresowani przejściem na
świadczenia przedemerytalne. Jak informuje Kowalczyk, obecnie prawo do
przejścia na świadczenia przedemerytalne ma 771 pracowników Kompanii
Węglowej, z czego 320 to pracownicy
administracji. Gdyby znacząca część z
nich zdecydowała się na świadczenia,
Kompania nie musiałaby stosować
zwolnień grupowych. Ma to również
znaczenie psychologiczne i uspokoiłoby nastroje wśród załogi, bo istnieją
poważne i zapewne uzasadnione obawy, że jeśli Spółka zastosuje formułę
zwolnień grupowych w administracji
to potem z łatwością będzie stosowała ten sam środek w przypadku innych
grup pracowników.
Związkowcy z „Halemby” zwracają też uwagę, że w czerwcu 2010 roku,
po wielkiej demonstracji w obronie

Odrzucenie niekorzystnej dla pracowników i całej Kompanii Węglowej SA nowej „Strategii”, wskaźnik
wzrostu wynagrodzeń w skali Spółki
na poziomie 3 proc. oraz gwarancja,
że każda zmiana w obowiązującej
„Strategii” będzie konsultowana z
organizacjami związkowymi - to
główne efekty porozumienia strony
społecznej z Zarządem podpisanego
17 września w siedzibie KW.
Minister gospodarki Waldemar
Pawlak zdymisjonował prezesów
Kompanii Węglowej SA i Katowickiego Holdingu Węglowego SA, po
tym jak prokuratura w Katowicach
postawiła im zarzuty korupcji. Według prokuratury przyjmowali oni
łapówki w zamian za preferowanie
wybranych podmiotów kooperujących z górnictwem. Wśród podejrzanych są również były prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Leszek
J. i były prezes KW i KHW Maksymilian K.

październik

W miniony poniedziałek, 24 stycznia, związkowcy z KWK „Halemba-Wirek” spotkali się z Zarządem Kompanii Węglowej SA (KW), aby zaprotestować przeciwko nieuzasadnionym planom przeniesienia (alokacji) części pracowników zakładu do innych kopalń KW. Zaproponowali także
rozwiązania, które mogą zapobiec przeniesieniom oraz ewentualnym zwolnieniom grupowym pracowników administracji.

W 2010 roku Zarząd Kompanii chciał likwidacji „Halemby”, co wywołało gniew
załogi, która przy wsparciu największych organizacji związkowych protestowała przed siedzibą Spółki. Teraz prezes Korski udowadnia górnikom, że jest
osobą niewiarygodną, bo w swoim czasie obiecywał brak zwolnień i likwidacji
miejsc pracy, a jednak próbuje dokonywać cięć. Czy problem uda się rozwiązać
przy stole negocjacyjnym, czy potrzebna będzie kolejna wizyta górników na ul.
Powstańców w Katowicach? (fot. Marek Jurkowski, SG)
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Związki zawodowe organizują referendum strajkowe. Pracownicy
zakładów i kopalń KW przytłaczającą większością niemal 93 procent
głosów opowiedzieli się za przeprowadzeniem akcji strajkowej wobec
braku woli zawarcia porozumienia
ze strony Zarządu Spółki.

Stanowczy sprzeciw „S” wobec alokacji i zwolnień grupowych
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zakładu przed siedzibą Kompanii Węglowej, wiceprezes KW Jacek Korski
mówił wprost: - Decyzja dotycząca
losów kopalni „Halemba-Wirek” jeszcze nie została podjęta, jednak bez
względu na jej brzmienie nie będzie
zwolnień pracowników i likwidacji
miejsc pracy.
Czy pomysły związane z alokacją
i zwolnieniami grupowymi świadczą o
tym, że wiceprezes postanowił upodobnić się do swoich zwierzchników
politycznych z Warszawy i po prostu
kłamał, czy może jest jeszcze miejsce
na rozsądny dialog? Na razie górnicze
obawy pozostają, a o faktycznych
zamiarach kierownictwa Kompanii
przekonamy się już w lutym. Póki co,
kolegów z „Halemby” zamierza wesprzeć Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” Kompanii
Węglowej SA, która zamierza wnieść
do Zarządu o spotkanie w trybie pilnym, na którym zostaną omówione
problematyczne kwestie dotyczące
„Halemby”, w tym zapewne również
wiarygodność wypowiedzi wiceprezesa Korskiego.
Przebieg rozmów w ramach zespołu monitorującego „Halembę” z
pewnością opiszemy na łamach Solidarności Górniczej i na naszej stronie
internetowej: www.solidarnoscgornicza.org.pl.
MJ

Lubelska „Bogdanka” znalazła się
na celowniku koncernu międzynarodowego New World Resources,
który na początku października zaproponował akcjonariuszom kopalni
wykup co najmniej 75 proc. akcji.
Przeciwni wrogiemu przejęciu są
zarówno zarząd „Bogdanki”, związki
zawodowe w kopalni, jak i miejscowi samorządowcy.
Zarząd Kompanii Węglowej przyjął uchwałę zatwierdzającą wnioski
końcowe z prac specjalnego zespołu zajmującego się przyszłością
kopalni „Halemba-Wirek”. Kopalnia
przetrwała, ale pod określonymi
warunkami.
24 realizowane w górnictwie
projekty inwestycyjne zostały rekomendowane do budżetowego
wsparcia z puli 400 mln zł, o jakie
ubiegały się spółki węglowe.

listopad

Nie udało się wezwanie NWR na
wykup 75 proc. akcji. Tym samym
nie dochodzi do wrogiego przejęcia
„Bogdanki”.

grudzień

W Kompanii Węglowej i Katowickim Holdingu Węglowym odbywają się konkursy na wakujące miejsca
prezesów. W KHW wygrywa Roman
Łój. Kompania Węglowa pozostaje
bez rozstrzygnięcia mimo że o fotel
prezesa starał się Eugeniusz Postolski.
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NSZZ „Solidarność” zawiesił swoje
uczestnictwo w Zespole Trójstronnym do spraw Bezpieczeństwa
Socjalnego Górników. Wśród powodów opuszczenia Zespołu przez
największy związek zawodowy
działający w polskim górnictwie wymieniono m.in. ignorowanie Zespołu
Trójstronnego przez rząd premiera
Donalda Tuska, który bez konsultacji
ze stroną społeczną zmienił „Strategię dla górnictwa węgla kamiennego
w Polsce w latach 2007-2015” oraz
brak realizacji przez rząd wspólnie
przyjętych uchwał i stanowisk.

luty

Tak jak rok wcześniej, prezydent
Polski Lech Kaczyński na specjalne
zaproszenie „Solidarności” 4 lutego
odwiedził Katowice, gdzie odznaczył
ratowników zasłużonych podczas
akcji ratowniczej w KWK „Wujek”
Ruch „Śląsk”, a następnie spotkał
się z przedstawicielami górniczych
Komisji Zakładowych NSZZ „Solidarność” i społecznymi inspektorami pracy. Podczas spotkania szef
państwa szczególnie akcentował
kwestie bhp w górnictwie, m.in. wymieniając trzy warunki, które znacząco poprawiają bezpieczeństwo
pracy: istnienie w zakładzie pracy
rozsądnego, dążącego do tego,
żeby firma się rozwijała, związku
zawodowego - jako siły społecznej,
w której interesie są bezpieczne warunki pracy, dobry, umocowany konstytucyjnie, państwowy nadzór nad
warunkami pracy oraz odpowiednie
szkolenia dla samych pracowników.
Jak się wkrótce miało okazać, to
było ostatnie spotkanie prezydenta
Kaczyńskiego ze śląsko-dąbrowską
„S”…

wydarzenia
zginęło trzech górników

Tragiczna sobota

Druga sobota stycznia okazała się czarnym dniem dla górnictwa. Trzech górników poniosło
śmierć, a tragiczne zdarzenia następowały w kilka godzin po sobie.
8 stycznia br., o godz. 2.35 w
KWK „Pniówek” w Pawłowicach,
w ścianie N-4 na poziomie 830
metrów nastąpił niekontrolowany
opad skał stropowych. Pracujący
w pobliży górnik został przygnieciony do spągu. Na skutek urazu
głowy zmarł. Miał 46 lat, w górnictwie pracował od 1984 r., był
żonaty, osierocił jedno dziecko.
Postępowanie wyjaśniające przyczyny i okoliczności tego wypadku
w JSW prowadzi Okręgowy Urząd
Górniczy w Rybniku.

