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komentarz

Jarosław
Grzesik Konstytucja dla obywateli, nie dla elit

KONStytuCjA musi realizować kierunki wskazane przez społeczeństwo – powiedział prezydent Andrzej Duda pod-
czas debaty konstytucyjnej zorganizowanej przez NSZZ Solidarność 25 sierpnia w historycznej sali BHP Stoczni Gdań-
skiej. Prezydent zapowiedział, że referendum konstytucyjne powinno się odbyć w dniach 10-11 listopada 2018 roku.

GDAŃSK Dyskusja na temat ustawy zasadniczej

Prezydent Duda dokonując w 
swoim wystąpieniu oceny obecnie 
obowiązującej ustawy zasadniczej, 
stwierdził, że na przestrzeni ostat-
nich lat  najbardziej „uderzyły go” 
dwie kwestie. - Po pierwsze spór 
kompetencyjny, do jakiego doszło 
pomiędzy premierem a prezyden-
tem Rzeczypospolitej, który toczył 
się przed Trybunałem Konstytu-
cyjnym na wniosek ówczesnego 
premiera Donalda Tuska przeciwko 
można powiedzieć prezydentowi 
Lechowi Kaczyńskiego. Tamta sy-
tuacja uzmysłowiła mi, jak bardzo 
nieprecyzyjna w tym zakresie jest 
polska Konstytucja z 1997 roku. 
Jak bardzo nieprecyzyjny jest tak 
naprawdę podział kompetencji nie 
tyle władz, co kompetencji, jakie 
tym władzom przysługują – pod-
kreślił.

W ocenie prezydenta kolejną 
sytuacją obrazującą słabość obec-
nej ustawy zasadniczej był moment 
odrzucenia przez Sejm wniosku 
o referendum w sprawie wieku 
emerytalnego. – Wbrew polskie-
mu społeczeństwu, pracownikom, 
wbrew w moim przekonaniu funda-
mentalnej zasadzie praw nabytych, 
bo na co innego ludzie się zgadzali, 
w momencie, kiedy rozpoczynali 
swoją karierę zawodową, pracę, bu-
dowanie swojego stażu emerytal-
nego  –  mówił prezydent.

Jak wskazał Andrzej Duda po-
trzeba napisania nowej Konstytucji 
nie oznacza, że w obecnie obowią-
zującej ustawie zasadniczej nie ma 
dobrych elementów. Jest jednak 
„bardzo wiele takich obszarów”, 
zwłaszcza tych, które znajdują się 
w zainteresowaniu Niezależnego 

 jSW SA

Solidarni z poszkodowanymi
Jastrzębska Spółka Węglowa zdecydowała się wesprzeć finansowo miesz-
kańców powiatu chojnickiego i tucholskiego, najbardziej poszkodowanych 
przez sierpniową nawałnicę. 

W CIąGU zaledwie pół godziny kataklizm 
zmiótł z terenów powiatu chojnickiego i 
powiatu tucholskiego tysiące hektarów 
lasów, a bez dachu nad głową zostało 
kilkaset rodzin.

- Trudno pozostać obojętnym, kiedy 
tyle osób tak nagle zostało pozbawionych 
dorobku życia. W takiej chwili odległość 
nie ma znaczenia. Rozumiemy dramat 
tych ludzi. Górnicy wiedzą, co to kata-
strofy zbiorowe. Solidaryzujemy się z 
tymi, którzy potrzebują jak najszerszego 
wsparcia - powiedział Daniel Ozon, pełnią-
cy obowiązki prezesa zarządu Jastrzęb-
skiej Spółki Węglowej. W tej krytycznej 
sytuacji  JSW zdecydowała się przekazać 
na potrzeby obu powiatów darowiznę w 
łącznej wysokości 50 tysięcy złotych.

Rozmiar strat jest tak ogromny, że 
bez pomocy innych poszkodowane gmi-
ny sobie nie poradzą. Do dziś nie można 
dotrzeć do wielu miejsc. Nawałnica po-
ciągnęła za sobą poważne straty gospo-
darcze, a także ofiary śmiertelne i wielu 

rannych. Jastrzębska Spółka Węglowa 
chce  pomóc w odbudowie tego, co zo-
stało zniszczone, tak aby mieszkańcy jak 
najszybciej mogli wrócić do swoich do-
mów. Możliwości finansowe tych powia-
tów są ograniczone i nie wystarczą na 
pomoc dla wszystkich. Aby mieszkańcy 
mogli zacząć w miarę normalnie żyć, 
potrzeba wielu miesięcy ciężkiej pracy i 
wzajemnego wsparcia.

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglo-
wej apeluje również do swoich pracow-
ników, aby w miarę możliwości finan-
sowych pomogli poszkodowanym w 
nawałnicy i wpłacali datki na konta, które 
zostały specjalnie w tym celu utworzone 
przez powiaty tucholski i chojnicki, a 
także Caritas i Polski Czerwony Krzyż. 
Samorządowcy i organizatorzy zbiórek 
zapewniają, że wsparcie dotrze wszędzie 
tam, gdzie jest najbardziej potrzebne. 
Każda, nawet najmniejsza pomoc jest 
bezcenna. 
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 DEPutAty WĘGLOWE

Nowe propozycje resortu energii
Ministerstwo Energii zapowiedziało korektę w projekcie ustawy doty-
czącej bezpłatnego węgla dla emerytów górniczych. Resort chce ure-
gulować kwestię deputatów do końca tego roku.
PRZYGOTOWYWANA przez resort 
energii zmiana w projekcie ma dać oso-
bom uprawnionym do deputatu, czyli 
do określonej ilości bezpłatnego węgla 
rocznie, możliwość wyboru, czy wolą 
dożywotnio otrzymywać co roku z ZUS 
ekwiwalent pieniężny za deputat, czy też 
zrezygnują z tego ekwiwalentu, w zamian 
za jednorazowe świadczenie o wartości 
deputatu za okres np. 10 lat. Jak poin-
formował 4 sierpnia w Katowicach wi-
ceminister energii Grzegorz Tobiszowski, 
skorygowany w tym zakresie projekt jest 
już gotowy i został przekazany do analizy 
departamentowi prawnemu w minister-
stwie. Propozycję wypłaty emerytom 
górniczym jednorazowego świadczenia 
w zamian za zrzeczenie się roszczeń do 
deputatu w kolejnych latach zgłosił już 
jesienią ubiegłego roku resort finansów. 
Wówczas nie uzyskała ona jednak ak-
ceptacji strony społecznej.

– Jednorazowa wypłata jest ko-
rzystna wyłącznie dla starszych eme-
rytów. Ci młodsi na takim rozwiązaniu 
by stracili. Jednak obecna propozycja 
Ministerstwa Energii polegająca na 
daniu emerytom górniczym wyboru 
jest jak najbardziej do zaakceptowania 
– mówi Bronisław Skoczek, przewod-
niczący Regionalnej Sekcji Emerytów i 
Rencistów NSZZ Solidarność.

Problemy z emeryckimi deputatami 
rozpoczęły się w 2012 roku, w czasach 
rządów koalicji PO-PSL, kiedy szuka-
jące oszczędności spółki węglowe za-

częły wypowiadać prawo do deputatu 
węglowego dla emerytów i rencistów. 
W efekcie ci emeryci, wobec których 
zobowiązania przejęło państwo, nadal 
dostają deputat, a ci, którzy powinni 
otrzymywać świadczenia od spółek 
węglowych, zostali go pozbawieni. 
Oprócz projektu rządowego regulują-
cego kwestie uprawnień do bezpłat-
nego węgla dla byłych pracowników 
kopalń istnieje też złożony w ubiegłym 
roku projekt obywatelski, pod którym 
podpisało się przeszło 126 tys. osób.

Jak wskazuje Bronisław Skoczek 
wśród górniczych emerytów narasta 
zniecierpliwienie przeciągającymi się 
pracami nad projektem regulującym 
kwestie deputatów węglowych. Zapo-
wiada, że jeżeli w najbliższych miesią-
cach te prace nie przyspieszą, emeryci 
zorganizują akcje protestacyjne. 

– Dobrze pamiętamy, że to świad-
czenie zostało nam odebrane w cza-
sach poprzedniego rządu, za co ten 
obecny nie ponosi odpowiedzialności. 
Jednak ta kwestia trwa już zbyt długo. 
Podawany obecnie termin wejścia w 
życie ustawy, czyli 1 stycznia 2018 
roku jest do zaakceptowania, pod wa-
runkiem, że w najbliższych tygodniach 
uzyskamy gwarancje, że zostanie on 
dotrzymany. W przeciwnym razie bę-
dziemy protestować – mówi przewod-
niczący RSEiR.

ŁK
Źródło: Tygodnik Śląsko-Dąbrowski

Samorządnego Związku Zawodo-
wego Solidarność, które rzeczywi-
ście wymagają „co najmniej dopra-
cowania”. - To jest wielkie zadanie 
– dodał . 

Przewodniczący Komisji Krajo-
wej NSZZ Solidarność Piotr Duda 
w swoim wystąpieniu zaznaczył, 
że debata konstytucyjna nieprzy-
padkowo została zorganizowana w 
przeddzień  rocznicy podpisania 
porozumień sierpniowych. – 37 
lat temu w wielu zakładach pracy 
odbywały się strajki i protesty. Po-
czątek to lipiec 1980 roku, Świdnik, 
Lublin, 14 sierpnia tu w Gdańsku 
rozpoczęto strajk w Stoczni Gdań-
skiej w obronie śp. Annty Walenty-
nowicz. Wiele protestów w naszym 
kraju przekształciło się w walkę o 
konstytucję, Konstytucję pracow-
niczą, która została w Gdańsku 
spisana w 21 postulatach – mówił 
Piotr Duda. 

Debatę nad nową ustawą za-
sadniczą szef Solidarności nazwał 
„świętem demokracji”. - Długo cze-
kaliśmy na inicjatywę, aby po 20 
latach obowiązującej obecnie Kon-
stytucji rozpocząć szeroką debatę, 

która ma się zakończyć referendum 
konsultacyjnym – wskazał prze-
wodniczący Komisji Krajowej.  

Zorganizowana przez NSZZ So-
lidarność konferencja „Konstytu-
cja dla obywateli, nie dla elit” była 
pierwszą z cyklu debat dotyczących 
nowej ustawy zasadniczej oraz sta-
nowiła początek kampanii infor-
macyjnej przed referendum kon-
stytucyjnym. Jak wskazywał przed 
konferencją Piotr Duda, była ona 
również okazją do przypomnienia 
obywatelskiego projektu konstytu-
cji przygotowanego przez Solidar-
ność w 1994 roku. Choć pod projek-
tem podpisało się milion obywateli, 
ówczesne władze nie dopuściły go 
do referendum. - Obywatelski pro-
jekt konstytucji, który powstał pod 
kierunkiem naszego przewodni-
czącego Mariana Krzaklewskiego, 
to dobry punkt wyjścia do dyskusji 
o zmianach. Obecną ustawę zasad-
niczą napisały elity dla elit. Mętną, 
nieprecyzyjną, pozwalającą na wie-
le, często sprzecznych interpretacji. 
- powiedział przewodniczący.
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test na 
wiarygodność
PODCZAS uroczystości otwarcia 
Międzynarodowych Targów Górni-
ctwa, Przemysłu Energetycznego i 
Hutniczego w Katowicach wicemi-
nister energii Grzegorz Tobiszowski 
stwierdził, że „górnictwo wstało z 
kolan i zaczyna zajmować właściwe 
miejsce w strukturze przemysłowej w 
Polsce”. Opublikowane nie tak dawno 
przez Agencję Rozwoju Przemysłu 
dane mówiące o zysku rzędu 1,45 
miliarda złotych, jaki wypracowała 
nasza branża w pierwszym półro-
czu bieżącego roku, są rzeczywiście 
czymś diametralne różnym od tego, 
do czego przyzwyczailiśmy się na 
przestrzeni ubiegłych lat. W tej sy-
tuacji pytania są dwa. Pierwsze: 
jak długo ten pozytywny trend się 
utrzyma? Drugie, równie ważne: co 
z tego wszystkiego będą mieli gór-
nicy, którzy w czasach, gdy spółki 
węglowe przynosiły straty, tracili 
szereg należnych im świadczeń?

Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, 
najlepszej odpowiedzi udzieliliby 
zapewne ekonomości śledzący na 
bieżąco światowe rynki węgla, gdzie 
- póki co - ceny „czarnego złota” 
zwyżkują, w najgorszym zaś razie 
utrzymują stabilny, dość wysoki po-
ziom (zwłaszcza względem lat ubie-
głych). Jeśli natomiast chodzi o dru-
gie pytanie, odpowiedź jest prosta: 
skoro pracownikom kopalń zawie-
szano wypłatę niektórych składników 
wynagrodzenia na okoliczność sy-
tuacji kryzysowych i cały czas pod-
kreślano, że owo „zawieszenie” ma 
charakter czasowy, co znalazło swo-
je odbicie w konkretnych zapisach 
porozumień „oszczędnościowych”, 
teraz - kiedy kryzys najwyraźniej 
mamy za sobą - należy im te świad-
czenia natychmiast „odwiesić”.

Powinno na tym zależeć wszyst-
kim, nie tylko samym górnikom, 
którym dwa czy trzy lata temu solid-
nie obniżono pensje, choć nikt tego 
wtedy tak nie nazywał. Przywrócenie 
elementów wynagrodzenia pracow-
nikom w sytuacji, gdy wszystkie 
spółki węglowe, gdzie cięć dokona-
no, notują zyski, jest prawdziwym 
testem na wiarygodność zarzą-
dzających tymi podmiotami. Upor-
czywe obstawanie przy realizacji 
porozumień „oszczędnościowych” 
zostanie uznane przez całą spo-
łeczność górniczą za kolejną próbę 
oszukania zwykłego pracownika.

Dzięki wyrzeczeniom poniesio-
nym przez górników polskie kopal-
nie węgla kamiennego przetrwały 
najtrudniejszy okres. Dzisiaj na ogół 
mają się dobrze i ich właściciel 
- Skarb Państwa reprezentowany 
przez rządzących - powinien to do-
cenić, o ile sam chce być doceniony 
w przyszłości przez tych samych 
górników… przy urnie wyborczej.
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Węgiel na plusie
Według danych Agencji Rozwoju Przemysłu, cytowanych przez Polską Agencję Prasową, całe polskie 
górnictwo węgla kamiennego zanotowało w I półroczu 2017 r. 1,45 mld zł zysku netto. 

EKONOMIA Wyniki branży po I półroczu 2017 r.

Od początku roku do końca czerw-
ca br. kopalnie w Polsce wydobyły 
łącznie 32,7 mln ton węgla (wobec 
ok. 34,3 mln ton w tym samym okre-
sie przed rokiem). W 2016 r. polskie 
kopalnie wyprodukowały 70,4 mln ton 
węgla kamiennego - o 1,8 mln ton mniej 
niż w 2015 r. Sprzedaż węgla w 2016 r. 
sięgnęła 73,1 mln ton i była wyższa od 
rocznego wydobycia o 2,7 mln ton.

Najlepszymi wynikami za pierwsze 
półrocze może pochwalić się Jastrzęb-
ska Spółka Węglowa. Grupa JSW za-
kończyła pierwsze półrocze tego roku 
zyskiem netto w wysokości 1 429,1 
mln zł, wobec 148,4 mln zł straty netto 
w tym samym czasie roku ubiegłego. 
Produkcja i sprzedaż utrzymały się na 

dobrym poziomie. To efekt między in-
nymi korzystnych cen podstawowego 
produktu i programu naprawczego.

- Na wyniki finansowe pierwszego 
półrocza istotny wpływ miała sytuacja 
na międzynarodowych rynkach węgla, 
koksu i stali. JSW jako czołowy produ-
cent węgla koksowego w Unii Europej-
skiej korzysta z tzw. renty geograficz-
nej, podlega jednak ogólnym trendom 
rynku światowego. W pierwszym pół-
roczu 2017 r. ceny węgla koksowego 
sprzyjały naszym wynikom. Dzięki ko-
rzystnym cenom i prowadzonym w tym 
czasie działaniom optymalizacyjnym i 
restrukturyzacji udało się ugruntować 
stabilność finansową naszej grupy 
kapitałowej – podkreśla Daniel Ozon, 

pełniący od marca 2017 r. obowiązki 
prezesa zarządu Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej S.A.

Wbrew zapowiedziom mających 
zasygnalizować stratę Polskiej Grupy 
Górniczej okazało się, że w pierwszym 
półroczu 2017 r. spółka ta zanotowała 8 
mln zł zysku netto. EBITDA, czyli zysk 
przed potrąceniem podatków, odse-
tek i amortyzacji wyniósł 708 mln zł. 
Wszystkie kontrakty PGG realizowane 
są na bieżąco.

Tak korzystny wynik – wyższy od 
założeń zapisanych w biznesplanie 
– udało się osiągnąć dzięki m. in. re-
dukcji kosztów produkcji węgla, które w 
ciągu roku spadły o 101 mln zł do 1,455 
mld zł. Na wynik wpłynęły działania re-

strukturyzacyjne, wykorzystanie efektu 
synergii oraz zaktywizowanie polity-
ki sprzedażowej. Nie bez znaczenia 
było też zintensyfikowanie inwestycji i 
przygotowanie do eksploatacji nowych 
ścian wydobywczych.

Kluczowa dla spółki jest wciąż 
odbudowa zdolności produkcyjnych 
poprzez uruchamianie nowych ścian 
wydobywczych. W dobie niedawne-
go kryzysu, w związku z koncentracją 
wydobycia, znacząco spadła liczba 
eksploatowanych ścian, co wiązało się 
z ograniczeniem zdolności wydobyw-
czych o ok. 10 mln ton rocznie.

W pierwszym półroczu w kopal-
niach PGG działały przeciętnie 43 ścia-
ny, obecnie – 46. W pierwszym półro-
czu spółka uzbroiła i oddała do ruchu 
27 ścian, do końca roku jeszcze zosta-
nie uruchomionych 23. W całym obec-
nym roku PGG na inwestycje zamierza 
przeznaczyć 880 mln zł. Do końca lipca 
zrealizowano i zawarto umowy na 580 

mln zł. Przez siedem miesięcy tego 
roku kopalnie PGG wydobyły 17,1 mln 
ton węgla (12,7 mln ton w części ma-
cierzystej i 4,4 mln ton w kopalniach 
przejętych od KHW).

- Przewidujemy, że firma absolutnie 
powinna sobie poradzić bez żadnych 
dodatkowych zastrzyków finansowych 
- oświadczył podczas środowej kon-
ferencji prasowej prezes PGG Tomasz 
Rogala.

Zyskiem po pierwszym półroczu 
mogą pochwalić się także kopalnia 
Bogdanka (ok. 112,1 mln zł zysku net-
to) oraz Węglokoks Kraj (ok. 30 mln zł 
zysku netto).

W pierwszym półroczu 2017 r. 
jedynie Tauron Wydobycie zanotował 
stratę operacyjną na wydobyciu węgla 
w wys. 65,8 mln zł. To sporo, ale znacz-
nie mniej niż w pierwszym półroczu 
2016, kiedy strata operacyjna wyniosła 
230,5 mln zł.  
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Antysmogowa pułapka
eKoLoGiA wycofanie z rynku mułów węglowych i flotów uderzy po kieszeni biednych odbiorców

1 WRZEŚNIA br. w woj. śląskim wchodzi zakaz sprzedawania odbiorcom indywidualnym mułów węglo-
wych, flotokoncentratów i węgla brunatnego. Skutkiem tego będzie wzrost kosztów ogrzewania. 

Podobne przepisy obowiązują 
już Małopolsce, w kilku innych wo-
jewództwach trwają przygotowania 
do przyjęcia uchwal antysmogo-
wych, wejdą tam one pod koniec 
2017 lub na początku 2018 r. Głów-
nym powodem przyjmowania tego 
typu przepisów jest troska o czy-
stość powietrza – spalanie mułów 
i flotokoncentratów w domowych 
piecach powoduje emisję szkodli-
wych substancji dla zdrowia czło-
wieka. 

Po pomoc społeczną 
na ogrzewanie?

Uchwały antysmogowe mają 
jednak ważną, a bardzo często po-
mijaną stronę finansową – będą 
one po prostu kosztowne dla miesz-
kańców. Odbiorcy indywidualni 
kupowali muły i floty, ponieważ 
były one znacznie tańsze od innych 
rodzajów węgla. Teraz tego wyboru 
nie będą mieli i będą musieli ku-
pować droższe rodzaje węgla. To, 
o ile podrożeją koszty ogrzewania 
indywidualnych domów i mieszkań 
zależy oczywiście od wielu czyn-
ników, m.in. tego, jak duży jest to 
obiekt, czy został ocieplony, jaki 
jest rodzaj pieca. 

- Wzrost opłat za ogrzewanie dla 
odbiorców indywidualnych może 
wynieść nawet od 2400 do 4600 zł 
rocznie. Pamiętajmy, że nie każdy 
ma tak duży budżet, aby ponieść 
koszty takiej podwyżki – wyliczył 
Tomasz Rogala, prezes Polskiej 
Grupy Górniczej (PGG). 

Co zrobią mieszkańcy, których 
nie będzie stać na zakup droższych 
rodzajów węgla? Mają kilka opcji 
do wyboru. Na pewno pojawią się 
drobni sprzedawcy, którzy nadal 
będą oferowali muły i floty, spro-
wadzane np. z Czech – na to nie-
bezpieczeństwo zwracał uwagę 
m.in. prezes PGG. Niestety, część 

odbiorców będzie po prostu zmu-
szona zmniejszyć ogrzewanie, co 
odbije się na ich komforcie. Na 
pewno pojawi się też grupa, która 
o pieniądze  na ogrzewanie będzie 
starała się w ośrodkach pomocy 
społecznej. 

PGG przygotowuje się 
do uchwał antysmogowych

A jaki skutek uchwały anty-
smogowe będą miały dla spółek 
węglowych? PGG wskazuje, że za-
kaz spalania paliw węglowych o 
zawartości frakcji 0-3 mm powyżej 
15 proc. oznacza natychmiastową 
eliminację z rynku komunalno-by-

towego wysoko wzbogaconych mia-
łów energetycznych. 

Zapisana w ustawach antysmo-
gowych docelowa możliwość użyt-
kowania wyłącznie kotłów z auto-
matycznym podawaniem paliwa 
to sukcesywna eliminacja z rynku 
komunalno-bytowego sortymen-
tów grubych. 

Wejście w życie uchwał anty-
smogowych oznacza dla PGG utra-
tę wolumenu sprzedaży na rynku 
komunalno-bytowym   w wysoko-
ści około 4 mln ton, co oznacza ob-
niżenie przychodów ze sprzedaży 
węgla o około 600 mln zł rocznie. 

Z czasem spółki węglowe po-

winny się z negatywnymi skutkami 
uchwał antysmogowych uporać. 
PGG przypomina, że już wcześniej 
zawierała kontrakty handlowe na 
dostawy mułów i flotokoncentra-
tów dla energetyki i przemysłu, 
które dysponują specjalnymi in-
stalacjami przystosowanymi do ich 
bezpiecznego zużycia.

PGG prowadzi inwestycje i mo-
dernizacje w zakładach przerób-
czych, koszt tych inwestycji to ok. 
50-70 mln zł. Te działania  pozwolą 
na zmianę profilu produkcyjnego i 
zwiększenie produkcji poszukiwa-
nych sortymentów średnich, w tym 
ekogroszków. 

Koks dla odbiorców 
indywidualnych?

Na inne rozwiązanie chce posta-
wić JSW. Spółka JSW Koks przeko-
nuje, że najlepszym rozwiązaniem 
problemu smogu i niskiej emisji jest 
znany od wieków koks opałowy. To 
czysty produkt pozbawiony jakich-
kolwiek zanieczyszczeń. 

Jakość do ceny nieporównywal-
na z niczym innym. Do tej pory nie 
wymyślono lepszego i bardziej eko-
logicznego paliwa do pieców węglo-
wych niż koks opałowy.

-  To paliwo jest niemal całko-
wicie pozbawione części lotnych 
zawartych w węglu, co gwarantuje 
brak powstawania sadzy, a także 
wszystkich substancji toksycznych, 
które tworzą się podczas procesu 
spalania w piecach domowych zwy-
kłego węgla- wyjaśnia Paweł Wil-
man, zastępca dyrektora ds. roz-
woju i realizacji inwestycji w JSW 
Koks. 

Spółka przyznaje, że koks jest 
droższy od ekogroszku, bo tona 
kosztuje około dziewięciuset zło-
tych, ale jego zużycie jest od dwu-
dziestu do trzydziestu procent 
mniejsze niż tradycyjnego węgla. 
To oznacza, że ostatecznie koszty 
ogrzewania są dużo niższe i mniej 
szkodliwe dla środowiska.

