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Łączenie kopalń, ograniczenie wynagrodzeń pracow-
ników administracyjnych lub nawet zwolnienia w tej gru-
pie zawodowej – m.in. takie rozwiązania mogą się zna-
leźć w programie restrukturyzacji Kompanii Węglowej, 
nad którym pracuje zarząd spółki. NSZZ „Solidarność” 
Kompanii Węglowej SA ogłosiła pogotowie strajkowe                     
w kopalniach i zakładach należących do Spółki.
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Jarosław
Grzesik

Węgiel 
nie jest 
passé
MIMO wielkiej ofensywy lobby eko-
logicznego świat stawia na węgiel. 
To właśnie z niego produkuje się 
najwięcej energii i to właśnie elek-
trowni opartych na tym paliwie bu-
duje się dziś najwięcej. Powód jest 
prosty. Energia z węgla jest i jesz-
cze długo będzie najtańsza. Nawet 
Niemcy, którzy oficjalnie mówią 
stawianiu na odnawialne źródła 
energii zwiększają wydobycie wę-
gla. Według amerykańskiego World 
Resources Institute na pozwolenie 
na budowę czeka 69 elektrowni wę-
glowych w Europie!

Tymczasem w Polsce obser-
wujemy dość paradoksalną sy-
tuację, iż kraj, który dysponuje 
ogromnymi zasobami własnego 
węgla kamiennego ogranicza jego 
zużycie na rzecz gazu ziemnego 
oraz energii odnawialnej. W Euro-
pie, ale i u nas w kraju epatuje się 
nas obrazem Polski jako zacofanej 
gospodarki, kopciuszka – kraju 
produkującego „brudną energię”. 
Stąd też pojawił się, w moim od-
czuciu, dość szalony pomysł, by 
zrezygnować z węgla w gospodar-
stwach domowych. Pomysł jest to 
szalony, bowiem dziś większość 
indywidualnych gospodarstw do-
mowych, nie podłączonych do 
sieci ciepłowniczych korzysta z 
węgla jako surowca do wytwarza-
nia ciepła. I nie wydaje mi się, by 
po 2020 r. coś radykalnie miało 
się w tym względzie zmienić. Nie 
podejrzewam, by lokalna Polska 
została zgazyfikowana, nawet gdy-
by okazało się, że nasze złoża gazu 
łupkowego są bogate w surowiec. 
Nasze położenie geograficzne nie 
pozwala nam także korzystać z 
dobrodziejstw energii odnawialnej, 
czy to wiatru czy słońca.

Podejrzewam jednak, że cała ta 
nagonka antywęglowa jest brudną 
grą lobbystów np. pieców gazowych 
czy technologii odnawialnych źródeł 
energii, by skubnąć nieco z obszaru 
dotychczas zarezerwowanego dla 
węgla, a służyć temu ma kampania 
antysmogowa. Wykorzystano prob-
lem jak najbardziej wymagający roz-
wiązania. Tyle, że to nie węgiel jest 
głównym winowajcą niskiej emisji, 
o czym piszemy na dalszych stro-
nach.

Co gorsza jednak, odnoszę 
wrażenie, że niektóre osoby zarzą-
dzające branżą węglową w Polsce 
jakby pogodziły się z tym, iż „węgiel 
jest passé”. działania podejmowane 
choćby przez zarząd kompanii Wę-
glowej prowadzą do oddawania pola 
przeciwnikom węgla. Planowany 
radykalny spadek produkcji węgla o 
tym najlepiej świadczy...

Kupowanie klimatycznych odpustów
Aż 100 mln zł kosztować ma zorganizowanie szczytu klimatycznego w stolicy Polski, w listopadzie tego 
roku. Pieniądze na organizację szczytu klimatycznego ma wyłożyć Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, czyli de facto koszty poniosą podatnicy. 

Rosną fortuny, rośnie bieda
W Polsce najszybciej na świecie przybywa milionerów. Za pięć lat będzie ich 85 tysięcy

Samo wynajęcie Stadionu Naro-
dowego na kilkanaście dni ma kosz-
tować 26 mln zł (ma być wtedy obiek-
tem eksterytorialnym we władaniu 
ONZ) i zapewne ta operacja finanso-
wa znacząco wesprze wątłe finanse 
deficytowej spółki NCS, która na co 
dzień zarządza stadionem.

Niestety, sto milionów złotych 
wydamy na nikomu niepotrzebne 
spotkanie o niczym, na którym kilka 
tysięcy urzędników z całego świata 
będzie jadło, piło i spało za nasze pie-
niądze dyskutując o tym, komu, czego 
i jak zabronić. 

Nic nie wskazuje bowiem na to, 
żeby szczyt w Warszawie mógł się za-
kończyć jakimkolwiek sukcesem, bo 
kraje będące największymi emiten-
tami CO2 (Chiny, USA, Indie, Rosja), 
nie są zainteresowane żadnymi ogra-
niczeniami emisji.

Komisja Europejska jak i Parla-
ment Europejski zgłaszają postulaty 
przyśpieszenia redukcji dwutlenku 
węgla do 2020 aż o 30%, a to ozna-
czałoby konieczność zamknięcia czę-
ści kopalń węgla kamiennego i wielu 
zakładów energetycznych (elektrowni 
i ciepłowni). W tej sytuacji minister 
środowiska na kolejnych posiedze-
nia Rady musi wetować te pomysły 
Komisji i w tej sytuacji Polska jest 
przedstawiana publicznie jako głów-
ny hamulcowy polityki klimatycznej 
Unii Europejskiej.

Rada Sekretariatu 
Górnictwa 
i Energetyki NSZZ 
„Solidarność” podjęła 
decyzję o zorgani-
zowaniu manifestacji 
w trakcie trwania 19. 
Sesji konferencji Stron 
Ramowej konwencji 
Narodów 
Zjednoczonych 
w sprawie zmian kli-
matu - COP19 
w Warszawie. 
Organizowana przez 
„Solidarność” piki-
eta odbędzie się 16 
listopada. Związkowej 
akcji towarzyszyć 
będzie mały happening 
ukazujący skuteczność 
oraz niskie koszty 
nowoczesnych 
technologii czystego 
spalania węgla. 
O przygotowaniach do 
pikiety będziemy na 
bieżąco informować 
na naszej stronie 
internetowej - www.
solidarnoscgornicza.
org.pl

Pod względem liczby milione-
rów jesteśmy 13. krajem na świecie, 
a jeśli chodzi o tempo przyrostu 
majętnych osób, nie mamy sobie 
równych – wskazał raport świato-
wego bogactwa przygotowany przez 
bank Credit Suisse.

W Polsce żyje obecnie 45 tys. 
dolarowych milionerów, czyli o 7 
tys. więcej niż w ubiegłym roku. 
W ciągu następnych pięciu lat 
ich liczba ma wzrosnąć aż o 89 
proc. do 85 tys. Będzie to pro-
porcjonalnie największy skok w 
gronie analizowanych państw - 
niemal pozwoli Polsce zrównać 
się pod względem milionerów 
z wyprzedzającym nas dziś o 9 
tys. Chile.

Kiedy wzrastają fortuny nie-
licznych rośnie bieda i to w zastra-
szającym tempie. 2,5 mln Polaków 
żyje w skrajnym ubóstwie. Tylko 
w ostatnim roku liczba nędzarzy 

wzrosła o 300 tysięcy osób. We-
dług GUS w skrajnej biedzie żyją 
ludzie, którzy miesięcznie mają 
477 zł (osoba samotna) lub 351 zł 
miesięcznie (w przypadku osoby 
w rodzinie). Takich Polaków jest 
najwięcej w województwach war-
mińsko-mazurskim, podlaskim, 
lubelskim i świętokrzyskim. To 
jest prawdziwy powód do wstydu 
dla rządzących nami polityków. 
Tylko z oficjalnych statystyk wyni-
ka, iż co czwarty rencista ma prob-
lem z tym, co włożyć do garnka. 
Biedę klepie co siódmy emeryt. A 
co dziesiąte dziecko chodzi głodne 
spać!

Jest u nas aż taka nędza, że 
Komisja Europejska przeznaczy 
prawie 77 mln euro na pomoc ży-
wieniową dla najbiedniejszych Po-
laków! Wśród 19 krajów, do których 
trafi pomoc, jesteśmy na trzecim 
miejscu wśród najbardziej potrze-

Biedny jak robotnik
Blisko 10 proc. rodzin robotniczych w 2012 r. – 1,5 proc. więcej niż w 2010 

r. -  żyła poniżej progu skrajnego ubóstwa – informuje „dziennik. Gazeta Praw-
na”. – W tym roku biedy mogło jeszcze przybyć – uważa cytowany przez gazetę 
socjolog prof. Henryk domański.

Skala ubóstwa, zwłaszcza wśród robotników, szokuje, zwłaszcza gdy prze-
analizujemy próg minimum egzystencji, który jest wykorzystywany w takich 
badaniach. To zaledwie 1401 zł w przypadku 4-osobowych gospodarstw do-
mowych i 519 zł dla osób mieszkających samotnie (kwota ta uwzględnia jedynie 
jedynie wydatki związane z zaspokojeniem podstawowych potrzeb związanych 
z zamieszkaniem i wyżywieniem).

 Główne powody biedy to bezrobocie i niskie wynagrodzenia.

bujących (po ogarniętych kryzysem 
Włochach i Hiszpanii). 

Skrajne rozwarstwienie jest 
charakterystyczne dla krajów ogar-
niętych największym kryzysem 
gospodarczym. We wspomnianej 
Hiszpanii w ciągu roku liczba mi-
lionerów wzrosła o ponad 13 pro-
cent. Równocześnie przybywa osób 

żyjących w skrajnej biedzie. Na-
rodowy Instytut Statystyki infor-
muje, że milion 700 tysięcy rodzin 
jest bez pracy, z czego 600 tysięcy 
rodzin straciło wszystkie środki do 
życia. Zgodnie z raportem Carita-
su, ponad 3 mln Hiszpanów ma na 
miesięczne utrzymanie zaledwie 
300 euro. 

SZCZYT KLIMATYCZNY

Wszystko wskazuje na to, że na 
szczycie w Warszawie, przedstawicie-
le UE jak zwykle będą w awangardzie 
państw dążących do ograniczenia 
emisji (z czym także będą musieli się 
zgodzić przedstawiciele naszego kra-
ju), bo przecież do UE będzie repre-
zentowała i Polskę.

Wygląda więc na to, że na szczycie 

możemy być tylko „obsobaczeni” za 
to że próbujemy hamować postępową 
Unię, dążącą do głębokiego ograni-
czenia emisji CO2 nawet gdy miałby 
by to robić głównie kraje unijne.

Wydamy więc 100 milionów zło-
tych i „kupimy” za te duże pieniądze 
tytuł „głównego hamulcowego” poli-
tyki klimatycznej w Europie.
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Eliminacja węgla pod 
antysmogowym płaszczykiem? 
KILKA tygodni temu podczas sejmowej komisji ochrony środowiska posłowie omawiali rządowy program antysmogowy, który 
zakłada m.in. zakaz stosowania węgla przez gospodarstwa domowe od 2020 r. Informacja ta wywołała falę niezadowolenia 
w Polsce i to bynajmniej nie tylko wśród osób związanych z produkcją i handlem węglem.

– zakŁadamy wprowadzenie dopłat do 
likwidacji domowych pieców węglowych i za-
stąpienie ich bardziej ekologicznym ogrzewa-
niem. Będą też dopłaty do ociepleń domów, 
by koszty ogrzewania były niższe. Następny 
krok to zakaz stosowania węgla przez gospo-
darstwa domowe w regionach o najgorszej 
jakości powietrza – relacjonował na łamach 
Gazety Wyborczej obrady wspomnianej ko-
misji jej szef Stanisław Żelichowski (PSL).

Według szacunków na likwidację wszyst-
kich domowych pieców tego typu w całej Pol-
sce do 2020 r. potrzeba ok. 5 mld zł. – Ten 
wydatek jest niezbędny, bo inaczej grożą nam 
unijne kary – tłumaczył w GW Żelichowski. 

Za dwa lata zacznie obowiązywać dyrek-
tywa unijna, która czas na poprawę jakości 
powietrza daje Polsce do 2020 r. Minister-
stwo Środowiska wyliczyło, że wspomniane 
kary mogą sięgać kilkuset tysięcy euro dzien-
nie.

Informacja o projektowanych restryk-
cjach wobec węgla wywołała falę sprzeciwu. 
Jako pierwsza w tej sprawie zareagowała Sek-
cja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego 
NSZZ „Solidarność”, która wystosowała w tej 
sprawie pismo do premiera Donalda Tuska.

Oprócz szefa rządu, związkowe pismo 
otrzymali: wicepremier Janusz Piechociński, 
wiceminister gospodarki odpowiedzialny za 
górnictwo Tomasz Tomczykiewicz i przewod-
niczący sejmowej Komisji Ochrony Środowi-
ska Stanisław Żelichowski.

– Wprowadzenie w życie proponowanego 
zakazu (...) jest pomysłem kosztownym i ode-
rwanym od rzeczywistości – czytamy w ape-
lu skierowanym do premiera Donalda Tuska.

