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22 października manifestacja w Warszawie i w blisko 100 miastach w całym kraju.

POROZUMIENIE ZŁAMANE, 
GÓRNICY WYSZLI NA ULICE
22 pa ździer nik a 

odbędzie się wiel-
ka manifestacja w 

Warszawie - taką decyzję podjął dziś 
Międzyzwiązkowy Komitet Protesta-
cyjno-Strajkowy Regionu Śląsko-Dą-
browskiego. - Do stolicy przyjadą nie 
tylko górnicy, ale przedstawiciele innych 
branż przemysłu, oszukani przez rząd 
mieszkańcy naszego regionu - poinfor-
mował Dominik Kolorz, przewodniczą-
cy śląsko-dąbrowskiej Solidarności.

Jednocześnie tego samego dnia o 
godz. 12.00 w blisko 100 miastach w ca-
łej Polsce reprezentanci central związko-
wych będą prowadzić akcję informacyj-
ną. - I Warszawie, i w tych 100 miastach 
chcemy głośno i dobitnie zaapelować do 
wszystkich Polaków, aby nie głosowali 
na polityków  koalicji PO-PSL. Aby nie 
głosowali na ludzi, którzy nie dotrzy-
mują słowa i łamią porozumienia, pod 
którym własnoręcznie się podpisywali. 
Rządzący z PO-PSL łamiąc umowę spo-

łeczną, którą podpisali z mieszkańcami 
Śląska 17 stycznia, całkowicie i ostatecz-
nie utracili jakąkolwiek wiarygodność - 
powiedział Dominik Kolorz.

Zaplanowana na 22 października 
akcja to kolejny etap protestu związa-
nego ze złamaniem przez rząd porozu-
mienia z MKPS zawartego 17 stycznia 
w Katowicach. Od 1 października trwa 
gotowość strajkowa w górnictwie. 5 
października tysiące górników mani-
festowało w Brzeszczach, gdzie zaczął 

się styczniowy protest, który zmusił 
rząd do rezygnacji z decyzji o zamy-
kaniu kopalń i podpisania umowy ze 
stroną społeczną w sprawie sanacji 
górnictwa i powiązania kapitałowe-
go sektora z energetyką, wsparcia dla 
innych zakładów przemysłowych na 
Śląsku oraz działań na rzecz rozwo-
ju regionu. 13 października podobna 
manifestacja odbyła się w Rudzie Ślą-
skiej, największym górniczym mieście 
nie tylko w Polsce, ale i w Europie.
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Tajemnice statystyk bezrobocia

z danych Ministerstwa Pra-
cy i Polityki Społecznej wynika, 
że w urzędach pracy na koniec 
września zarejestrowanych było 
1,5 mln osób. Przedstawiciele Mi-
nisterstwa Pracy przekonują, że 
bezrobocie jest najniższe od 2008 
roku, czyli od wybuchu światowe-
go kryzysu. Tylko od stycznia 2014 
r. liczba bezrobotnych zmniejszyła 
się o 720 tys. Bez wątpienia spadek 
stopy bezrobocia jest pozytyw-
ną informacją, choć trzeba zadać 
pytanie na ile jest on wynikiem 
poprawy ogólnej sytuacji gospo-
darczej, a na ile np. wyjazdami 
Polaków w poszukiwaniu pracy za 
granicą. 

Dane dotyczące bezrobocia 
pokazują bardzo nierównomierny 
rozwój Polski. Ministerstwo Pracy 
informuje, że najniższe bezrobocie 
we wrześniu było w wojewódz-
twach wielkopolskim (6,4 proc.), 
śląskim (8,3 proc.), małopolskim 
(8,5 proc.) oraz mazowieckim (8,7 
proc.). W tych województwach 
bezrobocie jest więc wyraźnie niż-
sze niż średnia krajowa. Są jednak 
też województwa, gdzie bezrobo-
cie jest znacząco wyższe, jak war-
mińsko-mazurskie (16,1 proc.), 
zachodniopomorskie (13 proc.) i 
podkarpackie (12,9 proc.). 

Różnice w poziomie bezrobo-
cia w różnych częściach Polski są 
jeszcze bardziej widoczne, gdy po-
patrzymy na poziom bezrobocia w 
powiatach. Są miejsca, gdzie jest 
ono naprawdę bardzo niskie jak 
Wrocław (3,8 proc. bezrobocia w 
sierpniu), Bydgoszcz (5,9 proc.), 
Gorzów Wielkopolski (5,2 proc)., 
Kraków (4,8 proc.), Warszawa (3,8 
proc.), Gdański (4,8 proc.), Gdynia 
(5,1 proc.), Sopot (3,5 proc.), Kato-
wice (4,0 proc.), Tychy (4,5 proc.). 
Rekordowo niskie bezrobocie jest 
w Poznaniu, gdzie wynosi 2,7 proc. 
(dane ze sierpień br.). 

Jest jednak i druga strona me-
dalu. W Polsce jest wiele miejsc, 
gdzie bezrobocie przekracza 20 
proc., czyli jest co najmniej dwa 
razy wyższe niż średnia krajowa. 
Niestety, nie są to pojedyncze przy-
padki miast lub powiatów, lecz 
takich miejsc jest całkiem sporo 
(patrz tabela). Niechlubnym rekor-
dzistą w największym bezrobociu 
w kraju jest powiat szydłowiecki w 
woj. mazowieckim, gdzie w sierp-
niu br. stopa bezrobocia wyniosła 
32 proc. 