Koks ma również wyższą tem-
peraturę zapłonu, co wiąże się z 
koniecznością zapewnienia odpo-
wiednich warunków spalania w 
kotle. Obecnie Spółka testuje kotły, 
które nadawałyby się do spalania 
koksu. 

JSW Koks prowadzi rozmowy 
z producentami kotłów o wprowa-
dzeniu na rynek urządzeń grzew-
czych dostosowanych również do 
palenia koksem opałowym, które 
będą spełniać wymogi kotłów kla-
sy 5 emisji i Ecodesign. Zdaniem 
spółki taki kocioł może być tańszy 
niż popularne na rynku urządzenia 
do spalania ekogroszu, głównie ze 
względu na uproszczoną konstruk-
cję. 

Uchwały antysmogowe z pew-
nością doprowadzą do poważnych 
zmian na rynku węgla i do zmiany 
oferty produktowej spółek węglo-
wych. 

Igor D. Stanisławski
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Choć jest dobrze, 
do ideału sporo brakuje
WSZySCy zachwycamy się bardzo dobrymi wynikami jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (jSW) za 
pierwsze półrocze 2017 roku i często dajemy się ponieść hurraoptymizmowi. Dobrze jest wtedy 
dokładniej się przyjrzeć, co miało wpływ na te wyniki i jakie one mogą być w przyszłości, bo jest 
dobrze, ale do ideału sporo brakuje.

jSw SA Dobre wyniki za drugi kwartał 2017 r.

zysk netto Grupy Kapitałowej 
JSW za pierwsze półrocze 2017 r. 
wyniósł 1 miliard 430 milionów 
złotych, zaś za drugi kwartał 2017 r. 
- 566 mln zł. Jak widać z porówna-
nia tych dwóch liczb, wyniki Spółki 
w drugim kwartale tego roku były 
znacznie gorsze od osiągniętych w 
pierwszym kwartale, kiedy JSW 
zarobiła 866 mln zł.

Głównym powodem mniejszych 
zysków był oczywiście spadek cen 
węgla. Średnia cena dla odbiorców 
zewnętrznych spadła z 823 zł za 
tonę do 647 zł za tonę. Spadek cen 
zanotowano w segmencie węgla 

koksowego, natomiast ceny węgla 
energetycznego w końcu zaczęły 
powoli rosnąć - zgodnie z obser-
wowaną tendencją na świecie. 
Tego rynek się spodziewał i tu nie 
było żadnego zaskoczenia. Według 
większości analityków cena węgla 
koksującego typu premium hard 
w dłuższym okresie powinna usta-
bilizować się w przedziale 130-150 
dolarów amerykańskich za tonę (I 
kwartał bieżącego roku - 285 dola-
rów za tonę, II kwartał br. - 191 do-
larów za tonę), a więc znacznie ni-
żej od aktualnych cen spotowych, 
wynoszących wciąż około 200 do-

larów za tonę. Trzeba pamiętać, że 
JSW nie produkuje węgla koksują-
cego o tak dobrych parametrach jak 
australijski premium hard, dlatego 
nasze ceny są nieco niższe.

Drugim powodem mniejszych 
zysków było umocnienie się zło-
tówki do dolara i euro, w których 
to walutach rozliczamy transakcje 
z odbiorcami zewnętrznymi. 30 
czerwca br. 1 euro kosztowało 4,22 
zł, natomiast 1 stycznia br. - 4,42 
zł. W jeszcze większym stopniu 
dotyczyło to dolara amerykańskie-
go, którego kurs spadł z 4,21 zł do 
3,70 zł.

Na ceny węgla i kursy walut 
nie mamy większego wpływu, ale 
powinniśmy z wielką ostrożnością 
podchodzić do dzisiejszych wyni-
ków, bo doskonale widać, jak wiel-
kie zmiany mogą nastąpić w ciągu 
pół roku, nie wspominając nawet o 
cenach węgla z lat 2015-2016, które 
to o mało co nie doprowadziły do 
upadku JSW.

Trzecim powodem spadku zy-
sków w drugim kwartale tego roku 
był - niestety - spadek produkcji 
i sprzedaży węgla w stosunku do 
pierwszego kwartału. Spadek pro-
dukcji węgla energetycznego to 
efekt wyłączenia ze struktur JSW 
kopalni „Krupiński”, zanotowano 
jednak również spadek produkcji 
węgla koksującego - z 2.826 tysiecy 
ton w I kwartale br. do 2.732 tys. 
ton w II kwartale br. Jeżeli chcemy 
utrzymać zysk Spółki na przyzwoi-
tym poziomie przy spodziewanych 
niższych cenach węgla, musimy 
zwiększyć wydobycie węgla kokso-
wego za wszelką cenę. Tutaj nie ma 
alternatywy.

Znamy powody większości kło-
potów z wydobyciem, jakie nas te-
raz dotykają. Wynikają one przede 
wszystkim z zaniedbań w odtwo-
rzeniu frontu robót, które narosły 
w czasie kryzysu, bo geologia jaka 
jest, wszyscy wiemy. Musimy wyko-
nywać co najmniej 5 kilometrów ro-
bót korytarzowych rocznie więcej, 
a tego nie da się zrobić tylko siłami 
JSW. Niezbędne jest zlecenie tych 

robót firmom zewnętrznym. Wiele 
z nich przez straty, jakie miały w la-
tach poprzednich, albo upadło, albo 
ciągle znajduje się w bardzo trudnej 
sytuacji i wykonuje zakontraktowa-
ne roboty tylko w wymiarze około 
50 procent. Konieczne zatem bę-
dzie odejście od polityki odroczo-
nych płatności za wykonane roboty, 
ponieważ JSW wciąż płaci swoim 
kontrahentom z średnio 90-dnio-
wym poślizgiem, czego firmy nie 
wytrzymują. Przypomnijmy, że 
miesięczne zobowiązania JSW to 
kwota ok. 400 mln zł, a wygląda 
na to, że będziemy zmuszeni płacić 
swoim kontrahentom co najmniej o 
miesiąc wcześniej i to od zaraz.

Zastanawiające są także wyni-
ki części koksowej Grupy Kapitało-
wej JSW, która za pierwsze półro-
cze 2017 r. wciąż wykazuje straty, 
pomimo znacznego wzrostu ceny 
koksu.

Niebagatelny wpływ na wyni-
ki finansowe Spółki ma też znacz-
ny spadek zadłużenia, wynikający 
głownie z dwóch powodów: wcześ-
niejszej spłaty części obligacji 
(spadek zadłużenia o 381 mln zł) i 
znacznego skrócenia opóźnień w 
płatnościach. Do spłacenia zostało 
1.161 mln zł z tytułu obligacji oraz 
198 mln zł pożyczek i kredytów. 
Dalszego zmniejszenia wymagają 
także nasze zobowiązania krót-
koterminowe, które w przeciągu 
roku spadły prawie dwukrotnie, ale 
wciąż wynoszą ponad 2 mld zł. Bez 
tego prawidłowa współpraca z fir-
mami zewnętrznymi będzie znacz-
nie utrudniona.

Podsumowując: dobre wyniki 
JSW były głównie skutkiem wyso-
kich cen węgla na rynkach świa-
towych, a największym naszym 
problemem jest konieczność jak 
najszybszego zwiększenia frontu 
robót, co umożliwi większą i stabil-
ną produkcję węgla koksującego. Im 
dłużej dobra koniunktura na rynku 
się utrzyma, tym lepiej dla nas, jed-
nak powinniśmy mieć świadomość, 
że sporo zostało do zrobienia, aby 
zapewnić dobrą przyszłość JSW.

Zakładowa Organizacja                  
Koordynacyjna NSZZ                        

       „Solidarność” JSW SA
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Co słychać u oszołomów z „jedności”?

PO PIERWSZE: porozumienie zawiesza-
jące niektóre uprawnienia pracownicze 
w Jastrzębskiej Spółce Węglowej nie 
kończy swojego obowiązywania za pół 
roku, a w lutym 2019 roku, gdyż dotyczy 
między innymi zawieszenia „czternastej 
pensji” za lata 2016, 2017 i 2018, a ta za 
rok 2018 ma być wypłacona właśnie w 
lutym 2019 r. Pozostałe zapisy, takie jak 
zawieszenie węgla czy inny sposób wy-
płacania „barbórki”, obowiązują do koń-
ca roku 2018. Nie znaczy to oczywiście, 
że w przypadku dobrej koniunktury na 
rynkach węgla nie będzie dalszych re-
kompensat za utracone czasowo przy-
wileje w formie nagród dla załogi JSW, 
jak to było i jest do tej pory - ale tym 
zajmą się normalne związki zawodowe, 
w tym reprezentatywne z NSZZ „Soli-

darność” na czele. „Jedność” na takie 
„bzdury” nie ma oczywiście czasu... A 
zresztą, kto w Spółce zechciałby z tymi 
oszołomami rozmawiać?

Sporo miejsca w swoim biulety-
nie oszołomy z „Jedności” poświęciły 
ostatniemu strajkowi pracowników 
JSW. Trzeba przypomnieć, że liderzy 
„Jedności” w trakcie tych dramatycz-
nych wydarzeń schowali się w przysło-
wiowej mysiej dziurze i do końca strajku 
nie było z nimi żadnego kontaktu. Oce-
niając legalność strajku, sąd orzekł, że 
wszystkie przesłanki konieczne do jego 
rozpoczęcia były spełnione. Niezgodny 
z prawem był tylko późniejszy postulat 
o odwołanie Jarosława Zagórowskiego 
z funkcji prezesa. Wszyscy wiemy, że 
Zagórowski musiał odejść, bo z wy-

jątkową konsekwencją podejmował 
działania, które prowadziły wprost do 
upadku i będącego efektem upadłości 
rozgrabienia majątku JSW. Gdyby zo-
stał, nikt by z nim nie podpisał żadne-
go porozumienia we wrześniu 2015 r. 
i Spółka z pewnością by upadła. Teraz 
pewnikiem fedrowalibyśmy dla Arce-
lorMittal albo Niemców powiązanych 
z Markowskim, oczywiście za połowę 
kasy. Przypomnijmy, że „Jedność” już 
raz dążyła do przejęcia „Budryka” przez 
obcy kapitał i po to ciągnęła na tej ko-
palni bezsensowny strajk przez półtora 
miesiąca.

Co do odejść na urlopy górnicze, 
pojawia się pytanie, którzy to liderzy 
„Solidarności” odeszli na urlopy górni-
cze? Niech oszołomy wskażą choć jed-

nego. Nie wskażą, bo ta wspominana 
przez nich nowelizacja nic nie dawała 
związkowcom i jest praktycznie przepi-
sem martwym. Poza tym jej treść nie 
była z nami konsultowana, nie z naszej 
inicjatywy powstała i nie mamy z nią 
nic wspólnego.

Liderzy związkowi „Jedności” 
chwalą się, jak to niejednokrotnie byli 
zwalniani za swoją działalność związ-
kową. Otóż pracodawca ich zwolnił za 
„doprowadzenie do bezpośredniego 
zagrożenia zdrowia osób znajdujących 
się pod ziemią, stosowania mobbingu, 
wywierania presji psychicznej i dyskry-
minacji ze względu na przynależność 
związkową”. W szczegóły tych pseu-
dodziałań związkowych nie będziemy 
się tutaj wgłębiać; jak było, wszyscy na 
„Budryku” doskonale wiedzą.

Patrząc na działania „Jedności”, 
trudno nie oprzeć się wrażeniu, że mają 
one dużo wspólnego z działaniami tak 
zwanych żółtych związków zawodo-
wych - różnica jest taka, że wspomnia-
ny związek nie został powołany do życia 
i nie jest wspierany przez pracodawcę, 
a przez wrogie JSW siły zewnętrzne. 

Tak samo jak tamte związki dąży on 
do osłabienia reprezentującego pra-
cowników normalnego ruchu związko-
wego i tak samo stara się zablokować 
korzystne dla pracowników rokowania, 
jak chociażby te nad nowym jednolitym 
układem zbiorowym pracy. Niestety, 
działania te szkodzą całej JSW, czyli 
wszystkim pracownikom. „Jedność” 
nie zachowuje się jak normalny związek 
zawodowy; jego działacze najlepiej czu-
ją się w atmosferze rozróby, pomówień, 
kłamstw, dezinformacji i konfliktu - i to 
zarówno z pracodawcą, jak i z więk-
szością pracowników. Na szczęście 
są malutką, nic nie znaczącą organi-
zacją - takim planktonem związkowym 
i niech tak pozostanie. Wskazówki dla 
tych członków „Jedności”, którzy mają 
dosyć oszołomstwa i chcą się z tego 
pseudozwiązku zawodowego wypisać, 
a nie chcą przy tym widzieć na oczy 
samych oszołomów, można znaleźć w 
ich własnych biuletynach. Wystarczy w 
nazwie organizacji związkowej wpisać: 
„ZZ »Jedność«”.