8 stycznia br., o godz. 7.00 w
Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla KWK „Wieczorek” w
Katowicach (należącej do KHW)
znaleziono zwłoki 54-letni płuczkarza. Okręgowy Urząd Górniczy
w Katowicach ustala w jaki sposób
pracownik obsługujący przenośnik taśmowy dostał się pomiędzy
jego górną taśmę a konstrukcję.
Poszkodowany pracował w kopalni od 1999 r. Był żonaty, osierocił
jedno dziecko.
8 stycznia br., o godz. 19.40

marzec

Faktyczne rozpoczęcie roku wyborczego w NSZZ „Solidarność”.
Członkowie Związku od początku
roku aż do października (Krajowy
Zjazd Delegatów) wybierali władze
„S” na lata 2010-2014. Niektóre
zebrania wyborcze miały charakter
szczególny - od 1 marca w kopalni „Sośnica-Makoszowy” zaczęła
funkcjonować jedna Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność. Walne
Zebrania Delegatów (WZD) dotychczasowych Komisji Zakładowych
„S” KWK „Sośnica” i KWK „Makoszowy” podsumowały minione 4
lata i wybrały wspólne władze nowej
struktury związkowej.
Ostatniego dnia marca nowym
przewodniczącym NSZZ „Solidarność” w Kompanii Węglowej SA
został Jarosław Grzesik (KWK „Bobrek-Centrum”). Dotychczasowy
przewodniczący Dominik Kolorz nie
ubiegał się o tę funkcję.

maj

Walne Zebranie Delegatów wybrało nowe władze Sekcji Krajowej
Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ
„Solidarność”. Przewodniczącym
największej struktury związkowej w
polskim górnictwie pozostał Dominik Kolorz.

czerwiec

Uroczystość
beatyfikacyjna
księdza Jerzego Popiełuszki z udziałem tysięcy członków Związku na
Placu Piłsudskiego w Warszawie.
Legendarny kapelan „Solidarności”

w KWK „Pniówek” należącej do
JSW, podczas demontażu szyn
służących do podwieszania aparatury elektrycznej, 39-letni górnik
prawdopodobnie poślizgnął się i
uderzył głową o koryto przenośnika taśmowego. Akcję reanimacyjną prowadzono przez 45 minut.
Niestety, poszkodowany górnik
zmarł. Był żonaty, osierocił dwoje dzieci. W kopalni pracował od
1989 r. Postępowanie wyjaśniające przyczyny tego wypadku prowadzi OUG w Rybniku.
24 stycznia br., ok. godz. 12,
w KWK „Knurów-Szczygłowice” należącej do KW SA, 56-letni sztygar oddziałowy oddziału
mechanicznego, w nieustalonych
jeszcze okolicznościach, został
pochwycony przez organ kombajnu chodnikowego. Wypadek
zdarzył się na poziomie 1050 m.
Poszkodowany był pracownikiem
jednej z firm wykonujących specjalistyczne usługi na terenie kopalni - konsorcjum PRG GliwiceBumar. Przyczyny i okoliczności
tego wypadku bada Okręgowy
Urząd Górniczy w Gliwicach.
Zasady bhp są w kopalniach
nagminnie łamane, co pokazał
m.in. raport WUG o nieprawidłowościach w „Jas-Mosie”, gdzie
dozór tolerował niesprawne urządzenia transportowe. W efekcie
dwóch górników nie żyje.
Prezes WUG-u, Piotr Litwa,
wystosował apel do górników,
by nie tolerowali lekceważenia

zagrożeń. To już kolejne tego rodzaju wezwanie, ostatnie było w
listopadzie ub. roku.
- Rozprzężenie dyscypliny
może w jakimś sensie przyczynić
się do wypadków - mówi Piotr
Litwa, prezes Wyższego Urzędu Górniczego. - Ale nie można
wykluczyć, że ich genezą jest pośpiech i pogoń za dobrym wynikiem ekonomicznym. Ceny węgla
na rynkach światowych rosną po
zalaniu kopalń w Australii - dodaje.
WUG chce, by górnicy mówili o nieprawidłowościach w
kopalniach. Wiadomo jednak, że
szeregowy pracownik będzie się
obawiał „donosić”, by nie stracić
pracy. Dlatego WUG uruchomił
specjalny telefon interwencyjny
32 736 19 47, gdzie każdy kto ma
informacje o nieprawidłowościach w kopalniach, może przedstawić je anonimowo. Działa też
adres mailowy.
- Anonimowe telefony WUG
funkcjonują od dłuższego czasu i
niewiele one przyniosły. O zagrożeniach powinno się rozmawiać
otwarcie, a nie anonimowo - sceptycznie do pomysłu podchodzi
Stanisław Kłysz, wiceprzewodniczący górniczej „Solidarności”,
który odpowiada w związku za
sprawy związane z bezpieczeństwem pracy.
jac

Wydajność czy bezpieczeństwo?
Jeszcze 2011 rok na dobre się nie zaczął, a już mamy trzy ofiary śmiertelne w kopalniach węgla kamiennego.
Nie wspomnę już o tym, że 30 grudnia śmierć poniosło trzech górników kopalni miedzi „Rudna”.
Z bezpieczeństwem pracy w polskim górnictwie
jak wiemy jest nie najlepiej, choć statystycznie
nakłady na bezpieczeństwo pracy wzrastają. Faktycznie jest to jednak wzrost, za którym kryją się
w zdecydowanej większości środki na inwestycje i
urządzenia mające wpływ na wielkość i jakość produkcji, co księguje się jako nakłady na bhp.
To, że tak jest, wynika chociażby z ostatniego
postępowania pracodawców w górnictwie węgla
kamiennego, którzy - moim zdaniem - mają świadomość, że w planie poprawy bhp sami sobie nałożyli
nie do końca trafione działania i rozwiązania. Proponują lub wprowadzają działania mające poprawić
bezpieczeństwo, a więc zmniejszyć wypadkowość.
Ale trudno przecież przypuszczać, że skutecznym
środkiem poprawiającym bezpieczeństwo będzie
premia za bezpieczną pracę (w Jastrzębskiej Spółce
Węglowej), która tak naprawdę może spowodować
zjawisko ukrywania wypadków przez pracowników
dla korzyści finansowych. Czy to jest element poprawiający świadomość o zagrożeniach w górnictwie? Pojawiają się także inne kuriozalne pomysły,
jak ten, który ponoć chciała wprowadzić w życie
Kompania Węglowa. Myślę tu o opisywanym przez
Solidarność Górniczą i słynnym już na całą Polskę
pomyśle „kompanii karnych”.
Tymczasem problem bezpieczeństwa pracy w
górnictwie jest złożony. Nie da się wyeliminować
wypadków samymi działaniami restrykcyjnymi czy
wspomnianymi programami poprawy bezpieczeństwa polegającymi na finansowym premiowaniu