Wraz ze stopą bezrobocia zróż-
nicowane w skali kraju są także 
zarobki. Obowiązuje tu zasada, że 
im niższe bezrobocie tym zarobki 

wyższe, dlatego najwyższe płace 
są w województwach o najniższym 
bezrobociu. W lipcu br. w sektorze 
przedsiębiorstw najwyższa płaca 
była w woj. mazowieckim (4,91 tys. 
zł miesięcznie), woj. śląskim (4,24 
tys. zł) i pomorskie (4,19 tys. zł). 
Najniższe zarobki były w woj. war-
mińsko-mazurskim (3,41 tys. zł), 
podkarpackim (3,42 tys. zł) oraz 
lubuskim (3,45 tys. zł).

Dane w różnicach w poziomie 
bezrobocia dowodzą nierównomier-
nego rozwoju Polski. Województwa 
i powiaty, gdzie bezrobocie jest niż-
sze od średniej krajowe, są ewiden-
tnie lepiej rozwinięte gospodarczo a 
pracownicy tam lepiej zarabiają niż 
w miejscach, gdzie bezrobocie od 
średniej krajowej  jest wyższe. Nie 
jest to dobre rozwiązanie dla kraju. 
Co prawda podobną sytuację – gdzie 
w pojedynczych miejscach rozwój 
gospodarczy jest znacznie wyższy, 
bezrobocie mniejsze a zarobki lep-
sze a w reszcie kraju sytuacja jest 
gorsza - obserwujemy w wielu pań-
stwach, ale nie jest to dobry wzór 
do naśladowania. Polityka pań-
stwa powinna być ukierunkowana 
na zmniejszenie różnic w rozwoju 
pomiędzy regionami. Nie należy 
przeszkadzać w rozwoju regionom 
i tak już najlepiej się rozwijającym, 
ale powinno wspierać się te regio-
ny, które są nieco mniej rozwinięte. 
Niestety, w Polsce nie widać dbało-
ści o równomierny rozwój kraju, w 
efekcie czego, regiony o słabszym 
potencjale pozostają daleko w tyle, 
za czołówką. Województwa mają 
swoje strategie rozwoju, ale często 
to są strategie tylko papierowe, słu-
żące tylko do pokazania, gdy ktoś się 
o nie zapyta. W wielu przypadkach 
nawet gdy samorządy wojewódzkie 
mają dobre pomysły, to aby je zrea-
lizować potrzeba pomocy ze strony 
rządu, a ten nie zawsze do takiej po-
mocy jest chętny. 

Igor D. Stanisławski

Powiaty z największym 
bezrobociem w Polsce
Woj. dolnośląskie
Złotoryjski – 20,9 proc. 
Górowski - 21,0 proc.
kłodzki - 20,5 proc. 
Wałbrzyski - 22,9 proc. 

Woj. kujawsko-pomorskie
Powiat lipnowski - 20,9 proc.
Radziejowski - 21,8 proc.
Włocławski - 22,4 proc.

Woj. lubelskie 
Włodawski - 20,5 proc.

Woj. mazowieckie
Pułtuski - 21,7 proc.
Makowski - 22,8 proc.
Radomski – 20,2 proc.
Przysuski - 23,2 proc.
Radomski - 25,8 proc.
Szydłowiecki – 32 proc. 
Sierpecki - 21,1 proc.

Woj. pomorskie 
Nowodworski - 21,8 proc.

Woj. świętokrzyskie
Skarżyski - 23,5 proc.

Woj. warmińsko – mazurskie
Braniewski - 27,2 proc.
działdowski - 21,7 proc.
Elbląski - 22,9 proc.
Podregion ełcki - 20,0 proc.
Piski - 27,2 proc.
Węgorzewski - 22,8 proc.
Bartoszycki - 24,7 proc.
kętrzyński - 26,1 proc.
Lidzbarski - 21,9 proc.

Woj. zachodniopomorskie 
Białogardzki - 23,5 proc.
koszaliński - 21,1 proc.
Choszczeński - 22,2 proc.
drawski - 21,1 proc.
Pyrzycki - 20,5 proc.
Szczecinecki - 21,7 proc.
Świdwiński - 20,6 proc.
łobeski - 23,8 proc.

Wszystkie dane za sierpień 2015 r.
Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Stopa bezrobocia w Polsce spadła we wrześniu do 9,9 proc. – to najniższy 
wskaźnik od 7 lat. W Polsce jest jednak dużo miejsc, gdzie bezrobocie 
przekracza 20 proc., czyli jest co najmniej dwa razy wyższe niż średnia 
krajowa.

Odsuńmy 
ich od władzy!
22 PAźDZIERNIKA, na trzy dni 
przed wyborami parlamentarnymi 
Solidarność oraz inne organizacje 
związkowe organizują manifestację 
w Warszawie oraz akcje wspierają-
ce w ponad 100 miastach w całej 
Polsce. do stolicy przyjadą nie tylko 
górnicy, ale również przedstawiciele 
innych branż, oszukani przez rząd. 
Wspierać ich będą związkowcy 
z wielu branż w całym kraju. Nie 
chcemy wskazywać na kogo Pola-
cy mają głosować. Chcemy jedynie 
głośno i dobitnie zaapelować do 
wszystkich Polaków, aby nie głoso-
wali na polityków  koalicji PO-PSL. 
aby nie głosowali na ludzi, którzy 
nie dotrzymują słowa i łamią poro-
zumienia, pod którym własnoręcz-
nie się podpisywali. Rządzący z PO-
PSL łamiąc umowę społeczną, którą 
podpisali z Międzyzwiązkowym ko-
mitetem Protestacyjno-Strajkowym 
17 stycznia, całkowicie i ostatecznie 
utracili jakąkolwiek wiarygodność.