ZOK NSZZ „Solidarność” JSW SA

Oszołomy z „Jedności”, głównie ci z „Budryka”, po falach wypisów ze swojego pseudozwiązku zawodowego, 
postanowili wydać kolejny biuletyn. Jak zwykle, poza inwektywami, stekiem kłamstw i bzdur, nic mądrego tam 
nie ma, ale na wszelki wypadek postanowiliśmy parę faktów wyprostować.
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Ciemna strona urlopów 
górniczych i jednorazowych odpraw

reSTrUKTUryzACjA GÓrniCTwA

 POLSKA GRuPA GÓRNICZA

Śląsk do SRK w grudniu?
ZAPOWIADANY na koniec 2017 r. ofi-
cjalny termin przekazania ruchu Śląsk 
(rudzkiej części kopalni Wujek) do Spół-
ki Restrukturyzacji Kopalń niekoniecz-
nie zostanie dotrzymany. Sprawa jest 
analizowana przez specjalny zespół w 
Polskiej Grupie Górniczej. Jak poinfor-
mował Grzegorz Tobiszowski, wicemi-
nister energii, w tej sprawie nie zapadły 
jeszcze ostateczne decyzje.

Termin zaprzestania wydobycia 
i oddania ruchu do SRK od początku 
budził pewne kontrowersje. Związki 
zawodowe wskazywały, że ruch móg-

łby wydobywać węgiel co najmniej do 
jesieni 2018 r. Czy tak się rzeczywiście 
stanie?

- Jestem daleki od tego, żeby za-
mykać kopalnię dla samej ideologii. 
Analizujemy każdą informację i suge-
stię zespołu PGG na temat tego, gdzie 
i co jeszcze można wydobyć. Jeżeli 
będą techniczne możliwości i jesteśmy 
w stanie poczynić pewne inwestycje i 
wydobyć węgiel, to będziemy to robić 
- powiedział wiceminister Tobiszowski 
podczas konferencji prasowej w Kato-
wicach.

Chce we wrześniu spotkać się ze 
stroną społeczną i z zarządem PGG, aby 
przedyskutować sprawę ruchu Śląsk. 
Wiceszef resortu energii jako przykład 
wskazał Sośnicę w Gliwicach. Kopalnia 
miała trafić do SRK, ale dzięki progra-
mowi naprawczemu zakład ma szansę 
funkcjonować jeszcze przez kilka lat. 
Ostateczna decyzja dotycząca funkcjo-
nowania kopalni Sośnica w strukturach 
PGG zostanie podjęta w drugiej połowie 
2018 roku. Będzie uzależniona od wyni-
ków i oceny rentowności kopalni.

Źródło: nettg.pl

WIELu górników decyduje się na wcześniejsze odejście z pracy w kopalni i skorzystanie z oferty urlopu górniczego lub jedno-
razowej odprawy. O ile może to być korzystne dla tych górników, którzy z tych rozwiązań korzystają, to już z punktu widzenia 
branży górniczej są to działania niekorzystne. 
- Jednorazowe odprawy i ur-
lopy górnicze są dobrym rozwiąza-
niem, ale tylko dla tych górników, 
którzy ze względu na zły stan zdro-
wia nie mogą już dłużej pracować. 
Jeżeli górnicy stracili swoje zdro-
wie na kopalni, to powinni mieć 
możliwość skorzystania z tego typu 
osłon. W każdym innym przypad-
ku jednorazowe odprawy i urlopy 
górnicze nie mają sensu – mówi 
jasno Kazimierz Grajcarek, prze-
wodniczący Krajowego Sekretaria-
tu Górnictwa i Energetyki NSZZ 
Solidarność. 

Lepiej pracować
Podpowiada, że jeżeli nie ma 

miejsca pracy dla górników na 
kopalniach, to powinien zostać 
stworzony szeroki program szkole-
niowy, który pozwoliłby górnikom 
na przekwalifikowanie i zdobycie 
innego zawodu, co pomogłoby zna-
leźć miejsce pracy w innej branży.  

Zdarzają się przypadki, że ja-
kiejś kopalni kończą się złoża wę-
gla, więc nie ma innej możliwości, 
niż zamknięcie takiego zakładu. 
Wielu górnikom z takiej kopalni 
często pozostaje do emerytury tyl-
ko rok lub dwa i właśnie do nich są 
kierowane takie oferty jak urlop 
górniczy i jednorazowa odprawa. 

- Nie jestem zwolennikiem tego 
typu odpraw. Każdy kto zatrudnia 
się w kopalni wie, że kopalnia jest 
organizmem żywym i, że kiedyś 
wydobycie się skończy. Dziś sytu-
acja jest jednak nieco inna, ponie-
waż pomimo, że złoża węgla się nie 
kończą, to likwiduje się kopalnie. I 
to jest zły pomysł. Nie dość, że mar-
nujemy złoże, to dodatkowo jeszcze 
marnujemy ludzki potencjał – pod-
kreśla Kazimierz Grajcarek.

W przypadku zamykania nie-
których kopalń górnicy dostają 
ofertę pracy na innej kopalni, czę-
sto leżącej dalej od ich domu. 

- Pracownicy nie muszą mieć 
pod nosem swojej kopalni, sam do-
jeżdżałem do kopalni wiele kilome-
trów do pracy, podobnie jak wielu 
innych górników. Zawsze praca jest 
lepsza dla człowieka niż pobieranie 
zasiłków, no chyba, że mu zdrowie 
na to nie pozwala – odpowiada Ka-
zimierz Grajcarek.

Brakuje pracowników
Z wielu kopalń dobiegają gło-

sy, że brakuje fachowców i ludzi z 
doświadczeniem. Tu mamy więc 
sprzeczność. Z jednej strony za-
chęca się ludzi, aby dobrowolnie 
odchodzili z pracy w kopalniach a 
jednocześnie na kopalniach braku-
je fachowców.  Młodzi górnicy nie 
mają się od kogo uczyć, ponieważ 
starszych górników nie ma. 

- Każdy z nas jak zaczynał pracę 
to uczył się od starszych kolegów, to 
jest normalne. Odprawy i urlopy to 
marnowanie potencjału ludzkiego - 
przekonuje Kazimierz Grajcarek.

Zwraca uwagę, że doświadczo-
nym pracownikom należy zapro-
ponować dobre warunki pracy i za-
pewnić szansę przepracowania do 
emerytury, korzystać z ich wiedzy i 
doświadczenia

- Zawsze namawiałem rządzą-
cych, aby nie likwidowali miejsc 
pracy. Jeżeli chcemy rozwijać pol-
skie górnictwo, to musi się ono 
opierać na dobrych fachowcach, 
górników trzeba więc zachęcać do 
tego, aby zostawali na kopalniach a 
nie z nich odchodzili – dodaje Kazi-
mierz Grajcarek.

Jego zdaniem rząd nie dopraco-
wał koncepcji urlopów górniczych i 
jednorazowych odpraw. 

- Rozmawiałem o tym z mini-
strem energii Krzysztofem Tchó-
rzewskim i wiceministrem energii 
Grzegorzem Tobiszowskim i mó-
wiłem im, że trzeba to dopracować 
– informuje Kazimierz Grajcarek.

Wielu górników korzysta z moż-
liwości urlopów i odpraw. To nie 
powinno dziwić, ponieważ niemal 
codziennie słyszą w wielu mediach 
opinie mówiące, że górnictwo nie 
ma przed sobą dobrych perspek-
tyw i szans na rozwój. Z pewnością 
niektórzy górnicy mają umówio-
ne nowe miejsca pracy w innych 
branżach, więc z tych możliwości 
korzystają, ale z punktu widzenia 
interesów branży górniczej nie jest 
to najlepsze rozwiązanie, ponieważ 
tracimy pracowników z dużą wie-
dzą i doświadczeniem. 

Nowi pracownicy
Wraz z odejściami z pracy do-

świadczonych pracowników spółki 
węglowe  starają się zapewnić sobie 
dopływ młodych pracowników. Po 

kilkuletniej przerwie znów rozpo-
częła się ściślejsza współpraca firm 
węglowych ze szkołami, zarówno 
średnimi jak i wyższymi.  Obecnie 
np. tylko PGG współpracuje z 14 
organami prowadzącymi szkoły, 
gdzie kształcona jest młodzieży w 
zawodach górniczych.

- Z przeprowadzonych analiz 
poziomu odejść pracowników na 
emerytury, struktury wiekowej i 
stażu pracy pracowników PGG wi-
dzimy potrzebę dalszej kontynuacji 
współpracy z placówkami oświa-
towymi, które są dobrze przygoto-
wane do kształcenia młodzieży w 
zawodach górniczych – podkreśla 
PGG. 

Doprecyzowywane są zasady 
tej współpracy  w zakresie naboru 
uczniów na kolejne lata, tak aby po 
ukończeniu edukacji zapewnić im 
zatrudnienie w kopalniach wcho-
dzących w struktury PGG.

PGG nawiązała także współpra-
cę z Politechniką Śląską – Wydzia-
łem Górnictwa i Geologii w zakre-
sie zapewnienia studentom praktyk 
zawodowych, a także w przyszłości 
staży absolwenckich i w dalszej ko-
lejności zatrudniania – w miarę po-
siadanych możliwości. Współpraca 
obejmuje także opiekę nad studen-
tami piszącymi prace dyplomowe 
polegającą na udostepnieniu im 
materiałów źródłowych i bazowa-
niu na doświadczeniach nabytych 
w czasie praktyk odbywanych na 
kopalniach wchodzących w struk-
tury naszej spółki.

Podobne umowy o współpracy 
ze szkołami średnimi i uczelniami 
wyższymi mają także JSW i Bog-
danka. 

Większa efektywność
Od dawna widać na kopalniach, 

że zmniejsza się ilość górników. 
Na pewno więcej ich nie będzie. 
Wszystkie spółki węglowe: PGG, 
JSW i Bogdanka zakładają optyma-
lizację organizacji i czasu pracy, po-
prawę rentowności i efektywniej-
szego wykorzystywania zasobów. 

- PGG musi zwiększyć wydaj-
ność, konkurencyjność, rozwinąć 
sprzedaż i stać się nowoczesną firmą 
o mocnych podstawach ekonomicz-
nych – podkreślał minister energii 
Krzysztof Tchórzewski podczas pre-
zentacji nowej strategii PGG. 

To wszystko można powtórzyć 
w przypadku pozostałych spółek 
węglowych. 

W strategii PGG założono obni-
żenie jednostkowego gotówkowego 
kosztu węgla z 239 zł za tonę w 2017 
do 203 zł w roku 2030. Oczywiście 
trudno prognozować, jakie będą 
szczegółowe koszty wydobycia wę-
gla za kilkanaście lat, ale na pewno 
wszystkie zarządy wszystkich spó-
łek węglowych będą dążyły do tego, 
aby koszty wydobycia zmniejszać i 
zwiększać efektywność pracowni-
ków. Być może w podnoszeniu efek-
tywności pracy pomocna okaże się 
wymiana kadr, która obecnie na-
stępuje w górnictwie. Niezależnie 
jednak od ilości nowych pracow-
ników i nowych, wydajniejszych 
maszyn pewne jest to, że w kopal-
niach potrzebni są także doświad-
czeni pracownicy, których należy 
zachęcać do tego, aby pracowali jak 
najdłużej. 

Igor D. Stanisławski

Niezależnie od ilości nowych pracowników i nowych, wydajniejszych maszyn pewne jest to, że w kopalniach potrzebni są także 
doświadczeni pracownicy, których należy zachęcać do tego, aby pracowali jak najdłużej.
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Zawłaszczanie symboli

Stanowisko Prezydium Komisji Krajowej
ws. zaproszenia na uroczystości sierpniowe 
ze strony KOD

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” uznaje skierowanie zaprosze-
nia do naszego Związku na uroczystości rocznicy sierpnia 1980 r. przez pomor-
ski Komitet Obrony Demokracji za bezczelną prowokację. To zdumiewające, że 
zaprasza się jubilata na jego własne urodziny i to w sytuacji, gdy ów jubilat od 30 
lat niezmiennie organizuje swoje obchody.

