Ekspert PiS do spraw energetycznych:

Były wiceminister gospodarki odpowiedzialny za górnictwo:

Mści się strategia nicnierobienia Szkoda straconej pracy
Rozmowa z posłem Piotrem Naimskim s. 6
ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ

Rozmowa z posłem Krzysztofem Tchórzewskim s. 7

NAJWAŻNIEJSZY JEST CZŁOWIEK

WRZESIEŃ
2015
NR 9 (144)
ISSN 1425-8021

GAZETA SEKCJI KRAJOWEJ GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

RZĄD EWY KOPACZ
OSZUKAŁ GÓRNIKÓW!

www.solidarnoscgornicza.org.pl

strona 3

KWK BRZESZCZE

Czasowe ograniczenie
świadczeń na ratunek Spółce

Stanowcze „nie” dla RSG

Związkowcy z KWK „Brzeszcze” zażądali od kierownictwa Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA natychmiastowego wstrzymania procedury zmierzającej do sprzedaży
zakładu. Obawiają się, że kopalnię przejmie spółka RSG z udziałem FTF Columbus,
podmiotu należącego do biznesmena Michała Sołowowa. - Propozycja złożona przez
FTF Columbus mówi, że powinno u nas pozostać 750 pracowników, co jasno wskazuje na zamiar likwidacji KWK „Brzeszcze” - tłumaczy przewodniczący zakładowej
„Solidarności” Stanisław Kłysz.

więcej s. 2

JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

35 lat temu wiatr zmian
dotarł do
strony 4-5

– Obowiązkiem władz polskich, które chcą pilnować suwerenności naszego
kraju i jego pomyślności, i jego bezpieczeństwa, jest walka o polski węgiel. My nie
możemy sobie pozwolić tego węgla wydrzeć, choćby tylko w ten sposób, że każą
nam go zostawić w ziemi, nie wydobywać. To byłby dziejowy błąd, skazujący nas
na długie lata energetycznych problemów – powiedział w Jastrzębiu Zdrój prezydent
Andrzej Duda.

więcej s. 10
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Grzesik

Milczenie
jest złotem
„Kochani, więcej optymizmu”
– stwierdziła premier Ewa Kopacz
pytana kilka dni temu o przyszłość
Kompanii Węglowej, oczywiście kiedy już wiadomo było, że projekt tzw.
Nowej Kompanii Węglowej nie wypali. Cynizm podszyty bezczelnością
– tak najkrócej można by skomentować słowa szefowej rządu, bowiem
co obiecywał górnikom rząd PO-PSL
kończyło się zawsze wielkim rozczarowaniem.
No cóż, można było się tego
spodziewać, bowiem mamy do czynienia z bandą nieudaczników, która
czego się dotknęła to zepsuła, bym
nie użył bardziej dosadnego stwierdzenia. Dobitnym przykładem jest
to co zrobiono z Jastrzębską Spółka
Węglową, firmą, która nie miała prawa znaleźć się w tym położeniu w
jakim jest obecnie. Jeszcze kilka lat
temu było nie do pomyślenia, by w
Jastrzębiu zabrakło w kasie 200 mln
zł, bo tyle niedawno bank ING zażądał od JSW celem wykupu obligacji.
Kiedy spółka podążała na giełdę,
mamiono górników nie tylko obietnicami darmowych akcji, ale też
świetlaną przyszłością jastrzębskich
kopalń, bowiem giełda miała być zastrzykiem pieniędzy dla spółki, miała
dać środki na inwestycje. Wnet okazało się, że była zastrzykiem, ale dla
Skarbu Państwa, gdyż JSW nie ujrzała ani złotówki z emisji akcji; wszystko trafiło do budżetu centralnego (ok.
5 mld złotych). Od tego czasu właściciel nie omieszkał skorzystać kilkukrotnie z dywidendy, nie wspominając o podatkach. Kiedy ceny węgla
koksującego zaczęły powoli spadać
JSW decyzjami właścicielskimi została przymuszona do zakupienia od
Skarbu Państwa akcji Wałbrzyskich
Zakładów Koksowniczych „Victoria”,
a jakiś czas później KWK „KnurówSzczygłowice” od Kompanii Węglowej, której to transakcji sprzeciwiali
się zarówno związkowcy z Kompanii
jak i z JSW. Kompanii Węglowej to
nie uratowało, a JSW całkowicie
pogrążyło. Z bardzo pobieżnych szacunków wynika, że Skarb Państwa
w kilku ostatnich latach wydrenował
z JSW blisko 11 mld zł, a co gorsza
właściciel dość długo, ba stanowczo
za długo tolerował nieudolnego prezesa jakim był Jarosław Zagórowski.
Na koniec właściciel w żaden sposób
nie wsparł kadłubowego już zarządu
JSW w rozmowach z bankowcami.
Polityka właścicielska (czytaj:
rządu) w pozostałych spółkach węglowych nie wyglądała lepiej stąd
wyłania się obraz branży chwiejącej
się ku upadkowi. A tymczasem pani
premier nie traci optymizmu wmawiając nam: gwarantuję, że Kompania Węglowa bez zamykania kopalń
będzie miała się dobrze. Lepiej gdyby już nic nie obiecywała w myśl powiedzenia: milczenie jest złotem.

fakty i opinie

KWK BRZESZCZE

Stanowcze „nie” dla RSG

Związkowcy z KWK „Brzeszcze” zażądali od kierownictwa Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA (SRK) natychmiastowego wstrzymania procedury zmierzającej do sprzedaży zakładu. Obawiają się, że kopalnię
przejmie spółka RSG z udziałem FTF Columbus, podmiotu należącego do biznesmena Michała Sołowowa.
Przypomnijmy, w ostatnim wydaniu
„Solidarności Górniczej” informowaliśmy o zakusach Sołowowa (właściciela
oświęcimskich zakładów chemicznych
Synthos) na kopalnię z Brzeszcz. Biznesmen tak jak się spodziewaliśmy złożył
ofertę poprzez spółkę zależną FTF Columbus.
- Propozycja złożona przez FTF Columbus mówi, że powinno u nas pozostać
750 pracowników, co jasno wskazuje na
zamiar likwidacji KWK „Brzeszcze” - tłumaczy przewodniczący zakładowej „Solidarności” Stanisław Kłysz.
4 maja kopalnia „Brzeszcze” przestała być oddziałem Kompanii Węglowej SA
i trafiła do SRK. W związkowo-rządowym

porozumieniu z 17 stycznia br. zapisano,
że po przejściu procesu restrukturyzacyjnego zostanie przejęta przez potencjalnego inwestora. Zgodnie z podpisanym 15
maja przez przedstawicieli SRK i koncernu Tauron listem intencyjnym, inwestorem tym miał być sam Tauron. Transakcja
nie doszła jednak do skutku.
Pod koniec sierpnia SRK podjęła
kolejną próbę zbycia kopalni. Wstępne
oferty kupna złożyły trzy firmy: Węglokoks Kraj Sp. z o.o., RSG Sp. z o.o.
(w której docelowo Tauron ma mieć 40
proc. udziałów. 40 proc. ma należeć do
ZEW Nidzica, a 20 proc. do Małopolskiej
Agencji Rozwoju Regionalnego) i wspomniany FTF Columbus SA. Kilka dni

Polowanie na Dudę
Tygodnik „Newsweek” pod kierownictwem Tomasza Lisa urządził polowanie
na przewodniczącego Solidarności Piotra Dudę. Tytuł ten dołączył do grona
pro-platformowych oszczerców, którzy w sposób niczym nie poparty, próbowali wmówić społeczeństwu udział Dudy w jednostkach ZOMO.
To kolejna już publikacja „Newsweeka” by cytowanie fałszywego bloga Kingi
oparta na pytaniach retorycznych, Dudy tylko po to, by uderzyć w jej ojca,
mglistych stwierdzeniach, sugerują- kandydata na prezydenta.
cych, że coś jest nie w porządku, nie ma
Hołdując idei liberalizmu we
jednak żadnych twardych dowodów. wszystkich sferach życia publicznego,
Rzecz dotyczy rzekomo luksusowych funkcjonariusz partyjny/redaktor napobytów Dudy w kołobrzeskim domu czelny Tomasz Lis znalazł sobie wrowczasowym „Bałtyk” zarządzanym gów w Kościele, głównej partii opozyprzez spółkę Decom należącą do NSZZ cyjnej, jaką jest Prawo i Sprawiedliwość
„Solidarność”. Cała publikacja oparta i związkach zawodowych, ze szczebyła na stwierdzeniach człowieka, któ- gólnym „uwielbieniem” Solidarności.
ry zwyczajnie chciał się zemścić. Cho- Dziwnym trafem (a może nie) ma to
dzi o Marcina Zdunka, byłego dyrekto- miejsce w chwili, gdy zaufanie społeczra ośrodka zwolnionego za nadużycia. ne do „Solidarności” osiąga rekordowy
Jaskrawym przykładem nierzetelności poziom. Artykuł miał zapewne podwatekstu „Newsweeka” jest „wskrzesze- żyć wiarygodność i zaufanie społeczne
nie” teściowej Piotra Dudy.
do NSZZ „Solidarność” i jego lidera, co
Publikacja o Piotrze Dudzie to nie ma szczególne znaczenie przed zapopierwsza „wtopa” Lisa, który wyrósł wiedzianą kolejną kampanią społeczną
na pierwszego propagandystę Platfor- „Solidarności” - „Sprawdzam polityka”.
my Obywatelskiej. Pamiętamy choćjami

infrastruktura. Propozycja złożona przez
FTF Columbus mówi, że powinno u nas
zostać 750 pracowników, co jasno wskazuje na zamiar likwidacji KWK „Brzeszcze” - wyjaśnia przewodniczący Kłysz.
- Najgorsze jest to, że ów inwestor ma
wsparcie ministra skarbu Andrzeja Czerwińskiego i marszałka województwa małopolskiego Marka Sowy. Ludzie, którzy
powinni dbać o interes państwa, o mienie
państwowe, dbają o interes prywatnej firmy i to firmy otwarcie deklarującej zamiar
likwidacji setek miejsc pracy - dodaje.
Autorzy pisma skierowanego do
Zarządu SRK - szefowie sześciu zakładowych organizacji związkowych - podkreślili, że załoga „Brzeszcz” jest gotowa
na podjęcie „wszelkich działań w obronie
kopalni”.
mj

Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

ŻONY
koledze

HENRYKOWI SIEWIOREK
składa

PRAWO

Uchwała antysmogowa niezgodna z prawem
Krakowska uchwała zakazująca palenia paliw stałych na terenie miasta Kraków
nie wejdzie w życie. 25 września, Naczelny Sąd Administracyjny uznał ją za niezgodną z prawem. Przyszłość krakowskiego powietrza jest teraz w rękach Prezydenta Dudy.
Uchwała w sprawie określenia rodza- Oznacza to, że mający wejść w życie
jów paliw dopuszczonych do stosowania zakaz palenia węglem w piecach został
w granicach administracyjnych mia- uchylony.
sta Krakowa została zaskarżona przez
Na początku września tego roku z
dwie osoby fizyczne. 22 sierpnia 2014 inicjatywy posła PO Tadeusza Arkita i
roku Wojewódzki Sąd Administracyjny przy poparciu Ministerstwa Środowiska,
w Krakowie przyznał rację skarżącym, Sejm przyjął nowelizację prawa ochrony
podnosząc m. in. wątpliwości co do środowiska zmieniającą m.in. brzmienie
poprawności treści Uchwały. Zdaniem artykułu 96. Nowa wersja usuwa wątSądu, uchwała wykracza poza ustawo- pliwości dotyczące możliwości wprowe upoważnienie zawarte w art. 96 Pra- wadzenia przez sejmiki województw
wa ochrony środowiska. Według sądu ograniczeń lub zakazów w zakresie
radni sejmiku chcieli zakazać paleniem spalania paliw lub norm dla instalacji
węglem w piecach na terenie Krakowa, grzewczych.
choć w żadnej ustawie nie było zapisaTo jednak czy ustawa wejdzie w
ne, że mają do tego prawo.
życie zależy od podpisu prezydenta
Naczelny Sąd Administracyjny za- Andrzeja Dudy… pochodzącego z Kradecydował, że uchwała małopolskiego kowa. Ma czas na jej podpisanie do 6
sejmiku, zakazująca palenia węglem od października.
2018 roku, jest niezgodna z prawem.
jami
Gazeta Sekcji Krajowej Górnictwa
Węgla Kamiennego NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
Adres: 40-286 Katowice, ul. Floriana 7,
tel. 322-539-158

temu z negocjacji dotyczących sprzedaży oznaczonej części zakładu górniczego
w Brzeszczach wycofał się Węglokoks, a
FTF Columbus przystąpił do spółki RSG.
Jednocześnie Zarząd SRK przesunął
termin zakończenia rozmów z 25 na 30
września.
Aktualnie „na stole” leży już tylko
oferta RSG Sp. z o.o., co do której obiekcji nie kryje nawet SRK.
- Na obecnym etapie, a negocjacje
zmierzają już do końca, trudno uznać złożoną ofertę za respektującą interes Skarbu
Państwa. Mimo tego, reprezentując interesy właściciela, a jednocześnie dbając o los
pracowników kopalni i ich rodzin, zapraszamy przedstawicieli RSG do kontynuowania
negocjacji w poniedziałek, 28 września br.
Nieustannie mamy nadzieję, że wszyscy
zebrani przy stole negocjacyjnym, faktycznie dążą do sfinalizowania transakcji, szanując interesy każdej ze stron - przekonuje
SRK w komunikacie.
Ewentualnemu
przejęciu
KWK
„Brzeszcze” przez tę właśnie spółkę
sprzeciwiają się związki zawodowe.
- Istnieje przecież zagrożenie, że już
następnego dnia udziały w spółce celowej
RSG kupi jakiś inny podmiot. I tak będziemy przechodzić z rąk do rąk, zamiast się
rozwijać. Nie sposób też uciec od podejrzeń, że prywatnego inwestora, który
właśnie dołączył do udziałowców RSG,
interesuje głównie metan oraz kopalniana
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MKPS: Stan gotowości strajkowej

Rząd oszukał górników!

Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy (MKPS) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego zdecydował o odwieszeniu
czynnej akcji protestacyjno-strajkowej. 1 października we wszystkich kopalniach węgla kamiennego zacznie obowiązywać
stan gotowości strajkowej, a 5 października górnicy przyjadą do Brzeszcz, gdzie odbędzie się demonstracja.
Jeszcze kilka tygodni temu,
przedstawiciele rządu z premier
Ewą Kopacz na czele przekonywali,
że nie powstanie Nowej Kompanii
Węglowej (NKW) jest przesądzone.
Sama pani premier nawet się
zagalopowała, twierdząc już pod
koniec września, że NKW już
powstała, co natychmiast musiały
prostować służby prasowe rządu.

Finansowy „by-pass”

Już w sierpniu wiadomo było,
że nie będzie prosto powołać nowej
struktury po wolcie w wykonaniu
prezesów koncernów energetycznych, którzy odmówili udziału
w finansowaniu NKW. Ministerstwo Skarbu Państwa na szybko
zorganizowało finansowy „by-pass”
dla nowego podmiotu.
Nowa
Kompania
Węglowa
powstanie do końca września br.
Przekazanie akcji PGE, PZU i PGNiG
do TF Silesia powinno zakończyć
proces szukania kapitału, który
zabezpieczy płynność Nowej Kompanii Węglowej. Polskie górnictwo
najtrudniejsze chwile ma już za
sobą – przekonywał podczas Forum
Ekonomicznego w Krynicy Andrzej
Czerwiński, minister skarbu.
Rada Ministrów zdecydowała o
wniesieniu 2 proc. akcji Polskiego
Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, 1 proc. akcji PZU oraz 1 proc.
akcji Polskiej Grupy Energetycznej
(o wartości sięgających 1,4 mld zł
łącznie) do Towarzystwa Finansowego Silesia. Te zaś miało zaciągać
kredyty pod ich zastaw na finansowanie NKW. Tym sposobem TF Silesia
miała znaleźć 1,2 mld zł (200 mln
środków własnych plus 1 mld zł finansowania zaciągniętego pod akcje SP).
300 mln zł miał dołożyć Funduszu
Inwestycji Polskich Przedsiębiorców,
a 700 mln zł (jedynie w postaci konwersji długu KW) Węglokoks.
Ale już wtedy wielu ekspertów
wskazywało, że akurat taki model
finansowania zaskutkować może
tym, że Komisja Europejska zdecyduje się wszcząć postępowanie o
niedozwolonej pomocy publicznej.
Jednak resort skarbu zdawał się
nie widzieć problemu, mało tego
przekonywał, że ma to „dogadane”
z Brukselą.

Bruksela mówi nie!

„Pięć minut przed dwunastą”
okazało się, że jednak nie ma.
Pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla
kamiennego Wojciech Kowalczyk
poinformował organizacje związkowe
działające w Kompanii Węglowej SA
(KW), że tak zwana „nowa” Kompania Węglowa nie powstanie, gdyż…
Bruksela prawdopodobnie zdecyduje się wszcząć postępowanie o
niedozwolonej pomocy publicznej.
Związkowcy nie kryli oburzenia.
Zdaniem
organizacji
związkowych, skutkiem złamania po-

rozumienia przez rząd może być „niekontrolowany proces upadłościowy
wielu firm jak również wielki wybuch
niezadowolenia społecznego”.
- Chcemy gwarancji dotyczących
miejsc pracy oraz świadczeń pracowniczych i wynagrodzeń, bo to jest
w tej chwili najważniejsze - zaznacza
lider kompanijnych struktur NSZZ
„Solidarność” Bogusław Hutek. Jestem też zdania, że skoro dziewięć
miesięcy temu pani premier Ewa
Kopacz w świetle fleszy ogłaszała
sukces związany z podpisaniem porozumienia, gwarantując realizację
jego zapisów, teraz powinna pojawić
się na Śląsku i wyjaśnić górnikom,
dlaczego „nowa” Kompania jednak
nie powstała, a jej gwarancje okazały
się niewiele warte - dodaje.

Wszyscy jadą do Brzeszcz!

Niedotrzymanie
zobowiązań
przez stronę rządową było przedmiotem posiedzenia Międzyzwiązkowy
Komitet Protestacyjno-Strajkowy.
Liderzy związkowi postanowili, że
od 1 października we wszystkich
kopalniach węgla kamiennego zacznie obowiązywać stan gotowości
strajkowej, a 5 października górnicy przyjadą do Brzeszcz, gdzie
odbędzie się demonstracja.
- Porozumienie, które zostało podpisane pomiędzy MKPS-em a stroną
rządową 17 stycznia jest w każdym
calu przez stronę rządową złamane.
(...) Rozpoczynamy czynną akcję
protestacyjną tam, gdzie wszystko się
zaczęło, zimą tego roku, czyli na kopalni „Brzeszcze” (...), demonstracją
górniczą, żeby wyrazić swoje niezadowolenie z tego, że ktoś oszukał Śląsk,
oszukał górników - tłumaczył decyzję
MKPS przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ
„Solidarność”
Dominik
Kolorz
podczas konferencji prasowej zorganizowanej po zakończeniu obrad

Komitetu. - Mieszkańcy Śląska
muszą mieć świadomość, że zostali
oszukani podwójnie. (...) Wszystkie
te protesty, z którymi mieliśmy do
czynienia zimą i wiosną tego roku, nie
dotyczyły tylko i wyłącznie samych
górników, ale dotyczyły też egzystencji Śląska. Przypomnę, że w porozumieniu mieliśmy zapisy mówiące
o kontrakcie dla Śląska. Przypomnę,
że w porozumieniu mieliśmy zapisy o zakładach energochłonnych.
Przypomnę, że w porozumieniu
mieliśmy zapisy o zakładach zbrojeniowych „Bumar” w Gliwicach. Z
tych zapisów nie zostało [zrealizowane - przyp. red. SG] dokładnie nic podkreślał lider śląsko-dąbrowskich

struktur Związku.
O kolejnych etapach czynnej
akcji protestacyjnej związkowcy
zamierzają informować na bieżąco.
Już teraz jednak wiadomo, że ostatni etap odbędzie się najprawdopodobniej w Warszawie, jeszcze przed
wyborami parlamentarnymi.
– Nowa Kompania Węglowa
powstanie – zapewniła w piątek 25
października premier Ewa Kopacz.
Zaapelowała o „więcej optymizmu”
i czas. Problem w tym, iż czego jak
czego, ale czasu premier Kopacz i jej
ekipa już nie. Za niespełna miesiąc
wybory parlamentarne…
Jak stwierdził Dominik Kolorz,
nadrzędnym celem akcji będzie

uświadomienie wyborcom, „żeby
nigdy nie zagłosowali już na władzę,
która oszukuje; żeby już nigdy pani
premier Ewa Kopacz niczego nie
podpisywała, bo jest po prostu
niewiarygodna; z jej ust Śląsk słyszał
w ostatnim czasie same kłamstwa”.
- Będziemy robić wszystko z
naszej strony, żeby wynik wyborczy
Platformy Obywatelskiej na Śląsku
i w całym kraju był jak najsłabszy.
Tak jak powiedzieliśmy miesiąc
temu, na spotkaniu MKPS-u, z oszustami się nie rozmawia. Nie mamy
zamiaru prowadzić jakichkolwiek
rozmów na temat przyszłości górnictwa, stopnia realizacji (...) porozumienia, z obecną ekipą rządzącą.
Ich czas, na szczęście, się już wyczerpuje. I mamy taką nadzieję,
że już nowa ekipa rządowa, która
przyjdzie, szybko rozwiąże problemy sektora i rozwiąże problemy
Śląska - mówił do zgromadzonych
w katowickiej siedzibie regionalnych struktur „Solidarności”,
zapewniając jednocześnie, że strona związkowa jest gotowa do
podjęcia rozmów z nowym rządem
„natychmiast po wyborach”. - Zdajemy sobie sprawę z tego, że te rozmowy będą ciężkie, ale też od razu
deklarujemy, a zarazem przypominamy, że rozmowy z nami muszą
być konkretne, i że w pierwszym
etapie tych rozmów nie będziemy
domagać się niczego więcej, jak
tylko dwóch rzeczy - realizacji porozumienia [z 17 stycznia - przyp.
red. SG] i kontraktu dla Śląska, bo
to są dla nas dwie kluczowe sprawy,
żeby region mógł dalej żyć, żeby
region mógł dalej egzystować podsumował przewodniczący.
Mj, jami

Rządowa gra pozorów

Zapisy porozumienia podpisanego 17 stycznia br. przez przedstawicieli Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego i delegacji rządowej - w obecności pani premier Ewy Kopacz - miały zostać zrealizowane do 30 września.
Kopalnie Kompanii Węglowej SA: „Bielszowice”, „Bolesław Śmiały”, „Chwałowice”, „Halemba-Wirek”, „Jankowice”,
„Marcel”, „Piast”, „Pokój”, „RydułtowyAnna”, „Sośnica” (ówczesny Ruch „Sośnica” w KWK „Sośnica-Makoszowy”) i
„Ziemowit” wraz z kompanijnymi zakładami miały utworzyć tak zwaną „nową”
Kompanię Węglową. Tego celu, jak wiadomo, nie udało się osiągnąć.
Kopalnia „Bobrek” (ówczesny Ruch
„Bobrek” w KWK „Bobrek-Centrum”)
miała zostać sprzedana do spółki Węglokoks Kraj. To jedyny punkt porozumienia, który został zrealizowany w
całości. 8 maja br. zarządy Kompanii
Węglowej SA i Węglokoksu Kraj Sp. z
o.o. podpisały ostateczną umowę dotyczącą sprzedaży „zorganizowanych
części przedsiębiorstwa” - wydzielonej z KWK „Bobrek-Centrum” kopalni

„Bobrek” oraz kopalni „Piekary”.
Kopalnie: „Brzeszcze”, „Centrum”
(ówczesny Ruch „Centrum” w KWK „Bobrek-Centrum”), „Makoszowy” (ówczesny Ruch „Makoszowy” w KWK „SośnicaMakoszowy”) i „Piekary” miały trafić do
Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA (SRK),
skąd - po wdrożeniu programów naprawczych - powinny zostać przejęte przez
inwestorów. Rząd nie potrafił doprowadzić do końca tego procesu. Kopalnie
„Brzeszcze”, „Centrum” i „Makoszowy”
nadal tkwią w SRK. Mało tego. Pierwszy
z wymienionych zakładów może zostać
sprzedany prywatnemu inwestorowi, co
stoi w sprzeczności z wcześniejszymi
deklaracjami przedstawicieli Skarbu Państwa („Brzeszcze” miały zostać przejęte
przez koncern Tauron). „Piekary” trafiły
bezpośrednio do spółki Węglokoks Kraj,
o czym była mowa wcześniej.