Nie tak dawno przeczytałem 
słowa znanego komentatora poli-
tycznego, pod którymi podpisuję 
się obiema rękami: „Głosowanie 
przeciwko nim to już nie jest sprawa 
polityki. To kwestia etyki i estetyki. 
Takiej dawki już nawet nie arogan-
cji, ale agresji władzy, takiego cy-
nizmu, tak bezczelnego kłamstwa, 
tak śmierdzącego strachu o własne 
tyłki, takiej pogardy, nienawiści, 
tak rozchamionej propagandy, tak 
popuszczonych zwieraczy i braku 
jakiejkolwiek przyzwoitości nie od-
czuwałem od czasów komuny.”. 

Władza zdegenerowana, która 
nie ponosi odpowiedzialności za 
swoje słowa i czyny - degeneruje 
się jeszcze bardziej. Potrafi się po-
sunąć do ohydnych kłamstw i ma-
nipulacji byle zostać przy korycie. W 
szczególności doświadczamy tego 
my, jako liderzy związkowi, bowiem 
głośno wypowiadamy się o nad-
użyciach rządzącej kliki. Nie dziwią 
mnie więc pomówienia i kłamstwa, 
wobec mnie i moich kolegów, że 
wspomnę tylko o nagonce medialnej 
na Piotra dudę. Tyle, że po ośmiu la-
tach aferalnych rządów Polacy wie-
dzą, co jest białe, a co czarne.

kiedy nadejdzie czas podsumo-
wań obecnych rządów, wrócimy do 
słów wicepremier Elżbiety Bieńkow-
skiej i jej słynnej rozmowy z szefem 
CBa: „… Ministerstwo Gospodarki 
w d… miało całe górnictwo. Przez 
całe siedem lat były pieniądze, a oni 
pili, lulki palili, swoich ludzi poobsta-
wiali.” Czy trzeba jeszcze jakiegoś 
komentarza?

Raz na cztery lata obywatele 
mają realną kontrolę nad politykami. 
To od nas zależy, jak wypełnioną 
kartkę wrzucimy do urny wyborczej. 
Idźmy na wybory. Zabierzmy z sobą 
rodziny, zabierzmy z sobą sąsia-
dów, zabierzmy znajomych, przyja-
ciół - idźmy wszyscy i zagłosujmy, 
wszystko jedno na kogo, byleby nie 
na tą bandę z PO i PSL!
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Porozumienie złamane, 
górnicy wyszli na ulice

Górnicze protesty są pokłosiem 
decyzji Międzyzwiązkowego Komi-
tetu Protestacyjno-Strajkowego Re-
gionu Śląsko-Dąbrowskiego, który 
pod koniec września odwiesił czyn-
ną akcję protestacyjno-strajkową.

Grzesik: z kłamcami już 
rozmawiać nie chcemy

Uczestnicy manifestacji w 
Brzeszczach - głównie pracownicy 
sektora wydobywczego, ale rów-
nież hutnicy, pracownicy gliwickie-
go zakładu zbrojeniowego Bumar i 
mieszkańcy miasta - zgromadzili 
się przed kopalnią, gdzie wysłucha-
li kilku wystąpień.

Zawarte w styczniowym poro-
zumieniu zobowiązania, których 
rząd nie wypełnił, doprowadzając 
do wybuchu niepokojów w regionie, 
szczegółowo wymieniał jeden z syg-
natariuszy dokumentu, przewodni-
czący śląsko-dąbrowskiej „Solidar-
ności” Dominik Kolorz.

- Pani premier Ewa Kopacz, 
ministrowie konstytucyjni rządu - 
wszyscy podpisują się pod umową 
społeczną. I co robią z tą umową 
społeczną? Przez dziewięć miesię-
cy próbują grać. Najpierw obiecują 
- „połączymy sektor, a szczególnie 
Kompanię Węglową, z energetyką; 
Unia Europejska się na to zgodzi; 
»Brzeszcze« przejdą do Taurona; 
»Makoszowy« pójdą do Węglokok-
su; w Jastrzębskiej Spółce Węglo-
wej będzie już dobrze, bo wystarczy 
tylko to porozumienie, które po 
strzałach, które padały do górni-
ków podczas strajku, zostało spi-
sane; w Holdingu będzie już kraina 
miodem i mlekiem płynąca”. I co 
mamy po tych dziewięciu miesią-

cach? Nic. (…) Kompania Węglowa 
ma być przejęta przez jakąś spółkę, 
której siedziba i w ogóle wielkość to 
jeden mały pokoik, jeden mały se-
kretariat i kawałek kibla - mówił, 
nawiązując tym ostatnim zdaniem 
do przedstawionego przez ministra 
skarbu Andrzeja Czerwińskiego 
pomysłu przejęcia Kompanii przez 
Towarzystwo Finansowe (TF) „Si-
lesia”.

Chwilę potem wątek TF „Si-
lesia” został przezeń rozwinięty. 
Przewodniczący zwrócił uwagę, że 
podmiot ten ma już swoje „zasługi” 
na polu administrowania państwo-
wymi zakładami z innych branż.

- 40 tysięcy górników z Kom-
panii ma przejść do firmy, która 
- przypomnę - do tej pory, jak zaj-
mowała się restrukturyzacją, to tak 
- zlikwidowała stocznię w Szczeci-
nie, zlikwidowała huty na Śląsku, 
sprzedała za bezcen polskie hutni-
ctwo. (…) I może dalej z Platformy 
Obywatelskiej komuś o to chodzi, 
żeby wszystko „na dziko” sprywaty-
zować - wskazywał.