Można w tym miejscu postawić pytanie: gdzie były osoby tworzące KOD, tak 
troskliwie pochylające się dzisiaj nad „Solidarnością”, gdy związkowcy samot-
nie za składkowe pieniądze wznosili pomniki i organizowali uroczystości ku czci 
pomordowanych i szykanowanych. Gdzie były te osoby, gdy podczas protestów 
strzelano do członków „Solidarności”, upominających się o realizację postulatów 
sierpniowych? Dzisiaj, gdy wreszcie są one realizowane, te środowiska nagle się 
uaktywniły, maszerując ramie w ramię z liberałami, którzy postulaty sierpniowe 
przez lata systematycznie deptali.

Jak pogodzić świętowanie rocznicy sierpnia 1980 r. z Nowoczesną, która jako 
jedną z pierwszych inicjatyw ustawodawczych postulowała likwidację związków 
zawodowych, lub z Platformą Obywatelską, która m.in. wydłużyła wiek emery-
talny? I wreszcie jak można stać ramię w ramię z ludźmi, którzy dopuścili do 
rozgrabienia majątku narodowego?

Tegoroczne centralne uroczystości 37. rocznicy narodzin Niezależnego 
Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” odbędą się w Lubinie. To 
w związku z 35. rocznicą krwawych wydarzeń lubińskich z 1982 r. będziemy 
przypominać ofiary tych ludzi, którzy tak chętnie zasilają dzisiaj szeregi KOD-u. 
Mamy tu na myśli tak widocznych i aktywnych prominentnych działaczy KOD 
jak byli SB-cy, funkcjonariusze WSI, TW i liczni przedstawiciele resortowej 
PRL-owskiej nomenklatury. Słowem: nie potrafimy sobie wyobrazić wspólnego 
świętowania z ludźmi, dla których refleksją nie jest słowo przepraszam, a jedynie 
rozpacz, że nie da się wyżyć za 2 tys. po zmniejszeniu SB-eckiej emerytury.

NSZZ „Solidarność”, który powstał w następstwie podpisania porozumień sier-
pniowych i nieprzerwanie funkcjonuje do dzisiaj, jest depozytariuszem i kontynua-
torem sierpniowego dziedzictwa. Jak co roku organizuje w całej Polsce uroczystości, 
które jak zawsze w „Solidarności” zaczynają się od mszy świętej. W Gdańsku 31 
sierpnia odbędzie się Msza Św. w Bazylice Św. Brygidy, a po niej tradycyjnie ucz-
estnicy przemaszerują pod historyczną Bramę nr 2 Stoczni Gdańskiej, gdzie złożą 
kwiaty. Na te uroczystości nigdy nie wysyłaliśmy i nie wysyłamy zaproszeń do 
kościoła na mszę św. każdy ma prawo wejść i w niej uczestniczyć. Każdy ma też 
prawo składać kwiaty. Tak będzie również w tym roku.

Każdy ma prawo manifestować, świętować i korzystać z wolności słowa. 
Jednak jeśli ktokolwiek przy okazji naszych uroczystości będzie nam to prawo 
próbował ograniczać ostrzegamy, że zdecydowanie się temu przeciwstawimy.

 Gdańsk, 17 sierpnia 2017 r.

GDAŃSK Kontrowersje wokół obchodów sierpniowych

komisJa Zakładowa NSZZ 
„Solidarność” Stoczni Gdańskiej 
zwróciła się do wojewody o „rozpa-
trzenie działań prawnych” zabez-
pieczających organizowane przez 
Związek obchody 37. rocznicy pod-

pisania porozumień sierpniowych. 
Zdaniem związkowców organizacja 
manifestacji pomorskiego oddzia-
łu Komitetu Obrony Demokracji w 
tym samym czasie zagroziłaby bez-
pieczeństwu publicznemu.

Program uroczystości 
w Jastrzębiu

Zbliża się 37. rocznica podpisania 
Porozumienia Jastrzębskiego. Z tej 
okazji 3 września o godzinie 9.30 w 
jastrzębskim kościele pw. Najświętszej 
Maryi Panny Matki Kościoła („na gór-
ce”) odprawiona zostanie uroczysta 
msza święta. Następnie uczestnicy 
obchodów przejadą przed Pomnik Po-
rozumienia Jastrzębskiego. Tam, po 
11., złożą kwiaty, oddając cześć gór-
nikom, którzy 3 września 1980 roku 
zakończyli prowadzony strajk (zawar-
te wówczas porozumienie umożliwiło 
legalizację NSZZ „Solidarność”).

do dzisiaj, będąc depozytariuszem i 
kontynuatorem sierpniowego dzie-
dzictwa.

- Każdy ma prawo manifesto-
wać, świętować i korzystać z wolno-
ści słowa. Jednak jeśli ktokolwiek 
przy okazji naszych uroczystości 
będzie nam to prawo próbował 
ograniczać ostrzegamy, że zdecy-
dowanie się temu przeciwstawimy 
- zapowiedziało Prezydium KK.

Sytuację skomentował rzecznik 
prasowy Komisji Krajowej Marek 
Lewandowski.

- Zrobienie manifestacji, zablo-
kowanie nam dostępu do bramy nr 
2, gdzie od 30 lat składamy kwiaty, 
jest właśnie odbieraniem nam wol-
ności i prawa do własnego święto-
wania - powiedział dziś na antenie 
radiowej Jedynki.

Jego zdaniem zgoda na organi-
zację dwóch zgromadzeń w jednym 
miejscu i o tej samej porze była po-
sunięciem nieodpowiedzialnym.

- Prezydent Adamowicz poka-

zał, że tak naprawdę nie nadaje 
się do funkcji, którą sprawuje. (...) 
Podjął decyzję bardzo nierozsądną 
i tak naprawdę stworzył poważne 
zagrożenie w tym miejscu - ocenił 
rzecznik.

Chwilę później podkreślił, że 
Związek nie wyobraża sobie świę-
towania rocznicy podpisania po-
rozumień sierpniowych z ludźmi, 
którzy te porozumienia depczą.

- Mówię tu o politykach PO, 
która wydłużała wiek emerytalny 
i która demolowała kodeks pracy. 
Mówię tu o politykach Nowoczes-
nej, którzy - jako jedną z pierw-
szych - złożyli w Sejmie ustawę de 
facto likwidującą związki zawodo-
we. Mówię tu o całej grupie bardzo 
widocznych, medialnych postaci 
jak pułkownik Mazguła czy ten roz-
płakany, biedny esbek, który nie 
potrafi sobie wyobrazić, jak za 2 ty-
siące złotych obniżonej emerytury 
będzie w stanie przeżyć - zaznaczył 
Marek Lewandowski.

WIELE wskazuje na to, że organizowane przez NSZZ „Solidarność” gdańskie obchody 37. rocznicy podpisania porozumień 
sierpniowych 1980 roku będą miały tradycyjny przebieg, mimo prowokacji ze strony organizacji noszącej nazwę Komitet 
Obrony Demokracji (KOD). jej działacze chcieli zorganizować wiec w tym samym czasie (31 sierpnia) i tym samym miej-
scu (plac przed historyczną bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej), co „Solidarność”. Plany KOD pokrzyżował wojewoda pomorski 
Dariusz Drelich.

Dariusz Drelich podzielił tę ar-
gumentację. Uchylił decyzję prezy-
denta Gdańska Pawła Adamowicza 
(Platforma Obywatelska) dotyczą-
cą organizacji wiecu przez KOD. 
Jednocześnie uznał odbywające 
się od lat związkowe uroczystości 
upamiętniające podpisanie poro-
zumień sierpniowych za imprezę 
cykliczną. Wydał również admini-
stracyjną zgodę, by Zarząd Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 
organizował obchody na placu So-
lidarności w dniu 31 sierpnia przez 
kolejne 3 lata - począwszy od 31 
sierpnia 2017 r. - między godziną 
12. a 19.30.

Prowokacyjne gesty ze strony 
Komitetu mają miejsce od ponad 
tygodnia.

17 sierpnia Prezydium Komisji 
Krajowej (KK) Związku przyję-
ło pisemne stanowisko dotyczące 
wystosowania zaproszenia do „So-
lidarności” na uroczystości roczni-
cowe przez pomorski KOD.

- To zdumiewające, że zaprasza 
się jubilata na jego własne urodzi-
ny i to w sytuacji, gdy ów jubilat od 
30 lat niezmiennie organizuje swo-
je obchody. (...) Można w tym miej-
scu postawić pytanie: gdzie były 
osoby tworzące KOD, tak trosk-
liwie pochylające się dzisiaj nad 
„Solidarnością”, gdy związkowcy 
samotnie za składkowe pieniądze 
wznosili pomniki i organizowali 
uroczystości ku czci pomordowa-
nych i szykanowanych. Gdzie były 
te osoby, gdy podczas protestów 
strzelano do członków „Solidarno-
ści”, upominających się o realizację 
postulatów sierpniowych? Dzisiaj, 
gdy wreszcie są one realizowane, 
te środowiska nagle się uaktyw-
niły, maszerując ramie w ramię z 
liberałami, którzy postulaty sierp-
niowe przez lata systematycznie 
deptali - oświadczyły najwyższe 
władze Związku.

Przypomniano, że NSZZ „So-
lidarność” powstał w następstwie 
podpisania porozumień sierpnio-
wych i nieprzerwanie funkcjonuje 
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 LW „BOGDANKA” SA

Rozmowy momentami trudne
Związkowcy z Lubelskiego Węgla (LW) „Bogdanka” SA, członkowie Rady Nadzorczej i przedstawiciele kierownictwa firmy prowadzą rozmowy na temat 
odstąpienia od decyzji dotyczącej objęcia Spółki zapisami Kodeksu Grupy Kapitałowej (GK) Enea. Zdaniem strony społecznej Kodeks daje możliwość bezpo-
średniego zarządzania „Bogdanką” przez poznańską centralę Enei. Taki model podejmowania decyzji jest dla związkowców niedopuszczalny, zwłaszcza w 
odniesieniu do notowanej na giełdzie spółki akcyjnej.

- ŁAD korporacyjny GK Enea dałoby 
się może zastosować wobec spółek 
z o.o. Jeśli natomiast chodzi o spółkę 
publiczną notowaną na giełdzie, wy-
prowadzanie kompetencji w zakresie 
zarządzania poza organy statutowe 
takiego podmiotu jest - w moim głębo-
kim przekonaniu - niezgodne z prawem 
- twierdzi wiceprzewodniczący Komisji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność” LW 
„Bogdanka” SA Konrad Gardyga. - Nie 
można doprowadzać do sytuacji, w 
której spółką akcyjną kierowałby jakiś 
nieformalny ośrodek zlokalizowany 
poza nią. Enea chciałaby zarządzać 
„Bogdanką” poprzez tak zwane piony i 
komitety zarządcze. Problem w tym, że 
taki pion miałby pełną władzę nad LW 
„Bogdanka” SA, nie ponosząc zarazem 
żadnej odpowiedzialności za podejmo-
wane decyzje. Do tego dochodzi jesz-
cze jedna kwestia - panowie prezesi z 

Enei zasiadają w komitetach zarząd-
czych, co oznacza, że prowadzą spra-
wy Spółki, będąc jednocześnie człon-
kami Rady Nadzorczej LW „Bogdanka” 
SA; pełnią funkcje zarządcze i zarazem 
nadzorują swoją własną pracę. Mamy 
zatem konflikt kompetencyjny, a więc 
sytuację niezgodną z przepisami obo-
wiązującego Kodeksu spółek handlo-
wych - podkreśla.

Formalnie ład korporacyjny GK 
Enea został wprowadzony uchwałami 
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania 
Akcjonariuszy 17 sierpnia 2016 roku. 
Pod dyktando Enea SA do Statutu LW 
„Bogdanka” SA wpisano wówczas 
między innymi budzący kontrowersje 
§ 4 pkt. 1: „Celem Spółki jest prowa-
dzenie działalności ukierunkowanej 
na realizację misji i strategii Grupy 
ENEA determinujących interes Grupy 
ENEA”.

Przypomnijmy, że przeciwko sto-
sowaniu Kodeksu GK Enea wypowie-
dzieli się już sami górnicy. 97 procent 
uczestników przeprowadzonego 12 
lipca referendum pracowniczego po-
parło ewentualny strajk, gdyby od 
kontrowersyjnych zapisów nie udało 
się odstąpić. Głosujący odpowiadali 
na dwa pytania: „czy sprzeciwiasz się 
stosowaniu w LWB Kodeksu GK Enea, 
który powoduje, że wszystkie decyzje 
dotyczące LWB (w tym poziomu wy-
nagrodzeń i zatrudnienia) zapadają w 
Poznaniu” i „czy godzisz się na pod-
jęcie akcji protestacyjnej przeciw sto-
sowaniu Kodeksu GK Enea, zgodnie z 
prawem do strajku włącznie”.