W dokumencie górnicza „S” zwraca uwa-
gę, że sezonowy, jesienno-zimowy wzrost za-
nieczyszczenia powietrza w Polsce to przede 
wszystkim efekt spalania śmieci w przydo-
mowych paleniskach, co z kolei wynika ze 
zubożenia części społeczeństwa. – Ci, którzy 
w domowych paleniskach spalają toksyczne 
odpady zamiast węgla, robią to z przymusu 
ekonomicznego, a nie z braku świadomości 

ekologicznej – zaznaczają autorzy pisma i 
proponują, by poprawę jakości powietrza za-
cząć od skutecznej likwidacji obszarów biedy, 
a nie dobijania dostarczającego tani surowiec 
opałowy i gwarantującego bezpieczeństwo 
energetyczne kraju polskiego przemysłu wy-
dobywczego.

Kolejnym narzędziem walki z problemem 
niskiej emisji powinno być – zdaniem związ-
kowców – inwestowanie w wysokosprawne 
kotły grzewcze. Skuteczność takiego rozwią-
zania potwierdził Program Ograniczania Ni-
skich Emisji, realizowany w Tychach od 2002 
do 2004 roku. Zmodernizowano wtedy 1500 
starych kotłowni węglowych poprzez zainsta-
lowanie 1357 kotłów węglowych retortowych, 
119 kotłów gazowych i 24 kotłów olejowych w 
miejsce starych pieców i kotłów węglowych. 
Efektem podjętych działań było ograniczenie 
emisji o blisko 90 procent. Przypomniano 
w tym miejscu, że ogrzewanie węglem jest 
blisko dwukrotnie tańsze niż ogrzewanie ga-
zem ziemnym i blisko trzykrotnie tańsze niż 
ogrzewanie olejem opałowym.

Zwrócono uwagę, że oprócz odcięcia 
ogółu społeczeństwa od taniego i efektyw-
nego źródła opału, wprowadzenie zakazu 
palenia węglem w piecach przełoży się na 
pogorszenie kondycji wielu branż, dopro-
wadzając do znacznego wzrostu bezrobo-
cia. Chodzi tutaj nie tylko o górnictwo wę-
glowe, które na dzień dzisiejszy zatrudnia 
ponad 100 tysięcy osób, ale również firmy 
handlujące węglem, producentów kotłów 
oraz transport kolejowy i samochodowy, 
gdzie węgiel kamienny jest głównym z 
przewożonych towarów.

Górnicza „S” ocenia, że za restrykcyjnymi 
wobec węgla pomysłami rządu stoją środowi-
ska zainteresowane wyeliminowaniem kon-
kurencji z rynku energetycznego. Wskazano 
tutaj przede wszystkim na lobby propagujące 
tzw. „odnawialne” źródła energii. 

Osobnym problemem są środowiska 
wspierające import rosyjskiego gazu. – Pro-
mowanie rosyjskiego gazu w miejsce rodzi-

mych surowców naturalnych jest działaniem 
na szkodę bezpieczeństwa energetycznego 
kraju i świadczy o hipokryzji osób deklarują-
cych dialog i wspólne działanie na rzecz roz-
woju sektora górniczego w Polsce – stwier-
dzono w treści stanowiska, które kończy 
wezwanie do wycofania się z decyzji powo-
dujących negatywne skutki dla gospodarki 
narodowej i bezpieczeństwa energetycznego 
Polski.

Pismo górniczej „S” odbiło się szerokim 
echem w kraju. Na wszelkich forach inter-
netowych zawrzało. Na próżno było spotkać 
głosy wsparcia dla rządowej inicjatywy.

Zarówno wspomniany Stanisław Żeli-
chowski, jak i przedstawiciele resortu śro-
dowiska zaprzeczyli wcześniejszym donie-
sieniom prasowym, wskazując, że nie tylko 
nie ma mowy o zakazie stosowania pieców 
węglowych, ale nawet o tym, iż rząd zajmuje 
się programem antysmogowym.

Warto zatem jeszcze raz przytoczyć słowa 
Żelichowskiego, który na temat programu 
antysmogowego mówił tak: Jesteśmy w tej 
sprawie dogadani z koalicjantami z PO. Pro-
gram oparty na rozwiązaniach zastosowa-
nych w Krakowie obejmie całą Polskę – za-
pewniał Żelichowski.

Przypomnijmy, Kraków jest miastem, 
w którym od nowego roku zakazane będzie 
montowanie w nowo budowanych domach 
kotłowni węglowych, a na likwidację istnie-
jących mieszkańcy będą mieli pięć lat. 

Mało tego, Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej (agenda 
resortu środowiska) wprowadził pewien czas 
temu program „Kawka”, którego fundamen-
talnym założeniem jest wspieranie wszelkich 
inicjatyw samorządowych, których celem 
jest eliminacja kotłowni węglowych (jego 
budżet wynosi 400 mln zł). Nie ma w nim 
mowy o dopłatach na zakup nowoczesnych, 
wysokosprawnych i ekologicznych pieców 
węglowych! 

jac

Program antysmogowy 
pokłosiem „religii 
klimatycznej” UE 

MóWI krzysztof Leśniowski (Sekcja kra-
jowa Górnictwa Węgla kamiennego NSZZ 
„Solidarność”), uczestnik prac Sektorowej 
komisji dialogu Społecznego w Przemyśle 
Wydobywczym: – Od paru lat mam okazję 
obserwować działania Unii Europejskiej 
związane z prowadzoną kampanią antywęglową 
niejako od środka i z biegiem czasu dochodzę 
do przekonania graniczącego z pewnością, że 
gremia kierownicze Unii Europejskiej chodzą na 
pasku najsilniejszych państw członkowskich, 
takich jak Niemcy czy Francja, ale również kra-
jów spoza Unii, na przykład Rosji. To w Berlinie, 
Paryżu i Moskwie zapadają decyzje dotyczące 
strategii energetycznej narzucanej potem 
wszystkim państwom członkowskim Unii. Tam 
– a nie w Brukseli – decyduje się, z jakich źródeł 
energii będziemy korzystać. Jeśli ktoś w Polsce 
myśli, że węgiel to nasze dobro narodowe i „na 
węglu Polska stoi”, dlatego nic nam nie grozi, 
jest w błędzie. Nic bardziej mylnego, o czym w 
ostatnich dniach mogliśmy się przekonać, gdy 
rząd ogłosił plany wprowadzenia zakazu spal-
ania węgla w gospodarstwach domowych po 
2020 roku. To nic innego jak realizacja „religii 
klimatycznej” Unii Europejskiej. Realizujący 
wytyczne tej ideologii dopłacą każde pieniądze 
do pieca gazowego lub olejowego, obniżą 
cenę gazu po to, aby wszystkich zniechęcić do 
węgla, aby wykończyć przemysł wydobywczy w 
Polsce i w Unii Europejskiej w ogóle. a za parę 
lat – gdy kopalń w UE już nie będzie – „odbiją” 
sobie to wszystko z nawiązką, podnosząc ceny 
gazu o 100 procent albo i więcej. Wtedy nikt nie 
zaprotestuje, bo nie będzie alternatywy wobec 
surowców energetycznych czy opałowych z im-
portu. kto jak kto, ale my, Polacy, powinniśmy 
być wyjątkowo uczuleni na takie działania, bo w 
naszym przypadku rozwinięty przemysł wydo-
bywczy to nie tylko kwestia bezpieczeństwa 
energetycznego – to również setki tysięcy mie-
jsc pracy. dla nas likwidacja sektora oznaczać 
będzie nie tylko wyższe rachunki za prąd czy 
opał, ale i olbrzymi wzrost bezrobocia. Mam 
nadzieję, że do tego nie dojdzie. Podsumowując 
swoje spostrzeżenia, uważam że w wymiarze 
krajowym należy jak najszybciej odsunąć od 
wpływów złych doradców politycznych z czasów 
akcji Wyborczej Solidarność, którzy do dziś dnia 
wspierają realizację znanej z tamtych czasów 
strategii likwidacji polskiego górnictwa.
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Zaproszenie dla Piechocińskiego
PRACOWNICY KWK „Brzeszcze” zwrócili się do wicepremiera i ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego o wsparcie w 
batalii, która pozwoliłaby ocalić zakład posiadający dostępne zasoby 64 milionów ton wysokokalorycznego węgla przed moż-
liwą likwidacją. Zasugerowali też, by odwiedził Brzeszcze, co pozwoliłoby stronie społecznej na szczegółowe przedstawienie 
dotychczasowego przebiegu wdrażanego przez Zarząd Kompanii Węglowej SA (KW) procesu „restrukturyzacji” kopalni.
Rok 2013 jeszcze się nie za-
kończył, wiadomo jednak, że w 
Brzeszczach zostanie zapamięta-
ny na długo. Serię wydarzeń, któ-
ra może doprowadzić do upadku 
największy zakład pracy, będący 
miejscem zatrudnienia dla niemal 
trzech tysięcy ludzi, rozpoczęła 
decyzja Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad (GDDKiA) o 
wyborze potencjalnych lokalizacji 
drogi ekspresowej S1 na odcinku z 
Mysłowic do Bielska-Białej. Jeden 
z rozpatrywanych wariantów bieg-
nie przez pole wydobywcze KWK 
„Brzeszcze”, co – w przypadku jego 
przyjęcia – uniemożliwiłoby wydo-
bywanie węgla na sporym obsza-
rze. I choć podczas czerwcowego 
zebrania branżowego Zespołu Trój-
stronnego związkowcy, pracodawcy 
oraz przedstawiciele rządu wspól-
nie sprzeciwili się „planom budowy 
drogi S – 1 na obszarach złóż węgla 
kamiennego objętych koncesjami 
na wydobycie tego surowca przez 
kopalnie »Brzeszcze« i »Silesia«”, 
Zarząd KW – nie czekając na osta-
teczną decyzję GDDKiA – zaczął 
„restrukturyzować” poprzez zapo-
wiedź przeniesienia dwóch trzecich 
załogi do innych oddziałów i li-
kwidację oddziałów przygotowaw-
czych. Dla każdego obeznanego z 

funkcjonowaniem przemysłu wy-
dobywczego konsekwencje podob-
nych decyzji są łatwe do przewidze-
nia – tak wyglądają przymiarki do 
całkowitej likwidacji kopalni.

6 czerwca do Brzeszcz przyje-
chało kilka tysięcy ludzi, wspólnie 
manifestując swój sprzeciw wobec 
polityki lokalnego samorządu z pa-
nią burmistrz Teresą Jankowską 
na czele, władze gminy zgodziły się 
bowiem na niekorzystny dla kopal-
ni wariant przebiegu drogi. Cztery 
miesiące później, 6 października, 
mieszkańcy poszli do referendum 
i doprowadzili do odwołania nie-
odpowiedzialnej pani burmistrz. 
Przyszłość mogącej przynosić wy-
mierne zyski kopalni wciąż jednak 
wisi na włosku, bo w obliczu walki 
o dalsze istnienie zakładu brzesz-
czanie zostali pozostawieni samym 
sobie. Ich dramatyczną sytuację 
ignorują władze szczebla woje-
wódzkiego, dlatego pracownicy i 
mieszkańcy postanowili zwrócić 
się o pomoc bezpośrednio do wice-
premiera i ministra gospodarki.

– Od października 2013 r. Za-
rząd Kompani Węglowej pod ha-
słem restrukturyzacja kopalni 
„Brzeszcze” alokuje i oddelegowu-
je pracowników do innych kopalń 
Kompanii Węglowej. W planach 

są dalsze oddelegowania i aloka-
cje – poinformowali wicepremiera 
przedstawiciele ośmiu zakłado-
wych organizacji związkowych. 
Przypomnijmy, że 1 października 
do kopalni „Ziemowit” w Lędzi-
nach przeniesiono 102 pracowni-
ków „Brzeszcz”. Dziesięć dni póź-
niej 80 pracowników tego zakładu 
zasiliło bieruńskiego „Piasta”.

– Proponowany model funk-
cjonowania kopalni tj. zatrudnie-
nie 1200 pracowników, 1 ściana 
wydobywcza, 1 kombajn przodko-
wy, zmierza w prostej linii do jej 
szybkiej likwidacji – ocenili auto-
rzy listu, podkreślając przy tym, 
że sytuacja w kopalni i gminie jest 
napięta, co w dłuższej perspekty-
wie grozi wybuchem niepokojów 
społecznych. - Apelujemy do Pana 
Premiera o spotkanie i podjęcie 
działań ratujących ten region przed 
całkowitą degradacją – czytamy w 
zakończeniu pisma skierowanego 
na ręce wiceszefa rządu.

W ubiegłym tygodniu związ-
kowcy z „Brzeszcz” zażądali od 
dyrekcji podjęcia działań na rzecz 
poprawy kaloryczności wydoby-
wanego węgla, co – ich zdaniem 
– przełożyłoby się na poprawę wy-
niku finansowego kopalni i pozwo-
liło jej przetrwać. Jak informują 

przedstawiciele strony społecznej, 
podczas spotkania, do którego do-
szło 11 października, dyrektor KWK 
„Brzeszcze” stwierdził, że otwarcie 
pola pożarowego będzie możliwe w 
maju przyszłego roku, zaś rozcinka 
ściany w pokładzie 510 – dopiero w 
październiku roku 2015. Obydwa te 
rozwiązania byłyby krokiem w kie-
runku postulowanym przez związ-
kowców. Wobec tak niekorzystnych 
prognoz, ci ostatni zaproponowali 
rozwiązania alternatywne: rozcin-
kę ściany w pokładzie 364, którego 
kaloryczność wynosi około 25 ty-

sięcy kJ oraz modernizację zakładu 
przeróbki mechanicznej węgla po-
przez budowę płuczki miałowej.