Rząd miał „niezwłocznie” podjąć
rozmowy na temat sytuacji w pozostałych spółkach węglowych. Po ośmiu
miesiącach rzeczywistego dialogu
strony społecznej z właścicielem o
sytuacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej
SA czy Katowickiego Holdingu Węglowego SA jak nie było, tak nie ma.
Skarb Państwa o obydwu podmiotach
i 40 tysiącach zatrudnionych tam pracowników „zapomniał”.
Na papierze pozostał punkt mówiący o konieczności stworzenia programu reindustrializacji Śląska i Małopolski. Dokument miał wypracować
zespół rządowy przy współpracy ze
związkami zawodowymi i samorządowcami. Nie zrealizowano też zapisu
o dialogu na temat sytuacji przemysłu
energochłonnego w regionie.
MJ

wydarzenia



JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA

Czasowe ograniczenie
świadczeń na ratunek Spółce

Funkcjonujące w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA (JSW) reprezentatywne organizacje związkowe zawarły
z Zarządem Spółki porozumienie, które pozwoli poprawić płynność finansową JSW w ciągu najbliższych trzech
lat, odsuwając jednocześnie od firmy widmo ogłoszenia upadłości. Ceną jest czasowe ograniczenie świadczeń
pracowniczych.
Przypomnijmy, że miesiąc
temu ING Bank Śląski zażądał od
JSW wcześniejszego wykupu obligacji, co postawiło Spółkę w bardzo
trudnej sytuacji.
Podpisane porozumienie to
efekt kilkudniowych negocjacji
przedstawicieli związków zawodowych i Zarządu JSW. W trakcie rozmów związkowcy spotkali się również z pełnomocnikiem rządu do
spraw restrukturyzacji górnictwa
węgla kamiennego Wojciechem Kowalczykiem.

Oprócz ratujących Spółkę
przed potencjalną
upadłością kroków
oszczędnościowych,
w porozumieniu udało się
zawrzeć korzystniejsze
dla pracownika zasady
wynagradzania
za dni wolne od pracy.
2 miliardy przez 3 lata

Dokument stanowi, że należną
drugą część deputatu węglowego
pracownicy otrzymają do końca
października 2015 roku. Drugą
część tak zwanej czternastej pensji
za 2014 rok mieli otrzymać do końca września.
Nagroda barbórkowa za rok
2015 zostanie wypłacona w dwóch
ratach: do 4 grudnia 2015 roku i do
1 marca 2016 roku.

Zasadnicza część porozumienia
dotyczy lat 2016-2018.
W tym czasie, począwszy od
2016 roku, pracownicy JSW nie
otrzymają „czternastki” i deputatu węglowego, zaś do nagrody
barbórkowej nie będą uprawnieni
pracownicy administracji oraz ci
pracownicy, z którymi w okresie
obrachunkowym (1 listopada-31
października) pracodawca rozwiązał umowę o pracę.
Pozostali pracownicy dostaną
„barbórkę” w dwóch równych ratach: do 4 grudnia roku, za który
jest należna i do 1 marca roku następnego. Wyliczana indywidualnie kwota nagrody wyniesie tyle co
średniomiesięczne wynagrodzenie
pracownika za tzw. dni czarne (w
okresie obrachunkowym poprzedzającym wypłatę, czyli od 1 listopada do 31 października).
Jak informuje przewodniczący
Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ „Solidarność”
JSW SA Sławomir Kozłowski, oprócz
ratujących Spółkę przed potencjalną upadłością kroków oszczędnościowych, w porozumieniu udało się
zawrzeć korzystniejsze dla pracownika zasady wynagradzania za dni
wolne od pracy. - Pracownik otrzyma dodatek o 30-40 procent wyższy
niż do tej pory - mówi.
JSW szacuje, że łączny pozytywny efekt ograniczenia kosztów pracy
przez trzy kolejne lata obowiązywania zawartego porozumienia - oraz
porozumienia z 23 lutego br. - wyniesie około 2 miliardy złotych. Na
oszczędności wpływ będzie miała
również stale zmniejszająca się
liczba pracowników JSW. - Tylko

Zdajemy sobie sprawę,
że podjęliśmy bardzo
trudną decyzję
i bardzo bolesną dla naszych
pracowników. Jesteśmy
przekonani, że (…) podjęcie
tej decyzji uchroni naszą
spółkę przed upadłością,
przejęciem jej przez obcy
kapitał, a pracowników przed
konsekwencjami
tej upadłości - podkreślają
związkowcy z JSW.

w tym roku, w związku z nabyciem
uprawnień emerytalnych, odejść
ma ponad 1000 osób - zwraca uwagę przewodniczący ZOK.

Chcą rozliczenia winnych

W komunikacie wydanym przez
reprezentatywne organizacje związkowe czytamy o przyczynach, które
zmusiły przedstawicieli strony społecznej do przyjęcia trudnych warunków porozumienia. - Zdajemy
sobie sprawę, że podjęliśmy bardzo
trudną decyzję i bardzo bolesną dla
naszych pracowników. Jesteśmy
przekonani, że w tej dramatycznej

sytuacji podjęcie tej decyzji uchroni naszą spółkę przed upadłością,
przejęciem jej przez obcy kapitał, a
pracowników przed konsekwencjami tej upadłości - piszą związkowcy.
Chcą też pociągnięcia do odpowiedzialności winnych obecnej
sytuacji JSW. - Wiemy, że winni
(…) na dzień dzisiejszy nie ponoszą
żadnych konsekwencji i mają się
dobrze. My zrobimy wszystko żeby
odpowiedzialni za błędne decyzje
zostali rozliczeni - deklarują.
Marek Jurkowski

Byłym Zarządem zajmie się prokurator?
Reprezentatywne organizacje związkowe z Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) skierowały do Prokuratury Rejonowej w JastrzębiuZdroju zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z artykułu 296 § 3 Kodeksu karnego przez byłych członków Zarządu: Jerzego Boreckiego, Grzegorza Czornika, Roberta Kozłowskiego i Jarosława Zagórowskiego. Twierdzą, że menedżerowie nadużyli swoich
uprawnień, a ich działania spowodowały wyrządzenie znacznej szkody majątkowej JSW.
To nie pierwsza tego typu inicjatywa
ze strony organizacji związkowych.
W kwietniu br. Wydział do spraw
Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji katowickiej Prokuratury Apelacyjnej - na podstawie zawiadomienia
złożonego przez śląsko-dąbrowską
„Solidarność” - wszczął śledztwo dotyczące podejrzenia nadużycia uprawnień przez Zarząd JSW i wyrządzenia
znacznej szkody w majątku Spółki na
kwotę przekraczającą 27 milionów

złotych. Chodziło m.in. o umowy na
doradztwo, dzierżawy i innego rodzaju
usługi z lat 2012-2015.
Co sprawiło, że związkowcy zdecydowali o złożeniu kolejnego zawiadomienia i to akurat teraz?
- Stało się tak tylko i wyłącznie
ze względu na to, że wcześniej nikt oprócz Zarządu - nie wiedział, co może
nam grozić w sierpniu 2015 roku, bo
nikt nie znał warunków umowy o kredytowanie zakupu kopalni „Knurów-

Szczygłowice” przez ING Bank Śląski,
Bank PKO BP i Bank Gospodarstwa
Krajowego oraz fundusz inwestycyjny
PZU FIZAN BIS 1 - mówi wiceprzewodniczący Zakładowej Organizacji
Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność”
JSW SA Roman Brudziński. - Sprawy
te wyszły na jaw dopiero wtedy, gdy
ING Bank Śląski poinformował, że zabezpieczeniem umowy był zapis zobowiązujący Zarząd do wypuszczenia tak
zwanych euroobligacji, czyli papierów

umożliwiających pozyskanie finansowania z rynków europejskich i amerykańskich. Emisja euroobligacji miała
nastąpić do końca lipca 2015 roku.
Ustalono jednocześnie, że w przeciwnym wypadku banki będą mogły skorzystać z opcji „put” - czyli w każdej
chwili zażądać od JSW natychmiastowej spłaty wierzytelności. Zarząd euroobligacji nie wyemitował, więc bank
zażądał zwrotu udzielonego kredytu.
Skandalem jest jednak przede wszyst-

kim to, że poprzednie kierownictwo
JSW, podpisując umowę kredytową
zawierającą klauzulę dotyczącą opcji
„put”, naraziło Spółkę na upadłość.
Stąd nasz wniosek do prokuratury wyjaśnia.
Zawiadomienie przesłano też do
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Najwyższej Izby Kontroli.
MJ
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Kto stoi za groźbą upadłości JSW?

Pierwszym podejrzanym jest większościowy udziałowiec Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW), Skarb Państwa czyli polski rząd, a ściślej - koalicja Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Politycy partii rządzących pozbawili
Spółkę środków na bieżącą działalność oraz niezbędne krótko- i długoterminowe inwestycje: najpierw drenując ją z zysku
wypracowanego na przestrzeni ubiegłych lat i z pieniędzy uzyskanych w wyniku prywatyzacji (w sumie ponad 10 miliardów
złotych), a następnie zmuszając JSW do kupowania tych czy innych przedsiębiorstw w celu ratowania innych podmiotów.
Tak odebrano Spółce możliwość
bezpiecznego funkcjonowania w
coraz trudniejszych warunkach
zewnętrznych (ceny węgla koksującego oscylują wokół 93 dolarów,
a energetycznego - wokół 53 dolarów).
To, co zrobił większościowy
właściciel i poprzedni Zarząd JSW,
woła o pomstę do nieba. Setki milionów złotych strat na opcjach walutowych czy ponad 5 miliardów
złotych przekazanych do budżetu
państwa w wyniku upublicznienia
JSW - to tylko dwa z wielu przykładów działań niszczących nasze
przedsiębiorstwo. Po takim skoku na kasę i wyciągnięciu z naszej
Spółki tego co tylko się dało, dzisiaj
rząd umywa ręce i twierdzi, że nie
ma żadnych możliwości pomocy Jastrzębskiej Spółce Węglowej.

szą wypłatę! Do tej pory informacje
o tragicznej sytuacji w budownictwie, hutnictwie, energetyce czy
górnictwie „zamiatano pod dywan”,
co należy postrzegać w kategoriach
przedwyborczej gry. Jest to typowe
działanie na czas i nie podejmuje
się żadnych poważnych kroków, by
tę sytuację zmienić.
W świetle ostatnich wydarzeń
rządzący naszym krajem musieli
zdawać sobie sprawę, że sytuacja
jest nie tyle ciężka, co wręcz dramatyczna. Dotyczy to nie tylko JSW,
ale również pozostałych spółek
górniczych. Do tej pory martwiono
się głównie o Kompanię Węglową,
tymczasem w Katowickim Holdingu Węglowym jest podobno jeszcze
gorzej. Aż strach pomyśleć, co w
niedalekiej przyszłości czeka przemysł wydobywczy.

Rząd pustych obietnic

Ludzie u władzy podkreślają, że
Polska to kraj rozwoju gospodarczego, pani premier i jej poplecznicy,
przy okazji kolejowej wycieczki na
Śląsk, wmawiali nam wszystkim, że
sytuacja gospodarcza kraju, w tym
przemysłu ciężkiego i górnictwa,
nie jest zła. Zapewniała górników,
że wszystko jest pod kontrolą i do
końca bieżącego roku nie braknie
pieniędzy na wynagrodzenia oraz
na bieżące inwestycje. Wypada zatem stwierdzić, że szefowa rządu
nie ma zielonego pojęcia o tym, co
się naprawdę dzieje - być może dlatego, że poprzednie zarządy spółek
węglowych z pełną premedytacją
wprowadzały ją w błąd. Jakkolwiek by nie było, prawda jest taka,
że w przemyśle ciężkim, zwłaszcza
w spółkach górniczych, brakuje
funduszy na bieżące inwestycje i
działalność, a gdyby nie drastyczne
kroki, jakie podjął Zarząd JSW w
porozumieniu z reprezentatywnymi
organizacjami związkowymi, nie
byłoby pieniędzy nawet na najbliż-

Setki milionów złotych strat
na opcjach walutowych
czy ponad 5 miliardów złotych
przekazanych
do budżetu państwa
w wyniku
upublicznienia JSW - to tylko
dwa z wielu przykładów
działań niszczących nasze
przedsiębiorstwo.
Dyletanci (nadal) u władzy

Przedstawiciele załogi, związki zawodowe, wielokrotnie i od lat
przedstawiały rzeczywisty obraz
sytuacji w górnictwie kolejnym premierom rządu, ministrom gospodarki, ministrom skarbu, radom
nadzorczym czy szeroko pojętej
opinii publicznej. Wielokrotnie też

podkreślały, że jest wiele zastrzeżeń do decyzji podejmowanych
przez zarządzających Jastrzębską
Spółką Węglową, i że niektóre z
nich zagrażają dalszemu funkcjonowaniu Spółki. Pisma i apele
wysyłane przez stronę związkową
mówiły o nieudolnym zarządzaniu, m.in. złych decyzjach dotyczących prowadzenia niektórych
inwestycji i często niepotrzebnych,
bardzo kosztownych zakupach niepotrzebnego sprzętu. Nikt z ekipy
rządowej nie raczył nawet pochylić
się nad przedstawionymi faktami i
nie chciał podjąć rzeczowych, merytorycznych, opartych na faktach
i dokumentach rozmów. Dyletanci
z nominacji partyjnej, pochodzący z układów koleżeńsko-politycznych, którzy zarządzali i - niestety