31 lipca związkowcy z „Bogdanki” 
wystosowali pismo do Ministra Ener-
gii, podtrzymując stanowisko swoje i 
całej załogi. Tezy tam zawarte uzyska-
ły pisemne poparcie między innymi 

Wojewody Lubelskiego i niektórych 
parlamentarzystów z zaangażowanym 
w sprawę posłem Prawa i Sprawied-
liwości Arturem Soboniem na czele. 
Ponadto 4 sierpnia do Zarządu LW 
„Bogdanka” SA trafiło pismo opatrzo-
ne tytułem „Wezwanie do zaprzestania 
naruszania uprawnień Związków Za-
wodowych”.

Efektem wystąpień strony spo-
łecznej było zalecenie Rady Nadzor-
czej LW „Bogdanka” SA dla Zarządu, 
aby ten jak najszybciej rozwiązał spór 
w drodze dialogu ze związkami zawo-
dowymi.

Po wymianie korespondencji po-
między przedstawicielami załogi a kie-
rownictwem firmy 7 sierpnia doszło do 
pierwszego spotkania obydwu stron. 
Kolejne odbyło się 22 sierpnia.

- Zwłaszcza to drugie spotka-
nie miało charakter merytoryczny, 

choć - ze względu na stopień złożo-
ności sprawy - nie doprowadziło do 
wypracowania wiążących postano-
wień. Rozmowy będą kontynuowa-
ne najprawdopodobniej 5 września 
- mówi Konrad Gardyga. - Obecnie 
prowadzimy prace nad wariantami 
sposobu wprowadzenia zmian, które 
oznaczałyby cofnięcie decyzji wpro-
wadzającej w LW „Bogdanka” SA ład 
korporacyjny Grupy Enea. O szcze-
gółach nie chciałbym jednak mówić, 
bo negocjacje momentami są bardzo 
trudne. Do tego wciąż trwają, finalny 
kształt ewentualnego porozumienia 
pozostaje zatem sprawą otwartą. 
Trudno powiedzieć, czy porozumienie 
w ogóle zostanie zawarte, choć bar-
dzo byśmy chcieli, żeby tak się stało 
- podsumowuje.

MJ

Rocznica sierpniowego zrywu
MIjA 37 lat od chwili, gdy robotnicze protesty przeciwko sytuacji w zakładach pracy, ale również w obronie wartości takich 
jak wolność słowa czy wyznania, doprowadziły do podpisania czterech porozumień i powstania Niezależnego Samorządnego 
Związku Zawodowego „Solidarność”.

DzieŃ SoLiDArnoŚCi i woLnoŚCi

31 sierPnia 1980 roku 
reprezentujący pracow-
ników kilkuset gdańskich 
przedsiębiorstw i instytucji 
Międzyzakładowy Komitet 
Strajkowy doprowadził do 
podpisania Porozumienia 
Gdańskiego. W 2005 r. Sejm 
zdecydował, że 31 sierpnia 
będzie świętem państwowym 
- Dniem Solidarności i Wol-
ności upamiętniacym poko-
jowy zryw Polaków przeciw-
ko nieludzkiemu ustrojowi 
narzuconemu przez radzie-
ckiego okupanta.

Pierwsze niepokoje spo-
łeczne wybuchły w Mielcu. Z 
początkiem lipca 1980 r. pra-
cownicy Wytwórni Sprzętu 
Komunikacyjnego „PZL-
Mielec” rozpoczęli strajk bę-
dący wyrazem niezadowole-
nia wobec pogarszającej się 
sytuacji gospodarczej kraju. 
8 lipca przeciwko podwyż-
kom cen żywności i fatalnym 
warunkom pracy zaprotesto-
wali pracownicy Wydziału 
Obróbki Mechanicznej za-
kładów lotniczych w Świd-
niku. Do akcji przyłączyli się 

pracownicy innych zakładów, 
wśród nich kolejarze, którzy 
zasłynęli przyspawaniem lo-
komotyw do torów. 18 lipca 
strajkowało 70 zakładów Lu-
belszczyzny.

Świdnicki protest zakoń-
czyło podpisanie porozu-
mienia z 19 lipca. Niewiele 
jednak dało uzgodnienie 
przyjęte przez uczestników 
strajku i członków delega-
cji rządowej, że informacja 
o zdarzeniach nie wypłynie 
poza region. Fala protestów 
ogarnęła kolejne ośrodki.

14 sierpnia funkcjonujące 
od 1978 r. w Gdańsku Wolne 
Związki Zawodowe Wybrze-
ża zażądały między innymi 
przywrócenia do pracy zwol-
nionej na pięć miesięcy przed 
osiągnięciem wieku emery-
talnego suwnicowej Anny 
Walentynowicz oraz Lecha 
Wałęsy, podwyżek płac i wy-
budowania pomnika ku czci 
ofiar komunistycznej zbrodni 
na Wybrzeżu z grudnia 1970 
r. 16 sierpnia powołano Mię-
dzyzakładowy Komitet Straj-
kowy (MKS). 17 sierpnia MKS 
przedstawił słynną listę 21 
postulatów, z których najważ-
niejszym stała się możliwość 
zakładania niezależnych od 
władzy związków zawodo-
wych. Tydzień później MKS 
zrzeszał pracowników niemal 
400 gdańskich zakładów pra-
cy, a rząd zdecydował się na 
rozmowy. Na czele delegacji 
rządowej stanął wicepremier 
Mieczysław Jagielski. W trak-
cie rozmów do strajkujących 
w Gdańsku dołączyli przed-
stawiciele niemal 200 strajku-
jących zakładów ze Szczecina, 
gdzie również powstał MKS.

25 sierpnia odblokowa-
no wstrzymaną wcześniej 
komunikację telefoniczną z 
resztą kraju, a stoczniowców 
wsparli pracownicy innych 
branż, również górnicy.

Do podpisania porozu-
mień kończących strajki do-

szło 30 sierpnia w Szczeci-
nie, 31 sierpnia w Gdańsku, 3 
września w Jastrzębiu-Zdro-
ju i 11 września w Dąbrowie 
Górniczej. Do dziś trwają 
spory, które z nich było naj-
ważniejsze.

- W Porozumieniu Szcze-
cińskim mówiono jedynie 
o możliwości powstawania 
- i to tylko w strajkujących 
zakładach - „samorządnych 
związków zawodowych, któ-
re będą miały socjalistyczny 
charakter”. Zapis o „nieza-
leżnych od partii i praco-
dawców wolnych związkach 
zawodowych” pojawił się 
dopiero w Gdańsku. Poro-
zumienie Gdańskie, o czym 
niewielu pamięta, miało jed-
nak formalnie charakter re-
gionalny. Mowa była w nim 
bowiem o utworzeniu „jed-
nego związku lub zrzeszenia 
w skali Wybrzeża”. Z kolei 
porozumienie w Jastrzębiu 
dotyczyło przede wszystkim 
górników. Dopiero w Kato-
wicach [Hucie „Katowice” 
- przyp. red. SG] udało się 
uzyskać gwarancje organizo-
wania wolnych związków w 
skali całego kraju - zwracał 
uwagę socjolog Tomasz Żu-
kowski.

Nie ulega jednak wątpli-
wości, że wszystkie cztery 
porozumienia przyczyniły 
się do powstania pierwszej 
po II wojnie światowej nie-

zależnej od władzy organiza-
cji, która miała na celu prze-
de wszystkim obronę praw 
pracowniczych. Wkrótce 
lokalne komitety strajkowe 
przekształciły się wkrótce w 
organizacje regionalne i za-
kładowe nowego Niezależne-
go Samorządnego Związku 
Zawodowego „Solidarność”. 
10 listopada 1980 r. licząca 
około 10 milionów członków 
„Solidarność” została zareje-
strowana przez Sąd Okręgo-
wy w Warszawie.

Organizowane co roku 
przez NSZZ „Solidarność” 
centralne obchody rocznico-
we tamtych wydarzeń odbę-
dą się w Lubinie (Region Za-
głębie Miedziowe). Właśnie 
tam, 31 sierpnia 1982 r., pod-
czas manifestacji związa-
nej z 2. rocznicą podpisania 
porozumień sierpniowych, 
doszło do zbrodni, za którą 
odpowiadają komunistyczne 
władze. W wyniku działań 
funkcjonariuszy milicji oraz 
Zmotoryzowanych Odwo-
dów Milicji Obywatelskiej 
od kul zginęło trzech de-
monstrantów (Michał Ada-
mowicz, Andrzej Trajkow-
ski i Mieczysław Poźniak), 
a kilkadziesiąt osób zostało 
rannych. Uroczystości ma 
zaszczycić swoją obecnością 
prezydent Andrzej Duda.

MJ

Krzysztof Raczkowiak, lubiński fotografik i fotoreporter zrobił około 200 zdjęć z wydarzeń lubińskich. Wśród nich i to 
najsłynniejsze, na którym grupa mężczyzn w biegu unosząca nieprzytomnego, rannego śmiertelnie w głowę, 28-let-
niego Michała Adamowicza.
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Wciąż wiele niewiadomych 
W OStAtNICH tygodniach pojawiło się wiele niepokojących sygnałów pokazujących, że zapowiadana od 
dawna polityka energetyczna Polski wciąż rodzi się w bólach i nie należy jej się szybko spodziewać. 

poLiTyKA enerGeTyCznA poLSKi

bardzo wiele sprzecznych infor-
macji dotyczy energetyki jądrowej 
w Polsce i tego, czy należy ją rozwi-
jać czy nie. Sprawa energetyki ją-
drowej jest dowodem, że w rządzie 
zderzają się pomysły przeciwników 
i zwolenników tej technologii. Do 
zwolenników energetyki jądrowej 
należy minister energii Krzysztof 
Tchórzewski i wicepremier, mini-
ster rozwoju Mateusz Morawiecki, 
jej wielkim przeciwnikiem jest na-
tomiast minister środowiska Jan 
Szyszko. Nic nie wiadomo jaki po-
gląd ma w tej kwestii premier Beata 
Szydło, ponieważ nigdy publicznie 
jednoznacznie w tej kwestii się nie 
wypowiadała. 

Elektrowni jądrowej, na razie, 
nie ma

W mediach pojawiły się już in-
formacje, że decyzja o budowie 
elektrowni jądrowej w Polsce już za-

warianty miksu energetycznego mu-
simy jednak brać pod uwagę kwestie 
związane z wymogami unijnymi w 
zakresie ograniczenia emisji dwu-
tlenku węgla. Dlatego w naszym 
miksie energetycznym należałoby 
uwzględnić pracujące stabilne źród-
ło zeromemysyjne. Jest nim bez 
wątpienia elektrownia jądrowa - za-
uważa Krzysztof Tchórzewski. 

Zapewnia przy tym, że Mini-
sterstwo Energii śledzi rynek i po-
jawiające się  propozycje technolo-
giczne. 

- Analizujemy i przyglądamy się 
różnym rozwiązaniom, czego przy-
kładem są wyjazdy studyjne na-
szych specjalistów do Chin, Korei, 
Szwecji czy Stanów Zjednoczonych 
– przypomina Tchórzewski. 

Zaznacza ponadto, że spółka 
PGE EJ1 prowadzi badania środo-
wiskowe w dwóch potencjalnych 
lokalizacjach elektrowni jądrowej 
w województwie pomorskim: Lu-
biatowo-Kopalino (gm. Choczewo) 
i Żarnowiec (gm. Krokowa i gm. 
Gniewino). 

- Ewentualna lokalizacja inwe-
stycji – jeśli zapadnie decyzja o jej 
realizacji - zostanie wybrana po za-
kończeniu tych badań. Nie są roz-
ważane obecnie inne lokalizacje dla 
pierwszej elektrowni jądrowej w 
Polsce – podkreśla Krzysztof Tchó-
rzewski. 

Wielu ekspertów podkreśla, że 
jednoznaczna decyzja o budowie 
– lub nie – elektrowni jądrowej po-
winna zapaść jak najszybciej. Na-
wet jeżeli decyzja o budowie zapad-
nie w ciągu najbliższych tygodni o 
elektrownia nie zostanie oddana 
wcześniej niż za ok. 15 lat. 

Węgiel brunatny w zagrożeniu
Jeszcze większe niewiadome 

związane są z węglem brunatnym, 
z którego w Polsce produkuje się 
obecnie ok. 33 proc. energii elek-
trycznej. Nie wykluczone, że udział 
ten będzie stale spadał, a będzie 
tak m.in. z powodu zczerpywania 
obecnie pracujących odkrywek 
węgla brunatnego i niemożliwości 
budowy nowych. W Polsce energię 
elektryczną z węgla brunatnego 

produkują dwie grupy: kontrolo-
wana przez Skarb Państwa PGE i 
kontrolowana przez Zygmunta So-
lorz-Żaka (właściciela Polsatu) ZE 
PAK. Obie te grupy mają kłopoty z 
budową nowych odkrywek.  