O swoich planach wobec gór-
nictwa i propozycjach mających 
pomóc znajdującej się w tragicznej 
sytuacji branży mówili obecni na 
miejscu politycy.

Kandydatka Prawa i Sprawiedli-
wości (PiS) na premiera i posłanka 
tej partii pani Beata Szydło oceniła, 
że na tę chwilę kopalnie potrzebują 
przede wszystkim inwestycji.

- Ci, którzy mówią, że czas gór-
nictwa przemija, powinni odejść z 
polityki. (…) Jeżeli po dwudziestym 
piątym siądziemy razem do stołu i 
jeżeli wspólnie będziemy rozwią-
zywać te problemy, to zrobimy to i 

będziemy potrafili doprowadzić do 
tego, że polskie górnictwo będzie 
konkurencyjne i będzie się rozwi-
jało, a miejsca pracy będą nie tylko 
utrzymane, ale będą powstawały 
nowe - zapowiedziała.

Paweł Kukiz akcentował ko-
nieczność wypowiedzenia przez 
Polskę Pakietu Klimatycznego - 
zbioru dyrektyw Unii Europejskiej 
obciążającego dodatkowymi opła-
tami cały przemysł emitujący tak 
zwane gazy cieplarniane, co uderza 
głównie w elektrownie produkujące 
energię z węgla.

Głównym elementem protestu 
był przemarsz ulicami Brzeszcz. 
Demonstranci obeszli niemal całe 
miasto, docierając aż do jego granic, 
po czym wrócili przed kopalnię.

Przebieg manifestacji podsu-
mował szef górniczej „Solidarności” 
Jarosław Grzesik.

- Po raz kolejny pokazaliśmy, 
że górnictwo potrafi zjednoczyć 
się wtedy, kiedy jest taka potrzeba 
- powiedział. - Do tej pory wycho-
dziliśmy na ulice, żądając czegoś, 
o czym rozmawialiśmy ze stroną 
rządową albo pracodawcami. Tym 
razem jest inaczej. My już z kłamca-
mi i oszustami rozmawiać nie chce-
my. Teraz żądamy tylko jednego 
- odejdźcie wreszcie! (…) Idźmy na 
wybory. Zabierzmy z sobą rodziny, 
zabierzmy z sobą sąsiadów, zabierz-
my znajomych, przyjaciół - idźmy 
wszyscy i zagłosujmy, wszystko jed-
no na kogo, byleby nie na tą bandę! 
- zaapelował na koniec.

5 PAźdZIERNIKA ulicami Brzeszcz przeszła niemal 10-tysięczna manife-
stacja górników oburzonych postępowaniem rządu, który złamał porozu-
mienie z 17 stycznia br. i nie doprowadził do powstania tak zwanej „nowej” 
Kompanii Węglowej oraz znalezienia inwestorów dla kopalń „Brzeszcze” 
i „Makoszowy” przed końcem września. 13 października podobny marsz 
odbył się w Rudzie Śląskiej.

cd. na  s. 4
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TF „Silesia” czyli przepis 
na upadłość

Osiem dni później około 3 tysię-
cy górników przyjechało do Rudy 
Śląskiej, by wziąć udział w kolejnej 
manifestacji.

Po godzinie 15. uczestnicy pro-
testu wyruszyli sprzed budynku dy-
rekcji rudzkiej kopalni „Pokój”, by 
kilkadziesiąt minut później dotrzeć 
na plac Jana Pawła II. Tam odbył się 
głośny wiec.

Dominik Kolorz ponownie skry-
tykował przedstawiony przez mini-
stra skarbu pomysł przekazania 
Kompanii Węglowej SA (KW) To-
warzystwu Finansowemu „Silesia”. 
Zgodnie z wcześniejszymi zapo-
wiedziami i zapisami styczniowego 
porozumienia, największa polska 
spółka węglowa miała być zrestruk-
turyzowana zupełnie inaczej - po-
przez przeniesienie 11 kopalń KW 
do tak zwanej „nowej” Kompanii 
Węglowej.

- To co zaproponował minister 
skarbu - przejście pod TF „Silesia” 
- to najzwyklejsze w świecie oszu-
stwo, ponieważ każde dziecko wie, 
że taki sposób naprawy Kompanii 
Węglowej skończyłby się jej upad-
łością, bo Unia Europejska nie do-
puściłaby do takiej formy, bo byłaby 
to tak zwana niedozwolona pomoc 
publiczna. I stałoby się tak, że w 
grudniu, najdalej w styczniu, na 
skutek postępowania Unii Europej-
skiej, ta „nowa” Kompania Węglo-
wa by po prostu upadła - tłumaczył 

Porozumienie złamane, górnicy wyszli na ulice

lider śląsko-dąbrowskiej „Solidar-
ności”.

O relacjach władzy ze społe-
czeństwem na przestrzeni ostatnich 
lat mówił przewodniczący Wolnego 
Związku Zawodowego „Sierpień 
80” Bogusław Ziętek.