JSW

Jest umowa z bankami

- dalej rządzą na niższych szczeblach zarządzania w JSW, zamiatali
swoje błędy pod dywan, a winnych
wskazywali wszędzie, tylko nie
tam, gdzie należało. Teraz w Spółce jest ich coraz mniej - z wysokimi
odprawami lądują na ciepłych posadkach w innych firmach, często
z udziałem Skarbu Państwa. Trzeba
w tym miejscu podkreślić, że osoby,
które do niedawna kierowały JSW,
które miały i mają postawione zarzuty prokuratorskie za korupcję,
niegospodarność itd., są - jak do tej
pory - bezkarne. Zadziwia fakt, że
nikt ze sprawujących nadzór nad
górnictwem nie chce ich rzetelnie
rozliczyć za doprowadzanie do sytuacji, w której pracownicy kopalń
JSW obawiają się utraty miejsc pracy, bo obniżenie wynagrodzeń już
jest faktem. Kolesiostwo, nepotyzm
i polityczne spółdzielnie w biurach
spółek grupy kapitałowej JSW mają
się jak najlepiej.
Trzeba głośno mówić o tym, że
osoby odpowiedzialne za Spółkę
doprowadziły firmę do realnego

24 września Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) porozumiał się z obligatariuszami posiadającymi obligacje wyemitowane przez JSW - PKO Bankiem Polskim SA, Bankiem Gospodarstwa Krajowego,
ING Bankiem Śląskim SA oraz PZU FIZAN BIS. Strony zawarły umowę o dalszej współpracy.
W umowie obligatariusze zobowiązali
się do:
- powstrzymania się od wykonywania swoich praw wynikających z
możliwości żądania wcześniejszego
wykupu obligacji z uwagi na brak dokonania przez Spółkę emisji tak zwanych euroobligacji do dnia 30 lipca
2015 roku,
- prowadzenia w dobrej wierze
rozmów z JSW w celu uzgodnienia i
podpisania do 15 października 2015
roku listy najistotniejszych zasad oraz

warunków przeprowadzenia restrukturyzacji zadłużenia finansowego JSW
oraz spółek z grupy kapitałowej JSW,
- prowadzenia w dobrej wierze rozmów z JSW w celu uzgodnienia scenariusza restrukturyzacji zadłużenia
JSW i grupy kapitałowej JSW poprzez
zawarcie umowy restrukturyzacyjnej
w terminie do 30 listopada 2015 roku.
ING Bank Śląski SA wyraził zgodę
na odroczenie terminu wymagalności
roszczenia o zapłatę z tytułu wykupu
obligacji przez JSW w związku z zasto-

sowaniem tak zwanej opcji „put”. Odroczenie terminu przewiduje dokonanie
płatności w trzech ratach w terminach
określonych w podpisanej umowie.
Jeśli natomiast umowa restrukturyzacyjna nie wejdzie w życie do 1
grudnia 2015 włącznie, JSW będzie
zobowiązana dokonać wcześniejszego
wykupu części obligacji od wszystkich
obligatariuszy na warunkach i terminach określonych w umowie o dalszej
współpracy.
JSW, MJ

Osoby, które do niedawna
kierowały JSW,
które miały i mają
postawione zarzuty
prokuratorskie
za korupcję,
niegospodarność itd.,
są - jak do tej pory
- bezkarne.

zagrożenia upadłością. To ich działania sprawiły, że przyszłość 30
tysięcy miejsc pracy w grupie kapitałowej JSW i setek tysięcy miejsc
pracy w spółkach szeroko pojętego
zaplecza górnictwa wciąż jest niepewna. To oni, ludzie w „białych
kołnierzykach”, wchodzili w dziwne
powiązania z firmami reprezentującymi obcy kapitał, tak jak to ma
miejsce w przypadku kopalni „Krupiński” czy miało miejsce podczas
przejmowania kopalni „Budryk”.
Takimi przypadkami powinny się
zająć organy ścigania. Chwasty należy wyplenić!

Przypadkowa zbieżność

Zadajmy sobie jeszcze pytanie,
czy za nakaz odkupienia od Kompanii Węglowej SA kopalni „Knurów-Szczygłowice”, jaki wydał władzom JSW polski rząd, ktokolwiek
poniósł jakiekolwiek konsekwencje? Oczywiście, że nie. Za poratowanie Kompanii kwotą 1,5 miliarda
złotych zapłacą pracownicy JSW i
innych firm górniczych zależnych
od naszej Spółki. To rząd nas zadłużył. Jednocześnie, za zgodą Zarządu, wyemitowano obligacje na
wspomnianą sumę, z odpowiednim
oprocentowaniem. Ich nabywcami
stały się komercyjne banki. Jednym
z nich okazał się holenderski ING
Bank Śląski, który ostatnio, wykorzystując możliwości prawne, zażądał wcześniejszego wykupu tych
obligacji. ING ma siedzibę w Amsterdamie - w tym samym miejscu,
gdzie mieści się europejska siedziba
koncernu ArcelorMittal Steel. Pewnikiem to jednak tylko przypadkowa zbieżność, prawda?…
Reprezentatywne organizacje
związkowe JSW SA
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Mści się strategia
nicnierobienia
Rozmowa z posłem Piotrem
Naimskim, byłym wiceministrem gospodarki, ekspertem
do spraw energetycznych.
Solidarność Górnicza: - Jak
ocenia Pan obecną sytuację
górnictwa węgla kamiennego
w Polsce?
Piotr Naimski: - Górnictwo węgla kamiennego przeżywa ogromny
kryzys, na który składa się kilka
fundamentalnych spraw, takich
jak niskie ceny węgla na rynku
międzynarodowym, polityka Unii
Europejskiej związana z pakietem klimatyczno-energetycznym,
zła organizacja pracy, błędy w zarządzaniu spółkami węglowymi...
Można by wymienić jeszcze kilka
innych czynników. Niezależnie od
zewnętrznych uwarunkowań obiektywnych, na górnictwie mści się
strategia ośmiu lat nicnierobienia.
SG: - My to wiemy, ale zadajemy sobie wszyscy pytanie, czy
rząd Prawa i Sprawiedliwości
będzie miał pomysł na to, jak
wyciągnąć górnictwo z tego
poważnego kryzysu?
PN: - Przygotowujemy się obecnie
na kilka wariantów kryzysowych.
Poczynając od tego, że nie ma pieniędzy już na starcie, a kończąc na
tym, iż starczy ich na zaledwie kilka
miesięcy, bo chyba nikt nie wierzy,
że rząd Ewy Kopacz na odchodnym trwale uzdrowi branżę górniczą. Chcielibyśmy rzecz jasna, żeby
sprawdził się ten najbardziej optymistyczny wariant. Mielibyśmy
czas na zapoznanie się z faktyczną
sytuacją sektora węglowego. Rząd
udaje, ze dopiero dzisiaj dowiedział
się o konieczności akceptacji pomocy publicznej dla NKW. To jest
próba zrzucenia odpowiedzialności za nieudolność i brak działania
PO na Brukselę i szukanie ratunku
przed gniewem wyborców. Środki
na rozpoczęcie działalności NKW,
to jedno. Drugie to pytanie, czym
jest biznesplan NKW, na jakich
przesłankach został zbudowany?
Według mnie, na przesłankach bardzo mało wiarygodnych. Bo niby
skąd przyjęto założenie, że spółka
zbilansuje swoją działalność z końcem 2016 roku, skoro nie wiadomo, jakie będą ceny węgla i koszty
jego wydobycia? Obawiam się, że
jest to przedsięwzięcie stojące na
glinianych nogach. A w tej sytuacji
1,5 miliarda złotych, którymi NKW
zostanie dofinansowana, wyda się
zapewne na płace, podobnie jak to
było ze środkami pozyskanymi w
wyniku sprzedaży KWK „KnurówSzczygłowice”. Proste dosypywanie pieniędzy do górnictwa nie ma
sensu, skoro różnica między ceną
sprzedaży a kosztem wydobycia
wynosi średnio ponad 100 zł na
każdej tonie.
SG: - No właśnie, mają Pań-

stwo pomysł na to, jak tę przepaść zakopać raz na zawsze?
PN: - Problem należy rozwiązać
strukturalnie, a nie doraźnie. Musimy zapewnić trwały zbyt węglowi energetycznemu na co najmniej
30-40 lat, czyli dokładnie na tyle,
ile wynosi żywotność nowego bloku
energetycznego opartego na węglu
kamiennym. Jesteśmy zdeterminowani, żeby ruszyć z poważnym
programem inwestycyjnym dla polskiej elektroenergetyki, w którym
stare bloki węglowe będą zastępowane przez nowoczesne jednostki węglowe – choćby takie, jak te
budowane obecnie w Kozienicach
i Opolu. Przypomnę tutaj tylko, że
blok nadkrytyczny o sprawności
sięgającej 46 procent obniża emisję
CO2 o około 30 procent, co wytrąca
argumenty przeciwnikom węgla w
kontekście polityki klimatycznej.
SG: - Pięknie, ale skąd pozyskać pieniądze na to wszystko,
skoro dziś sektor finansowy
mówi „nie” inwestycjom węglowym, bojąc się konsekwencji finansowych wynikających
z ograniczeń w emisji CO2?

Rząd udaje, ze dopiero
dzisiaj dowiedział się
o konieczności akceptacji
pomocy publicznej
dla NKW. To jest próba
zrzucenia odpowiedzialności
za nieudolność i brak
działania PO na Brukselę
i szukanie ratunku przed
gniewem wyborców.

PN: - Musimy – użyję kolokwialnego stwierdzenia – stworzyć związek
funkcjonalny między energetyką a
górnictwem węglowym. Może to być
rozwiązanie takie, jak to przyjęte w
Tauronie, gdzie obowiązują relacje
handlowe pomiędzy jednostkami
grupy, co sprawia, że węgiel nadal
pozostaje towarem rynkowym. Możemy jednak przyjąć rozwiązania
obowiązujące przy węglu brunatnym. Mówiąc w dużym uproszczeniu
– wyposażymy elektrownie w niektóre kopalnie. Między jednostkami nie
będzie wówczas relacji handlowych,
a zatem ta część węgla, która będzie
wykorzystywana w elektrowniach,
zostanie „wyjęta” z rynku.
SG: - Podniesie się raban, że
to skok na pieniądze energetyki…
PN: - Jeśli ktoś tak myśli, to chyba
zapomina, że to państwo wyposażyło sektor energetyczny w instrumenty, które pozwoliły mu prowadzić
efektywną działalność. Przypomnę,

że w roku 2007, jako rząd Prawa i
Sprawiedliwości, zainicjowaliśmy
w sektorze energetycznym zmiany,
które doprowadziły do konsolidacji
firm tego sektora. Tamte działania,
po ustaniu kontraktów długoterminowych, czyli popularnych KDT-ów,
miały doprowadzić do pozyskania
przez energetykę środków na inwestycje. To się w dużej mierze udało,
ale teraz przyszedł czas na dalszy
etap przekształceń, które pozwolą zasilić inwestycyjnie sektor surowcowy. Nie chcemy, oczywiście,
ślepo wykorzystać tu sektora energetycznego, myślimy poważnie nad
realizacją czegoś na kształt dawnego programu kontraktów długoterminowych, który wzmocniłby także
sektor energetyczny.
SG: - Jednak te rozwiązania
funkcjonalne w oparciu o relacje pomiędzy energetyką zawodową a górnictwem to rozwiązanie korzystne tylko dla
części kopalń. Co z resztą?
PN: - W Polsce muszą pozostać kopalnie, które będą funkcjonować na
rynkowych zasadach, choćby po to,
by koncern energetyczno-węglowy
mógł pozyskać węgiel na rynku krajowym. Kopalnie, które znajdą się
poza energetyką zawodową, muszą
być skoncentrowane na rynku detalicznym i ciepłowniczym, a inna
część – na działalności eksportowej.
A zatem, dokonując zmian strukturalnych, musimy dokonać właściwej
selekcji kopalń. Dziś część kopalń
(„Piast”, „Ziemowit” czy „Bogdanka”)
specjalizuje się w dostawach węgla
do energetyki zawodowej. Inne, takie
jak np. „Bobrek”, „Wesoła” czy „Staszic”, mają węgiel poszukiwany przez
mały przemysł, w tym ciepłownie
oraz klientów indywidualnych. Ale
są też takie, jak kopalnie rybnickie,
które eksportują duże ilości surowca
i mogłyby to z powodzeniem robić,
gdyby podnieść w nich efektywność
wydobycia, a – tym samym – konkurencyjność ich węgla. Musimy
poukładać górnictwo segmentowo.
Pozwoli to właściwie podporządkować kopalnie właściwym częściom
rynku i dokonywać w ich obrębie takich zmian, między innymi technologicznych i organizacyjnych, które
pozwolą wykorzystać cały ich potencjał. Osobną kwestią jest węgiel koksujący. Jastrzębska Spółka Węglowa,
która ma poszukiwany na rynku produkt, chwilowo przeżywa ogromne
trudności. Została wydrenowana z
pieniędzy przez Skarb Państwa i nie
tylko, ale nie chciałbym rozwijać tego
wątku. Dziś, poza niezbędnymi działaniami restrukturyzacyjnymi, JSW
potrzebuje doraźnego wsparcia ze
strony państwa.
SG: - Ale te rozwiązania nie wyeliminują importu rosyjskiego
węgla, który trafia głównie na
rynek detaliczny i do małego
przemysłu, czyli tej części rynku, na którą państwo nie ma
wpływu.