bezpiecznej pracy. Perspektywa korzyści ekonomicznych sprawi, że górnicy nadal będą ryzykować,
a więc bezpieczeństwo w kopalniach się nie poprawi. Istotnym czynnikiem wpływającym negatywnie
na bhp, o którym mało kto mówi, jest zjawisko luki
pokoleniowej, czyli - z drobnymi wyjątkami - kilkunastoletni brak przyjęć do pracy. Efekt? Górnictwo
opuszcza wielu doświadczonych pracowników, a na
ich miejsce przychodzą ludzie młodzi, nie obyci z
pracą i zasadami bezpiecznego jej wykonywania. W
kopalni, po krótkich szkoleniach, od razu rzuca się
ich na głęboką wodę. Nikt nie jest w stanie poświęcać im więcej czasu, ucząc ich zawodu, w którym
doświadczenie nabywa się po wielu latach.
Problem bezpieczeństwa w górnictwie to zatem nie tylko pieniądze, których brak na ten cel jest
niedopuszczalny, ale również brak odpowiedniej i
odpowiedzialnej organizacji pracy, fatalna polityka
kadrowa i zatrudnieniowa, to tak naprawdę kwestia
mentalności, sposobu i umiejętności słuchania i
uwzględnianie uwag czy propozycji rozwiązań.
Jako związkowcy doskonale zdajemy sobie sprawę z tych problemów, niewiele jednak można zrobić
w sytuacji, kiedy nasza rola w wielu przypadkach
sprowadza się tylko do opiniowania i konsultacji projektów rozwiązań w dziedzinie bhp. Ostateczne decyzje w tym zakresie i tak podejmują pracodawcy.
Byłbym jednak niesprawiedliwy, gdybym twierdził, że w zakresie bezpieczeństwa nic się w ostatnich latach nie zrobiło. Zrobiło się wiele, bo udało
się choćby w jakiejś mierze uregulować sprawę

jakości środków ochrony osobistej i odzieży roboczej, dzięki czemu wyeliminowało się z kopalń tak
zwaną chińską tandetę.
Pozostaje jednak zasadne pytanie, czy w zakresie bhp nie można było zrobić zdecydowanie
więcej, aby problem bezpieczeństwa nie był tylko
rozdmuchiwany w tragicznych dla górnictwa chwilach?
Stanisław Kłysz
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Rząd kładzie łapę na
spółkach Skarbu Państwa
W listopadzie ubiegłego roku górnicza „Solidarność” przyjęła stanowisko, w którym jednoznacznie domagała się od posłów rządzącej Platformy Obywatelskiej wniesienia poprawek do
ustawy o zasadach wykonywania niektórych uprawnień Skarbu Państwa. 11 stycznia zebrała się
sejmowa podkomisja do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy, podczas której miały zostać
zgłoszone poprawki proponowane przez górniczą „Solidarność”. W zebraniu uczestniczył Roman Brudziński, członek Rady górniczej „S”.
Związkowe propozycje miał złożyć
poseł Prawa i Sprawiedliwości Sławomir
Worach. Chodziło o wykreślenie zapisów, które m.in. likwidowały uprawnienia pracowników do wskazywania kandydatów ma członków zarządów oraz
rad nadzorczych spółek i przenosiły
nadzór właścicielski nad górnictwem z
Ministerstwa Gospodarki do Ministerstwa Skarbu Państwa.
Górnicza „Solidarność” zaproponowała poprawki do ustawy, tak aby:
- w spółkach powstałych w drodze
komercjalizacji, a także po zbyciu przez
Skarb Państwa ponad połowy akcji spółki, pracownicy mieli prawo do wyboru
jednego członka zarządu, jeżeli średnioroczne zatrudnienie w spółce wynosi
powyżej 500 pracowników,
- w jednosobowej spółce Skarbu Państwa powstałej w wyniku komercjalizacji pierwsza rada nadzorcza liczyła od 1
do 5 członków, w tym od 1 do 2 przedstawicieli pracowników,
- członkowie rad nadzorczych w spółkach strategicznych byli zobligowani do
złożenia egzaminu uprawniającego do
zasiadania w radach nadzorczych, tak
jak ma to miejsce w przypadku rad nadzorczych wszystkich innych spółek,
- odwołanie przedstawiciela pracowników z rady nadzorczej następowało na
pisemny wniosek co najmniej 15% ogółu
pracowników spółki,
- pracownikowi spółki, będącemu
członkiem jej rady nadzorczej, spółka
nie mogła w okresie trwania kadencji,
ani przez rok po zakończeniu kadencji,
wypowiedzieć stosunku pracy lub też
wprowadzać zmian warunków pracy i
płacy na jego niekorzyść.
Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciel Sekcji Krajowej Górnictwa
Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność”
Roman Brudziński (KWK „Zofiówka”)
niezwykle krytycznie ocenił pracę posłów. - Poziom reprezentowany przez

parlamentarzystów-członków
podkomisji był żenujący. Pan minister Bury,
zastępujący ministra skarbu Aleksandra
Grada, zwrócił na przykład uwagę, że w
dzisiejszych czasach przedsiębiorstwa
państwowe i firmy prywatne muszą być
traktowane tak samo. Tymczasem wiadomo, że prywatny właściciel nie będzie
brał do kierownictwa firmy pracowników, za to właścicielami przedsiębiorstw
państwowych jesteśmy my wszyscy, w
tym również pracownicy firmy, dlatego
należy im umożliwić współdecydowanie
o losach ich miejsca pracy - relacjonuje
Roman Brudziński. - Nasze poprawki
nie miały szans na przyjęcie. Albo odrzucano je pod pretekstem „braku przesłanek do ich zastosowania w odniesieniu do spółek Skarby Państwa”, albo
też posłowie odrzucali je niemal automatycznie. Parlamentarzyści PO byli
zdyscyplinowani do tego stopnia, że nie
wychodzili nawet „za potrzebą”. Kiedy
jeden z posłów chciał opuścić salę, szybko został przywołany do porządku słowami prowadzącego obrady: „ale przecież ja nie ogłosiłem przerwy”, po czym
dalej brał udział w obradach głosując za
odrzuceniem jakichkolwiek poprawek
do projektu rządowego. Samo procedowanie tak obszernego, bo liczącego 151
artykułów dokumentu, odbyło się w 4,5
godziny, co należałoby chyba zgłosić do
Księgi Rekordów Guinnessa - dodaje
Brudziński.
Zastanawiający jest fakt, że zgodnie
z rządowymi założeniami kandydaci do
rad nadzorczych strategicznych spółek
Skarbu Państwa nie muszą mieć złożonego egzaminu uprawniającego do
zasiadania w radach nadzorczych, podczas gdy kandydaci do rad nadzorczych
wszystkich innych - „zwykłych” - spółek
muszą taki egzamin zdać... Nie może być
chyba jaśniejszej zapowiedzi dalszego
obsadzania rad nadzorczych nominatami politycznymi, bez uprawnień, którzy

został zamordowany 19 października 1984 roku w okolicach Torunia przez funkcjonariuszy Służby
Bezpieczeństwa PRL.
Zmarł Henryk Szumiła, wieloletni wiceprzewodniczący NSZZ
„Solidarność” KWK „Wieczorek”
i delegat do rozmaitych struktur
związkowych, ekspert w dziedzinie
praw pracowniczych, współtwórca
ustawy o zbywaniu mieszkań zakładowych. To właśnie On, pracując w zespole prof. Bieli, skutecznie doprowadził do możliwości ich
wykupu.

lipiec

sierpień

W zebraniu parlamentarnej podkomisji uczestniczył Roman
Brudziński, członek Rady górniczej „Solidarności” i przewodniczący Związku w KWK „Zofiówka”. - Poziom reprezentowany przez parlamentarzystów-członków podkomisji był żenujący, a nasze poprawki nie miały szans na przyjęcie. Albo
odrzucano je pod pretekstem „braku przesłanek do ich zastosowania w odniesieniu do spółek Skarby Państwa”, albo też
posłowie odrzucali je niemal automatycznie - podsumowuje
wizytę w Sejmie. (fot. Marek Jurkowski, SG)
będą mieli nadzorować najważniejsze państwowe
przedsiębiorstwa, od których niejednokrotnie zależy bezpieczeństwo państwa.
Na uwagę zasługuje też fakt, że gdyby do głosowania nad ustawą doszło już teraz, głosowanie
przeciwko nieodpowiedzialnym pomysłom rządu
zapowiedział nawet prominentny poseł rządzącej
Platformy Obywatelskiej Jarosław Gowin.
Marek Jurkowski