- W sporze władzy z ludźmi to 
ludzie zawsze mają rację - nie wła-
dza, tylko ludzie, społeczeństwo. 
Bo to władza jest dla ludzi, a nie 
odwrotnie. Ta władza, która rządzi 
nami od ośmiu lat. dawno o tym 
zapomniała (…). Przypomina so-
bie teraz, w dniu wyborów, kiedy 
trzeba wyjść do ludzi i powiedzieć 
- „głosujcie na nas kolejny raz, zno-
wu was oszukamy; głosujcie na 
nas kolejny raz, znowu odbierzemy 
wam pracę; głosujcie na nas kolejny 
raz, znowu zamkniemy wasze za-

kłady pracy; głosujcie na nas kolej-
ny raz, bo gdzie my, biedni, z PSL-
u, pójdziemy roboty szukać?; gdzie 
my, biedni, z Platformy Obywatel-
skiej, na swoje zegarki zarobimy?” 
- grzmiał szef krajowych struktur 
„Sierpnia”. Zgromadzeni na placu 
górnicy natychmiast odpowiedzieli 
gromkim „złodzieje, złodzieje!”.

Również w Rudzie Śląskiej 
wśród uczestników wiecu można 
było dostrzec przedstawicieli opo-
zycyjnych ugrupowań politycznych. 
PiS reprezentował poseł Grzegorz 
Tobiszowski, Zjednoczoną Lewi-
cę - poseł Zbyszek Zaborowski, a 
ugrupowanie Kukiz’15 - Grzegorz 
Długi, kandydat na posła z okręgu 
katowickiego.

Marek Jurkowski

cd. ze  s. 3

Naprawa górnictwa 
dopychana kolanem
Od STYCZNIA br. rząd nie umiał doprowadzić do poprawy sytuacji w górnictwie. Pewnie nadal by 
się tym nie zajął, gdyby nie wybory parlamentarne. Czasu brakuje, dlatego naprawa górnictwa 
dopychana jest kolanem. 
przypomnijmy, że 17 stycznia 
br. przedstawiciele Międzyzwiąz-
kowego Komitetu Protestacyjno-
Strajkowego i delegacji rządowej, 
przy udziale premier Ewy Kopacz, 
podpisali porozumienie, które za-
kładało przeprowadzenie działań 
naprawczych branży górnictwa wę-
gla kamiennego. Działania te miały 
zostać zrealizowane do 30 września 
br. Do tego terminu zrealizowano 
tylko niewielką część porozumie-
nia - przekazano kopalnie Piekary 
i Bobrek do spółki Węglokoks Kraj 
(z grupy Węglokoks). 

Przez ostatnie miesiące ze 
strony rządowej, w tym ministra 
skarbu Andrzeja Czerwińskiego, 
wiceministra skarbu i pełnomoc-
nika rządu ds. restrukturyzacji 
górnictwa Wojciecha Kowalczyka a 
także premier Ewy Kopacz padało 

wiele deklaracji o chęci realizacji 
styczniowych porozumień, ale na 
słowach się kończyło. W między-
czasie zmieniały się koncepcje do-
tyczące tego, jak doprowadzić do 
poprawy sytuacji Kompanii Węglo-
wej, zwłaszcza udziału firm ener-
getycznych w tworzeniu tzw. Nowej 
Kompanii Węglowej. 

Pewnie taki potok słów bez 
większego znaczenia ze strony rzą-
dowej słyszelibyśmy nadal, gdyby 
nie wybory parlamentarne 25 paź-
dziernika. Rząd zorientował się, że 
dobrze by było, gdyby pokazał swój 
„sukces” jeśli chodzi o działania 
w górnictwie. Dlatego w ostatnich 
tygodniach można było zaobserwo-
wać szybkie, nerwowe ruchy rządu. 

Na ostatnim posiedzeniu rządu 
we wrześniu, jakie odbyło się 30 
września, zadecydowano o wnie-

sieniu do Towarzystwa Finanso-
wego Silesia należących do Skarbu 
Państwa do 100 proc. akcji Kom-
panii Węglowej. Wcześniej, bo 8 
września br. rząd podjął decyzję o 
dokapitalizowaniu TF Silesia przez 
wniesienie do niego akcji odpo-
wiadających 2 proc. kapitału za-
kładowego PGNiG oraz po 1 proc. 
kapitału zakładowego PZU i PGE. 
Ich łączna wartość wynosi obecnie 
ponad 1,4 mld zł.

Rząd zapewnia, że wniesienie 
Kompanii Węglowej do Towarzy-
stwa Finansowego Silesia umożli-
wi wprowadzenie do TFS inwesto-
rów zewnętrznych. Ministerstwo 
Skarbu informuje, że już trzy fir-
my zadeklarowały swój udział w 
tym przedsięwzięciu, są to PGE 
(największa firma energetyczna w 
Polsce), Energa (jedna z czterech 

największych firm energetycznych 
w Polsce, z siedzibą w Gdańsku) 
oraz PGNiG Termika (posiadająca 
elektrociepłownie w Warszawie, z 
grupy PGNiG). 

Zrzucenie odpowiedzialności 
za naprawę Kompanii Węglowej na 
barki TF Silesia to tylko doraźne 
działanie, które prawdopodobnie 
zakończy się spektakularną klę-
ską. Dowodem na potwierdzenie 
tego jest dymisja prezesa TF Silesia 
Adama Siwka, który przyznał, że 
Silesia nie ma narzędzi do realiza-
cji  zadania restrukturyzacji i od-
nowy Kompanii Węglowej. 

Drugim niezrealizowanym za-
daniem jest określenie przyszłości 
kopalń Brzeszcze i Makoszowy. 