– Na razie nie otrzymaliśmy 
ze strony dyrekcji żadnej odpo-
wiedzi, ani pozytywnej, ani nega-
tywnej, ale dobrze wiemy, że takie 
sprawy wymagają odpowiednich 
wyliczeń, dlatego dajemy praco-
dawcy tych kilka dni. Liczymy na 
to, że poważnie potraktuje naszą 
propozycję – komentuje przewod-
niczący Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” KWK „Brzeszcze” 
Stanisław Kłysz.

kwk BrzeSzCze o wsparcie do wicepremiera i ministra gospodarki

Burmistrz odwołana!
REFERENDUM sekwencjami obarczając w dużej mierze 

nasz zakład. Taka polityka Zarządu byłaby 
dla mnie zrozumiała, gdybyśmy nie mieli 
złóż albo zalegający węgiel byłby węglem 
niesprzedawalnym. Tymczasem mamy 
węgiel o parametrach porównywalnych, a 
czasami lepszych, w stosunku do kopalń, 
które normalnie fedrują. Trudno zatem, by 
nawet prosty człowiek nie domyślił się, że 
w tym wszystkim jest jakieś „drugie dno”. 
Czy tym „drugim dnem” jest droga S1? 
– zastanawia się.

Zaskakująco dziwna wydaje się w 
tym wszystkim postawa władz szczeb-
la regionalnego, których problemy naj-
większego zakładu pracy w zachodniej 
części Małopolski zdają się nie obcho-
dzić. – ani marszałek, ani wojewoda 
nie raczyli się nawet zainteresować 
sprawą kopalni „Brzeszcze”, w której z 
dnia na dzień – dosłownie! – likwiduje 
się miejsca pracy, bo alokacje polegają 
przecież na przenoszeniu pracowników 
od nas do innych kopalń. a jeżeli u nas 
likwidowane są miejsca pracy to wkrót-
ce dotknie to również małe firmy, które 
z kopalnią kooperują – mówi przewod-
niczący zakładowej „S” z „Brzeszcze” 
i szacuje, że już teraz można mówić 
o łącznej utracie około tysiąca miejsc 
pracy. – daj Boże, żeby w przyszłym 
nie było trzykrotnie więcej – dodaje.

Pani burmistrz straciła stanowisko, 
Rada Gminy nie została jednak odwo-
łana. decyzję o tym, czy wystąpić do 
premiera o powołanie komisarza, czy 
rozpisać wybory uzupełniające burmi-
strza miasta i gminy, podejmą zatem 
radni. – Przekonamy się, czy jest odpo-
wiedzialność w Radzie, czy jej nie ma 
– podsumowuje Stanisław kłysz. 

mj

się koordynacją działań na rzecz organi-
zacji referendum mającego doprowadzić 
do odwołania władz.

 
Samorządowy katalog błędów

Pracowników „Brzeszcz” od począt-
ku wspierała cała branża. 6 czerwca do 
miasta przyjechało kilka tysięcy osób, by 
wspólnie wyrazić niezadowolenie z poli-
tyki lokalnych władz wobec kopalni.

Oprócz zgody na budowę drogi S1 w 
wariancie przebiegającym przez pole wy-
dobywcze kWk „Brzeszcze”, samorządow-
com zarzucano również m.in. brak efektyw-
nych działań zmierzających do obniżenia 
cen wody dla mieszkańców, nieudolność 
w pozyskiwaniu środków unijnych na roz-
wój infrastruktury kanalizacyjnej, fatalny 
stan chodników, zapaść kulturalną, wyso-
kie koszty wywozu śmieci w porównaniu 
chociażby do sąsiednich kęt, mimo tego, że 
śmieci z jednej i drugiej gminy trafiają na wy-
sypisko w Brzeszczach oraz doprowadzenie 
do wzrostu zadłużenia gminy.

 
„Drugie dno”?

kłysz podkreśla, że odwołanie pani 
burmistrz może mieć dla przyszłości ko-
palni ogromne znaczenie, bo dotychcza-
sowe działania jej i Rady Gminy wywierały 
istotny wpływ na postępowanie Zarządu 
kompanii Węglowej Sa wobec zakładu. 
– dzisiaj jesteśmy w bardzo trudnej sytua-
cji, bo konsekwencje decyzji kierownictwa 
kompanii dotyczących ograniczenia wy-
dobycia odczuwamy podwójnie: pierwszą 
z nich podjęto jeszcze w maju, przewidu-
jąc negatywne skutki budowy drogi S1 
przez pole wydobywcze kWk „Brzeszcze”; 
drugą – całkiem niedawno, podpierając 
się trudną sytuacją całej firmy, a jej kon-

Mieszkańcy Brzeszcz odwołali burmistrz miasta i gminy Teresę Jankowską. Frekwencja w niedzielnym referen-
dum przekroczyła wymagany poziom 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu. Nie udało 
się natomiast odwołać Rady Gminy. Inicjatorem głosowania był Komitet Społeczny Mieszkańców i Pracowni-
ków KWK „Brzeszcze” przeciwko budowie drogi S1, a głównym zarzutem – pozytywna opinia władz w sprawie 
przebiegu S1 przez pole wydobywcze kopalni, co może doprowadzić do jej likwidacji.

– To nasz sukces – ocenia wyniki refe-
rendum w sprawie odwołania pani bur-
mistrz Brzeszcz i tamtejszej Rady Gminy 
Stanisław kłysz, przewodniczący komisji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność” kWk 
„Brzeszcze”, jeden z liderów komitetu 
Społecznego Mieszkańców i Pracowni-
ków kWk „Brzeszcze” przeciwko budowie 
drogi S1. – Jako mieszkańcy i górnicy po 
raz drugi pokazaliśmy naszą siłę i deter-
minację, dając wszystkim do zrozumienia, 
że nie odpuścimy, że do końca będziemy 
bronić naszych miejsc pracy – dodaje.

Za odwołaniem pani Teresy Jankow-
skiej ze stanowiska opowiedziało się 3936 
uczestników referendum (by było ważne, 
potrzebny był udział 3388 uprawnionych), 
zaś za odwołaniem Rady – 4072 miesz-
kańców Brzeszcz (tutaj wymóg frekwen-
cyjny wynosił 5209 głosów, a wydano 
4285 kart do głosowania). Panią burmistrz 
udało się zatem odwołać. Rada Gminy po-
zostaje w niezmienionym składzie. – Na 
wyniki referendum wpływ mają rozmaite 
czynniki. Znaczące mogły się okazać su-
gestie polityków, w tym prezydenta Polski, 
który w odniesieniu do innego referendum 
lokalnego powiedział, że nie zamierza w 
nim uczestniczyć. Pamiętajmy też, że po 
wysłuchaniu naszej argumentacji radni 

zreflektowali się i podzielili opinię komi-
tetu, zmieniając treść przyjętej wcześniej 
uchwały na korzystną z punktu widzenia 
przyszłości kopalni. Rady Gminy Brzeszcze 
nie udało się zresztą odwołać jedynie ze 
względu na frekwencję. Przytłaczająca, bo 
ponad 90-procentowa większość odwoła-
nia Rady chciała, ale zabrakło głosujących, 
by spełniony został wymóg frekwencyjny, 
decydujący o ważności referendum – ko-
mentuje Stanisław kłysz.

Inicjatywa przeprowadzenia referen-
dum była skutkiem pozytywnej opinii rad-
nych i pani burmistrz Teresy Jankowskiej 
na temat budowy drogi ekspresowej S1 w 
wariancie przecinającym pole wydobyw-
cze kopalni „Brzeszcze”. Zdaniem Zarządu 
kompanii Węglowej Sa (kW) i dyrekcji ko-
palni, uniemożliwiłoby to wydobycie około 
14 milionów ton węgla w filarze ochronnym 
drogi i doprowadziło do likwidacji zakładu 
w ciągu kilku najbliższych lat.

Sprawą zainteresowali się sami gór-
nicy z zagrożonego zakładu, będący na 
ogół mieszkańcami gminy. Z poparciem 
zakładowych struktur NSZZ „Solidar-
ność” i innych organizacji związkowych 
powołano komitet Społeczny Mieszkań-
ców i Pracowników kWk „Brzeszcze” 
przeciwko budowie drogi S1, który zajął 
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Pierwszy krok w stronę strajku
ŁąCZENIE kopalń, ograniczenie wynagrodzeń pracowników administracyjnych lub nawet zwolnienia w tej grupie zawo-
dowej – m.in. takie rozwiązania mogą się znaleźć w programie restrukturyzacji Kompanii Węglowej, nad którym pracuje 
zarząd spółki. NSZZ „Solidarność” Kompanii Węglowej SA ogłosiła pogotowie strajkowe w kopalniach i zakładach należą-
cych do Spółki. 
BezpośRednim powodem 
takiej decyzji jest podejmowanie 
radykalnych działań restruktu-
ryzacyjnych na zasadzie „faktów 
dokonanych”, bez uprzedniej kon-
sultacji ze stroną społeczną. Do po-
gotowia dołączyły pozostałe centra-
le związkowe.

18 października podczas spot-
kania strony społecznej z Radą 
Nadzorczą i Zarządem Kompanii 
Węglowej zarówno przewodni-
czący Rady, jak i przedstawicie-
le zarządu spółki podkreślali, że 
priorytetem działań restruktury-
zacyjnych będzie utrzymanie jak 
największej liczby miejsc pracy w 
spółce. Związkowcy otrzymali od 
zarządu informację, że program 
będzie wielowariantowy, a jego 
celem ma być nie tylko redukcja 
kosztów, ale przede wszystkim 
zwiększenie przychodów spółki 
i umożliwienie inwestycji służą-
cych jej rozwojowi. Usłyszeli za-
pewnienie, że wszystko będzie się 
odbywało w duchu dialogu spo-
łecznego. 

21 października przedstawi-
ciele zarządu Kompanii dali jed-
nak dyrektorom kopalń zadanie 
ograniczenia zatrudnienia na po-
wierzchni, a szefom kopalń okre-
ślonych jako „planowane do łą-
czenia” wręczyli nowe schematy 
organizacyjne.

1 kwietnia 2014 roku ma dojść 
do połączenia administracyjne-
go: kopalni „Bobrek-Centrum” z 
„Piekarami”, trzech kopalń rudz-
kich [”Bielszowice”, „Pokój” i „Ha-
lemba-Wirek” - przyp. red. SG], 
„Brzeszcz” z „Piastem”, „Ziemowi-
ta” z „Bolesławem Śmiałym”, „Mar-
cela” z KWK „Rydułtowy-Anna”, 
„Chwałowic” z „Jankowicami”, zaś 
kopalnie „Knurów-Szczygłowice” i 
„Sośnica-Makoszowy” miałyby się 
„restrukturyzować wewnętrznie”.

Nowy program może zakładać 
nawet zwolnienia grupowe, co do-
tyczyłoby przede wszystkim pra-
cowników administracji.  Mówi się 
o konieczności zwolnienia ok. 1000 
pracowników. 

– Okazało się, że wcześniejsze 
deklaracje można włożyć między 
bajki, że to jest tylko mydlenie oczu. 

Jakie plany w stosunku do górnictwa ma rząd?
ZWIąZKOWcY o ogłoszeniu pogotowia stra-
jkowego i przyczynach tej decyzji poinformow-
ali pisemnie wicepremiera i ministra gospodarki 
Janusza Piechocińskiego, który jest odpow-
iedzialny za sektor górniczy. –  Jako organiza-
cje związkowe działające w kompanii Węglowej 
stwierdzamy, że Zarząd kompanii Węglowej 
S.a. Nie przejmuje się losem swoich pracown-
ików i traktuje ich przedmiotowo. Uważamy, 
że takie działanie nie tylko nie uspokoi at-

mosfery w kopalniach, ale może doprowadzić 
do niekontrolowanego wybuchu niepokojów 
społecznych. Nie mogąc biernie stać z boku i 
przyglądać się łamaniu przez Zarząd kompa-
nii Węglowej S.a. Zasad dialogu społecznego 
i zawartych wcześniej porozumień, zmuszeni 
jesteśmy podjąć działania w obronie naszych 
załóg i ogłosić pogotowie strajkowe – napisali 
w piśmie do wicepremiera szefowie kompani-
jnych związków zawodowych. 

W piśmie do wicepremiera Piechocińskiego 
informującym o ogłoszeniu pogotowia strajkowe-
go kompanijne związki zawodowe domagają się 
pilnego zwołania spotkania w sprawie przyszłości 
spółki i całej branży górniczej. –  W Polsce trwa 
debata na temat kondycji i przyszłości polsk-
iego węgla wobec kłopotów finansowych spółek 
węglowych, a w szczególności kompanii Węglowej 
S.a., spowodowanych milionami ton węgla 
zalegającego na kopalnianych zwałowiskach. Na 

temat górnictwa wypowiadają się wszyscy, którzy 
kiedykolwiek mieli z nim styczność, sugerując 
różne rozwiązania. W tej dyskusji nasz niepokój 
budzi brak stanowiska właściciela polskiego 
górnictwa węglowego, Skarbu Państwa, którego 
reprezentuje Ministerstwo Gospodarki. Nadszedł 
już czas, by otwarcie powiedzieć, jakie plany w 
stosunku do górnictwa, a w szczególności do 
kompanii Węglowej S.a. Ma polski rząd – napisali 
związkowcy.