PGE stara się o koncesję na 
wydobycie węgla ze złoża Złoczew, 
od którego zależy przyszłość naj-
większej polskiej elektrowni – czy-
li Elektrowni Bełchatów. Obecnie 
elektrownia zasilana jest węglem 
z odkrywki Szczerców, jednak ok. 
roku 2032-35 węgiel tam się skoń-
czy i konieczna jest budowa nowej 
odkrywki. Ostatecznych decyzji o 
budowie odkrywki jeszcze nie ma, 
ponieważ PGE nie ma nawet konce-
sji na wydobycie. 

Z informacji PGE wynika, że 
najpóźniej decyzje o budowie ko-
palni Złoczew mogą zapaść ok. roku 
2024-25, ale pod warunkiem, że do 
tego czasu uda się przygotować całą 
niezbędną dokumentację prawną. 
Przed prawnikami jest więc kilka 
lat poważnych wyzwań. 

Innym, ale w zasadzie tylko 
teoretycznym, pomysłem jest bu-
dowa kopalni węgla brunatnego i 
elektrowni Gubin. Tym projektem 
także zajmuje się PGE. Wydaje się, 
że projekt ten nigdy nie zostanie 
zrealizowany. Powodów jest kilka: 
po pierwsze byłby on bardzo kosz-
towny, liczony w wielu miliardach 
złotych, po drugie, polityka energe-
tyczna Unii Europejskiej nie sprzy-
ja inwestycjom w źródła emisyjne, a 
takim są elektrownie na węgiel bru-
natny. Po trzecie, w regionie istnieje 
duży opór społeczny przeciwko tej 
inwestycji. 

Opór miejscowej ludności stoi 
także na przeszkodzie budowy od-
krywki Ościsłowo, która jest nie-
zbędna do dalszego funkcjonowa-
nia Elektrowni Pątnów, wchodzącej 
w skład grupy ZE PAK. Obecnie 
trwa batalia prawna w tej sprawie.

Sektor węgla brunatnego, choć 
znacznie mniej medialny niż gór-
nictwo węgla kamiennego, jest 
również bardzo ważny dla polskiej 
energetyki, dlatego również powi-
nien  mieć swoje odpowiednie miej-
sce w przyszłym miksie energetycz-
nym polski. 

Gdyby pojawił się dokument „po-
lityka energetyczna Polski” a w nim 
byłby czytelny zapis o dużej roli wę-
gla brunatnego, to z pewnością było-
by to pomocne dla PGE i ZE PAK. 

Z medialnych spekulacji wyni-
ka, że Ministerstwo Energii planu-
je, aby „Polityka energetyczna Pol-
ski” obejmowała lata do roku 2040. 
Krótsza perspektywa, np. do 2030, 
jest zbyt krótka, w takim okresie 
trwa budowa elektrowni (od pomy-
słu, poprzez przygotowanie, projek-
towanie i fizyczną budowę do chwili 
oddania do użytku). 

Z Ministerstwa Energii po-
jawiają się na razie tylko ogólne 
zapowiedzi, co do kształtu tego 
dokumentu. Przypomnijmy de-
klarację Grzegorza Tobiszowskie-
go, wiceministra energii, z po-
przedniego numeru „Solidarności 
Górniczej”, zdaniem którego w 
2030 r. udział węgla kamiennego 
i brunatnego w miksie energetycz-
nym Polski wyniesie minimum 
60 proc. Pozostała część energii 
będzie produkowana w odnawial-
nych źródłach energii (OZE) oraz 
w źródłach gazowych. Nie wyklu-
czone są inwestycje w elektrownie 
jądrowe. Nadal czekamy jednak 
na konkrety. 

Igor D. Stanisławski

padła. Szybko zaprzeczyło jednak 
Ministerstwo Energii. 

- Wielokrotnie już podkreśla-
łem, że budowa elektrowni jądro-
wej w Polsce to jeden ze scenariu-
szy rozwoju polskiej energetyki i 
polskiego miksu energetycznego, 
który poważnie rozważamy w Mi-
nisterstwie Energii. Jednocześnie 
podkreślam, że do tej pory nie zo-
stała podjęta ostateczna decyzja 
w tej sprawie– zaznacza Krzysztof 
Tchórzewski, minister energii.  

Szef resortu energii zwraca 
również uwagę, że decyzja o takiej 
inwestycji musi uzyskać akceptację 
rządu. 

– A tej jeszcze nie ma – podkre-
śla minister Tchórzewski. 

Zwraca uwagę, że są bardzo 
ważne argumenty za tym, aby taka 
elektrownia w Polsce powstała. 
Jednym z nich jest zeroemisyjność 
technologii jądrowej. 

– Nowoczesna energetyka węglo-
wa gwarantuje nam bezpieczeństwo 
energetyczne na lata. Opracowując 

ŹRÓDŁO POLSKIEJ ENERGII

www.pgg.pl

EKO PALIWA POLSKIEJ GRUPY GÓRNICZEJ

do automatycznych kotłów węglowych

szczegóły na:
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Rozliczenie ze złożonych zobowiązań
GK Lw BoGDAnKA SA publikacja raportu zintegrowanego za 2016 rok

raPort Zintegrowany 
GK LW „Bogdanka” S.A. to 
dokument, w którym przed-
stawione zostały najważniej-
sze działania podjęte w mi-
nionym roku, podstawowe 
zasady, którymi kieruje się 
Spółka, realizując cele bi-
znesowe, a także osiągnięte 
wyniki – finansowe oraz te w 
kontekście zrównoważonego 
rozwoju. Przedstawione są 
one w odniesieniu do zało-
żeń obowiązującej „Strategii 
społecznej odpowiedzialno-
ści na lata 2014-2017”. 

Raport, podobnie jak 
jego ubiegłe edycje, został 
zdefiniowany w oparciu o 
wytyczne międzynarodo-
wego standardu GRI (Glo-
bal Reporting Initiative) 
G4, z wykorzystaniem The 
International Integrated 
Reporting Framework i za-
wiera zintegrowane wyniki 

finansowe oraz informacje 
pozafinansowe całej Grupy 
Kapitałowej LW „Bogdan-
ka” SA za rok kalendarzowy 
2016, tj. okres od 1 stycznia 
2016 r. do 31 grudnia 2016 r. 
Jednocześnie raport wska-
zuje istotne zdarzenia, które 
miały miejsce po dacie bi-
lansowej, a przed publikacją 
raportu. 

– Kolejny zamknięty rok 
działalności operacyjnej, 
to jak zawsze okres podsu-
mowań i ocen. To rozlicze-
nie ze złożonych zobowią-
zań i analiza wyników tak 
w wymiarze finansowym, 
jak również społecznym i 
środowiskowym. Zostały 
one opisane kolejnym Ra-
portem Zintegrowanym 
GK LW Bogdanka. Pomimo 
tego, że nasze dotychcza-
sowe raporty były bardzo 
ciepło przyjęte przez od-

biorców, postanowiliśmy 
zmodyfikować formę i 
trochę inaczej spojrzeć na 
ten dokument oraz kanał 
komunikacji do interesa-
riuszy. Liczę na to, że nowy 
sposób mówienia o zrów-
noważonym rozwoju oraz 
przyjęty w tym roku nowy 
układ raportowania, spot-
kają się z życzliwym przy-
jęciem. Cały czas bowiem 
poszukujemy najlepszych 
dróg - nie tylko rozwoju 
biznesu, ale również komu-
nikowania się z otoczeniem 
– powiedział Krzysztof 
Szlaga, Prezes Zarządu LW 
Bogdanka S.A.

W ubiegłym roku LW 
Bogdanka otrzymała Na-
grodę Główną oraz Nagrodę 
Ministra Rozwoju w 10-tej, 
jubileuszowej, edycji kon-
kursu Raporty Społeczne or-
ganizowanego przez Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu 

i Deloitte za Raport Zinte-
growany 2015 GK Lubelski 
Węgiel Bogdanka S.A. Bog-
danka została także zwycięz-
cą konkursu Deloitte Central 
European Sustainability Re-
port Award 2016 (zwanego 
potocznie Green Frog Award 
- GFA) za Raport Zintegro-
wany 2015. W konkursie tym 

wzięło udział 65 raportów z 5 
krajów. 

Słowa uznania i nagrody, 
które otrzymaliśmy za do-
tychczasowe raporty, z jed-
nej strony są wyróżnieniem 
wszystkich tych osób, które 
czuwały nad dotychczasową 
polityką realizacji raportów 

GK LW Bogdanka, ale jed-
nocześnie kształtują oczeki-
wanie wśród odbiorców by 
kolejne opracowania były 
jeszcze lepsze. Dla nas to z 
kolei motywacja by nigdy 
nie spoczywać na laurach, 
ale szukać jeszcze lepszych 
rozwiązań – dodał Krzysztof 
Szlaga.

GRuPA Kapitałowa LW BOGDANKA opublikowała Raport 
Zintegrowany za 2016 rok. jest to już trzeci raport zin-
tegrowany przygotowany przez Bogdankę i jednocześnie 
czwarty, w którym lubelska kopalnia publikuje dane po-
zafinansowe (CSR).”
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Szansa na bezpieczne 
i tańsze wydobycie
SAMODZIELNA obudowa kotwowa jest powszechnie stosowana od wielu lat w światowym górnictwie węglowym. W Polsce wciąż 
czeka na swoje zastosowanie. W jastrzębskiej Spółce Węglowej trwają prace nad zastosowaniem tego rodzaju obudowy.

innowACje Samodzielna obudowa kotwowa

tróJstronne porozumienie, 
dotyczące zastosowania samodziel-
nej obudowy kotwowej podpisali już 
24 marca, przedstawiciele Jastrzęb-
skiej Spółki Węglowej, Głównego 
Instytutu Górnictwa oraz spółki Joy 
Global (obecnie Komatsu Mining).

Celem wspólnego projektu tych 
trzech podmiotów jest:

 opracowanie dokumentacji, 
odnoszącej się do systemów ura-
biania wykorzystujących technolo-
gię samodzielnego kotwienia oraz 
urządzeń mających zastosowanie w 
tych systemach, 

 rozwoju technologii prowa-
dzenia robót górniczych i zastoso-
wanych urządzeń, 

 innowacji i optymalizacji wy-
korzystania wyposażenia, 

 zapewnienia wysokiego pozio-
mu bezpieczeństwa prac.

- Obecnie koszty robót przygo-
towawczych w kopalniach JSW sta-
nowią poważną część kosztów wy-
dobycia węgla, dlatego JSW szuka 
efektywniejszych rozwiązań. Stoso-
wanie obudowy kotwowej daje szansę 
na zmniejszenie nakładów finanso-
wych ponoszonych w procesie przygo-
towania pola do eksploatacji - podkre-
śla Daniel Ozon, p.o. prezesa zarządu 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

O efektywności tej technologii 
może świadczyć fakt, że koszty wy-
dobycia węgla w kopalniach w Au-
stralii i USA, stosujących powszech-
nie kotwie górnicze, są najniższe w 
świecie i cechują się małym współ-
czynnikiem wypadkowości.

Dane Brytyjskiego Urzędu Gór-
niczego wykazały, że kotwienie jest 
bezpieczniejsze od łuków stalo-
wych. Stwierdzono, że dla okresu 
2000-2006, mimo że 95% wyro-
bisk było zakotwionych, tylko 20% 
ogólnej liczby wypadków spowo-
dowanych opadem skał było w tych 
wyrobiskach.

Nieudane początki
Dlaczego zatem w Polsce nie 

przyjęła się ta metoda?
Próby stosowania kotew dla 

obudowy wyrobisk miały miejsce 
już w latach 60. ub. stulecia. Sze-
rokie jej zastosowanie rozpoczęto 
zaś na początku lat 90. ub. stulecia. 
Wśród kopalń, które zastosowały 
wówczas kotwy dla obudowy wyro-
bisk, wymienić można takie zakła-
dy, jak Wesoła, Staszic, Pniówek, 
Sośnica, Andaluzja, Anna, Janko-
wice, Chwałowice czy Marcel. W 
tych kopalniach z zastosowaniem 
kotew drążono np. przecinki ścia-
nowe o prostokątnym przekroju 
poprzecznym, a także stosowano 
kotwy jako obudowę samodziel-
ną lub pomocniczą w chodnikach 
przyścianowych. Niestety, w tym 
okresie doszło do dwóch zawałów 
w wyrobiskach wykonywanych w 

samodzielnej obudowie kotwowej. 
Pierwszy z nich miał miejsce w ko-
palni Anna w 1994 r., a rok później 
- w przecince ścianowej w kopalni 
Staszic. Te dwa zdarzenia spowo-
dowały, że kopalnie zaczęły rezyg-
nować z szerokiego stosowania sa-
modzielnej obudowy kotwowej.