W siedzibie śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” odbyło się tradycyjne spotkanie przewodniczącego regionalnych struktur Związku Piotra Dudy z dziennikarzami. Duda podsumował najważniejsze wydarzenia roku 2010 i przedstawił plany związkowe na rok 2011, w tym zamiar zgłoszenia ustawy regulującej
waloryzację płacy minimalnej w zależności od wzrostu Produktu Krajowego Brutto.
Przygotowujemy własną obywatelską
inicjatywę ustawodawczą w tym
zakresie. Kiedy będzie gotowa, zaczniemy zbierać podpisy wśród Polaków, nie tylko członków Związku.
Nasz projekt będzie zakładał dojście
do płacy minimalnej w wysokości 50
procent przeciętnego wynagrodzenia
- na dzień dzisiejszy byłoby to mniej
więcej 1670 zł. Tempo „dojścia”
do tego poziomu ma być przy tym
uzależnione od wysokości PKB, a nie
od decyzji polityków. Szef Związku
zapowiedział, że projekt zostanie
przedstawiony jeszcze w pierwszym
kwartale 2011 roku.
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Zdecydowane poparcie gmin
górniczych dla Jarosława Kaczyńskiego w II turze wyborów prezydenckich. Bronisław Komorowski
wygrał w największych miastach
województwa śląskiego, jednak
tam, gdzie społeczności są związane ekonomicznie z miejscowymi
kopalniami, triumfował Kaczyński.
Tak było m.in. w Pawłowicach, Ornontowicach, Suszcu czy Puchaczowie (LW „Bogdanka”).

Duda: Wkrótce inicjatywa „S” w sprawie płacy minimalnej
To było ostatnie noworoczne
spotkanie obecnego szefa śląskodąbrowskiej „S” z dziennikarzami. Już
w marcu Duda przestanie pełnić tę
funkcję, bo w październiku ubiegłego
roku w wyniku wyboru delegatów na
Krajowy Zjazd Delegatów Związku
został wybrany przewodniczącym
Komisji Krajowej „Solidarności”.
Piotr Duda zapowiedział, że wkrótce „Solidarność” zgłosi własny projekt
ustawy dotyczącej płacy minimalnej.
- Nie chcemy, żeby płaca minimalna
była uzależniona od polityków, bo tak
się to dotychczas dzieje - powiedział
przewodniczący „Solidarności”. -



W
krótkim
podsumowaniu
ubiegłego roku Duda przypomniał
najważniejsze wydarzenia z udziałem
Związku: beatyfikację kapelana
„Solidarności” księdza Jerzego
Popiełuszki, uroczyste obchody 30.
rocznicy powstania „S”, zarówno na
szczeblu regionalnym, jak i krajowym
oraz 29. rocznicę masakry górników
z kopalni „Wujek”. Nad wszystkim
położyły się jednak cieniem tragedie ogólnonarodowe - katastrofa
smoleńska, w której zginęła znaczna
część polskiej elity politycznej i trzy
fale powodziowe, które pozbawiły
dachu nad głową tysiące rodzin. -

Życzmy sobie, by taki rok już się nigdy więcej nie powtórzył - powiedział
Piotr Duda, wspominając przy tym
osoby związane z regionem, które
zginęły 10 kwietnia pod Smoleńskiem:
wicemarszałek Senatu panią Krystynę
Bochenek, posła Grzegorza Dolniaka
z Będzina czy marszałka Macieja
Płażyńskiego - zaprzyjaźnionego z
Górnym Śląskiem od lat, pracującego
tu w latach młodości, a ostatnio
posiadającego tutaj nawet swoje biuro, choć pochodzącego z dalekich
Młynar koło Elbląga.
MJ

Obchody 30-lecia powstania
NSZZ „Solidarność” i nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów w
Gdyni. W najważniejszym wystąpieniu szef Związku Janusz Śniadek
przypomniał zmarłych bohaterów
ostatnich 30 lat wywodzących się
ze Związku, m.in. Annę Walentynowicz, ks. prałata Henryka Jankowskiego, Lecha Kaczyńskiego, Janusza Kurtykę, Macieja Płażyńskiego.
Nawiązał też do wystąpienia prezydenta Bronisława Komorowskiego,
w którym szef państwa stwierdził,
że gdańskie „żurawie” stoczniowe
powinny być polską Statuą Wolności, symbolem odzyskania suwerenności. - Niesprawiedliwie dzielimy się owocami wzrostu panie
prezydencie, a martwe dźwigi nie
staną się polską Statuą Wolności podsumował prezydenckie wystąpienie przewodniczący „S”, czym
wzbudził owację całej Hali Gdynia.

październik

Delegaci na XXV Krajowy Zjazd
Delegatów NSZZ „Solidarność”
we Wrocławiu wybrali nowego
przewodniczącego Komisji Krajowej. Przez najbliższe 4 lata
największym polskim związkiem
zawodowym pokieruje Piotr Duda
z Gliwic, dotychczasowy szef śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”,
który większością 166:139 pokonał Janusza Śniadka.

listopad

Sąd
podtrzymał
zarzuty
„Solidarności” wobec nieuczciwego
pracodawcy,
jakim
okazała się SKOK „Silesia-Centrum”. Przypomnijmy: w okresie
świąteczno-noworocznym 2009
roku prezes Joachim Nowak bezprawnie zwolnił społecznych inspektorów pracy, członków MOZ
NSZZ „Solidarność” KWK „BobrekCentrum”. W skuteczną obronę
poszkodowanych od początku
zaangażowała się ich macierzysta
organizacja związkowa, a sprawę
relacjonowała Solidarność Górnicza.



analizy, opinie

Najsłabsze
ogniwo
w bhp

Czy to dobry
interes?

Kilka miesięcy temu, podczas jednego z zebrań Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie, przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i
Energetyki NSZZ „Solidarność”
zwrócił na kwestię certyfikatów
bezpieczeństwa dla niebezpiecznych rur z tworzyw sztucznych oraz
środków zmniejszających napięcie
powierzchniowe.
Kazimierz Grajcarek zgłosił ten
fakt władzom Wyższego Urzędu
Górniczego. Pod koniec grudnia
WUG poinformował, że przeprowadził w sprawie certyfikacji „szerokie
rozpoznanie” jednocześnie uznając,
że nie ma prawa „do ingerowania
w działalność jednostek certyfikujących ani weryfikacji jakiejkolwiek
metodyki (metodyk) badań przez
nie prowadzonych”. Takie stanowisko przedstawił zarówno dyrektor
Departamentu Górnictwa WUG,
jak i sam prezes Wyższego Urzędu
Górniczego.

Prywatyzacja górnictwa, której pierwszym, nadrzędnym celem jest łatanie dziury
budżetowej to kiepskie rozwiązanie.
Od dłuższego już czasu słyszymy,
że górnictwo powinno zainwestować w nadchodzących kilku
latach ok. 20 mld zł, by zachować
obecny poziom produkcji, zwiększyć efektywność oraz bezpieczeństwo. I kiedy pada pytanie
skąd wziąć takie pieniądze najczęściej pada odpowiedź: z giełdy.
Ale kiedy zaczniemy liczyć realne
wpływy z giełdy wyjdzie na to, że
jest to niewielka część ogromnych
potrzeb.
Jastrzębska Spółka Węglowa chce pozyskać z giełdy ok.
3,5 mld zł, zakładając, że Skarb
Państwa zachowa kontrolę nad
spółką. Jednak tylko ok. 1,5 mld
zł z powyższej kwoty JSW może
przeznaczyć na inwestycje, reszta trafi do budżetu państwa. Tyle
bowiem spółka uzyska środków z
tytułu podwyższenia kapitału.
Ile sam Skarb Państwa zyska na sprzedaży swoich akcji na
skutek upublicznienia akcji JSW
nie wiadomo, bowiem minister
skarbu Aleksander Grad stwierdził niedawno, że nie ma jeszcze
decyzji, jaki pakiet akcji Skarb
Państwa sprzeda w ofercie publicznej.
Kwota 3,5 mld zł o których
publicznie wypowiada się prezes
Jastrzębskiej Spółki Węglowej
to zwykłe gdybanie, oparte na
bardzo szacunkowej, wstępnej
wycenie wartości 49 proc. akcji
spółki. Reszta, 51 proc. zgodnie z
rządową strategią górnictwa węgla kamiennego musi pozostać w
dyspozycji Skarbu Państwa. Ale
czy na pewno? Doświadczenia
z prywatyzacją lubelskiej „Bogdanki” podpowiadają, że nic co
jest gwarantowane przez rząd
Donalda Tuska nie jest gwarancją. Strategia to wszak dokument
rządowy, a nie ustawa. Zawsze ją
można zmienić, z pominięciem
strony społecznej.
Jest pewnym truizmem mówienie, że górnictwo potrzebuje