Zarząd chce na oślep ciąć koszty, a 
opinia pracowników w tej sprawie 
zupełnie go nie interesuje – pod-
kreśla Jarosław Grzesik, szef gór-
niczej Solidarności.

Grzesik podkreśla, że do tej 
pory w Kompanii Węglowej wiele 
nawet bardzo trudnych społecznie 
strategii i programów udawało się 
wprowadzać w atmosferze spokoju 
społecznego w ramach dwustron-
nego dialogu, a nawet uzgodnień. 
Zaznacza, że nieraz okazywało 
się też, że odrzucane początkowo 
przez pracodawcę uwagi, sugestie 
i projekty rozwiązań wysuwane 
przez stronę społeczną po czasie 
okazywały się trafne i znajdowały 
zastosowanie w decyzjach zarządu. 
– Ten model zarządzania poprzez 
dialog jest właściwy, skuteczny i 
korzystny dla spółki. Model, któ-
ry obecnie próbuje się forsować, 

czyli zarządzanie metodą faktów 
dokonanych, bez oglądania się na 
pracowników budzi sprzeciw całej 
załogi. To jest podpalanie lontu i 
może się skończyć wybuchem pro-
testów w kopalniach na ogromną 
skalę – ostrzega szef górniczej So-
lidarności.

Przedstawiciele zakładowych 
struktur NSZZ „Solidarność” 
z wszystkich zakładów należą-
cych do Kompanii spotkali się 
w czwartek 24 października w 
Katowicach, by przedyskutować 
potencjalne konsekwencje wpro-
wadzenia nowego programu re-
strukturyzacyjnego. Doniesienia 
mówiące m.in. o możliwych ob-
niżkach wynagrodzeń zelektryzo-
wały górników i pozostałe grupy 
pracownicze.

– My nie rozumiemy, co mia-
łoby dać takie administracyjne 

łączenie kopalń. To, że w rudzkich 
kopalniach zamiast trzech dyrekto-
rów będzie jeden? I tak przecież na 
każdej z kopalń będą musieli pozo-
stać jacyś zawiadowcy, bo nie da się 
przecież kierować ruchem zakładu 
na odległość. Jakie to są oszczęd-
ności? Jaki dodatkowy przychód 
osiągnie Kompania z tytułu reduk-
cji kilku stanowisk administracyj-
nych? - zastanawiał się lider kom-
panijnej „S”.

W toku dyskusji na temat zało-
żeń nowego programu kompanijni 
związkowcy z „S” zwracali uwagę, 
że oszczędności wynikające z li-
kwidacji kilku stanowisk kierow-
niczych po połączeniu zakładów 
mogą być iluzoryczne, a straty wy-
wołane chaosem organizacyjnym 
– znacznie większe.

Nie ma jednak najmniejszych 
wątpliwości, że największy niepo-

kój środowiska górniczego budzi 
to, co bezpośrednio wpłynie na 
sytuację materialną pracowników 
oraz ich rodzin: możliwość obniże-
nia wynagrodzeń.

Głównym problemem wyni-
kającym z planów wprowadzenia 
programu jest fakt, że przy takich 
założeniach w ciągu dwóch, może 
trzech lat doprowadziłby on do 
„zwinięcia się” firmy, a najbar-
dziej namacalnym elementem 
jego wprowadzenia byłoby obni-
żenie wynagrodzeń we wszystkich 
grupach pracowniczych – podsu-
mował obawy załóg uczestniczący 
w spotkaniu, a wywodzący się z 
NSZZ „Solidarność” KWK „Chwa-
łowice”, szef śląsko-dąbrowskich 
struktur Związku Dominik Ko-
lorz. 

mj, jac
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Liczy się jakość – kwalifikowane paliwa węglowe
Jakość paliwa stałego, podobnie jak innych paliw (gazowych, ciekłych) decyduje o uzyskiwanej sprawności 
energetycznej i efektywności ekologicznej instalacji spalania.

Spalaj mądrze!
Vademecum ogrzewania węgla

Każdy kto ogrzewa węglem, uważa siebie za znawcę tematu, bo przecież 
on szufluje ten wungiel tyle lat i się pali i jest dobrze.
a może wcale nie jest dobrze? Je-
śli zdarza ci się popełniać opisane 
niżej typowe błędy w ogrzewaniu 
węglem, to płacisz za nie każdego 
dnia i każdej zimy grube pienią-
dze, czy to za zmarnowany opał, 
czy za zniszczony piec i komin albo 
zdrowie, nawet jeśli teraz tego nie 
zauważasz.

Zapomnij o paleniu śmieci
W domowym kotle należy palić 

właściwymi paliwami, czyli prze-
ważnie węglem lub drewnem. Pla-
stiki, opony, stare buty i ubrania 
oraz martwe zwierzęta nie nadają 
się do spalania w domu. Spytasz 
o co ten lament? Otóż jeśli palisz 
śmieci:

to przez takich jak ty mamy gor-
sze powietrze niż w krajach trzecie-
go świata! Sprawiasz, że po każdym 
oddechu ludziom dookoła chce się 
rzygać, a co gorsza zwiększasz szan-
se na raka płuc, choroby układu 
krążenia i przedwczesną śmierć u 
sąsiadów i wszystkich, którzy znajdą 
się w okolicy twojego domu, w tym 
oczywiście u siebie samego, bo od-
dychacie tym samym powietrzem! 
Sąsiedzi cię nienawidzą z uwagi na 
powyższe, bo jak można przepadać 
za kimś, kto dzień w dzień rzuca ci 
w twarz krowim łajnem na dzień 
dobry? A twoje trujące wyziewy to 
nawet gorsza sprawa.

W kominie masz smołę z całą 
tablicą Mendelejewa. To samo tra-
fia do twoich płuc. A dodatkowo 
płonący plastik tworzy kwasy, któ-
re stopniowo wyżerają blachy kotła 
i komin, także ani się obejrzysz, a 
chwilowe oszczędności na pozbyciu 
się śmieci przypłacisz wyrzuce-
niem kilku tysięcy na nowy kocioł 
i przemurowanie komina.

Gromadząca się smoła i sadza 
może w końcu doprowadzić do po-
żaru w kominie, a wtedy ciesz się, 
jeśli zdarzy się to za dnia i zdołasz 
ujść cało.

Nie stać mnie na węgiel
Więc lepiej już zacznij oszczę-

dzać na leczenie lub na trumnę, 
gdy dopadną cię skutki wdychania 
własnych trucizn. Jeśli naprawdę 
masz tak niskie dochody, że nie 
stać cię na opał, możesz ubiegać 
się o bezzwrotną dotację na zakup 
opału w każdym gminnym ośrodku 
pomocy społecznej.

Nie duś pieca
Do spalania potrzebny jest sta-

ły dopływ powietrza. W kotłowni 
musisz mieć otwór nawiewowy do-
prowadzający powietrze z zewnątrz 
(ostatecznie zawsze uchylone okno), 
oraz kanał wentylacji grawitacyj-
nej, które nigdy nie mogą być przy-
mykane. Nieważne, że w kotłowni 
będzie zimno! Musi być. Jeżeli za-
tkasz wlot powietrza, bo ci ciągnie 
po łydkach, to w kotłowni skończy 
się tlen — kocioł zacznie produ-
kować czad i od teraz każdy, kto 
wejdzie do kotłowni (może ty?), po 
dwóch wdechach umarł w butach.

Zostaw tę klapkę ciut otwartą
To mówisz, że jak palisz? Naj-

pierw hajcujesz fest, potem nawrzu-
casz węgla, wszystkie lufciki poza-
mykasz i idziesz oglądać Klan? A 
wyjrzyj za okno i zobacz jakim syfem 
walisz z komina w okna sąsiadów!

NIGDY nie zamykaj całkowicie 
dopływu powietrza do pieca! Pal 
diabli że nadymisz. Gorzej, jeśli gdzieś 
w kotle znajdzie się nieszczelność i ten 
dym się nagle zapali. Ten zapłon bę-
dzie wybuchowy. W najlepszym ra-
zie skończy się na zadymieniu całego 
domu. A możesz też oberwać jakimś 
urwanym elementem pieca.

Nie ruszaj szybra
Przymykanie szybra za piecem 

to szaleństwo. Tak się nie steruje 
spalaniem! To tak jakby jadąc sa-
mochodem, chcąc zwolnić, zamiast 

zdjąć nogę z gazu, zatykać rurę wy-
dechową. W ten sposób zamykasz 
jedyne bezpieczne ujście spalin — 
do komina. A wtedy one mogą zna-
leźć sobie inną drogę ucieczki, np. 
do kotłowni, a dalej do pomieszczeń 
mieszkalnych, i tragedia gotowa.

Do sterowania temperaturą 
w piecu służą wyłącznie klapki w 
drzwiczkach wpuszczające powie-
trze. Aby spalać oszczędnie, drzwicz-
ki muszą być szczelne, bo tylko wte-
dy regulacja intensywności spalania 
będzie działać. Inaczej nie masz żad-
nej kontroli nad tym, ile węgla i jak 
szybko ucieka w komin. A zamykanie 
szybra daje ci tylko złudne poczucie 
oszczędności, bo któregoś dnia mo-
żesz się przez to nie obudzić…

Nie zostawiaj otwartych 
drzwiczek

Pozwól, że zgadnę: gdy w piecu źle 
się pali, zostawiasz dolne drzwiczki 
otwarte i zaraz pali się dobrze. I je-
steś zadowolony w miarę.

A czy myślałeś kiedyś co się sta-
nie, gdy z otwartych drzwiczek wy-
padnie do kotłowni rozżarzony koks? 
Albo kocioł fuknie, drzwiczki otwo-
rzą się bardziej i woda w grzejnikach 
błyskawicznie zagotuje się? Co jeśli 
stanie się to pod twoją nieobecność, 
bo zapomniałeś zamknąć drzwiczki 
przed wyjściem do pracy?

Dlatego drzwiczki kotła zawsze 
muszą być zamknięte. Zostawianie 
otwartych drzwiczek to kuszenie 
losu. Naprawdę niewiele trzeba, by w 
ten sposób wywołać pożar lub zago-
tować wodę w instalacji. Jeśli w piecu 
„nie chce się palić”, to sprawdź:
- czy komin nie jest zarośnięty cał-

kowicie sadzą
- czy nie zamknąłeś szybra za pie-

cem
- czy uchylona jest klapka w 

drzwiczkach doprowadzająca po-
wietrze.

źródło: czysteogrzewanie.pl

Od góry czy od dołu?
Tanie ogrzewanie nie musi boleć. Węglem można palić niemal bez dymu i bez 

biegania do kotłowni co godzinę. Poznaj rozpalanie od góry – ekonomiczny sposób 
palenia węglem, dzięki któremu oszczędzisz setki złotych każdej zimy (sprawdź 
przykład z życia) i wiele godzin siedzenia w kotłowni. a to wszystko za darmo.

Co za różnica od góry czy od dołu
Pomysł rozpalania w piecu od góry może wydawać się szaleństwem albo nawet 

łamaniem praw fizyki, ale działa i co więcej pozwala wykorzystać prawa rządzące 
spalaniem węgla dla wyduszenia zeń maksimum energii. Jako skutek uboczny eli-
minuje się dym, sadzę, ogranicza emisję pyłów i innych zanieczyszczeń.

Jak działa rozpalanie od góry
Utrwalony od pokoleń sposób rozpalania w piecach skutkuje tym, co widzisz 

za oknem każdej zimy — kłębami gryzącego dymu walącymi z każdego komina. 
Pomijając kwestie ekologiczne i zdrowotne, ten dym to niespalony węgiel, za któ-
ry zapłaciłeś. Z tym dymem tracisz nawet 1/3 wydanych na opał pieniędzy! Czas 
z tym skończyć.

Po staremu: paląc od dołu, najpierw wrzucasz podpałkę, rozpalasz, a potem 
dosypujesz nieco węgla. Węgiel pali się od dołu do góry. do komina leci dym i 
sadza — czyli węgiel, za który zapłaciłeś.

WłAŚcIWOŚcI fizykochemiczne pa-
liwa, takie jak wielkość ziarna, jego 
jednorodność, zawartość wilgoci i 
popiołu, jego charakterystyczne tem-
peratury oraz skład chemiczny (udział 
Ca, Mg, k, Na), spiekalność, zawar-
tość części lotnych, zawartość siarki, 
chloru, bromu, metali ciężkich (Hg, 
as, Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, V) wpływają na 
ilość emitowanych zanieczyszczeń oraz 
na sprawność energetyczną spalania. 
Stąd konieczność doboru właściwości 
fizykochemicznych paliw do techniki 
spalania i konstrukcyjno-technicznego 
rozwiązania kotła/pieca. Emisję pyłu, 
metali ciężkich oraz siarki można ogra-
niczyć stosując paliwa stałe o małej 
zawartości popiołu i siarki. Wieloletnie 
badania oraz aktualne ukierunkowania 
działań legislacyjnych UE i krajowych 
w zakresie spalania paliw wykazują, 
że dla ograniczenia emisji pyłu i me-

tali ciężkich oraz poprawy sprawności 
energetycznej urządzeń grzewczych w 
sektorze ogrzewnictwa indywidualnego 
i gospodarki komunalnej winny być sto-
sowane paliwa węglowe o zawartości 
popiołu poniżej 10% i zawartości siarki 
poniżej 0,8%.