PN: - Nie możemy dać sobie rady z
importem węgla, ponieważ działa
ogromny lobbing na rzecz importerów z Rosji – i to nie na arenie
krajowej, ale europejskiej. Ta część
handlu z Rosją nie została objęta
żadnymi sankcjami. Ten problem
trzeba będzie poruszyć w rozmowach z unijną Brukselą. Nie możemy sobie pozwolić na to, by po
rosyjskiej stronie trwała blokada
naszych produktów rolnych, a do
nas wjeżdżał bez żadnych ograniczeń ich węgiel.
SG: - Kolejny poważny problem to polityka klimatyczna
Unii Europejskiej.
PN: - Owszem, jest to poważny
problem, który między innymi
sprowadza się do kwestii pierwszeństwa dla OZE w kolejce do
przyłączania źródeł do sieci. Bloki
węglowe nie są odpowiednio wykorzystane w systemie, gdyż są
ostatnie w kolejce do przyłączenia,
a wynika to właśnie z szaleństwa
klimatycznego. To jeden z najważniejszych problemów do rozwiązania w przyszłych rozmowach z
parterami w UE. Będziemy żądać
tego, by uznano naszą specyfikę,
czyli będziemy żądać specjalnych
regulacji dla polskiej gospodarki.
Jeśli będziemy w sposób dobrze
udokumentowany, twardo i kon-

Musimy zapewnić trwały
zbyt węglowi
energetycznemu na co
najmniej 30-40 lat, czyli
dokładnie na tyle, ile wynosi
żywotność nowego bloku
energetycznego opartego
na węglu kamiennym.
sekwentnie bronić swojego stanowiska, wówczas będziemy mieli
szanse na sukces. Wszyscy zdają
sobie sprawę, że Unia Europejska
po kryzysie strefy euro i borykająca się z problemem imigracji nie
będzie skłonna do wywoływania
kolejnego poważnego konfliktu.
My z obrony polskich interesów nie
zrezygnujemy.
SG: - A jak zagrożą nam, że nie
dostaniemy dalszych środków
strukturalnych?
PN: - To jest zwykłe straszenie, tak
jak to robi pan Schulz, gdy mówi, że
będzie nam siłą wpychał imigrantów. Nie możemy ulegać szantażowi.
Musimy bronić swoich interesów.
SG: - Dziękujemy za rozmowę.
rozmawiali: Krzysztof Leśniowski,
Jacek Srokowski
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Szkoda straconej pracy
Rozmowa z Krzysztofem Tchórzewskim, posłem Prawa i Sprawiedliwości (PiS), byłym wiceministrem
gospodarki odpowiedzialnym za
górnictwo węgla kamiennego.
Solidarność Górnicza: - Jakie
fundamentalne zmiany dostrzega Pan w górnictwie, odnosząc to do czasów, kiedy był
Pan wiceministrem gospodarki odpowiedzialnym za sprawy tej branży?
Krzysztof Tchórzewski: - Uważam, że nasi następcy zbyt wiele
stracili z tego, co nam się udało
zrobić. Weźmy chociażby Katowicki Holding Węglowy, który był
już praktycznie przygotowany do
wejścia na giełdę. Przesiedziałem
kilka nocy, negocjując ze stroną
społeczną warunki wejścia na giełdę, dzięki czemu załoga była już
przekonana do tego procesu. Na
marzec 2008 roku planowaliśmy
debiut giełdowy. Nota bene, był
to najlepszy czas, bo indeksy na
warszawskiej giełdzie biły rekordy. Spółka mogła pozyskać około
1,5 miliarda złotych z emisji akcji.
Ale nic z tego nie wyszło po przegranych przez nas wyborach. I to
nie dlatego, że ktoś unieważnił
ten proces, tylko dlatego, że nikt
nie podjął wiążących decyzji. Kolejnym niewybaczalnym błędem
naszych następców był sposób
prywatyzacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej, kiedy to pieniądze z
nowej emisji akcji mogły finansowo zasilić JSW, natomiast z powodu błędnej decyzji rządu PO-PSL,
akcje JSW zostały przez Ministra
Skarbu sprzedane i pieniądze trafiły w całości do budżetu państwa.
W sumie około 11 mld zł zostało
wydrenowanych z JSW za czasów
rządów PO-PSL, więc trudno się
dziwić, że dziś w sytuacji dekon-

iunktury znalazła się ona na skraju
bankructwa.
SG: - A pamięta Pan, kto powołał na stanowisko niejakiego
Jarosława Zagórowskiego?
KT: - Pamiętam. I dziś, z perspektywy czasu, mogę ubolewać nad tym
faktem, że to w czasie rządów PiS
pan Zagórowski rozpoczął karierę
jako prezes w Jastrzębskiej Spółce
Węglowej. Proszę jednak zauważyć, że to głównie za sprawą polityki
właścicielskiej rządów PO-PSL JSW
znalazła się w takim, a nie innym
położeniu. Zagórowski dostał prawie
pięciokrotną podwyżkę i niestety stał
się ślepym wykonawcą polityki rządu
PO-PSL. Dlaczego? Bo jego apanaże wzrosły niebotycznie. Szkoda, że
strona społeczna zgodziła się na taką
dysproporcję wynagrodzeń. Przypomnę także, że w trakcie mojego rocznego urzędowania w Ministerstwie
Gospodarki nie było żadnych spięć w
Jastrzębskiej Spółce Węglowej, mimo
że już wówczas pan Zagórowski był
prezesem JSW. Nie było takich możliwości, bo Zarząd Spółki był trzymany w odpowiednich ryzach przez
organ właścicielski, który nie zrzucał
swojej odpowiedzialności przed załogą na prezesa i zarząd.
SG: - Gdyby Panu dano więcej
niż rok urzędowania, co by
Pan jeszcze zrobił jako przedstawiciel rządu odpowiedzialny za branżę górniczą?
KT: - Konsekwentnie realizowałbym
przygotowaną za moich czasów strategię rozwoju górnictwa węgla kamiennego na lata 2007-2015. I ufam, że nie
napotkałbym na żadne większe przeszkody, bo jestem zwolennikiem rozwiązywania problemów w systemie
negocjacyjnym, co nieraz udowodniłem w swoim życiu zawodowym. W
1992 roku byłem negocjatorem przy

możliwe było zawarcie kompromisu.
Jestem przekonany, że dziś znacznie łatwiej byłoby o porozumienie w
spółkach węglowych, gdyby strona
społeczna, bez utrudnień, miała pełny
wgląd w sytuację ekonomiczną kopalń
i była uczciwie informowana o zamiarach Zarządu Spółki. W przeciwnym
wypadku zarządy spółek stają się niewiarygodne wobec załóg górniczych.
Dzisiaj w pierwszej kolejności trzeba
dokonać pełnej inwentaryzacji spółek
węglowych, która da nam rzeczywisty
obraz tego, w jakim miejscu się znajdujemy. Niech załogi wiedzą, jakie są
związki spółek z dostawcami dla kopalń, czy aby wszelkie dostawy towarów i usług mają optymalną, rynkową
cenę, czy też są przepłacane. Niech załogi dowiedzą się, jak wygląda sprawa
handlu węglem, jakie są ceny od kopalni do nabywcy oraz kto i ile zarabia
na sprzedaży węgla. Mieszkańcy Śląska winni też wiedzieć dlaczego Rząd
PO-PSL „lekko” traktuje import węgla
ze wschody oraz dlaczego następuje
coroczny wzrost jego ilości oraz dlaczego kupują go niektóre elektrownie.
Uważam, że brak transparentności
w branży górniczej to na dziś jeden
z głównych jej problemów. Ci, którzy
zarządzają kopalniami, muszą odzyskać zaufanie załóg.

SG: - I znów trzeba zapytać,
kto miałby te inwestycje finansować? Państwo?
KT: - Owszem, w pewnej części.
Cześć tych kosztów poniosłaby także państwowa energetyka, co proponuje pan poseł Piotr Naimski.
SG: - Co na to Unia Europejska? Nie boi się Pan reakcji
Brukseli?

Konsekwentnie
realizowałbym przygotowaną
za moich czasów strategię
rozwoju górnictwa węgla
kamiennego na lata
2007-2015. I ufam, że nie
napotkałbym na żadne
większe przeszkody,
bo jestem zwolennikiem
rozwiązywania problemów
w systemie negocjacyjnym,
co nieraz udowodniłem
w swoim życiu zawodowym.
SG: - Załóżmy, że tak się stanie
i zarządzający odzyskują zaufanie. Kolejny krok?

sporze zbiorowym pomiędzy kolejarskimi związkami zawodowymi a rządem. Pamiętam, że kłótnia pomiędzy
stronami była olbrzymia. Co zrobiłem? Powołałem zespół składający się
z przedstawicieli dwóch stron, który
miał prawo wglądu we wszelkie informacje finansowe PKP. Dopiero wtedy,
gdy wszystkie karty leżały na stole,

bez niej polskie górnictwo nie będzie konkurencyjne. Dziś standardem powinno być wydobycie na
poziomie 800 - 900 ton na zatrudnionego. Aby to uzyskać potrzebne
są nowe szyby wydobywcze wyposażone w nowoczesne urządzenia
wyciągowe.

KT: - Trzeba doinwestować górnictwo, bo to państwo - jako właściciel górnictwa - tak jak niegdyś wybudowało kopalnię „Bogdanka” czy
kopalnię „Budryk”, tak dziś musi
ponieść określony koszt inwestycyjny. Tak jak w każdym biznesie, to
nie zarządzający wyznacza cele strategiczne i na nie przeznacza kapitał,
tylko właściciel. A co zrobił obecny
właściciel, czyli rząd PO-PSL? Nie
wykorzystał nawet w pełni zgody
UE na dotowanie tzw. inwestycji
początkowych, które nam się udało
wynegocjować z Unią Europejską i
która obowiązywała przez trzy lata
do 2010r. Wykorzystano jedynie
400mln w ostatnim 2010r. Jeśli
wygramy wybory parlamentarne,
nasz rząd - jako właściciel większości polskich kopalń - nie będzie od
tego problemu uciekał. Zapewniam,
że znajdziemy pieniądze na rozwój
górnictwa. Musimy to zrobić, żeby
poprawić efektywność kopalń, bo