środków na inwestycje. Oczywiście, że potrzebuje. Pytanie tylko,
czy warto sięgać po środki z giełdy
za cenę utraty kontroli Państwa
nad strategicznym sektorem, jakim jest górnictwo węgla kamiennego. Zwolennicy prywatyzacji
przywołują przykład „Bogdanki”,
której debiut giełdowy nie tylko nie zaszkodził, ale i pomógł w
rozwoju. 526 mln zł, które spółka
uzyskała z emisji akcji pozwoliły
śmielej patrzyć w przyszłość, przybliżając znacząco moment uruchomienia wydobycia węgla z nowego
Pola Stefanów. Jednak decyzja
ministra skarbu o sprzedaży pakietu kontrolnego „Bogdanki” (co
nastąpiło zaledwie kilka miesięcy po debiucie na GPW) każe też
inaczej spojrzeć na proces prywatyzacji. Kopalnia będąca ważnym
ogniwem w polityce energetycznej
Państwa stała się z dnia na dzień
przedmiotem transakcji giełdowych, jak każda inna spółka. I nie
trzeba było długo czekać na związane z tym reperkusje. Próba wrogiego przejęcia przez czeski NWR
została odparta. Otwarte fundusze
emerytalne, które są właścicielami
kopalni nie skusiły się przy pierwszym wezwaniu. Podkreślam,
pierwszym, bo nie ulega wątpliwości, że NWR podejmie kolejne próby. Pytanie co zrobią OFE, po tym
jak rząd zdecydował się na zmiany w systemie emerytalnym? Jak
wiadomo OFE będą otrzymywać
2,3 proc. składek zamiast 7,3 proc.
W zamian rząd ma się zgodzić na
większą swobodę w inwestowaniu
środków. Ma uzyskać także możliwość wykorzystywania instrumentów i praw pochodnych, czyli
popularnych opcji. To oznacza, że
w ich interesie będzie nieustanny
przepływ pieniądza. OFE będzie
stawiało też na bardziej agresywną politykę inwestycyjną niż dotychczas.
To powinno napawać pewną
refleksją ministra skarbu, ale ten

liczy już dni i godziny do debiutu
giełdowego Jastrzębskiej Spółki
Węglowej. Gdyby tak nie było czy
kazałby sobie raportować przygotowania prywatyzacyjne zarządu
JSW?
Odpowiedzialny
minister
skarbu nie tylko zastanowiłby się
nad powyższym, ale zdiagnozowałby sytuację na rynkach światowych i to nie tylko na rynkach
surowcowych, bo te akurat mają
się dobrze. Analitycy rynków surowcowych wróżą bowiem szybkie nadejście czegoś co nazywa
się Peak Oil, czyli szczyt wydobycia ropy. Niektórzy twierdzą,
że osiągniemy go w ciągu najbliższych 2-3 lat, ale nie brakuje też
takich, którzy uważają, że już
go zaliczyliśmy, a to oznacza deficyt w produkcji tego cennego
surowca. Kryzys na rynku ropy,
który według Międzynarodowej
Agencji Energetycznej pojawi się
już w 2012 roku odbije swe piętno na rynkach innych surowców,
zwłaszcza tych, które mają znaczenie dla produkcji energii.
Ale to nie jedyny kryzys, który
się czai. Jeszcze większe tsunami
może wywołać kryzys finansowy.
Ten, który przerabialiśmy niedawno może być niewielkim preludium. Kryzys lat 2008-2009 udało się zdławić dzięki „produkcji”
pieniądza. Po tym, jak Ben Bernanke, szef amerykańskiej rezerwy federalnej (Fed) podjął decyzję
o skupie obligacji skarbowych od
banków komercyjnych za - bagatela - 600 miliardów dolarów, wśród
finansistów na całym świecie rozgorzała dyskusja i pytanie: kiedy
pęknie ta bańka. Kryzys zaufania
do najważniejszych walut na świecie może spowodować hiperinflację. A wtedy nic nie warty pieniądz
trzeba będzie zamienić szybko na
coś co ma realną wartość. Surowce będą najbardziej poszukiwanym towarem.
Już dziś najbardziej poważni

ekonomiści postulują powrót do
czegoś na kształt systemu z Bretton Woods (wartość pieniądza był
przeliczana na wartość złota po
stałej cenie), zerwanego w 1971
r. przez ówczesnego prezydenta USA Richarda Nixona, który
potrzebował „drukowanych” dolarów na wojnę w Wietnamie.
Surowce zyskują dziś szczególną
wagę, bo to one mogą być gwarantem stabilnego pieniądza.
Tych problemów, niestety,
nie dostrzega minister skarbu,
bowiem jego celem jest wypełnienie planu prywatyzacyjnego.
Czasami myślę sobie, że kopalniom przydałby się inny właściciel niż Państwo, gdyż rządzący
nie potrafią się identyfikować ze
swoją własnością, traktując ją po
macoszemu. Przypominają sobie
o niej z rzadka, kiedy jest możliwość ściągnięcia ze swojej spółki
dywidendy. Państwo w roli właściciela gospodarki to oczywiście
patologia rodem z PRL-u. Są jednak branże szczególne, których
rozwój wpływa na całokształt
naszego życia społeczno-gospodarczego, których upadek może
ciągnąć na dno całą gospodarkę.
Jednym z nich jest zapewne sektor paliwowo-energetyczny. W
Europie to rozumieją. Vattenfall,
EdF, RWE czy CEZ to firmy państwowe, które śmiało inwestują
w swój rozwój, które nie szukają
kapitału na giełdzie, bo mają go
na rynku.
Jako jeden z kilkudziesięciu
milionów „akcjonariuszy” firmy
pod nazwą „Skarb Państwa” wnoszę, by zarządzający nią zastanowili się czy sprzedaż akcji spółek
węglowych to dziś naprawdę dobry interes.
Dominik Kolorz
Tekst ukazał się w internetowym
wydaniu dziennika „Rzeczpospolita”

Sprawę komentuje sam Kazimierz Grajcarek: - Liczyłem na to, że
sprawa certyfikatów dotyczących
m.in. rur polietylenowych zostanie
rozwiązana w ramach sektora górnictwa węgla kamiennego. Niestety,
tak się nie stało. Moim zdaniem, nie
z winy Wyższego Urzędu Górniczego, ale braku rozwiązań prawnych
tego problemu. W moim przekonaniu musi być możliwość odwołania
się od nadania certyfikatu. Jeśli w
świetle prawa jest to niemożliwe, to
instytucja nadająca certyfikat musi
brać pełną odpowiedzialność za
ewentualne wypadki czy zdarzenia.
Będziemy zabiegać o ponoszenie
pełnej odpowiedzialności prawnej
przez jednostki nadające certyfikat.
Na najbliższym posiedzeniu Komisji Trójstronnej złożę wniosek, aby
sprawy te unormować na zawsze.
Zdarza się tak, że maszyny i urządzenia lub środki pomimo nadanych certyfikatów bezpieczeństwa
zawodzą i wtedy pracodawca broni
się tym, że kupił urządzenie z certyfikatem bezpieczeństwa, zaś producent broni się, że na dany wyrób
ma certyfikat, a ludzie ulegają wypadkowi (znaczy to, że pracownik
uległ wypadkowi zgodnie z certyfikatem). Natomiast jednostki nadające certyfikaty nie odpowiadają
prawnie za dany certyfikat, gdyż tu
urywa się ich odpowiedzialność, są
one bowiem niezależne. I tutaj można się dopatrzeć słabych ogniw w
łańcuchu bezpieczeństwa pracy - a
więc nie człowiek w miejscu pracy zawodzi, a na przykład niezbyt
precyzyjne badania i urządzenie
wykonane zgodnie z „błędnym”
certyfikatem. Jednym z najpilniejszych zadań Zespołu do spraw Bezpieczeństwa Socjalnego Górników,
do którego po roku wraca górnicza
„Solidarność”, będzie wzmocnienie
tego słabego ogniwa w łańcuchu
bezpieczeństwa pracy.
MJ
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obok nas