Dlaczego paliwo jest ważne?
Jakość paliwa i stabilność jego 

właściwości fizykochemicznych w trak-
cie eksploatacji kotła/pieca jest ważna, 
ponieważ:
- komfort obsługi w trakcie eksploata-

cji;
- gwarantuje bezawaryjną pracę kot-

ła/pieca;
- zapewnia uzyskanie i utrzymanie de-

klarowanej przez producenta spraw-
ności energetycznej – cieplnej kotła/
pieca;

- zapewnia uzyskanie i utrzymanie 
deklarowanej przez producenta efek-

tywności ekologicznej (poziomów 
stężeń emitowanych toksycznych 
zanieczyszczeń) z kotła/pieca;

- zapewnia uzyskiwanie odpowiedniej 
oszczędności zużycia paliwa;

- zapewnia uzyskiwanie odpowiednich 
korzyści ekonomicznych, całorocz-
nych oszczędności eksploatacyjnych 
kotła/pieca w ciągu roku, zwłaszcza 
w sezonie grzewczym.

czy opłaca się palić węglem?
Tak. Pod warunkiem, że spala się 

węgiel o odpowiednich parametrach 
jakościowych w wysokosprawnych, 
niskoemisyjnych kotłach grzewczych. 
Przy obecnych cenach nośników ener-
gii ciepło uzyskiwane z węgla jest naj-
tańsze.

źródło: Efektywne i przyjazne 
środowisku źródła ciepła – ogranicze-

nie niskiej emisji
Poradnik Krystyna Kubica, Instytut 

Techniki Cieplnej Politechnika Śląska

Palenie od dołu, rys. Last Rico

Po nowemu: rozpalając od góry, najpierw wsypujesz cały węgiel, potem na 
wierzch wrzucasz podpałkę i dopiero rozpalasz na górze. Węgiel pali się od góry 
do dołu. do komina lecą czyste spaliny, ciepło zostaje w budynku

Palenie od dołu, rys. Last Rico

Korzyści z czystego palenia
Przestajesz wypuszczać kominem niespalony drogi opał. Spalasz wszystko, 

co tylko się da, a więc dostajesz więcej ciepła w tej samej cenie!
Rozpalasz raz i masz spokój na 12–24 godzin. Nie musisz biegać i dokładać 

węgla, pilnować aby nie wygasło itd. koniec spod porządkowaniem życia pod 
pilnowanie pieca!

Twoja okolica jest czystsza - nie ma już kłębów gryzącego dymu, którym 
wcześniej raczyłeś wszystkich naokoło. Sąsiedzi dopytują, skąd masz pieniądze, 
by ogrzewać gazem (bo przestałeś dymić).

Jest tylko jeden minus
Największym problemem w paleniu od góry jest zmiana twoich przyzwyczajeń. 

dla wielu to wstrząs, że paląc od góry nie można dosypywać opału. Inaczej nie bę-
dzie to już czyste spalanie, ale brudne kopcenie, jakie wcześniej praktykowałeś.

Z początku będziesz widział to jako problem. Rzecz wymaga wyczucia i 
opanowania techniki palenia. ale gdy już opanujesz nowy sposób, wystarczy że 
wsypiesz raz dziennie taką ilość węgla, jaka jest potrzebna, i więcej nie musisz 
zaglądać do kotłowni.

Sposób ten to tak naprawdę proteza kotła dolnego spalania. Jako proteza nie 
jest całkiem wygodny, ale nic lepszego nie da się wymyślić w kotle górnego spa-
lania. Jeśli chcesz mieć możliwość oszczędnego palenia oraz dosypywania opału 
w każdej chwili — wybierz dobry kocioł dolnego spalania.

źródło: czysteogrzewanie.pl
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Dlaczego warto i należy, wybierać nowoczesne zautomatyzowane kotły węglowe?
KONSTRUKcJA kotła, zastosowany 
zautomatyzowany i kontrolowany spo-
sób podawania paliwa i powietrza do 
spalania powodują, że w tych kotłach 
realizowana jest technologia czystego 
– czystszego spalania paliw stałych. 
do grupy takich kotłów należą kotły, 
piece, zwłaszcza piece peletowe, z au-
tomatyzacją procesu spalania – ciągły, 
automatyczny i kontrolowany sposób 
podawania paliwa do komory spala-
nia oraz automatyczny i kontrolowany 
sposób podawania powietrza spalania 
z równoczesną jego dystrybucją na 
powietrze spalania pierwotne i wtórne. 
Ich zastosowanie daje następujące ko-
rzystne efekty:

- wysoką wydajność ciepła użyt-
kowego z wprowadzonego paliwa do 
komory spalania – wysoka sprawność 
energetyczna powyżej 85% (nawet 
>90%);

- płynną regulację mocy kotła w 
pełnym zakresie, a zwłaszcza w zakre-
sie 30-100% mocy nominalnej i stabil-
ność sprawności energetycznej w tym 
zakresie;

- wysoką efektywność ekologiczną 
– niska emisja zanieczyszczeń szkodli-

wych dla środowiska; eliminacja emisji 
zanieczyszczeń powodowanych spala-
niem odpadów komunalnych (uniemoż-
liwia ich spalanie);

- wysoki komfort eksploatacji kotła, 
prawie bezobsługowe działanie kotła; 
obsługa sprowadza się jedynie do uzu-
pełniania paliwa (zasyp paliwa stałego 
w kotłach o mocy <25kW nawet raz na 
kilka dni, w zależności od pojemności 
zasobnika) 6 dni,) oraz okresowego 
czyszczenia kotła;

- ciągłość pracy przez cały rok: w 
sezonie grzewczym ogrzewanie po-
mieszczeń – układ c.o. z równoczes-
nym przygotowaniem ciepłej wody 
użytkowej, poza sezonem grzewczym 
produkcja ciepłej wody użytkowej;

- możliwość zastosowania auto-
matycznego sterowania pracą kotła, w 
zależności od zapotrzebowania energii 
do ogrzania pomieszczenia, tempera-
tury wewnątrz pomieszczeń i/lub tem-
peratury zewnętrznej (tzw. sterowanie 
„pogodowe”);

- możliwość zastosowania auto-
matycznego odpopielania, zwłaszcza 
dla kotłów o mocy nominalnej powyżej 
25 kW;

- oszczędność paliwa, nawet do 
30% pod warunkiem stosowania kwali-
fikowanych paliw stałych, węgla odpo-
wiednio przygotowanego do tego typu 
kotłów, pelet, brykietów, itp;

- niską energochłonność urządzeń 
pomocniczych;

- krótki czas zwrotu zainwestowa-
nych środków np. w modernizację sta-
rego źródła ciepła

- niskie koszty eksploatacji, stosun-
kowo niska cena paliwa; oszczędność 
kosztów ponoszonych na ogrzewanie i 
przygotowanie ciepłej wody użytkowej; 

- możliwość pracy w układzie hy-
brydowym, np. z systemem solarów.

Prowadzane analizy ekonomiczne 
– kosztów paliwowych i eksploatacyj-
nych oraz analizy porównawcze emisji 
pyłu z jednostkowego obiektu zasila-
nego energią otrzymaną z różnych źró-
deł (wprowadzonych w miejsce kotła 
węglowego przestarzałej konstrukcji) 
wykazują, że kotły z pełną automatyza-
cją procesu spalania opalane paliwami 
stałymi (węglowe kotły retortowe, kotły 
zasilane peletami) mogą konkurować z 
kotłami olejowymi pod względem emi-
syjności.

automatyzacja procesu spalania w kotłach retortowych wpływa na redukcję emisji:
dwutlenku węgla o 99%
VOCs, czyli zanieczyszczenia organiczne o 99%
Pyłu o 97%
B(a)P, czyli wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne o 99%
PCdd/FS, czyli odpady chloroorganiczne o 85%

źródło: Efektywne i przyjazne środowisku źródła ciepła – ograniczenie niskiej emisji. 
Poradnik Krystyna Kubica, Instytut Techniki Cieplnej Politechnika Śląska

TRADYcYJNE kotły małej mocy cha-
rakteryzuje się ręcznym, okresowym 
dozowaniem paliwa, brakiem rygory-
stycznych wymagań jakościowych pa-
liwa, a także niska sprawnością ener-
getyczna (65-75%) i wysoką emisją 
oraz niskimi kosztami inwestycyjnymi i 
eksploatacyjnymi, za wyjątkiem kotłów 
z dystrybucja powietrza spalania na 
pierwotne i wtórne oraz kotłów z komo-
rą wstępnego odgazowania.

Instalacje spalania starej genera-
cji to urządzenia o niskiej sprawności 
cieplnej (w znacznej części praktycznie 
średniorocznie poniżej 50%) i wysokiej 
emisji zanieczyszczeń. Podstawowe ich 
wady to:

• nierównomierne obciążenie ciep-
lne komory spalania i wymiennika;

• brak kontrolowanego, efektyw-
nego (z wymuszaniem turbulencji spa-

lin) systemu doprowadzenia powietrza 
wtórnego;

• brak strefy dopalania produktów 
zgazowania węgla;

• intensywna okresowa emisja pro-
duktów niecałkowitego i niepełnego spa-
lania (lotnych związków organicznych, 
węglowodorów aromatycznych, dioksyn 
i tlenku węgla), zwłaszcza w i fazie spa-
lania po uzupełnianiu paliwa w komorze 
spalania;

• możliwość spalania i współspa-
lania odpadów, co znacząco wpływa na 
wzrost emisji toksycznych zanieczysz-
czeń.

źródło:
Efektywne i przyjazne środowisku źródła 

ciepła – ograniczenie niskiej emisji
Poradnik

Krystyna Kubica, Instytut Techniki
Cieplnej Politechnika Śląska

Węgiel najtańszym paliwem
Jaki system ogrzewania jest najtańszy? Nie ma uniwersalnej odpowiedzi na 
to pytanie. Najtańsze w eksploatacji będzie takie ogrzewanie, które spełnia 
wszystkie następujące warunki: korzysta z taniego nośnika ciepła albo taniego 
paliwa, efektywnie zamienia energię zmagazynowaną w paliwie (wartość opa-
łową) w ciepło, możliwie bezstratnie dostarcza to ciepło do pomieszczeń.
W KAżDYM przypadku, aby ustalić, jaki 
system grzewczy jest optymalny, trzeba 
uwzględnić koszt jego instalacji i użytko-
wania. Z punktu widzenia kosztu inwesty-
cji w źródło ciepła, najtańsze ogrzewanie 
to w większości przypadków ogrzewanie 
elektryczne, gdyż pozwala zrezygnować z 
bardzo wielu elementów niezbędnych do 
funkcjonowania tradycyjnej instalacji cen-
tralnego ogrzewania z kotłem.

Z punktu widzenia paliwa najtań-
szym źródłem ciepła jest natomiast wę-
giel. Jako paliwo węgiel jest tańszy niż 
olej opałowy, gaz ziemny i ciekły. Bywa 
tylko droższy od drewna, choć nie w każ-
dym rejonie Polski do tego biopaliwa jest 
łatwy dostęp.

Tak naprawdę, to wszystko zależy od 
budynku, którego dotyczy pytanie. W przy-
padku domu tradycyjnego, na małej dział-
ce, bezkonkurencyjne będzie ogrzewanie 
na węgiel lub drewno, szczególnie reali-
zowane za pomocą nowoczesnego kotła. 
alternatywą może być pompa ciepła po-
wietrze-powietrze, bo tradycyjnej pompy 
ciepła z wymiennikiem gruntowym może-
my nie być w stanie wykonać na działce o 
małej powierzchni. dla domów pasywnych 
i energooszczędnych (znacznie droższa 
inwestycja niż dom tradycyjny) najbardziej 
opłacalne będzie ogrzewanie elektryczne, 
gdyż taki dom zużywa mało ciepła, wysoki 
koszt jednostkowy tego ciepła nie będzie 
dotkliwy.

W przypadku domu przyłączonego 
do sieci gazowej, wysokosprawny kocioł 
kondensacyjny i instalacja ogrzewania 
podłogowego będą na tyle tanie, że będą 
się opłacać nawet bardziej od pompy 
ciepła.

Sam koszt ogrzewania węglem jest 
także zależny od wielu czynników. koszty 
ogrzewania są zróżnicowane w zależno-
ści od jakości węgla, przede wszystkim 
od wartości opałowej, która w przypadku 
węgla kamiennego waha się od 17 do 34 

Kopciuch, 
czyli kocioł 
starej generacji

MJ/kg. To znaczy, że z tej samej ilości 
paliwa bardzo dobrej jakości można uzy-
skać nawet dwa razy więcej ciepła niż z 
węgla gorszego. Warto zatem sprawdzić 
przed zakupem, za co mamy zapłacić, 
bo o połowę niższa cena węgla wcale nie 
musi oznaczać niższych kosztów ogrze-
wania.