KT: - A dlaczego państwo nie miałoby inwestować w swój majątek?
Nie mówmy o pomocy państwa tylko o nowych inwestycjach państwowych czyli nowych nowoczesnych
kopalniach. We Francji 54 procent
gospodarki jest państwowe, począwszy od produkcji samolotów
i samochodów, na państwowych
sklepach kończąc. To samo w Niemczech, gdzie 42 procent gospodarki
znajduje się w rękach państwa. Jak
jest u nas? Zaledwie 28 procent. Jesteśmy przeprywatyzowaną gospodarką. Pod tym względem prześcignęliśmy już nawet Wielką Brytanię.
Pora, by państwo stało się aktywnym inwestorem, po to, by można
było tworzyć trwałe miejsca pracy
dla naszych obywateli. To się tyczy
nie tylko górnictwa. Wzorem największych mocarstw unijnych, musimy zadbać o swój narodowy interes. Skoro Berlin, Paryż czy Londyn
nie zabiegają o zdanie Brukseli w
kwestii swoich strategicznych interesów, to dlaczego my mielibyśmy
postępować inaczej? Musimy być
stanowczy i konsekwentni wobec
Unii Europejskiej, a nie spolegliwi,
nie należy jej pomijać ale zdecydowanie negocjować, co wymaga głębokiego zaangażowania ale to jest
obowiązek tych którzy decydują się
na władzę.
SG: - Czy te wszystkie ambitne
plany będzie kim realizować?
KT: - Zapewniam, że będzie. W samej branży górniczej, o czym sam
mogłem się przekonać, dokonując
przeglądu kadr, jest wielu zdolnych
ludzi, tylko trzeba sięgać głębiej w ich
poszukiwaniu. Ufam, że znajdziemy
ludzi, którzy są pasjonatami swojej
pracy - i są jednocześnie patriotami,

bo to jest branża podatna na polityczne działania, także zewnętrznych służb. Zakładam, że i oni będą
chcieli porządnie zarobić, ale nie na
tyle, by ograbiać swoje firmy. Kiedyś
jeden z poważnych socjologów zwrócił mi uwagę na kwestię zarobków w
spółkach Skarbu Państwa, mówiąc
wprost: jeśli w polskich warunkach
zapłacisz menadżerowi pensję na
poziomie 100 tys. zł miesięcznie, to
nie będziesz miał z niego pożytku,
bo po trzech miesiącach taki człowiek będzie już tylko myślał o tym,
gdzie takie pieniądze zainwestować.
To tak jak nasz minister finansów,
który pierwsze co robił, to sprawdzał, co się dzieje z jego pieniędzmi
zainwestowanymi na giełdzie, a nie
co się dzieje w ministerstwie. W
polskich warunkach 20-25 tys. zł to
godne pieniądze dla menadżera.
SG: - Można się zatem spodziewać rewolucji kadrowej w górnictwie?
KT: - To zależy, co przez to rozumieć.
Na pewno poważnie zastanawiamy
się nad tym, by w firmach państwowych odejść od kontraktów menadżerskich. Nie może być bowiem tak,
że menadżer w spółce Skarbu Państwa nie płaci składek ZUS-owskich.
Takich osób w firmach państwowych
jest na dzień dzisiejszy kilka tysięcy.
Oni de facto stają się nowymi kapitalistami. Musimy to zweryfikować, bo
państwo nie może tego typu praktyk
tolerować, tym bardziej, że wielu u z
nich brakuje podstawowych kompetencji. Mamy jedną z najwyższych w
Europie rozpiętości zarobków pomiędzy pracownikami a zarządzającymi
nimi osobami. I o ile takie rzeczy
mogą dziać się prywatnym sektorze,
o tyle w państwowych firmach jest
to zjawisko patologiczne. Spójrzmy
na te kontrakty menadżerskie. Jeśli
taki człowiek jest zatrudniony na
zasadach firmy, to dlaczego firma
musi mu jeszcze zapewnić samochód służbowy i inne atrybuty zarządzania? Nie wiem, czy menadżer
kontraktowy nie powinien ponieść
kosztów płacy sekretarki albo wynajmu biura. Te kwestie trzeba uporządkować, by sprawy zarobków menadżerów były transparentne. Skoro
my, jako posłowie, musimy rozliczać
się z naszych dochodów, to nie widzę
powodów, by tego samego nie mieli robić menadżerowie w spółkach
Skarbu Państwa.
SG: - Dziękujemy za rozmowę.
rozmawiali: Krzysztof Leśniowski,
Jacek Srokowski
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LW BOGDANKA

Waży się przyszłość Lubelskiego Węgla
21 września br. koncern energetyczny Enea ogłosił wezwanie na akcje Lubelskiego Węgla Bogdanka. Kilka tygodni wcześniej Enea wypowiedziała Bogdance wieloletnią umowę dotyczącą dostaw węgla. Trudno nie odnieść wrażenia, iż wypowiedzenie umowy miało było zamierzonym krokiem ku przejęciu kopalni.
Enea Wytwarzanie jest największym
odbiorcą lubelskiej kopalni. Obecnie
Bogdanka dostarcza do Elektrowni
Kozienice ponad 3 mln ton węgla
rocznie z 5,5 mln ton węgla jakie zużywa ten zakład (największa w Polsce
elektrownia na węgiel kamienny). Co
ciekawe, Bogdanka ma jeszcze jedną umowę z Eneą, na dostawę ponad
2 mln ton węgla do nowego bloku w
Kozienicach, którego uruchomienie
przewiduje się na czwarty kwartał
2017 roku. Blok jest dedykowany pod
węgiel z Bogdanki, co oznacza, że
opalany jej węglem będzie osiągał najlepsze parametry.
Z uwagi zatem na silne związki Enei z Bogdanką już od pewnego
czasu spekulowano, iż koncern energetyczny byłby zainteresowany przejęciem lubelskiej kopalni. Jednak w
obliczu kryzysu śląskiego górnictwa
pojawiły się informacje, iż Enea mogłaby się zaangażować kapitałowo
w Katowicki Holding Węglowy, którego sytuacja jest równie trudna jak

chylącej się ku upadkowi Kompanii
Węglowej. Krzysztof Zamasz, prezes
poznańskiego koncernu nie zaprzeczał
tym spekulacją, mówiąc, że Enea szuka okazji akwizycyjnych, analizując
różne projekty.
Kiedy Enea poinformowała o wypowiedzeniu umowy wieloletniej na
dostawy węgla energetycznego zawartej 4 marca 2010 roku nastąpiła gwałtowna przecena akcji giełdowych Bogdanki. W tym momencie zasadne stało
się pytanie, czy Enea zdecydowała się
na zaangażowanie w KHW czy może
jednak zagrała vabank, by przejąć
swojego największego dostawcę węgla
z Lubelszczyzny. 21 września stało się
jasne, że Enea zagięła parol na Bogdankę.
Adam Partyka, wiceprzewodniczący NSZZ Solidarność Lubelskiego
Węgla Bogdanka podchodzi do sprawy spokojnie.
- Zerwanie umowy ma charakter
długoterminowy. Umowa została wypowiedziana z dniem 1 stycznia 2016

roku, a wygasa z końcem 2017 roku,
a zatem jej zobowiązania będą jeszcze
obowiązywać przez następne dwa i pół
roku. Zerwanie umowy jest podyktowane prawdopodobnie tym, że umowa
aktualnie jest niekorzystna dla ENEI
– bo spółka musi odbierać węgiel po
cenie rynkowej.
Wiceprzewodniczący zaznacza, że
cały czas są toczone rozmowy między
kopalnią a spółką w celu renegocjacji
i podpisania nowej umowy. Ryzykiem
jakie po 2 latach może się pojawić, jest
niewykorzystanie pełnych mocy przerobowych kopalni, w przypadku nie
podpisania nowej umowy bądź nie znalezienia innych odbiorców na węgiel.
Aktualnie ceny akcji LW Bogdanka
oscylują w okolicach cen debiutu, gdyż
na skutek ostatnich wydarzeń straciły
sporo na wartości. Na pytanie czy to
może być wrogie przejęcie Adam Partyka odpowiada, że na pewno musi to
przeanalizować KNF jako strażnik
bezpieczeństwa akcjonariuszy.
– Dla nas, jako strony społecznej

najważniejsze aktualnie jest to, aby
wreszcie zostały realizowane porozumienia ze stroną związkową zawarte
przed debiutem. Chcemy, aby to państwo było akcjonariuszem większościowym. Obecnie ciężko jest wskazać właściciela firmy, ze względu na
rozproszenie akcjonariuszy – mówi
wiceprzewodniczący. – Jeżeli Enea
jako spółka skarbu państwa przejęłaby Bogdankę i wykorzystała w pełni
moce przerobowe kopalni, to w naszej
ocenie byłoby to zjawisko pozytywne.
Przypomnijmy, że Bogdanka wydobywa obecnie ok. 8,5 mln ton węgla
rocznie. Tymczasem należąca do Enei
Elektrownia Kozienice już niedługo
po otwarciu nowego bloku zużywać
będzie ok. 7,5 mln ton węgla rocznie.
Równie palącą sprawą jest walka
Lubelskiego Węgla z firmą Australijską Prairie Mining Limited (PML)
o koncesję na wydobycie węgla koło
Cycowa (złoża K-6 i K-7). Przypomnijmy, iż dokumentacja geologiczna
sporządzona przez Australijczyków

została zatwierdzona przez ministra
środowiska. Tym samym PML uzyskała pierwszeństwo w ubieganiu się
o koncesję wydobywczą. Dokumenty
niezbędne do jej uzyskania spółka planuje złożyć do Ministerstwa Środowiska w 2016 r.
W ocenie Adama Partyki aktualnie zagrożenia dla Bogdanki nie ma,
gdyż w jego ocenie budowa nowej kopalni pochłonęłaby dużo pieniędzy, a i
sam interes byłby bardzo ryzykowny.
Prawdopodobnie walka o koncesję ma
na celu podniesienie wartości tej koncesji i w przyszłości odsprzedaż Bogdance.
W pierwszym półroczu 2015 roku
LW Bogdanka zarobiła na czysto 75
mln zł. Jest firmą w branży górniczej,
która wydobywa węgiel klasy energetycznej po najniższych kosztach w
Polsce. Jej atutem jest położenie, dzięki czemu jest liderem sprzedaży węgla
we wschodniej Polsce.
dsaw

KATOWICKI HOLDING WĘGLOWY

Załoga się kurczy, a Zarząd – rozrasta
Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” Katowickiego Holdingu Węglowego SA (KHW) wyraziła „stanowczy sprzeciw i oburzenie”
w związku z informacją dotyczącą wszczęcia procedury kwalifikacyjnej na stanowisko wiceprezesa do spraw restrukturyzacji i rozwoju. Związkowcy
zażądali odstąpienia od decyzji o poszerzeniu składu Zarządu. Swoje stanowisko przekazali pani premier Ewie Kopacz, ministrowi skarbu Andrzejowi
Czerwińskiemu i wiceministrowi skarbu Wojciechowi Kowalczykowi.
W piśmie wskazali, że Zarząd KHW
liczył maksymalnie pięć osób nawet
wtedy, gdy Spółka skupiała 11 kopalń
i zatrudniała ponad 50 tysięcy osób.
Dzisiaj Holding tworzą 4 kopalnie zatrudniające niespełna 15 tysięcy pracowników.
– Wdrażany jest program naprawczy, poziom zatrudnienia systematycznie spada. Pracownikom każe się
oszczędzać. Cały czas padają słowa
o konieczności rozłożenia wypłaty tak
zwanej czternastej pensji na kilka rat.

Mało tego. Rok temu zlikwidowano
część stanowisk dyrektorskich, łącząc
ich kompetencje, tak by jeden dyrektor zajmował się tym, czym wcześniej
zajmowali się dwaj. A teraz nagle ktoś
wpada na kuriozalny pomysł, by powołać szóstego członka Zarządu. Gdzie
tutaj konsekwencja? - retorycznie pyta
wiceprzewodniczący NSZZ „Solidarność” KHW SA Piotr Bienek.
– Powołanie szóstego członka
Zarządu to dopiero początek. Trzeba
jeszcze stworzyć pion, którym będzie

zarządzał. Samo utworzenie nowego
działu kosztuje kilka milionów złotych.
Nie łudźmy się też, że w umowie nie
znajdzie się gwarancja odpowiedniej
odprawy pieniężnej dla takiego człowieka. Generujemy olbrzymie koszty
w sytuacji, gdy cała Spółka oszczędza,
bo grozi jej utrata płynności finansowej.
Jeśli właściciel chce zatrudnić nowego
wiceprezesa, niech zwolni któregoś z
pozostałych – dodaje członek Prezydium holdingowych struktur „Solidarności” Krzysztof Urban.

Zwracając się do szefowej rządu,
ministra resortu sprawującego nadzór
nad górnictwem i wiceministra odpowiedzialnego za restrukturyzację sektora, związkowcy ocenili, że powołanie
dodatkowego wiceprezesa w obecnej
sytuacji może sprowokować niekontrolowane niepokoje społeczne.
– Nie ma żadnego uzasadnienia, aby
w obecnie bardzo trudnej sytuacji finansowej i płynnościowej Spółki zwiększać
dodatkowo koszty jej funkcjonowania
poprzez zatrudnianie kolejnego prezesa

z bardzo wysokim wynagrodzeniem.
(...) Żądamy, aby Właściciel zaprzestał
takich działań, a skupił się na zorganizowaniu realnej pomocy dla znajdującej
się w krytycznej sytuacji całej branży
górnictwa węgla kamiennego – napisali.
Zdaniem Piotra Bienka, problemy
Holdingu są przez rządzących marginalizowane bądź całkowicie pomijane.
– Póki co, wszyscy mówią o Kompanii czy Jastrzębskiej Spółce Węglowej, bo tam jest rzeczywiście bardzo
źle. Liczymy na to, że program restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, zgodnie ze swoją nazwą, obejmie
jednak całe górnictwo, czyli wszystkie
spółki węglowe – również naszą. Grożą
nam przecież problemy o zbliżonej skali, jeśli nie większe – uważa wiceprzewodniczący.
mj

OPINIE

W R ZE S I E Ń 2 0 1 5

4
SO LIDARNOŚĆ
GÓRNICZA



Kolejny krok ku katastrofie
Na jednym z ostatnich posiedzeń Sejmu RP posłowie wyrazili zgodę na ratyfikowanie przez prezydenta RP tzw. poprawki
dauhańskiej do Protokołu z Kioto. Za uchwaleniem ustawy ws. ratyfikacji głosowali posłowie PO i PSL, czyli koalicji rządzącej. Ta pozornie techniczna czynność to w istocie element szerszej strategii Unii Europejskiej przed grudniowymi negocjacjami klimatycznymi na forum całej ONZ.