Fundamentalne znaczenie ma 
tu aspekt psychologiczny. Klasycz-
ny ring (odrzwia), który składa się 
najczęściej z trzech stalowych łuków 
łączonych zamkami to dla górnika 
gwarancja bezpieczeństwa. Górnik 
widząc nad sobą stalową obudowę 
podporową może reagować na jej 
odkształcenia, świadczące o wzmo-
żonym ciśnieniu górotworu. 

W SOK tego nie widać, jest 
oprzyrządowanie zastępujące po 
wielokroć wzrok. Poza tym, mi-
nęło już ponad 20 lat od zdarzeń 
opisanych wyżej. Dokonał się po-
stęp techniczny. Są nowe rozwiąza-
nia, materiały i spoiwa. Jest zatem 

szansa, aby w najbliższym czasie 
obudowa kotwowa była także wy-
korzystywana w górnictwie węgla 
kamiennego.

Istotne korzyści
Prof. Stanisław Prusek, dyrek-

tor naczelny Głównego Instytutu 
Górnictwa wskazuje na wiele ko-
rzyści wynikających z zastosowa-
nia obudowy kotwowej.

- Przede wszystkim obudowa 
kotwowa jest obudową aktywną, 
wzmacniającą górotwór. Zastoso-
wanie kotew korzystnie wpływa 
na parametry wytrzymałościowo-
odkształceniowe górotworu, przez 
co zmniejsza się np. zaciskanie wy-
robisk. Praktyka wskazuje, że ko-
twienie poprawia warunki utrzy-
mania wyrobisk przyścianowych, 
czy też pozwala na wyeliminowanie 
stojaków oraz ograniczenie podcią-
gów na skrzyżowaniach chodnika 
ze ścianą. W przypadku przecinek 

ścianowych wykonywanych z za-
stosowaniem kotwienia, które mają 
prostokątny przekrój poprzeczny, 
łatwiejsze jest zarówno uruchomie-
nie, jak i likwidacja ściany. Samo 
wykonywanie obudowy kotwowej 
jest również mniej pracochłonne w 
porównaniu z zabudową w przod-
ku drążonego wyrobiska odrzwi 
obudowy stalowej. W przypadku 
drążenia wyrobisk w samodzielnej 
obudowie kotwowej, np. z wyko-
rzystaniem kombajnów typu Bol-
ter-Miner, zabudowa kotew jest w 
znacznej części zautomatyzowana. 
Porównując samodzielną obudowę 
kotwową z obudową podporową, 
zwraca się również uwagę na znacz-
nie niższe koszty transportu.

Szacuje się, że koszty drążenia 
wyrobisk w samodzielnej obudowie 
kotwowej są niższe o około 20-30 
proc. Na różnice w uzyskiwanych 
oszczędnościach wpływ mają warun-
ki geologiczno-górnicze, w których 

drążone jest wyrobisko. To one decy-
dują o określonym schemacie kotwie-
nia, np. liczbie i długości kotew.

Nie wszędzie to możliwe
Oczywiście, samodzielna obu-

dowa kotwowa nie może znaleźć 
swojego zastosowania we wszyst-
kich wyrobiskach. 

Przepisy rozporządzenia mini-
stra gospodarki w sprawie bezpie-
czeństwa i higieny pracy, prowadze-
nia ruchu oraz specjalistycznych 
zabezpieczeń przeciwpożarowych w 
podziemnych zakładach górniczych 
z 28 czerwca 2002 r., a konkretnie 
załącznik nr 3, określają wartości 
trzech podstawowych parametrów 
- wytrzymałości na jednoosiowe 
ściskanie, wskaźnika jakości góro-
tworu oraz rozmakalności, który-
mi powinien charakteryzować się 
górotwór w przypadku stosowania 
samodzielnej obudowy kotwowej. 

- Badania przeprowadzone jesz-
cze w latach 90. ub. wieku, a przed-
stawione w pracy doktorskiej jedne-
go z pracowników GIG wskazują, że 
w większości polskich kopalń pod-
stawowe parametry warunkujące 
stosowanie samodzielnej obudowy 
kotwowej są spełnione. Z drugiej 
jednak strony eksploatacja wielopo-
kładowa i występujące zaszłości eks-
ploatacyjne powodują, że warunki 
geologiczno-górnicze są często w na-
szych kopalniach bardzo skompliko-
wane. Eksploatacja jest prowadzona 
w górotworze silnie naruszonym. 
Te przyczyny utrudniają lub wręcz 
uniemożliwiają wielu kopalniom 
stosowanie samodzielnej obudowy 
kotwowej. Dla porównania w ko-
palniach amerykańskich i austra-
lijskich kotwy są podstawową obu-
dową wyrobisk korytarzowych, ale 
tam eksploatacja węgla prowadzona 
jest zwykle w jednym pokładzie, w 
warunkach górotworu nienaruszo-
nego wcześniejszymi robotami gór-
niczymi – wskazuje prof. Prusek.

Eksperci z Głównego Instytu-
tu Górnictwa zakończyli niedawno 
pierwszy etap badań w kopalniach 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Ba-
dania pod kątem geomechaniki 
wskazują, że istnieje spory potencjał 
w kopalniach JSW do zastosowania 
samodzielnej obudowy kotwowej. 
Wiele wyrobisk może być zabezpie-
czonych tego rodzaju obudową przy 
zachowaniu wszelkich niezbędnych 
norm bezpieczeństwa. Kolejne etapy 
badań, a następnie pilotażowe wdro-
żenia wskażą czy faktycznie tak jest. 

Jakub Michalski

Materiał powstał w ramach cyklu 
poświęconego innowacyjności 

w polskim górnictwie węgla 
kamiennego we współpracy 

z JSW Innowacje.

Czeski eksperyment
W czeskiej kopalni CSM od maja 2014 roku prowadzony 

był pilotażowy program eksploatacji węgla w filarze ochron-
nym zakładu przy użyciu systemu komorowo-filarowego z 
samodzielną obudową kotwową.

Celem pilotażu było zbadanie wpływu eksploatacji sy-
stemem komorowo-filarowym na powierzchnię. Efekty trzy-
letniego programu pokazały, że prowadzona w ten sposób 
eksploatacja nie miała wpływu na powierzchnię. Wydobycie 
prowadzone było przy użyciu kombajnu typu Bolter Miner 
(kombajn chodnikowy z organem urabiająco-ładującym oraz 
z zabudowanymi kotwiarkami), a także pojazdów odstaw-
czych typu Shuttle Car firmy Joy (obecnie Komatsu Mining). 
Przy okazji okazało się, że eksploatacja tym systemem była w 
ostatnim okresie jedyną rentowną metodą wydobycia węgla 
w kopalni CSM. 

Na czym polega system komorowo-filarowy? Otóż, w 
schyłkowej fazie istnienia zakładu górniczego, systematycz-
nie maleją zasoby węgla, które mogą być przedmiotem eks-

ploatacji ścianowej. Pozostają jednak zasoby węgla zalega-
jące w obrębie pól resztkowych, filarów ochronnych oraz w 
polach o silnie rozwiniętej tektonice. Zasoby takie zazwyczaj 
traktowane są jako straty lub mogą zostać wyeksploatowane 
między innymi systemami komorowo-filarowymi.

Wybieranie w tym systemie polega na tym, że rozcina się 
pole pokładu chodnikami prowadzonymi w dwóch do siebie 
przeważnie prostopadłych kierunkach. Powstają w ten sposób 
filary, których wymiary dostosowuje się do własności nośnych 
skał stropowych. Wyposażenie przodka jest analogiczne jak w 
przypadku drążenia przodka chodnikowego. Maszyna urabiają-
ca – kombajn chodnikowy podaje urobek na samojezdny wóz 
odstawczy dostarczający urobek do dozownika taśmociągu 
odstawy głównej. Zabezpieczenie stropu wyrobiska odbywa 
się poprzez samojezdne maszyny wiertarko-kotwiarki. W now-
szych rozwiązaniach mechanizacji systemu stosuje się kombaj-
ny z zabudowanymi kotwiarkami (Bolter Miner) pozwalające na 
równoczesne urabianie i zabezpieczanie stropu obudową. 

jm
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Ekogroszek SKARBEK został przebadany przez Instytut Chemicznej 
Przeróbki Węgla w Zabrzu. Uzyskał świadectwo na znak bezpieczeństwa 
ekologicznego, a jego wysoką jakość gwarantują certyfikaty wydawane 
przez specjalistyczne, akredytowane laboratoria zgodnie z normą PN-EN 
ISO/IEC 17025:2001.

Charakteryzuje się dużą kalorycznością, małą wilgotnością, wysoką 
sprawnością spalania oraz niską emisją zanieczyszczeń. Polecany do spalania 
w kotłach z automatycznymi paleniskami retortowymi i rusztowymi oraz we 
wszystkich kotłach rusztowych komorowych górnego i dolnego spalania.

www.weglokokskraj.pl

Najlepszy węgiel ze Śląska

Dajemy ciepło 
najwyższej jakości
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KRZyżÓWKA

jubileusz na wesoło
Około 800 osób - górników, członków górniczych rodzin i emerytów - bawiło się podczas festynu na terenach re-
kreacyjnych obok stadionu GKS „Grunwald” w Halembie. Współorganizowana przez NSZZ „Solidarność” impreza 
stanowiła część obchodów 60. rocznicy uruchomienia KWK „Halemba” (obecnie KWK „Ruda” Ruch „Halemba”).

rUCh „hALemBA”

FESTYN rozpoczął finałowy mecz 
piłkarskiego Turnieju o Puchar 
Dyrektora Kopalni „Halemba”. 
Naprzeciw siebie stanęły ekipy 
działu górniczego ruchu „Halem-
ba” i działu wentylacji ruchu „Po-
kój”. Ostatecznie, choć dopiero 
po rzutach karnych, zwyciężyła 
reprezentacja działu górniczego 
ruchu „Halemba”. Wykonane z 
węgla trofeum, przypominające 
swoim kształtem słynny Puchar 
Świata FIFA, wręczył zawodni-
kom wiceminister energii Grze-
gorz Tobiszowski w obecności 
prezesa Zarządu Polskiej Grupy 
Górniczej Sp. z o.o. Tomasza 
Rogali i dyrektora KWK „Ruda” 
Michała Piechy.

Wręczenie pucharu poprze-
dziła uroczysta inauguracja festy-
nu. Wystąpiła orkiestra dęta KWK 
„Halemba”. Następnie przypo-
mniano historię kopalni-jubilatki. 
My również zatem przypomnijmy, 
że „Halemba” została przekaza-
na do eksploatacji 1 lipca 1957 

Górole i zespołu Universe. Kon-
feransjerkę poprowadził laureat 
statuetki Słynnego Hanysa, nie-
gdyś prezenter Radia Piekary, 
Andrzej Miś.

Równie dobrze bawili się 
najmłodsi, korzystając z przygo-

towanych dla nich atrakcji: ka-
ruzeli, zjeżdżalni czy możliwości 
pomalowania twarzy w kolorowe 
wzory.

Zabawa trwała do późnego 
wieczora.

MJ

Rozwiązanie krzyżówki panoramicznej prosimy przesyłać na adres: Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla 
Kamiennego NSZZ „Solidarność”, ul. Floriana 7, 40-286 Katowice lub drogą mailową: redakcja@soli-
darnoscgornicza.org.pl

Wśród nadesłanych odpowiedzi wylosujemy nagrody. Miłej zabawy. Rozwiązanie hasła w lipcowej 
krzyżówce brzmi: Półdebiuty Dają Półskutki. Nagrody wylosowali: Bernadeta Wąchała z Pawłowic oraz 
Kacper Twardowski z Łęcznej. Gratulujemy. Nagrody prześlemy pocztą.

roku. Obecnie zakład jest częścią 
zespolonej KWK „Ruda”. Wydo-
bywa węgiel energetyczny oraz 
koksowy typu 34.1 i 34.2.

Po tym krótkim, nieco oficjal-
nym wstępie, dorosłych gości fe-
stynu błyskawicznie wciągnął wir 
tanecznego szaleństwa. Atrakcję 
stanowiły konkursy z nagrodami 
oraz występy muzyczne kapeli 