Nowoczesne kotły węglowe dla go-
spodarstw domowych pracują w pełnej 
automatyce nie wymagając obsługi 
przez okres 3-5 dni, co gwarantuje sta-
ły komfort cieplny. Wysoka sprawność 
spalania 80-85% wraz z relatywnie ni-
skimi cenami paliw węglowych powodu-
ją, że koszt ogrzewania węglowego jest 
zdecydowanie najniższy na rynku.

Wysokość rachunków za ogrzewa-
nie zależy od rodzaju i efektywności 
systemu grzewczego. Porównując prze-
ciętny roczny koszt ogrzewania budynku 
o pow. 180 m2 zauważymy (według cen 
z początku 2013 r.), że wykorzystując 
paliwo węglowe zapłacimy ok. 2900 
- 3400 zł (w zależności od regionu), za 
gaz ziemny - ok. 4900 zł,  natomiast  za 
olej aż 7700 zł, za prąd w taryfie G12 ok. 
7300 zł (przy założeniu równomiernego 

czerpania energii w dzień i noc). W tym 
ostatnim przypadku warto zauważyć, że 
jedynie 30-35% energii pierwotnej, po-
chodzącej np. z węgla, trafia do gniazdka 
elektrycznego - skąd może być niemal w 
100 procentach przetworzone na ciepło. 
Zatem sprawność ogólna jest 2-3 razy 
niższa niż w przypadku bezpośredniego 
spalania gazu lub węgla w kotłowni do-
mowej.

Warto również mieć na uwadze, że 
w każdym przypadku, dotyczy to zatem 
także ogrzewania węglowego, nawet naj-
nowocześniejszy system grzewczy, bez 
odpowiedniego sterowania, nie przyniesie 
nam korzyści w postaci komfortu cieplne-
go i oszczędności finansowych. dlatego 
tak ważną rolę spełniają elektroniczne 
urządzenia sterujące, które zapewnią od-
powiednią pracę źródła ciepła z uwzględ-
nieniem indywidualnych wymagań użyt-
kowników systemu grzewczego. dzięki 
precyzji poszczególnych elementów sy-
stemu pomiarowego regulacja temperatu-
ry ogrzewania odbywa się z dokładnością 
nawet do 0,25°C. Podaje się, że dzięki ste-
rownikom zyskamy oszczędności energii 
wynoszące nawet 30%.
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Z apelem do premiera

Unia węgiel dobija, świat na tym zarabia
BRUKSeLA Sesję Plenarną Sektorowej Komisji Dialogu Społecznego w Przemyśle Wydobywczym.

W PRZYJęTYM 8 października sta-
nowisku Zarząd Regionu powołuje się 
na dwa istotne wydarzenia z ostat-
nich tygodni. Po pierwsze na oficjalne 
oświadczenie Connie Hedegaard, ko-
misarz komisji Europejskiej ds. działań 
w dziedzinie klimatu, która stwierdziła, 
że obecna polityka klimatyczna Unii 
Europejskiej będzie kontynuowana 
niezależnie od tego, czy jej podstawy 
naukowe są prawdziwe, czy fałszywe. 
Po drugie na informacje wynikające 
z publikacji Piątego Raportu (aR5) 
Międzyrządowego Zespołu do spraw 
Zmian klimatu (IPCC).

Wyniki prac IPCC były dotych-
czas podstawą do tworzenia polityki 
klimatycznej. Tymczasem z analizy 

raportu  aR5 wynika, że świat od 15 
lat znajduje się w okresie stagnacji 
temperatury, a wzrost temperatury do 
końca stulecia nie przekroczy 1,5°C. 
- Ten ostatni wniosek stawia pod zna-
kiem zapytania celowość kontynuo-
wania realizacji polityki klimatycznej 
w jej obecnym kształcie, gdyż jej za-
sadniczy cel zakładający utrzymanie 
wzrostu temperatury w przedziale 
1,5-4,0°C i tak zostałby osiągnięty, 
nawet w przypadku, gdyby polity-
ka ta nie była realizowana w ogóle. 
dodatkowo w raporcie zamieszczono 
m.in. wykres, na którym porównano 
prognozy temperatur z poszczegól-
nych raportów IPCC z temperaturą 
rzeczywistą. Wykres pokazuje, że 

wszystkie dotychczasowe prognozy 
były zdecydowanie zawyżone - napi-
sano w stanowisku.

- Biorąc powyższe pod uwagę, a 
także pamiętając o ogromnym wkła-
dzie Polski w dotychczasowe dzia-
łania na rzecz ochrony środowiska, 
apelujemy o niezwłoczne zastąpienie 
obecnej polityki klimatycznej przez 
politykę krajową, która uwzględnia-
jąc specyfikę energetyczną naszego 
kraju, wprowadziłaby czasowo prze-
pisy prawne umożliwiające poprawę 
konkurencyjności gospodarki i rynku 
pracy, a w rezultacie umożliwiła  szyb-
ką odbudowę przemysłu - czytamy w 
dokumencie.

 red

deBata na temat rynku dwu-
tlenku węgla po roku 2020 i tzw. 
Zielonej Księgi „Ramy polityki kli-
matycznej i energetycznej w 2030 
roku” zdominowała ostatnią sesję 
plenarną Sektorowej Komisji Dia-
logu Społecznego w Przemyśle Wy-
dobywczym.

Polskie górnictwo reprezento-
wali Zygmunt Borkowski (przed-
stawiciel pracodawców), Krzysztof 
Leśniowski (Sekcja Krajowa Gór-
nictwa Węgla Kamiennego NSZZ 
„Solidarność”) i Dariusz Potyrała 
(Związek Zawodowy Górników w 
Polsce).

Wystąpienia wprowadzające 
wygłosili przedstawiciele Dyrekto-
riatu do spraw Akcji Klimatycznej 
oraz Europejskiego Stowarzyszenia 
Węgla Kamiennego i Brunatnego 
(Euracoal). I już pierwsze z nich 
zdawało się sygnalizować, że ist-
nieją skoordynowane wysiłki, aby 
zmniejszyć znaczenie węgla w „mik-
sie” surowców energetycznych UE.

Polityka eliminacji węgla
Choć wydobycie węgla tworzy 

bogactwo ekonomiczne w Unii, a 
produkcja 130 milionów ton węgla 
kamiennego i 430 mln ton węgla 
brunatnego stanowi ważne, rodzi-
me źródło pozyskiwania energii, 
nadal nic nie jest w stanie przeko-
nać Komisji Europejskiej do zmiany 
antywęglowej polityki. Na przed-
stawicielach organów Unii nie robi 
wrażenia fakt, że branża zapewnia 
miejsca pracy dla miliona Europej-
czyków (255 tysięcy osób zatrud-
nionych w samym górnictwie i ko-
lejnych kilkaset tysięcy w firmach 
kooperujących). Ostatnie zmiany w 
polityce kredytowej Banku Świato-
wego czy Europejskiego Banku In-
westycyjnego na niekorzyść węgla 
spotkały się z poparciem liderów 
UE pod przywództwem komisarz 
Hedegaard, co wskazuje na fakt, że 
polityka eliminacji węgla ma cha-
rakter celowy. Obecnie podmiotem 
nacisku stał się Europejski Bank 
Odbudowy i Rozwoju.

Przedstawiciel Euracoal, sekre-
tarz generalny tej organizacji Brian 
Ricketts mówił o błędnej, wyobco-
wanej od reszty świata polityce kli-
matycznej UE, koncentrującej się w 
praktyce na dążeniach do dekarbo-
nizacji. Stwierdził przy tym, że wy-
korzystanie rodzimych surowców 
energetycznych to konieczność. 
Kluczem do sukcesu byłoby zatem 
wsparcie prac związanych z roz-
wojem czystych technologii węglo-
wych, a nie lokowanie olbrzymich 
dotacji w mało wydolną energetykę 
wiatrową i słoneczną.

Ricketts wymienił najważ-
niejsze zagrożenia dla sektora 
wydobywczego w Europie i dla go-
spodarki europejskiej jako takiej, 
jeśli Bruksela nadal będzie for-
sować rozwiązania szkodliwe dla 
przemysłu wydobywczego. Zaliczył 

do nich:
– ciągły brak długotermino-

wych, stabilnych ram prawnych dla 
inwestycji,

– zagrożenie dla rynku we-
wnętrznego w wyniku rosnącego 
udziału dotowanej produkcji ener-
gii, która nie musi konkurować z 
innymi źródłami energii na zasa-
dach rynkowych,

–  brak dowodów na to, że 
promowanie technologii niskoe-
misyjnych ustawi UE w kierunku 
konkurencyjnej gospodarki z bez-
piecznym systemem energetycz-
nym; może stać się coś przeciwne-
go –  miejsca pracy i wzrost będą 
zagrożone, bo KE promuje drogi 
system energetyczny.

Elektrownie węglowe 
do modernizacji

Zdaniem sekretarza general-
nego Euracoal, rozwiązaniem by-
łoby respektowanie przez Komisję 
wyboru źródeł energii dokonywa-
nego przez poszczególne państwa 
członkowskie i wykorzystanie ro-
dzimych zasobów energetycznych, 
w tym węgla. Solidną podstawę 
mogą tutaj stanowić już istniejące 
elektrownie węglowe, które powin-
ny zostać zmodernizowane w celu 
poprawy ich sprawności, a w kon-
sekwencji – redukcji emisji.

Na marginesie można dodać, 
że Unia traktuje rodzimą pro-
dukcję węgla jako „brudne” pali-
wo, pozwalając jednocześnie na 
sprowadzanie go spoza Europy w 
znacznych ilościach. Zeszłoroczne 
wydobycie węgla w UE wyniosło 
poniżej 130 mln ton, a import – 212 
mln ton. – Znaczna część tego wę-
gla trafia do Danii, skąd pochodzi 
pani Hedegaard. Ta unijna hipo-
kryzja biła z pokrętnych odpowie-
dzi przedstawicieli Komisji udzie-
lonych podczas sesji – mówi jeden 
z polskich uczestników prac Sek-
torowej Komisji Dialogu. Otwar-
cie na ten temat wypowiedzieli się 
Hiszpanie. Stwierdzili, że Komisja 
niszczy hiszpańskie górnictwo, 
podczas gdy kraj pani komisarz jest 
na siódmym miejscu w Europie pod 
względem wykorzystania węgla 
(importowanego).

Coś musi być zrobione 
w trybie pilnym...

Po prezentacjach rozpoczęła 
się burzliwa dyskusja, a właściwe 
totalna krytyka polityki UE wobec 
rodzimej produkcji węgla tak ze 
strony związkowców, jak i praco-
dawców. Strona polska zwracała 
uwagę na bezprecedensowe, bo 
dwukrotne głosowanie nad kwe-
stią tzw. backloadingu – propono-
wanego przez Komisję Europejską 
planu wycofania części uprawnień 
do emisji gazów cieplarnianych z 
rynku, co jeszcze bardziej podro-
żyłoby produkcję energii z węgla. 

Po przegranej KE w dwóch parla-
mentarnych komisjach – ds. środo-
wiska oraz ds. przemysłu, badań i 
transportu –  komisarz Hedegaard 
oświadczyła, że „coś musi być zro-
bione w trybie pilnym”, apelując 
do rządów i Parlamentu Europej-
skiego o „odpowiedzialne działanie 
i wsparcie czasowego wycofania 
części świadectw z aukcji„. Parla-
ment uruchomił całą procedurę raz 
jeszcze, a sprawę przegłosowano na 
plenarnym posiedzeniu z negatyw-
nym dla węgla skutkiem.

Co ciekawe, mimo wielu nega-
tywnych opinii podczas tzw. dys-
kusji publicznej, opinia o „backlo-
adingu” przedstawiona przez KE 
była pozytywna. Przedstawiciel KE 

argumentował, że większość tych 
głosów pochodziła z Polski, a opi-
nię Komisji uśredniono, co – jak 
relacjonują przedstawiciele stro-
ny polskiej – niezbyt odpowiada 
prawdzie. Prawdą jest natomiast, 
że tylko w UE węgiel traktowany 
jest negatywnie, podczas gdy sy-
tuacja górnictwa węglowego na 
świecie, mimo niskich cen tego pa-
liwa, jest rozwojowa. Rosja zwięk-
sza produkcję, zastępując u siebie 
elektrownie gazowe elektrowniami 
węglowymi, a gaz przeznaczając na 
eksport. Rewolucja łupkowa powo-
duje spadek zużycia węgla w Sta-
nach Zjednoczonych, ale nie spa-
dek jego wydobycia, które ma się 
dobrze. Nadwyżki są eksportowane 

i trafiają m.in. do Europy.
Merytoryczna krytyka nie tra-

fia jednak do głów brukselskich 
urzędników, którzy z uporem god-
nym lepszej sprawy wciąż zamie-
rzają wspierać i solidnie dotować 
energetykę wiatrową i słoneczną. 
Zapłacą za to wszyscy Europejczy-
cy, dając zarobić producentom in-
frastruktury związanej z wykorzy-
stywaniem „odnawialnych źródeł 
energii” oraz państwom spoza Eu-
ropy, skąd po zamknięciu ostatniej 
europejskiej kopalni węgiel trzeba 
będzie importować. Same wiatraki 
gospodarki nie „pociągną”, a wtedy 
już wyjścia nie będzie.