Czym jest wspomniana „poprawka dauhańska”? Otóż, obecny system współpracy
międzynarodowej w zakresie zmian klimatu
opiera się na tzw. Protokole z Kioto z 1997 r.
Na mocy tego ostatniego niektóre państwa
rozwinięte zobowiązały się do ograniczenia
i redukcji emisji gazów cieplarnianych w
okresie rozliczeniowym obejmującym lata
2008–2012. W związku z brakiem globalnego porozumienia na kolejne lata powstała potrzeba wyznaczenia celów redukcji
emisji do czasu wypracowania globalnego
porozumienia. Lukę w tym zakresie wypeł-

nia przyjęta 8 grudnia 2012 r. w Ad-Dausze
tzw. poprawka dauhańska, która ustanawia
drugi okres rozliczeniowy, trwający od 1
stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2020 r.
Poprawka dauhańska i proces ratyfikacyjny ma potwierdzić na arenie Organizacji Narodów Zjednoczonych wewnętrzne
zobowiązanie prawne, jakie podjęła Bruksela. Prawda jest jednak taka, że państwa,
które chcą ratyfikować poprawkę dauhańską, nic nie znaczą w ogólnym światowym
bilansie emisji. Najwięksi emitenci (Stany
Zjednoczone, Chiny, Indie, Rosja, Brazylia)
w niej nie uczestniczą. Poprawka z Dauhy
jest zatem próbą usankcjonowania unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego w
prawie ONZ.
Co ciekawe, do tej pory sama Unia Europejska jeszcze nie ratyfikowała tego dokumentu, co, jako pretekst wykorzystują
kraje rozwijające się mówiąc, że Unia sama
nie wywiązuje się z przyjętych zobowiązań klimatycznych. Dlatego w kontekście
zbliżającego się szczytu w Paryżu Unia Europejska próbuje pokazać światu, że jest
zdeterminowana do realizacji przyjętych
zobowiązań. Stąd też mobilizacja wśród
państw członkowskich. Niezbędne jest bowiem przyjęcie poprawki zarówno przez
UE jako całość, jak i każde z państw członkowskich z osobna.
W uzasadnieniu do projektu ustawy
znajdziemy informację, że ratyfikacja stanowić ma swoisty test wiarygodności naszego kraju. I tu należy zadać sobie pytanie
– czy chodzi o wiarygodność wobec UE czy
interes własnego kraju?

Prawda jest taka, że godząc się na dalsze redukcje będziemy musieli ponieść ich
koszty. A one są ogromne. Pakiet klimatyczno-energetyczny prowadzi bowiem
wprost do wyeliminowania węgla, utraty
miejsc pracy i wzrostu cen energii.
Wprawdzie Unia Europejska uzgodniła na listopadowym szczycie, że ograniczy
emisję CO2 o 40 proc. do 2030 r. (względem 1990 r.). Ale biedniejsze kraje, w tym
Polska, będą mniej obciążone kosztami
realizacji tych celów. Polska wywalczyła
utrzymanie systemu darmowych pozwoleń
na emisje do 2030 r. Do tej daty 40 proc.
uprawnień do emisji CO2 kraje o PKB poniżej 60 proc. średniej unijnej (realne z 2013
r.), w tym Polska, będą mogły rozdawać
elektrowniom za darmo. Eksperci uważają
jednak, że z powodu wejścia w życie pakietu
w najlepszym scenariuszu ceny energii dla
odbiorców końcowych w Polsce wzrosną o
ok. 30 proc., bez uwzględniania inflacji.
Nawet jeśli otrzymamy 40 proc. uprawnień darmowo, to jednak za 60 proc. i tak
będziemy musieli zapłacić, co spowoduje,
że nasza energetyka będzie przeznaczała
ok. 10-12 mld zł rocznie na zakup pozwoleń. 12 mld to dwa razy więcej, niż koszt
bloku w Opolu. Polska energetyka zostanie
obciążano potężnymi płatnościami, a że nie
będzie w stanie przenieść tych kosztów na
odbiorów końcowych, w związku z tym będzie przejadała majątek.
Prawda jest taka, że jeśli Polska miałaby zredukować emisje zgodnie z pakietem
klimatycznym, to musiałaby do 2030 r. zamknąć wszystkie elektrownie węgla brunat-

nego, 90 proc. elektrowni węgla kamiennego
i zastąpić je elektrowniami gazowymi.
O ile elektrownie węglowe można zamknąć, a elektrownie gazowe wybudować
- to można sobie wyobrazić - to jednak w
takiej sytuacji energetyka potrzebowałaby
ok. 30 mld metrów sześciennych gazu rocznie, co oznacza, że musielibyśmy ponad
dwukrotnie zwiększyć zużycie gazu w stosunku do obecnej konsumpcji (dziś zużywamy jako Polska ok. 14 mld metrów sześciennych gazu rocznie na wszelkie cele, nie
tylko stricte energetyczne). Pytanie skąd
miałoby pochodzić dodatkowych 20 mld
metrów sześciennych gazu, a może i więcej? Zakładając, że maksymalne możliwości budowanego gazoportu w Świnoujściu
to 7,5 mld metrów sześciennych wychodzi
na to, że w sytuacji wyeliminowania węgla
kamiennego z krajowej energetyki będziemy skazani na totalne uzależnienie od rosyjskiego gazu ziemnego.
I to już jest nie tylko kwestia gospodarcza, ale i polityczna. Ratyfikacja, wydawałoby się, nieznaczącej poprawki dauhańskiej to element misternie zaplanowanej
strategii, która pozbawia nas jako kraju
suwerenności.
Grzegorz Tobiszowski
Autor jest wiceprzewodniczącym Klubu
Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości.
Pełni funkcje m.in. wiceprzewodniczącego
Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki,
członka Podkomisji stałej do spraw
energetyki.

Górnictwo płaci za nieudane eksperymenty
Rozmowa z BOŻENĄ
BORYS-SZOPĄ, członkiem
Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP, wiceprzewodniczącą
Sejmiku Województwa Śląskiego, b. Głównym Inspektorem
Pracy i podsekretarzem stanu
w Kancelarii Prezydenta RP
śp. Lecha Kaczyńskiego:
Od 1998 r. zasiada Pani w Radzie
Ochrony Pracy przy Sejmie RP (ROP).
To organ, który – mówiąc w uproszczeniu – zajmuje się nadzorem nad
przestrzeganiem prawa i bezpieczeństwa pracy. Reprezentuje Pani jednak
w Radzie NSZZ Solidarność, a także
Śląsk. A Śląsk to przecież górnictwo.
Czy jest to branża odpowiednio dostrzegana przez ROP?
Rada jest organem ogólnopolskim, a co za
tym idzie musi dostrzegać wszystkie branże i ich problemy. Pośród tych branż jest
oczywiście górnictwo, które przecież w
dalszym ciągu – i mam nadzieję, że się to
nie zmieni – pozostaje jedną z najważniejszych gałęzi przemysłu w naszym kraju.
Ale jak w praktyce wygląda zain-

teresowanie ROP sprawami górnictwa?
Rada zbiera się na posiedzenia raz w
miesiącu. Kilka razy w roku pojawiają
się na nich przedstawiciele nadzoru
górniczego, inspektorzy pracy z rejonów, na których zlokalizowane są
zakłady górnicze, odbywają się też
posiedzenia wyjazdowe, często tam,
gdzie działają kopalnie. Członkowie
Rady zjeżdżają pod ziemię by móc
w praktyce zapoznać się z zagadnieniami, omawianymi później na posiedzeniach plenarnych. Oczywiście
priorytetem zawsze pozostaje dla nas
bezpieczeństwo pracujących, niezależnie od tego czy pracują oni pod
ziemią czy na powierzchni. Zajmujemy się przecież nie tylko kopalniami,
ale też wszelkimi zakładami okołogórniczymi.
ROP to jednak chyba organ typowo
opiniujący. Czy widać jakieś efekty
jego pracy w praktyce?
Oczywiście, że tak. Jako przykład i w
pewnym sensie mój osobisty sukces
przytoczę stanowisko, w którym Rada,
jako pierwsza stwierdziła nieprawidłowości w zatrudnianiu pracowników w

spółkach okołogórniczych. Dotyczyły
one np. braku odpowiednich uprawnień,
szkoleń, przygotowania zawodowego,
badań lekarskich czy wreszcie sposobu
zatrudniania.
Nie jest żadną tajemnicą, że na co
dzień jest Pani radną Sejmiku wojewódzkiego z ramienia PiS. Czy w takim
razie obecny rząd liczy się z efektami
pracy Rady, w której zasiadają przedstawiciele opozycji?
ROP to organ złożony przede wszystkim z ekspertów. Fachowców, którzy od lat zawodowo zajmują się
bezpieczeństwem i ochroną pracy.
Przyjmowane tam stanowiska są
niezwykle dokładne, merytoryczne,
poparte badaniami i opiniami instytucji naukowych i kontrolnych. Niestety faktycznie niezwykle trudno
jest dotrzeć z tymi wnioskami do
tych, który mogą wcielić je w życie.
Mam tu na myśli zarówno cały rząd,
jak i poszczególnych ministrów odpowiedzialnych za konkretne zagadnienia.
Czyli jako ekspert z dziedziny prawa
pracy nie ocenia Pani działań koalicji
rządzącej zbyt pozytywnie?

Zdecydowanie nie. Ostatnie osiem lat
to największa deregulacja rynku pracy. Przypomnę tylko, że to właśnie za
rządów tej koalicji wprowadzono np.
obowiązek informowania pracodawcy
o zamiarze przeprowadzenia kontroli
na siedem dni przed jej podjęciem
przez Państwową Inspekcję Pracy. Na
niewyobrażalną skalę rozrosło się zatrudnianie na podstawie umów cywilnoprawnych, czyli tzw. śmieciówek
albo wręcz na czarno. Z ogromnym
niepokojem przyjęłam także przedstawioną niedawno przez premier Kopacz zapowiedź ujednolicenia zatrudniania na podstawie kontraktów, przy
jednoczesnym zamiarze zlikwidowania składek na ZUS. To niestety może
oznaczać dosłownie likwidację prawa
pracy, a co za tym idzie wszystkich
pracowniczych uprawnień takich jak
np. urlopy, zwolnienia lekarskie czy
najniższe wynagrodzenie. Jednocześnie pracownicy mieliby samodzielnie
opłacać składki na swoje przyszłe
emerytury? Kontrakty menadżerskie,
które na stałe weszły w tzw. wielki
biznes niewątpliwie są korzystne dla
prezesów, zarabiających kilkadziesiąt
tysięcy miesięcznie, bo oni mają z czego na emerytury oszczędzać. Jednak
bezsensowności takiego rozwiązania

w przypadku np. górników nie trzeba
chyba specjalnie wyjaśniać. Liczę, że
to właśnie tu na Śląsku za takie pomysły, za nieudane eksperymenty,
których ofiarami są dziś stojące na
progu upadłości spółki górnicze, rząd
ten zostanie odpowiednio rozliczony
25 października.
Rozmawiał: Jakub Michalski

wydarzenia
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JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 35. rocznica podpisania Porozumienia Jastrzębskiego

35 lat temu wiatr zmian
dotarł do Jastrzębia

W Jastrzębiu-Zdroju odbyły się obchody 35. rocznicy podpisania Porozumienia Jastrzębskiego,
które zagwarantowało górnikom m.in. wolne soboty i niedziele oraz zniesienie systemu czterobrygadowego (wymuszającego pracę przez 7 dni w tygodniu), przede wszystkim jednak przyczyniło się
do legalizacji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Po raz pierwszy
od 2009 roku uroczystości zaszczycił swoją obecnością urzędujący prezydent Polski.
– 35 lat temu w Szczecinie, w
Gdańsku i w Jastrzębiu narodził się
Niezależny Samorządny Związek
Zawodowy „Solidarność”. Walczyliśmy wtedy o godność, wolność i
sprawiedliwość. Chcieliśmy zmian,
chcieliśmy upodmiotowienia pracowników i obywateli. Ten wiatr
zmian dotarł do Jastrzębia. Ten
wiatr zmian czujemy też i dzisiaj. W
35. rocznicę powstania NSZZ „Solidarność” (...) przybył do nas prezydent Rzeczypospolitej Andrzej
Duda – przywitał głowę państwa
przewodniczący śląsko-dąbrowskiej
„Solidarności” Dominik Kolorz,
wywołując aplauz jastrzębskich
górników i pozostałych mieszkańców miasta zgromadzonych na placu przed KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Zofiówka”
(dawny „Manifest Lipcowy”), gdzie
znajduje się Pomnik Porozumienia
Jastrzębskiego.
Przypomnijmy: w 1980 roku
strajkującym robotnikom z około
700 zakładów pracy udało się zmusić
komunistyczne władze do zawarcia
czterech porozumień – Szczecińskiego (30 sierpnia), Gdańskiego (31
sierpnia), Jastrzębskiego (3 września) i Katowickiego (11 września).
Porozumienie Jastrzębskie potwierdzało ustalenia z Gdańska. Jego
podpisanie stanowiło istotny krok w
kierunku legalizacji niezależnego od
władzy związku zawodowego. Miało
ono zarazem charakter branżowy,
REKLAMA

rozwiązywało bowiem kwestie istotne przede wszystkim dla górników.
Strony uzgodniły w nim m.in. zniesienie „czterobrygadówki”, wprowadzenie od 1 stycznia 1981 roku wolnych
sobót i niedziel oraz wpisanie pylicy
płuc do wykazu chorób zawodowych,
a rząd zobowiązał się, że przedstawi
Sejmowi projekt ustawy obniżającej
wiek emerytalny w górnictwie.