Od wiosny trwają  spory wokół 
przejęcia Brzeszcz przez grupę Tau-
ron. Rząd nie umiał porozumieć się 

z kontrolowanymi przez siebie spół-
kami, czyli Tauronem oraz Spółką 
Restrukturyzacji Kopalń (SRK), w 
efekcie czego sprawa, która powin-
na już być dawno rozwiązana wciąż 
się ślimaczy. 1 października wymie-
niono cały zarząd grupy Tauron a 
nowy zarząd jest bardziej skłonny 
do przejęcia Brzeszcz z zachowa-
niem gwarancji dla pracowników 
tej kopalni. Spółka celowa z Grupy 
Tauron oraz Spółka Restrukturyza-
cji Kopalń (SRK) 19 października br. 
podpisały przedwstępną warunko-
wą umowę sprzedaży aktywów ko-
palni Brzeszcze. Tego samego dnia 
zarząd spółki celowej zawarł z orga-
nizacjami związkowymi z Brzeszcz 
porozumienie ustalające warunki 
przejścia załogi kopalni oraz klu-
czowe kwestie dotyczące zatrudnie-
nia. To oznacza, że ostateczna umo-
wa będzie dopiero prawdopodobnie 
po wyborach. 

Kilka dni przed wyborami po-
winno zostać zawarte porozumie-
nie o przejęciu kopalni Makoszowy 
przez PGE. 

Trudna sytuacja branży węglo-
wej nie pojawiła się nagle, tylko 
narastała od dłuższego czasu, przy 
bierności rządu i braku szybkich 
działań naprawczych. Gdyby na 
wsparcie górnictwa zdecydowa-
no się wcześniej to uniknęłoby się 
obecnej, kryzysowej sytuacji i nie 
doszłoby do wzrostu społecznego 
napięcia na Śląsku. 

Igor D. Stanisławski
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Musimy zmienić 
postrzeganie węgla 

Rozmowa z posłem Grzego-
rzem Tobiszowskim, liderem 
śląskiego Prawa i Sprawiedli-
wości

jak pan ocenia sytuację 
branży górnictwa węgla ka-
miennego? 

Nie będę chyba odosobniony w 
twierdzeniu, że sytuacja górnictwa 
jest fatalna. Dziś na branży węglo-
wej mszczą się zaniedbania ostat-
nich ośmiu lat. 

a nie jest to efekt złej ko-
niunktury na rynku węgla?

Argument o niskich cenach i złej 
koniunkturze rynkowej pojawia się 
zawsze wtedy, kiedy rząd nie ma 
pomysłu na rozwiązanie proble-
mów gospodarczych. Niestety, rząd 
Platformy Obywatelskiej przespał 
czas, kiedy światowe rynki sprzy-
jały naszym kopalniom. Zamiast 
inwestować i przygotować się na 
trudniejsze czasy, przejedzono zy-
ski. Obecne „działania naprawcze” 
rządu mają wymiar wyłącznie so-
cjotechniczny!

Uważa pan, że ratowanie 
kompanii Węglowej poprzez 
Towarzystwo Finansowe Sile-
sia nie ma szans powodzenia?

Owszem, gdyż Towarzystwo 
Finansowe Silesia nie jest przy-
gotowane do tego, by restruktury-
zować górnictwo, gdyż wcześniej 
zajmowało się przede wszystkim 
prywatyzacją, a to czego nie udało 
się mu sprywatyzować likwidowa-

ło, jak Stocznię Szczecińską czy 
Walcownię Rur Jedność. TF Si-
lesia nie jest przygotowane orga-
nizacyjnie ani też finansowo by w 
obecnym kształcie przejąć kolosa 
o potężnych kapitałach ujemnych. 
Dymisja  prezesa świadczy najle-
piej o całej sytuacji. Powiedzmy 
sobie szczerze, Kompania Węglo-
wa, która jeszcze kilka lat temu 
szczyciła się setkami milionów 
zysków dziś znajduje się na skraju 
bankructwa. W niewiele lepszej 
sytuacji znajduje się Jastrzębska 
Spółka Węglowa, która jeszcze 
kilka miesięcy temu pokazywana 
była za wzorcową firmę górniczą. 
To najlepiej pokazuje skalę zanie-
dbań rządu PO-PSL.

zakładając, że zbliżające 
się wybory parlamentarne 
wygra piS i przyjdzie Wam 
rządzić polską, już na dzień 
dobry będziecie musieli „zjeść 
tę żabę”.

I to zrobimy, bo problem górni-
ctwa będzie jednym z pierwszych 
priorytetowych zadań dla rządu 
Prawa i Sprawiedliwości, jeśli 
wyborcy powierzą nam ten man-
dat do sprawowania władzy. Nie 
będzie to łatwe, bowiem z nieofi-
cjalnych informacji jakie do nas 
docierają wynika, że w Kompanii 
Węglowej zabraknie środków fi-
nansowych na wypłatę bieżących 
wynagrodzeń oraz barbórek. Ta 
krytyczna sytuacja może nas 
spotkać w dość szczególnym mo-
mencie. Nawet w sytuacji wybor-
czej wygranej PiS, nowy rząd nie 