 Marek Jurkowski

Solidną podstawę polityki energetycznej mogą stanowić już istniejące elektrownie węglowe, które powinny zostać zmod-
ernizowane w celu poprawy ich sprawności, a w konsekwencji – redukcji emisji. 

– Z KAżDYM rokiem Unia Europejska coraz bardziej uzależnia się od dostaw zagranicznych paliw kopalnych, co oznacza, że 
Europejczycy muszą więcej płacić za energię. Nie jest to racjonalne rozwiązanie - ani dla klimatu, ani dla gospodarki, ani dla 
naszej konkurencyjności – stwierdziła pani Connie Hedegaard, unijna komisarz do spraw działań w dziedzinie klimatu. Jed-
nak czynnikiem, który prowadzi najaktywniejsze działania na rzecz wyrugowania węgla z energetyki jest właśnie Komisja 
Europejska. Dyskutowano o tym w Brukseli.

Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność zwrócił się z apelem do premiera Donalda Tuska o 
odstąpienie od realizacji obecnej polityki klimatycznej Unii Europejskiej i zastąpienie jej polityką krajową, 
która umożliwiłaby poprawę konkurencyjności polskiej gospodarki i rynku pracy.
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ETS już tylko w Unii Europejskiej
OPINIe Bogdan Marcinkiewicz Poseł do Parlamentu europejskiego

IPCC (Międzyrządowy Panel ds. Zmian Klimatycznych)spotkał się kilka dni temu w Sztokholmie. Niestety zabrakło wybuchów 
euforii jak miało to miejsce w 2007 roku. Wtedy to politycy i z prawa i z lewa rozpływali się nad potencjałem związanym z 
mechanizmem rynkowym mającym rozwiązać kryzys klimatyczny za pomocą globalnego systemy handlu emisjami (ETS).
oczekiwano, że już dwa lata póź-
niej w Kopenhadze podpisane zostaną 
stosowne dokumenty i zobowiązania. 
Niestety kryzys ekonomiczny, który 
dotknął świat zweryfikował te jasne 
wizje. Optymizm zainteresowanych 
zdecydowanie opadł. Na dodatek po-
jawiają się kolejne wątpliwości. Syste-
my redukcji emisji utknęły w miejscu 
po załamaniu się negocjacji w stolicy 
Danii. Jakby tego było mało kolejny 
cios wyprowadzony został z Australii, 
która jak do tej pory wydawała się być 
najbardziej zainteresowana reduko-
waniem CO2 poza Europą.

Wszystko dlatego, że Australijczy-
cy odrzucili w wyborach rządzącą Par-
tię Pracy. Jednym z głównych tematów 
podczas kampanii były właśnie ceny 
jednostek uprawniających do emisji, 
które chcieli wprowadzić rządzący. 
Premierem zostanie najpewniej lider 
konserwatystów Tony Abbott. Wszyst-
ko wskazuje zatem na to, że na Anty-
podach utworzony zostanie specjalny 
fundusz klimatyczny o wartości 2.9 
biliona dolarów australijskich, bo to 
Abbott obiecał podczas kampanii.

To stawia Unię Europejską w bar-
dzo trudnej pozycji. Kiedy zeszłego 
roku przygotowywano plany połą-
czenia systemów UE i Australii, KE 

ogłaszała, że ta umowa jest dowodem 
na to, iż świat w większości jest zwo-
lennikiem handlu emisjami. Obecnie, 
– mimo że rozwijane są pewne regio-
nalne systemy w Chinach, Kalifornii, 
Nowej Zelandii i Korei Południowej 
– nie ma innego dużego systemu na-
rodowego na świecie, który można by 
połączyć z ETS.

Należy wspomnieć, że kiedy UE 
rozwijała swój system ETS Stany 
Zjednoczone nalegały, by przyjęto 
mechanizmy rynkowe. Tymczasem 
w 2010 roku zmieniły się plany doty-
czące amerykańskiego system ETS. 
Śmiertelny cios został wysłany z Kon-
gresu USA, po tym jak w wyborach 
uzupełniających gigantyczne popar-
cie uzyskała sceptycznie nastawiona 
do kwestii klimatycznych Tea Party. 
Zanosi się więc na to, że szanse na 
przyjęcie ETS za oceanem są niewiel-
kie i Europa pozostanie sama na placu 
boju. Przy cenach za uprawnienia na 
rynku węglowy spadających do war-
tości prawie zerowej, co spowodowa-
ne jest nadmierną ilością darmowych 
uprawnień. Jakby tego było mało, to 
politycy europejscy wielokrotnie po-
kazali niechęć do pójścia na ratunek 
systemowi.

Nadal nie rozwiązano kwestii 

obrony ETS przed atakami z zewnątrz. 
Kiedy globalni giganci, tacy jak USA 
i Chiny zagroziły wojna handlową w 
odpowiedzi na włączenie zagranicz-
nych linii lotniczych w europejski sy-
stem ETS, stolice krajów i europejski 
producent samolotów Airbus cichutko 
przekonywały Komisję Europejską by 
rzuciła na ring „biały ręcznik”. Komi-
sja zrobiła to tego lata, kiedy w trakcie 
negocjacji prowadzonych przez Orga-
nizację Międzynarodowego Lotnictwa 
Cywilnego zaoferowała wyłączyć do-
wolną część lotów poza przestrzenią 
powietrzną UE.

Komisja do końca roku ma wysu-
nąć propozycję reform strukturalnych 
w ETS celem rozwiązania problem ni-
skich cen, i ma nadzieję, że uda się je 
wprowadzić przed końcem aktualne-
go mandatu Parlamentu Europejskie-
go. Ale, biorąc pod uwagę to, co się 
zdarzyło na świecie w ciągu ostatnich 
3 lat nie ma chętnych do podania ręki 
niedomagającemu systemowi.

Nawet złowieszcze ostrzeżenia pły-
nące w tym tygodniu ze strony IPCC 
niewiele dadzą w kwestii zmiany tego 
równania. Europejscy politycy być 
może nadal wierzą w powagę proble-
mu, ale zaczynają wątpić w efektyw-
ność rozwiązania.
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Rząd udaje, że nie ma 
związków zawodowych

Pomnikowe 
tournée

Pomnik donalda Tuska 
od czasu odsłonięcia zyskuje 

coraz szersze grono 
wielbicieli. Co więcej, jak 

wieść gminna niesie, jest to 
pomnik cudowny. Podobno 

wystarczy dotknąć piłki, którą 
pomnikowy Tusk trzyma pod 

pachą, pomyśleć życzenie 
i ono się spełni. Podobnie 

jak wtedy, gdy obserwujemy 
spadającą gwiazdę. 

a kto mimo wszystko 
wątpi w cuda Tuska, powinien 

dotknąć jego peruwiańskiej 
czapeczki. Wtedy wątpić 

przestanie i nabierze pew-
ności. Pomnikowe tournée 

rozpoczęło się 25 września 
w Bydgoszczy. do naszego 

regionu monument dotrze 
7 listopada.

Związkowcy mają wsparcie społeczne

– chcemy rozwiązywać prob-
lemy w warunkach społecznego 
spokoju, ale czas pokojowych ma-
nifestacji w pewnym momencie się 
skończy – powiedział Piotr Duda, 
przewodniczący Komisji Krajowej 
związku, nawiązując do wielkiej 
manifestacji 14 września w War-
szawie, w której uczestniczyło oko-
ło 200 tys. ludzi. – To skandaliczna 
sytuacja, że mimo iż mija miesiąc 
od tak dużej demonstracji, rząd 
udaje, że w naszym kraju nie ma 
związków zawodowych, że nie ma 
problemów. Otóż te problemy są 
– podkreślił szef Komisji Krajowej.

Podczas obrad sztabu, w których 
uczestniczyli szefowie poszczegól-
nych regionów oraz sekretariatów 
branżowych NSZZ Solidarność, 
omawiano cały wachlarz propozycji 
dalszych działań. – Nie jest przy-
padkiem, że to posiedzenie sztabu 
odbyło się w naszym regionie. To tu 
rok temu wraz z innymi centralami 
związkowymi z naszego terenu roz-
poczęliśmy przygotowania do straj-
ku generalnego na Śląsku i w Zagłę-
biu Dąbrowskim. Zorganizowaliśmy 
referenda strajkowe i 26 marca 2013 
roku przeprowadziliśmy strajk w 
całym regionie. Już pierwsze wy-
niki referendum w poszczególnych 

zakładach i branżach zmusiły rząd 
do zmiany lekceważącej postawy i 
rozpoczęcia rozmów z regionalnym 
międzyzwiązkowym komitetem 
protestacyjno-strajkowym. Podczas 
posiedzenia sztabu krajowego za-
padła decyzja, że ten wzorzec postę-
powania należy wykorzystać w skali 
ogólnopolskiej i rozpocząć przygo-
towania do generalnej akcji straj-
kowej w całej Polsce – powiedział 
Dominik Kolorz, przewodniczący 
śląsko-dąbrowskiej Solidarności.

Na szczegóły i terminy trze-
ba jeszcze poczekać. Plan działań 
omawiany podczas posiedzenia 
sztabu protestacyjnego NSZZ Soli-
darność wymaga jeszcze uzgodnień 
wewnątrz Międzyzwiązkowego 
Krajowego Komitetu Protestacyj-
no-Strajkowego, w którego skład 
obok Solidarności wchodzą Ogól-
nopolskie Porozumienie Związków 
Zawodowych i Forum Związków 
Zawodowych.

W czasie spotkania sztabu usta-
lono też, że kontynuowane będą 
rozpoczęte kilka tygodni temu ak-
cje związku: zbieranie podpisów 
pod wnioskiem o samorozwiązanie 
Sejmu oraz happeningowy „objazd” 
po Polsce styropianowego pomnika 
Donalda Tuska. 

Zdecydowano ponadto, że w 
miastach i w regionach, w których 
jest najtrudniejsza sytuacja społecz-
na, organizowane będą manifesta-
cje. Pierwsza taka manifestacja od-
będzie się 9 listopada w Gdańsku.

Przed posiedzeniem sztabu 
dziennikarze pytali szefa NSZZ So-
lidarność Piotra Dudę, czy weźmie 
udział w w zaplanowanym na 24 paź-
dziernika posiedzeniu Komisji Trój-
stronnej, którego tematem mają być 
postulaty zgłoszone przez centrale 
związkowe podczas wrześniowej ak-
cji protestacyjnej. Duda powtórzył, 
że formuła Komisji Trójstronnej się 
wyczerpała, a rząd prowadzi ze stro-
ną społeczną jedynie dialog pozo-
rowany, dlatego związki zawodowe 
nie wrócą do Komisji Trójstronnej 
działającej w obecnym kształcie. 
– Dostaliśmy już odpowiedź na na-
sze postulaty, z której jasno wynika, 
że w każdym z nich, czy chodzi o 
umowy śmieciowe, elastyczny czas 
pracy, płacę minimalną, czy też wiek 
emerytalny rząd mówi krótko – wy-
pchajcie się. Po co więc mamy tam 
iść? – podkreślił przewodniczący. 
W dniu obrad Komisji Trójstron-
nej związkowcy zaplanowali pikietę 
przed Centrum Partnerstwa Spo-
łecznego „Dialog”. red

HARMONOGRAM i formy kolejnych akcji protestacyjnych były tematem po-
siedzenia sztabu protestacyjnego NSZZ Solidarność, które odbyło się 22 
października w siedzibie śląsko-dąbrowskiej Solidarności. 

W przeprowadzonym na początku paździer-
nika przez CBOS badania aż 65 proc. responden-
tów dobrze oceniło organizację i sposób przepro-
wadzenia wrześniowych protestów, 69 proc. (od 
września wzrost o 19 pkt.) poparło tę akcję, a 59 
proc. (wzrost również o 19 pkt proc.) uważa, że 
organizacje związkowe reprezentują interesy lu-
dzi takich jak oni.

– Takie sondaże oczywiście cieszą, ale dla 
nas ważniejsze jest, aby sprawy pracowników 
szły w dobrym kierunku, a tak nie jest – studzi 
entuzjazm Piotr duda, szef „Solidarności”. My 
nadal robimy swoje.

To reakcja na informację, że 73 proc. ba-

danych nie wierzy w skuteczność protestów, 
uznając że rząd nie zmieni stanowiska w sprawie 
zmian w prawie pracy i innych postulatów.

– Zapowiadaliśmy długi marsz i nie spodzie-
waliśmy się szybkich sukcesów, dlatego do tych 
73 proc. kieruję apel, aby ruszyli się sprzed te-
lewizorów i komputerów i nam pomogli. Wtedy 
wygramy – dodał duda.