Piotr Duda: Broniliśmy
miejsc pracy, będziemy bronić
ich nadal

Główną część uroczystości poprzedziła msza święta odprawiona
w kościele „na górce” (pw. Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła).
Właśnie tam, trzy dekady temu,
działacze zdelegalizowanej „Solidarności” znajdowali schronienie,
którego udzielał im obecny kapelan
związkowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki ksiądz prałat Bernard Czernecki.
Przed Pomnikiem Porozumienia Jastrzębskiego miały miejsce
tylko dwa wystąpienia.
Szef krajowych struktur Związku Piotr Duda zwrócił uwagę, że o
wydarzeniach sprzed 35 lat, które
pozwoliły obalić system komunistyczny w Polsce i całej Europie
Środkowo-Wschodniej, mówi dzisiaj
przede wszystkim „Solidarność”.
– Związek zawodowy „Solidarność” (...) dba o tą historię. Bo jak

nie my, to kto? Przez te wszystkie lata widzimy w Szczecinie, w
Gdańsku, w Jastrzębiu i w wielu
innych miastach, kto organizuje
kolejne obchody i pamięta o tym, że
to tu, w Polsce, rozpoczęła się „Solidarność”; że to w naszym kraju
rozpoczęliśmy demontaż systemu
komunistycznego w Europie; że to
nie mur berliński, nie „aksamitna
rewolucja” w Czechosłowacji, tylko
tego dokonaliśmy w naszym kraju,
w naszej ojczyźnie – powiedział
przewodniczący KK.
Chwilę potem dodał, że obowiązkiem „Solidarności” jest doprowadzenie do realizacji postula-

tów zgłoszonych podczas strajków
w 1980 roku.
– O historii pamiętamy, ale największym podziękowaniem dla tych
wszystkich, którzy w ‘80 roku walczyli, jest realizacja ich testamentu,
tych postulatów. A doskonale wiemy, w jakiej żyjemy rzeczywistości
– stwierdził Piotr Duda. - Nie myśleliśmy, że (...) po 35 latach będą
strzelać do górników tylko dlatego, że chcieli bronić swoich miejsc
pracy. I obronili. I jeżeli będzie potrzeba, to dalej ich będą bronić, bo
takie jest nasze zadanie, taka jest
nasza rola jako związków zawodowych i pracowników – podkreślił,

wspominając zdarzenie z przełomu
stycznia i lutego br., gdy protestujący przed siedzibą Jastrzębskiej
Spółki Węglowej SA górnicy zostali ostrzelani z broni gładkolufowej
przez funkcjonariuszy policji.

Andrzej Duda: Obowiązkiem
polskich władz jest walka
o polski węgiel

Prezydent Andrzej Duda ocenił,
że postawa śląskich i zagłębiowskich górników miała decydujący wpływ na sukces negocjacji w
Gdańsku i Szczecinie.
– Nie byłoby zwycięskiego
Sierpnia, gdyby Wybrzeże nie zostało poparte przez Śląsk. Nie byłoby, bo Śląsk miał i ma wielką siłę w
Rzeczpospolitej – powiedział.
W wystąpieniu głowy państwa
znalazły się również odniesienia do
współczesności.
Zdaniem prezydenta, Polska powinna bronić węgla w relacjach z innymi państwami, zwłaszcza wobec
dążeń Unii Europejskiej, która zaostrza tak zwaną politykę klimatyczną,
dążąc do całkowitego wyeliminowania węgla z gospodarek państw unijnych w perspektywie roku 2050.
– Dziś, niestety, wiele mówi się w
Unii Europejskiej o „dekarbonizacji”
gospodarki, o tym, żeby odchodzić
od węgla. Otóż chcę powiedzieć tak:
różne kraje mają w tej wielkiej przestrzeni energetycznej – w przestrzeni biznesowej, oczywiście – różne
interesy. Ale my, Polacy, też mamy
tam swoje interesy. A mamy węgla do
wydobycia jeszcze na 200 lat. I to jest
nasz, w tej chwili, podstawowy surowiec energetyczny, który zapewnia
nam dużą część naszej energetycznej suwerenności. I mówię to jasno:
obowiązkiem władz polskich, które
chcą pilnować suwerenności naszego
kraju i jego pomyślności, i jego bezpieczeństwa, jest walka o polski węgiel. My nie możemy sobie pozwolić
tego węgla wydrzeć, choćby tylko w
ten sposób, że każą nam go zostawić
w ziemi, nie wydobywać. To byłby
dziejowy błąd, skazujący nas na długie lata energetycznych problemów
– zauważył Andrzej Duda.
Marek Jurkowski
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Wysoki poziom wiedzy,
konieczne dwie dogrywki
5 września br. „Zajazd u Rzepki” w Zielonej gościł uczestników organizowanego przez komisję socjalną KWK
„Bobrek” festynu promującego przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy. W tegorocznej edycji tej rodzinnej imprezy udział wzięło kilkuset pracowników kopalni. Pojawili się również przedstawiciele Zarządu Węglokoks Kraj
Sp. z o. o., kierownictwa kopalni, organów nadzoru zewnętrznego oraz prezydent Bytomia i sponsorzy.

Festyny integrujące pracowników
bytomskiej kopalni, ich rodziny oraz zaproszonych gości są już pewną tradycją
i z roku na rok cieszą się coraz większą
popularnością. Przy okazji propagowane
są zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. - Zdrowie i życie pracowników jest
dobrem najważniejszym, którego nie da
się przełożyć na wskaźniki produkcyjne mówił dyrektor KWK „Bobrek” Krzysztof
Jamka, rozpoczynając imprezę.
Niezależnie od trudnej sytuacji na
rynku surowców energetycznych oraz
obaw i niepokojów związanych z procesem restrukturyzacji górnictwa, w KWK
„Bobrek” od lat notowany jest spadek
liczby wypadków przy pracy. Ta pozytywna tendencja bierze się z co najmniej
kilku przyczyn. Wpływ mają prowadzone przez kierownictwo kopalni działania

zmierzające do poprawy bezpieczeństwa pracy górników, ale nie można zapominać, że podstawową rolę odgrywa
świadomość istniejących zagrożeń u
samych pracowników. Rola akcji propagujących zasady bhp jest tutaj nie do
przecenienia.
Impreza była okazją do wręczenia
atrakcyjnych nagród laureatom przeprowadzonego konkursu wiedzy o znajomości przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy. Tym razem w szranki stanęło 51
pracowników kopalni. Każdy otrzymał
test i kartę odpowiedzi inną niż osoba
siedząca obok, co zapewniło samodzielność podczas rozwiązywania testów.
Poziom prezentowany przez uczestników
konkursu był bardzo wysoki i wyrównany
- do wyłonienia zwycięzców konieczne
były dwie dogrywki. Ostatecznie zwy-

ciężył Damian Kabała z oddziału MEUD3.
Prowadzona była również klasyfikacja
zespołowa. Wśród oddziałów ruchowych
najwyżej uplasował się oddział G1 prowadzony przez sztygara oddziałowego
Aleksandra Jacka.
Organizator zapewnił uczestnikom
festynu liczne atrakcje, począwszy od
konkursów rodzinnych, poprzez zajęcia
dla najmłodszych (gry, zabawy, konkursy organizowane przez animatorów,
dmuchane zjeżdżalnie), po występy artystyczne. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się koncert Górniczej Orkiestry Dętej „Bytom”. Swoje umiejętności
zaprezentowali członkowie zastępu pogotowia ratowniczego KWK „Bobrek”,
zwycięzcy z ubiegłorocznych IX Międzynarodowych Zawodów Ratownictwa
Górniczego. Nie zapomniano również o
zapewnieniu opieki medycznej. W przygotowanym punkcie medycznym dyżurował lekarz i dyplomowana pielęgniarka
z NZOZ ZBM „Zdrowie”.
Festyn zakończył się w późnych godzinach wieczornych.
MJ

KWK BRZESZCZE

Jubileuszowe
wędkowanie
Do rywalizacji stanowiącej część
obchodów jubileuszu 35-lecia powstania NSZZ „Solidarność” przystąpiło 30
wędkarzy. Połów rozpoczął się o godzinie 7., a zakończył cztery i pół godziny
później, punktualnie o 11.30.
Po zważeniu ryb komisja sędziowska wydała werdykt: zdobywcą Pucharu
NSZZ „Solidarność” KWK „Brzeszcze”
został Marcin Jasek (4.380 g). Kolejne
miejsca zajęli: Leszek Garbaż (3.680 g),
Adam Dandyk (2.902 g), Benedykt Gałaj
(2.296 g) i Piotr Gawęda (2.150 g). Podział

5 września staw górny Towarzystwa
Wędkarskiego „Sazan” w Wilczkowicach gościł uczestników Zawodów Wędkarskich o Puchar NSZZ „Solidarność”
KWK „Brzeszcze”.
nagród był jednak „solidarny” - otrzymali
je wszyscy uczestnicy zawodów.
Chwilę później wędkarze usiedli do
stołu, by posmakować smacznej grochówki, dyskutując przy tym i wymieniając się swoim łowieckim doświadczeniem.
Opowieściom znad wody nie było końca.
Organizatorzy - Komisja Zakładowa
NSZZ „Solidarność” KWK „Brzeszcze”
i Towarzystwo Wędkarskie „Sazan” składają podziękowania wszystkim zawodnikom za udział w imprezie.
MJ

krzyżówka

JAWORZNO

Rodzinny Piknik „Solidarności”

Kulminacyjnym punktem jaworznickich obchodów 35-lecia powstania
NSZZ „Solidarność” był Rodzinny Piknik „Solidarności” zorganizowany 12 września na stadionie Miejskiego Centrum Kultury i Sportu
„Azotania”.

fot. Archiwum Komisji Zakładowej NSZZ „S” ZG „Sobieski”
Impreza rozpoczęła się od meczu rodzin z dziećmi przygotowano interpiłki nożnej pomiędzy miejscowymi aktywne gry i zabawy. Odbyły się mięsamorządowcami a przedstawicielami dzy innymi biegi z przeszkodami oraz
struktur NSZZ „Solidarność” działa- konkurs rysunku kredą po asfalcie.
jących na terenie Jaworzna. Mecz zaCałość zakończyły dwa koncerty:
kończył się wynikiem 3:2 dla ekipy sa- zagrała Orkiestra Rozrywkowa Miasta
morządowców. Do wysiłku na boisku Jaworzna „eM Band”, wystąpił też zezawodników z obydwu drużyn zagrze- spół „Cronica”. Po tym finalnym, muwała licznie zgromadzona publiczność. zycznym akcencie niebo rozświetliły
Aktywny udział w pikniku wzięli fajerwerki.
również jego najmłodsi uczestnicy. Dla
MJ

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 sierpniowej krzyżówce brzmi: „Półdebiuty
dają półskutki”. Przy tej okazji przepraszamy, że przez pomyłkę powtórzyliśmy w sierpniowym numerze krzyżówkę, która ukazała się dwa miesiące wcześniej. Nagrody wylosowali: Piotr Bałdyga z Syrynii oraz Sylwia Siedlaczek z Ornontowic. Gratulujemy. Nagrody prześlemy pocztą.
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