ukonstytuuje się w dwa dni i przez 
jakiś czas nim to nastąpi, decyzję 
będzie podejmował obecny rząd, 
ale już na rachunek nowego ukła-
du politycznego w parlamencie.  A 
zatem na samym wstępie będzie-
my musieli zastosować „by-pass” 
finansowy, by pracownicy kopalń 
otrzymali wypłaty, a także, by nie 
dopuścić do upadłości Kompanii 
Węglowej. To nie tylko problem 
wierzycieli tej spółki, ale także 
realna groźba wrogiego przeję-
cia naszej największej spółki wę-
glowej. Problemów związanych z 
górnictwem jest wiele, ale jedno 
co jest pocieszające, to fakt, że 
Polacy zdają sobie sprawę z wagi 
i znaczenia polskiego górnictwa. 
Przypomnę, w niedawnym son-
dażu Ipsos przeprowadzonym dla 
„Wiadomości” TVP1 42 proc. ba-
danych uznało, że rząd powinien 
dofinansowywać polskie górni-
ctwo, żeby utrzymać wydobycie 
i zachować miejsca pracy. Z kolei 
36 proc. było zdania, że nie nale-
ży likwidować kopalni, ale powin-
no się zmniejszyć zatrudnienie i 
obniżyć koszty wydobycia. Tylko 
niewielki odsetek ankietowanych 
opowiedział się za koniecznością 
likwidacji kopalń. 

ale skąd wziąć pieniądze 
dla górnictwa? z budżetu chy-
ba się nie da skoro nie zezwa-
lają na to przepisy unijne?

Pracujemy intensywnie nad do-
raźnymi formami dofinansowania, 
bo potrzebne jest działanie także 
krótkookresowe, które sprawiłoby, 
że górnictwo osiągnie płynność i 
możliwość oddechu. Oczywiście 
na dziś nie wiemy jakiego rzędu 
będzie to pomoc  - 1,5-2 mld zł, a 
może więcej? Mając niepełne in-
formacje na temat sytuacji spółek 
węglowych trudno mówić o kon-
kretnej wielkości pomocy. Uważa-
my, że w sytuacji jakiej znalazło się 
śląskie górnictwo, Nowa Kompania 
Węglowa powinna powstać i ener-
getyka musi wejść do NKW, po to 
byśmy mogli ruszyć z pewnymi 
pracami dotyczącymi restruktu-
ryzacji. Ciągle jednak otwarta jest 
sprawa budowania pewnych kon-
strukcji prawnych, kapitałowych, 
czy umów wieloletnich energe-
tyczno-górniczych. Myślimy tak-
że o związkach funkcjonalnych i 
kapitałowych górnictwa z innymi 
sektorami przemysłowymi. Nie na-
leży wykluczyć tu udziału „wielkiej 
chemii” we wspólnych projektach 
biznesowych mając na uwadze pro-
jekty zgazowania węgla. 

ktoś powie, że chcecie 
obarczyć problemami górni-
ctwa inne branże przemysło-
we w tym kraju.

Problem w tym, że obecny rząd 
próbując zaangażować energetykę 
w górnictwo nie proponował ener-
getyce nic w zamian. My proponu-
jemy weryfikację polityki podatko-
wej czy dywidendowej w stosunku 
do spółek Skarbu Państwa. Tego 
wymaga szersza koncepcja rein-
dustralizacji Polski. Tego wymaga 
także bezpieczeństwo energetycz-
ne kraju. Proszę zauważyć, że nikt 
w Polsce nie kwestionuje koniecz-
ności budowy gazoportu w Świno-
ujściu – kosztownej inwestycji, któ-
ra nie wiadomo czy kiedykolwiek 
się zwróci. Jej uzasadnieniem jest 
bezpieczeństwo energetyczne kraju 
podczas gdy gaz ziemny w niewiel-
kim stopniu odpowiada za to bez-
pieczeństwo. Jego podstawą jest wę-
giel z krajowych zasobów. Kiedy już 
pojawia się kwestia dofinansowania 
górnictwa pojawiają się środowiska 
podnoszący wielki raban. 

może dlatego, że wszyscy 
oglądają się na Brukselę, gdzie 
węgiel jest passe. 

Tak Panowie uważają? Skoro 
tak, to dlaczego kraje Unii Europej-
skiej importują każdego roku ok. 
200 mln t węgla kamiennego. Na-
wet przy całej retoryce klimatycz-
nej, w Europie jest miejsce dla wę-
gla. Oczywiście, musimy zadbać o 
to, by polski węgiel był efektywniej 
wykorzystywany. Dlatego jako PiS 
stawiamy na modernizację polskiej 
energetyki węglowej. To samo tyczy 
się kopalń, które muszą przejść od-
powiednie wsparcie inwestycyjne, 
by nasz węgiel był konkurencyj-
ny cenowo, bo to stwarza szanse 
nie tylko na zachowanie udziału 
w rynku krajowym, ale także na 
efektywny eksport polskiego wę-
gla. Polskie górnictwo musi zostać 
dofinansowane. Trzeba próbować 
wykorzystać w tym celu środki po-
chodzące z Unii Europejskiej, tzw. 
„Plan Junckera”. To jest ambitny 
program inwestycyjny dla UE o 
wartości 300 mld euro, który ma 
pobudzić wzrost gospodarczy i 
zatrudnienie. Polski rząd, polscy 
Komisarze, polska dyplomacja, a 
przede wszystkim Przewodniczą-
cy Rady Europejskiej Donald Tusk 
powinni już dziś zabiegać o to by 
środki z tego programu mogły być 
zainwestowana w polską gospodar-
kę i stworzenie tym samym planów 
inwestycyjnych dla polskich ko-
palń. Po objęciu rządów, zwrócimy 
się z pytaniem do Komisji Europej-
skiej czy w planach finansowych 
UE są przewidziane środki na lep-
sze wykorzystanie polskiego węgla, 
zwłaszcza na nowe technologie. 

dadzą albo nie dadzą. 
Dlatego nie możemy się oglądać 

na Unię Europejską. Z ich strony 

wystarczyłoby, gdyby poluzowali 
nam cały ten „gorset klimatyczny”, 
związany z pakietem klimatyczno-
energetycznym, bo on sprawia, że 
węgiel ma zły benchmark, tzn. jest 
gorzej postrzegany w stosunku do 
gazu ziemnego nie wspominając o 
energii odnawialnej. Ma to szcze-
gólne znaczenie w postrzeganiu 
węgla przez sektor finansowy, któ-
ry jest wstrzemięźliwy w podejściu 
do kredytowania instalacji energe-
tycznych opartych na węglu. Musi-
my zatem zmienić postrzeganie wę-
gla. Będziemy o tym rozmawiać z 
naszymi partnerami europejskimi. 
Ba, musimy rozpocząć całą kampa-
nię argumentów.

załóżmy, że się uda. co da-
lej?