Kolej donikąd



Sytuacja w polskich kolejach bardzo przypomina sytuację w górnictwie węgla kamiennego.
Rząd nic nie robi, żeby uzdrowić Polskie Koleje
Państwowe. Woli, upadku branży, by następnie
sprywatyzować co lepsze kawałki, jak np. PKP
Intercity. Dowodem na to jest projekt nowelizacji ustawy zezwalającej na ogłoszenie upadłości spółek kolejowych. Upadłość oznacza otwartą ścieżkę do różnych przekształceń, w tym
prywatyzacji.
Jak szkodliwa może być prywatyzacja na torach dowodzi
przykład Wielkiej Brytanii gdzie w 1994 roku rząd zdecydował się na sprzedaż kolei. Nie trzeba było długo czekać na
kłopoty. Z jednej strony system opieki nad infrastrukturą
szynową został podzielony między kilka firm oraz z tego powodu, że prywatni kontrahenci zaczęli szukać oszczędności,
m.in. zaniedbując konserwację wielu elementów trakcji oraz
zwalniając sporo pracowników nadzoru technicznego.
Efektem było wiele wypadków, w tym kilka dużych katastrof, w których łącznie zginęło kilkadziesiąt osób. Oprócz
tego pociągi zaczęły jeździć coraz mniej punktualnie, mnożyły się usterki i przestoje etc. Spowodowało to rosnącą falę
krytyki i żądania eliminacji chaosu na kolei ze strony pasażerów.
Po latach złych doświadczeń rząd brytyjski podjął decyzję o odebraniu kontroli nad trakcją firmom prywatnym.
Zadanie to zostało przekazane - wraz z dotacjami - na ręce
działającej na zasadach non profit spółki Network Rail, powołanej do zarządzania kolejami w interesie publicznym.
Czy w Polsce doczekamy się powtórki z historii?

jm

To system jest zły, a nie kolejarze!
Rozmowa z Henrykiem Grymelem, przewodniczącym Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność”.

Solidarność Górnicza: - Usatysfakcjonowały Pana decyzje o odwołaniu prezesów
PKP? Poprawi to sytuację na
kolei?
Henryk Grymel, szef kolejarskiej „S”: - Zmiany kadrowe są mi
zupełnie obojętne. To nie decyzje
personalne naprawią sytuacje na
kolei. Tu potrzeba zmian systemowych. Czy prezesem będzie Kowalski czy Nowak, niczego to nie
zmieni, jeśli nie będzie większych
nakładów na kolej. „Solidarność”
kolejarska już w kwietniu 2009 r.
zorganizowała pikiety domagając
się zmian systemowych.
SG: - A co oznacza na kolei pojęcie „zmiany systemowej”?
HG: - W 2008 r. dokonała się znacząca reorganizacja na kolei. PKP
Intercity pozostała własnością
ministra infrastruktury, zaś do
samorządów wojewódzkich trafiły PKP Przewozy Regionalne. Nie
byłoby pewnie większego zamieszania gdyby ktoś wtedy pomyślał
o ustanowieniu regulatora kolei,
który czuwałby nad właściwym
funkcjonowaniem przewozów pasażerskich. A że tak się nie stało
rozpoczęła się wojna pomiędzy

jedną i drugą spółka, w której
najmniej ważny był pasażer. Jedni drugim chcieli udowodnić swą
wyższość, dublując swoje oferty,
a co gorsza rozsynchronizowano
rozkład jazdy. Po co pociąg Przewozów Regionalnych np. z Katowic do Oświęcimia miał czekać na
Intercity z Warszawy do Katowic?
Lepiej było, żeby odjechał pięć
minut wcześniej! W efekcie tej
rywalizacji, udowadniania sobie
kto jest lepszy, a kto gorszy, traciła jedna i druga spółka. Obecnie
Przewozy Regionalne mają ok.
300 mln zł strat, a Intercity ok.
150 mln zł na minusie.
SG: - Nie chce Pan chyba powiedzieć, że gdyby było inaczej obie firmy zarabiałyby
na siebie.
HG: - Na całym świecie przewozy
pasażerskie są usługą użyteczności publicznej nie nastawioną na
zysk. I nie znam miejsc, w których
do tej usługi nie dopłacałoby się.
Robi się to na całym świecie, podobnie jak do miejskiej komunikacji autobusowej czy tramwajowej.
U nas minister infrastruktury
dopłaca do przewozów międzywojewódzkich, zgodnie z ustawą,

230 mln zł. Przewozy lokalne finansuje samorząd. Dochodowe
mogą być przewozy towarowe, ale
w przypadku przewozów pasażerskich jest to mało możliwe.
SG: - Nie rozumiem dlaczego
na szczeblu samorządowym
kolej jest tak źle zarządzana?
Przecież to sami samorządowcy upominali się, że chcą
mieć kontrolę nad Przewozami Regionalnymi.
HG: - Jest tak źle, bo Przewozy
Regionalne są własnością 16 marszałków wojewódzkich, a jak jest
16 właścicieli, którzy nie potrafią
się z sobą dogadać to jest tak, jakby nie było żadnego właściciela.
My, jako „Solidarność” kolejarska
zwracaliśmy uwagę, że taki układ
własnościowy spowoduje paraliż
decyzyjny i zarządczy i tak się,
niestety, dzieje. Przekonywaliśmy,
że rozsądniej będzie jeśli samorządy zamawiać będą w dalszym
ciągu w PKP usługę przewozową,
ale widać, że rząd wolał pozbyć
się problemu przewozów regionalnych i przekazał uprawnienia
właścicielskie samorządom. Może
i ten podział przewozów pasażerskich nie byłby taki zły, gdyby nad rozkładem jazdy czuwał
Urząd Transportu Kolejowego i
nie dopuścił do tego, by przyjazdy i odjazdy pociągów były tak z
sobą niespójne. W całym świecie
systemy pasażerskie są tak regulowane, żeby pasażer miał możliwość przesiąść się z pociągu na
pociąg i możliwie jak najszybciej
się przemieszczać. Niestety, u nas
jest inaczej.
SG: - W ten sposób zochydza
się ludziom publiczną kolej,
pasażerowie wybierają inne,
alternatywne formy transportu.
HG: - Ma Pan rację. Może nie
wszyscy wiedzą, ale od dłuższego
czasu na polski rynek przewozów
typu intercity starała się wejść
niemiecka Deutsche Bahn. Jednak