Badanie „aktualne problemy i wydarzenia” 
(281) przeprowadzono metodą wywiadów bez-
pośrednich (face-to-face) wspomaganych kom-
puterowo (CaPI) w dniach 3-9 października 2013 
roku na liczącej 1066 osób reprezentatywnej pró-
bie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Duda wyzywa Tuska...
Wzywam donalda Tuska do publicznej debaty 

na temat antypracowniczych zmian w kodeksie 
pracy, ograniczenia umów śmieciowych, wycofa-
nia się z ustawy „67” i innych naszych postulatów. 
Mam nadzieję, że premierowi odwagi nie zabraknie 
– wyzwał na pojedynek szefa rządu Piotr duda, 
przewodniczący „S” podczas happeningu zorgani-
zowanego przed kancelarią Premiera. W tym cza-
sie w CPS dialog odbywało się posiedzenie komisji 
trójstronnej. Bez udziału strony związkowej.

– Czy to ma być taka debata jak Wałęsa-Miodo-
wicz przed laty? – zapytał jeden z dziennikarzy.

– ani ja nie jestem Wałęsą, ani premier - 
alfredem Miodowiczem. Chodzi o znalezienie 
formuły otwartej dla opinii publicznej debaty o 
najważniejszych problemach Polaków – odpo-
wiedział szef Solidarności. – Jeśli premier my-
ślał, że 200 tysięcy ludzi, którzy przyjechali 14 
września do Warszawy, przemaszeruje, a potem 
wróci do domów i będzie po staremu, to odpo-
wiadam: nie będzie po staremu. Nie ma powrotu 
do komisji trójstronnej funkcjonującej tak jak do-
tąd, czyli będącej fikcją.



4PAŹDZIERNIK 2013       SOLIDARNOŚĆ GÓRNICZA 11ROzMAItOścI

KRZYżóWKA

Rozwiązanie krzyżówki panoramicznej prosimy przesyłać na adres: Sekcja krajo-
wa Górnictwa Węgla kamiennego NSZZ „Solidarność”, ul. Floriana 7, 40-286 katowi-
ce lub drogą mailową: redakcja@solidarnoscgornicza.org.pl
Wśród nadesłanych odpowiedzi wylosujemy nagrody książkowe. Miłej zabawy.
Rozwiązanie hasła we wrześniowej krzyżówce brzmi: Gniew jest zaczynem niedo-
rzeczności. Nagrody wylosowali: Patrycja Szafarczyk z Gliwic oraz Waldemar Jędru-
siak z Lublina. Gratulujemy. Nagrody prześlemy pocztą. 

Po wsparcie i opiekę. 
Górnicy jadą na Jasną Górę

Niezłomni związkowcy 
i wybrani zdrajcy

CZĘSTOCHOWA

W drugą niedzielę przed Barbórką górnicy z całego kraju po raz kolejny 
przybędą do częstochowy, by w jasnogórskim sanktuarium dziękować 
Bogu i Matce Boskiej częstochowskiej za otrzymane łaski, prosząc zara-
zem o dalszą opiekę dla siebie i swoich rodzin. Kulminacyjnym punktem 
zaplanowanych na 24 listopada uroczystości będzie msza święta konce-
lebrowana pod przewodnictwem ordynariusza diecezji bielsko-żywieckiej 
księdza biskupa Tadeusza Rakoczego.

XXIII Ogólnopolską Pielgrzymkę Górników na 
Jasną Górę rozpocznie przemarsz pocztów sztanda-
rowych sprzed częstochowskiego kościoła pw. św. 
Barbary, gdzie pielgrzymi zostaną przywitani przez 
proboszcza tamtejszej parafii ojca Ryszarda Bort-
kiewicza OSPPE, w kierunku placu przed zespołem 
klasztornym zakonu paulinów. Tam, przed pomnikiem 
prymasa Stefana Wyszyńskiego, przybyłe delegacje 
złożą kwiaty, a następnie udadzą się – wraz z pozosta-
łymi pielgrzymami – na nabożeństwo drogi krzyżowej 
odprawiane od lat na jasnogórskich wałach.

Najważniejszym wydarzeniem będzie msza świę-
ta w intencji pracowników kopalń, ich rodzin i całej 
branży. Nabożeństwo koncelebrowane, oprócz wspo-
mnianego już ks. bp. Tadeusza Rakoczego, odprawią 
kapelan Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ 
„Solidarność” (SgiE) ks. prałat Bernard Czernecki, o. 
Jan Zinówko OSPPE, ks. prałat andrzej Paździutko, ks. 
prałat Jan Żak i ks. Grzegorz dymek.

Uroczystości zakończy ceremonia zawierzenia 
Braci Górniczej Matce Boskiej Częstochowskiej.

Pielgrzymom towarzyszyć będzie Górnicza Or-
kiestra dęta kWB „Turów” w Bogatyni pod dyrekcją 
Jerzego Bzowskiego.

Pełny program pielgrzymki publikujemy poniżej.
 

PROGRAM XXIII OGÓLNOPOLSKIEJ PIELGRZYMKI 
GÓRNIKÓW NA JASNą GÓRę

• godz. 9.10-9.40: zbiórka uczestników pielgrzymki oraz po-
cztów sztandarowych przy kościele pw. św. Barbary obok 
Jasnej Góry

• godz. 9.40-9.55: powitanie pielgrzymów przez proboszcza 
parafii pw. św. Barbary, przeora o. Ryszarda Bortkiewicza 
OSPPE

• godz. 10.00-10.20: przemarsz uczestników pielgrzymki wraz z 
pocztami sztandarowymi z kościoła pw. św. Barbary do bazy-
liki na Jasnej Górze

• godz. 10.20-10.30: złożenie kwiatów przez delegację górników 
przed pomnikiem Prymasa Tysiąclecia

• godz. 10.30-11.45: Droga Krzyżowa
• godz. 12.00-13.30: msza święta koncelebrowana w Kaplicy 

Matki Boskiej Częstochowskiej (zwanej Kaplicą Cudownego 
Obrazu) pod przewodnictwem ks. bp. Tadeusza Rakoczego, z 
udziałem kapelana SgiE ks. prałata Bernarda Czerneckiego, 
o. Jana Zinówko OSPPE, ks. prałata Andrzeja Paździutko, ks. 
prałata Jana Żaka i ks. Grzegorza Dymka

• godz. 13.40-14.10: zawierzenie Braci Górniczej i górniczych 
rodzin Matce Boskiej Częstochowskiej w Kaplicy Matki Bo-
skiej Częstochowskiej

RECENZJA

KSIążKA „Niezłomni i zdrajcy” autorstwa 
byłego dyrektora tej zlikwidowanej kopal-
ni Henryka Śliwy, która właśnie ujrzała 
światło dzienne, jest ciekawie napisaną 
pozycją historyczną, pozwalającą prze-
śledzić losy struktur NSZZ „Solidarność” 
kWk „dębieńsko” w latach 1980-1990. 
Narracja ma charakter subiektywny, a 
jej podstawę stanowią opinie samego 
autora, ówczesnego przewodniczącego 
zakładowej „S”, oraz pozyskane z Insty-
tutu Pamięci Narodowej (IPN) dokumenty 
Służby Bezpieczeństwa zgromadzone na 
jego temat. Nie to jest jednak głównym 
problemem owej publikacji.

Wszystko zaczęło się od złożenia 
przez Śliwę wniosku o przyznanie statusu 
„pokrzywdzonego”. W konsekwencji były 
przewodniczący dębieńskiej „S” otrzymał 
dostęp do materiałów zgromadzonych 
przez bezpiekę na swój temat. kolejnym 
krokiem była zorganizowana na przełomie 
czerwca i lipca 2007 roku minikonferencja 
z udziałem dwunastu kolegów-założycieli 
zakładowych struktur Związku, podczas 
której dokumenty, wraz z nazwiskami 
konfidentów, zostały ujawnione.

- Zaprosiłem tutaj tych wszystkich, 
którzy działali na rzecz „Solidarności” 
kopalni „dębieńsko” w taki sposób, 
że mogą spokojnie spojrzeć w oczy 
wszystkim mieszkańcom Czerwionki i 
okolic. Chciałbym tutaj ujawnić wszyst-
kie dokumenty, które otrzymałem z IPN 
(…) - mówił Śliwa podczas wspomnianej 
minikonferencji.

I ujawnił. O szczegółach działal-
ności TW „Stanisława”, TW „Jasia”, 
TW „aleksandra”, TW „Szarotki” i TW 
„Maka” opowiedział wszystkim uczest-
nikom spotkania, w tym dziennikarzom 
Solidarności Górniczej. Śliwa zachęcał 
też pozostałych działaczy podziemnej 
„Solidarności”, by ci składali wnioski do 
katowickiego oddziału IPN, odkrywając 
w ten sposób kolejne elementy ponu-

rej układanki złożonej z donosicieli i ich 
ofiar. - Wszyscy internowani powinni to 
zrobić i swoje akta ujawnić - mówił.

Trudno powiedzieć, ilu z nich posłuchało 
wezwania Henryka Śliwy. Jedno natomiast 
można powiedzieć na pewno: zawartość 
profesjonalnie skądinąd wydanej publikacji 
„Niezłomni i zdrajcy” to tylko część prawdy 
na temat sieci oplatającej podziemne struk-
tury w „dębieńsku”, co można stwierdzić 
nawet na podstawie prasowej relacji z mini-
konferencji sprzed sześciu lat.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe wy-
powiedzi autora, możemy mieć tylko nadzie-
ję, że książka stanowi pierwszy tom dziejów 
Związku w Czerwionce, a drugi - traktujący 
o niezbyt chlubnej działalności osób pomi-
niętych w tomie pierwszym - wkrótce się 
ukaże. Z tą niezbędną uwagą książkę można 
polecić wszystkim zainteresowanym histo-
rią „Solidarności” na szczeblu lokalnym, 
zwłaszcza w Regionie Śląsko-dąbrowskim.

Krzysztof Leśniowski
H. Śliwa, Niezłomni i zdrajcy. Solidarność 

kopalni „Dębieńsko” 1980 - 1990,
Czerwionka 2013, ss. 196
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„Sobieski” górą
SPORt XI turniej w Halowej Piłce Nożnej im. Kazimierza zachnika

W niedzielę 20 października w Hali Sportowej McKiS w Ja-
worznie odbył się XI Turniej w Halowej Piłce Nożnej im. Kazi-
mierza Zachnika. W tegorocznym turnieju wzięło udział sześć 
drużyn. 

TURNIEJ odbył się systemem „każdy 
z każdym” i o zwycięstwie decydowała 
największa ilość punktów. Jak co roku 
od samego początku faworytami turnieju 
były zespoły ZG Sobieski oraz Boryni. 
Pomimo pierwszego przegranego spot-
kania przez zawodników ZG Sobieski z 
Boryną II to właśnie piłkarze ZG Sobieski 
po raz kolejny zwyciężyli w tym turnieju 
wygrywając kolejne mecze, uzyskując 
tym samym najwyższą ilość punktów. 
Miejsce drugie zajęli futsalowcy z Boryni 
I  natomiast trzecie miejsce w rozgryw-
kach zajęli zawodnicy drugiej drużyny z 
kopalni Borynia. Czwarte miejsce przy-
padło zespołowi z kWk Bielszowice, pią-
te miejsce zajęli piłkarze z jaworznickiej 
Straży Pożarnej natomiast na miejscu 
szóstym znalazł się zespół z PG Silesia.

królem strzelców został Przemysław 
Niewiedział reprezentant ZG Sobieski na-
tomiast statuetka najlepszego bramkarza 
trafiła do Mariusza Wysińskiego z Boryni I.

Pamiątkowe puchary oraz dyplomy 
wręczali zastępca przewodniczącego 

Regionu Śląsko – dąbrowskiego NSZZ 
Solidarność Justyna Latos, przewodni-
czący kZ NSZZ Solidarność w PkW S.a. 
ZG Sobieski Waldemar Sopata, Grzegorz 
kuźnicki  – członek Zarządu Regionu 
Śląsko -dąbrowskiej Solidarności, prze-
wodniczący z kWk Bielszowice oraz syn 
kazimierza Zachnika, Sławomir, który na 
turniej przyjechał wraz z małżonką. Na 
turnieju obecny był również Jacek Rams 
z Solidarności kWk Borynia członek 
Zarządu Regionu Śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności. 

Turniej od dziewięciu lat nosi imię ka-
zimierza Zachnika, wieloletniego działacza 

Śląsko -dąbrowskiej Solidarności, człon-
ka prezydium Zarządu Regionu, członka 
zarządu Fundacji na rzecz Zdrowia dzieci 
i Młodzieży Regionu Śląsko-dąbrowskie-
go im. Grzegorza kolosy. W Solidarności 
działał od początku jej istnienia. W sta-
nie wojennym był aresztowany za druk 
i kolportaż ulotek. W prezydium Śląsko-
dąbrowskiej Solidarności odpowiadał za 
dział interwencyjno-prawny. Przez ponad 
12 lat był zaangażowany w zakończenie 
tysięcy sporów pracowniczych w naszym 
regionie. kazimierz Zachnik zmarł w wie-
ku 54 lat. 

dp

Zabawa jak 
się patrzy

PNIóWEK

KOMISJA Zakładowa NSZZ „Solidarność” 
kWk „Pniówek” zorganizowała w sobotę 
12 października festyn rodzinny w Świer-
klanach. kilkuset uczestników imprezy nie 
miało prawa się nudzić. Były gry i zabawy, 
konkursy z nagrodami, występy artystycz-
ne, a dzieło uwieńczyła zabawa taneczna. 
ducha imprezy najlepiej ilustrują poniższe 
zdjęcia.