kiedy w listopadzie ubiegłego roku
minister infrastruktury podpisał
10-letnią umowę ze spółką PKP
Intercity na obsługę przewozów
międzywojewódzkich, decyzja ta
zablokowała Niemcom wejście na
polski rynek. Nie zdziwiłbym się
gdyby okazało się, że nagonka na
PKP jest spowodowana okolicznościami tejże umowy.
SG: - Dlaczego Pana zdaniem
minister infrastruktury zdecydował się na podpisanie aż
10-letniej umowy z PKP Intercity?
HG: - PKP Intercity zdecydowało
się zakupić 20 szybkich pociągów
Pendolino. Inwestycja ta ma kosztować ponad 400 mln euro. Środki na ten cel mają pochodzić z kredytu udzielonego przez Europejski
Bank Inwestycyjny. Wspomniana
umowa na przewozy międzywojewódzkie o wartości 2,8 mld zł ma
być zabezpieczeniem dla banku.
SG: - Może dlatego, że nie ma
dużej konkurencji na torach
jest jak jest.
HG: - Konkurencja mogłaby
wnieść wiele pozytywnego pod
jednym wszak warunkiem - musiałaby być uczciwa, a każdy przewoźnik musiałby posiadać równe
szanse.
SG: - Z otwartą konkurencją
mamy do czynienia na rynku
przewozu towarów, co przyniosło klientom wiele pozytywów.
HG: - A jednocześnie doprowadziła do zapaści na tym rynku, bo
firmy wraz z otwarciem rynku zaczęły się wyżynać cenowo dochodząc do cen dumpingowych. Nie
wierzę, że rynek wszystko sam
załatwi, ktoś musi nad nim czuwać, choćby wspomniany Urząd
Transportu Kolejowego.
SG: - W ostatnim czasie słyszeliśmy dużo o tym, że kolej jest niedofinansowana i
stąd jej problemy. Jest nim
zwłaszcza brak nowych skła-

dów. Skąd na to wszystko
wziąć pieniądze?
HG: - Pieniądze są!
SG: - Gdzie?
HG: - Jedna z dyrektyw unijnych
wyraźnie stanowi, iż podział środków publicznych na transport powinien być następujący: 60 proc.
na transport drogowy, 40 proc. na
kolej. My zaś wydajemy 85 proc.
na transport drogowy, a tylko 15
proc. na kolej. Jeżeli relacje te byłyby zgodne z dyrektywą unijną
polska kolej nie miałaby większych problemów. My, jako kolejarze, nie domagamy się zatem
niczego co nam się nie należy.
SG: - I wtedy z dnia na dzień
nastąpi poprawa?
HG: - Na pewno nie z dnia na
dzień. Średni wiek składów kolejowych w Polsce to 30 lat, więc
ich wymiana może potrwać kilka
dobrych lat, ale bez dodatkowych
pieniędzy będzie to trwało w nieskończoność. Inna sprawa, że
poważnych remontów wymagają tory kolejowe. Bez nich nawet
Pendolino nie pojedzie szybko.
SG: - Czy ostatnie zamieszanie wokół kolei odbiło się
poważnie na pracownikach
PKP?
HG: - Ależ oczywiście. To przecież kasjerka czy konduktor mają
bezpośrednią styczność z klientem i to oni zbierają te wszystkie cięgi, a to przecież nie oni są
winni złej polityki i zarządzania.
Proszę uwierzyć, ale nasze środowisko kolejarskie zbulwersowało
ogłoszenie ówczesnego prezesa PKP Andrzeja Wacha, który
przepraszał pasażerów w imieniu
kolejarzy. Ludzie, którzy w mrozie szuflowali tory, żeby pociągi
mogły jechać pytali mnie - za co
oni mają przepraszać? Czy to my
zrobiliśmy ten bajzel? Niech zarząd przeprasza, ale we własnym
imieniu, a nie kolejarzy!
rozmawiał: Jacek Srokowski

wokół polityki
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Strony
godne
polecenia
Polecamy profesjonalne i niezależne
strony internetowe, gdzie zawsze znajdą Państwo najświeższe informacje ze
świata polityki i kultury nie obciążone
typową dla coraz większej części mediów poprawnością polityczną.

wPolityce.pl

Serwis założony przez Michała Karnowskiego, dziennikarza prasowego
związanego wcześniej m.in. z tygodnikiem Newsweek Polska i dziennikiem
Polska The Times. Prosta i przejrzysta
strona główna, na której znajdziemy
informacje bieżące ze świata polityki,
kultury i mediów (prawa kolumna) oraz
felietony m.in. Janusza Wojciechowskiego, Ludwika Dorna czy Marka Migalskiego (lewa kolumna).

Niezalezna.pl

Pełnowartościowy serwis informacyjny, w którym publikowane są
bieżące informacje ze świata polityki
i kultury, ale również biznesu i sportu
oraz wiadomości regionalne. Profesjonalnie skonstruowana strona nie odbiega poziomem od największych serwisów, takich jak należący do holdingu
ITI Onet.pl. Podobnie jak w przypadku
strony wpolityce.pl, znajdziemy tutaj
teksty stałych felietonistów.

Niepoprawni.pl

Serwis blogerski, na którym znajdziemy informacje poparte zdecydowanym
(prawicowym) komentarzem. Tekst
opublikowany przez nas obok pochodzi
właśnie stamtąd.
MJ

znalezione w sieci

Prompterowa
gwiazda czyli odwaga
Kamila Durczoka…

W
p
p
m
Poruszony jestem faktem napisania listu do blogerów przez Gwiazdę Showmediów - Kamila Dur- d
czoka. Poruszony do łez. Wręcz wzruszony.
Nic z tego, co napisał Durczok,
nie trzyma się kupy zwanej realizmem. Niestety.
Owszem, inteligentnie sklecony „list”, rzekłbym nawet - błyskotliwy, jest pewnie do dziś tematem
rzeczowych i konstruktywnych
rozmów prowadzonych w gronie
Prompterowych Gwiazd.
To całe „ą” i „ę” dyskutowane
podczas breakfastów, lunchów i
dinnerów (warszawka uwielbia
takie zwroty) skupia się zapewne
na składaniu szczerych i lojalnych
gratulacji Panu Kamilowi. „Kamil, ależ pięknie dokopałeś tym
blogerom”, „Kamil, fantastycznie
ich rozjechałeś”, „Kamil, teraz to
ci te oszołomy nie podskoczą…”.
Prompterowe Gwiazdy, w tym
rzeczony Kamil Durczok, mają
niestety inny pryzmat postrzegania rzeczywistości i to nie jest
- wbrew pozorom - dziennikarski
głód rzetelnego informowania
społeczeństwa o wydarzeniach…
Ten inny pryzmat postrzegania
rzeczywistości to zwykła próżność i napawanie się faktem bycia Gwiazdą. Dziennikarz nie jest
dziś - nawet przez sporą część
społeczeństwa - oceniany na podstawie rzetelności wykonywanej
pracy, a bardziej na podstawie
bycia fajnym. No, kiedy jeszcze do
tego smacznie dokopie opozycji,
to już w ogóle jest cacy i tylko do
„Tańca z Gwizdami” go brać!
Nasi tzw. dziennikarze nie silą
się na solidne, sumienne dociekanie prawdy. Ludzie ci ograni-

czają się jedynie do przedstawienia z tym samym nieskazitelnym
uśmiechem tej „właściwej” rzeczywistości… czytanej z promptera. Ten czy tamten „wybitny i
błyskotliwy” dziennikarz zadaje
trudne pytania swym gościom
trzymany na krótkiej smyczy odsłuchu trzymanego w uchu. Nie
daj Bóg przeczytać coś inaczej
i broń Boże nie zadać pytania
„podpowiedzianego” z reżyserki!
Dziennikarska rzetelność ogranicza się wyłącznie do 200% spełniania oczekiwań swych władców
„na górze”! To jest ich pryzmat
postrzegania rzeczywistości.
Tak bardzo uwierzyli w głoszoną przez siebie „prawdę” wyłącznie dlatego, że jest to „prawda” oczekiwana od lat przez ich
mocodawców.
„Prawda” za głoszenie której
są sowicie wynagradzani!
„Prawda”, która stała się nurtem dziennikarskim i politycznym.
Nurtem, w którym wyrośli i
urośli.
Nurtem, w którym odbili się z
szarego dna państwowej telewizji
i radia do wielkiego, kolorowego i
podniecającego świata wspaniałego Showbiznesu!
Któż z nich bowiem ryzykowałby świetną, wartą kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie
posadę?
Któż z nich zrezygnowałby z
apartamentu w centrum Warszawy i porsche na swoim miejscu

parkingowym?
Któż z nich ryzykowałby
wreszcie niebytem w świecie celebrytów oraz „szczerego i lojalnego” świata polityki i wielkich
mediów?
Wierzcie mi, z pewnością nie
wielkie Prompterowe Gwiazdy!
Warto więc walczyć o swoje,
szczególnie kiedy miast możliwości oberwania po mordzie od
„smutnych facetów” w ciemnej
bramie grozi ci jedynie obłudna
wiara w „prawdę” i pochwała zadowolonych szefów…
Skoro Stefek „Burczymucha”
Niesiołowski, aby nie wypaść
na polityczny margines, potrafił zmienić swe poglądy i stać się
zwykłym chamem, to czy dziennikarze nie mogą trzymać się tej
słusznej i właściwej „prawdy”?
Oni też muszą utrzymać rodzi-

ny i dobre stosunki towarzyskie…
PS. (…) Czy i jak wielką odwagą jest, Panie Kamilu, sterowanie
rzeczywistością poprzez czynne
manipulowanie informacją?
Czy i jak wielką odwagą jest
wiara i trzymanie się tworzonej
przez siebie rzeczywistości?
Czy i jak wielką odwagą jest
ocenianie blogerów z pozycji mediów, wiedząc że w tych samych
mediach reakcji na tę ocenę nie
będzie, bo byłaby mocno nie w
smak „rzetelnej prawdzie” wygłoszonej przez Pana oceny?
Nie musi Pan odpowiadać nam
- my odpowiedź znamy.
Niech Pan odpowie sobie rano,
patrząc w lustro…
niepoprawni.pl

1 procent dla potrzebujących, zamiast dla skarbówki

Zbliża się 30 kwietnia - termin rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Od 2004 roku Polacy mają możliwość przekazania 1
procentu odprowadzanego podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego zamiast do budżetu państwa.

Organizacje pożytku publicznego to przede
wszystkim instytucje pomagające chorym i potrzebującym, ale również organizujące wypoczynek
dla dzieci i młodzieży czy kluby sportowe. Wśród
instytucji, którym każdy może przekazać 1 procent
odprowadzanego podatku, są m.in. Fundacja na
Rzecz Zdrowia Dzieci i Młodzieży Regionu ŚląskoDąbrowskiego im. Grzegorza Kolosy oraz Fundacja
im. Brata Alberta. Można również wspierać konkretne osoby znajdujące się pod opieką fundacji,
umieszczając w formularzu PIT stosowny dopisek.
Fundacja im. Grzegorza Kolosy
Fundacja im. Grzegorza Kolosy od ponad 15 lat
finansuje wypoczynek dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem tych najuboższych. Z pomocy Fundacji skorzystało już ponad 65 tys. dzieci.
Aby przekazać część swojego podatku na rzecz
tej organizacji należy wypełnić rubrykę „Wniosek
o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego” w swoim zeznaniu
podatkowym (PIT-36 lub PIT-37) wpisując do odpowiednich rubryk:

- nazwę Organizacji Pożytku Publicznego FUNDACJA IM. G. KOLOSY,
- numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000111954,
- wyliczoną kwotę 1% należnego podatku.
Fundacja im. Brata Alberta
Fundacja im. Brata Alberta została założona w
1987 roku przez śp. Zofię Tetelowską, śp. Stanisława Pruszyńskiego i ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego oraz wolontariuszy z Ruchu „Wiara i Światło”. Obecnie prowadzi 30 placówek dla 1300 osób
niepełnosprawnych intelektualnie. Aby wesprzeć
Fundację im. Brata Alberta należy wpisać do odpowiednich rubryk w zeznaniu podatkowym:
- nazwę Organizacji Pożytku Publicznego FUNDACJA IM. BRATA ALBERTA,
- numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000028246,
- wyliczoną kwotę 1% należnego podatku.

padkowi na motocyklu, był w śpiączce, a jego stan
określa się jako na bardzo ciężki. Sam nie daje
sobie rady, potrzebuje osób trzecich. Dzięki stałej
rehabilitacji jest szansa powrotu do zdrowia Dawida, lecz bez wsparcia ludzi dobrej woli nie będzie to
możliwe. Rodziców Dawida, którzy mają na utrzymaniu jeszcze troje dzieci, nie stać na opłacenie
wszystkich potrzebnych mu terapii, które z jednej
strony nie są - niestety - refundowane, a z drugiej
sporo kosztują. Do czasu wypadku był to radosny,
pogodny młody chłopak z wielkimi marzeniami, dobry uczeń, chciał zostać fizykoterapeutą. Składając
swój PIT można wesprzeć Dawida poprzez wpisanie do odpowiednich rubryk:
- nazwę Organizacji Pożytku Publicznego FUNDACJA OCHRONY ZDROWIA, z dopiskiem „dla
Dawida Sicińskiego”,
- numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000051209,
- wyliczoną kwotę 1% należnego podatku.

1% dla Dawida
Dawid Siciński ma 19 lat. Rok temu uległ wy-

MJ
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EXPOGołębie 2011

Święto hodowców gołębi
pocztowych

Wystawcy z siedmiu krajów, pięć tysięcy
pięknych okazów gołębi i kilkanaście tysięcy
pasjonatów tych ptaków to najkrótsze podsumowanie zakończonych w Expo Silesia, 4. Mię- dzynarodowych Targów Gołębi Pocztowych.

W tegorocznych targach
EXPOGołębie wzięło udział 200
wystawców z Polski, Niemiec, Holandii, Belgii, Norwegii, Czech i
Słowacji. EXPOGołębie to zdecydowanie największa w Polsce impreza dla hodowców i miłośników
gołębi pocztowych i co podkreślają szczególnie zagraniczni goście, jedna z czołowych aktualnie
wystaw w Europie. Na stoiskach
wystawienniczych prezentowali
swoje okazy wiodący hodowcy z
różnych zakątków Europy. W sumie eksponowanych było ponad
5 tysięcy gołębi, a cena najdroższych okazów dochodziła w Sosnowcu nawet do 70 tys. złotych.

Na targach można było również zapoznać się z ofertami producentów i dystrybutorów karmy,
odżywek, leków i środków czystości. Nie brakowało ekspozycji
związanych z systemami elektronicznymi i transportowymi, opracowanych specjalnie dla hodowli
gołębi pocztowych oraz prezentacji firm zajmujących się produkcją
i wyposażeniem gołębników, czy
preparacją trofeów. Swoje usługi
polecały także przychodnie weterynaryjne i wydawnictwa fachowe.
Równolegle z targami odbyła się 61. Ogólnopolska Wystawa
Gołębi Pocztowych organizowana

przez Polski Związek Hodowców
Gołębi Pocztowych, w ramach
której udekorowano Mistrzów Polski GMP i Lotów Narodowych.
Komisja oceniła łącznie 1400
najpiękniejszych okazów ptaków.
Tytuł Generalnego Mistrza Polski
GMP otrzymał Waldemar Piszczała, natomiast wicemistrzem został
Radosław Małolepszy.Nowością
tegorocznej wystawy był Salon
Gołębi Rasowych, organizowany
przez Wojewódzki Związek Gołębi Rasowych w Katowicach. W
ramach salonu zaprezentowano
ponad trzysta ptaków ozdobnych.
Jac
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Rozwiązania krzyżówki 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 rzeczowe. Miłej zabawy.
Rozwiązanie hasła w grudniowej krzyżówce brzmi: „Nawet pamięć zapomina o sobie”. Nagrody wylosowali: Wioletta
Szafraniec z Rudy Śląskiej, Jan Wesołowski z Cieszyna oraz Jerzy Kozakiewicz z Tychów. Gratulujemy. Nagrody prześlemy pocztą.
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