Trzeba wziąć się poważnie za 
naprawianie polskiego górnictwa. 
Musimy wreszcie zbilansować, któ-
re kopalnie mają jaką żywotność, 
jaką mają dostępność do złoża, ja-
kie jest to złoże, jaki jest stan tech-
niczny technologii i maszyn itp. Te, 
które mają mniejszą żywotność – 
trzeba zastanowić się nad ich rolą, 
żeby ewentualnie tak, jak mieliśmy 
Kazimierz-Juliusz czy wcześniej 
Polska-Wirek czy inne, które w 
sposób naturalny zczerpują złoże. 
To trzeba zaplanować, określić, co 
dalej z kopalnią Pokój, jaka rola ko-
palni Bielszowice etc.

Inwestycje muszą uwzględ-
niać m.in. odpowiedni sort węgla, 
a także bilans elektrociepłowni-
czy. Musimy ograniczyć przy tym 
niekontrolowany import węgla do 
Polski. Musimy wszystko zrobić, 
zablokować różnymi instrumenta-
mi – właścicielskimi, prawnymi, 
jakością węgla, żeby spowodować, 
by to polski węgiel mógł się znaleźć 
na polskim rynku jako podstawo-
wym rynku dla niego

Jednocześnie konieczne jest 
„uporządkowanie sprzedaży węgla” 
- by wyeliminować nieuzasadnioną 
konkurencję w ramach sprzedaży 
węgla między podmiotami należą-
cymi do podmiotów skarbu pań-
stwa.

W wielu wypadkach obniżeniu 
muszą ulec koszty wydobycia wę-
gla. Tu bowiem dostrzegamy spo-
re rezerwy; zbyt wiele firm i osób 
żeruje na kopalniach. Zarządzający 
kopalniami będą musieli w końcu 
nauczyć się zarządzać kopalniami 
przez wartość, bo zbyt wiele pienię-
dzy wycieka z kopalń. No, a jak już 
jesteśmy przy zarządzających, to 
jesteśmy za tym, by dać im większą 
swobodę działania za cenę większej 
odpowiedzialności.

Rozmawiali:                                        
Krzysztof Leśniowski,                                                 

Jacek Srokowski
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Konkretne wyzwania

 WĘGIEL BRUNATNY

Rośnie napięciu u brunatnych
Branża węgla brunatnego pozostaje nieco w cieniu sektora węgla kamiennego, ale i 
tam dzieją się ważne rzeczy. Brunatni górnicy walczą w swoich firmach o utrzymanie 
miejsc pracy. 

AGH Nowe badania nad zgazowaniem węgla

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz grupa Azoty 14 października 
br. podpisały porozumienie dotyczące współpracy nad technologią zgazowania węgla. 

- W KOPALNIAch węgla brunatnego 
Turów i Bełchatów oraz elektrowniach 
Turów i Bełchatów na przełomie wrześ-
nia i października br. przeprowadzono 
referenda strajkowe zorganizowane 
przez Międzyzwiązkowe Zespoły Nego-
cjacyjno - Protestacyjne PGE GiEk. We 
wszystkich zakładach przeważająca 
większość pracowników opowiedziała 
się za strajkiem – mówi andrzej Oszust, 
wiceprzewodniczący NSZZ Solidarność 
w kopalni Turów.

W kopalni Turów 98,06 proc. pra-
cowników powiedziało „Tak” popiera-
jąc działania organizacji związkowych 
w realizacji żądań sporu zbiorowego i 
opowiadając się za przeprowadzeniem 

strajki w kopalni. Frekwencja w trakcie 
referendum wyniosła 82,14 proc.

W elektrowni Turów na „tak” po-
wiedziało 97 proc. pracowników a fre-
kwencja wyniosła 72 proc.

W kopalni Bełchatów za przepro-
wadzeniem strajku zagłosowało 99,85 
proc. przy frekwencji 65,3 proc. Tak-
że w elektrowni Bełchatów większość 
opowiedziała się za strajkiem. 

Wyniki referendum są ważne i 
spełniają wymogi zawarte w Ustawie 
o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. 
To oznacza, że przeprowadzenie strajku 
ostrzegawczego byłoby legalne. 

Na razie jednak w PGE GiEk do 
strajku nie dojdzie, ponieważ 13 paź-

dziernika organizacje związkowe i 
zarząd firmy zawarli porozumienie 
zawieszające spory zbiorowe. W po-
rozumieniu obie strony zobowiązały 
się do wynegocjowania „Paktu na 
rzecz wzrostu produktywności oraz  
bezpiecznych i trwałych stanowisk 
pracy”. Pracodawca zobowiązał się do 
31 marca 2016 r. przedstawić projekt 
„Paktu…” przygotowanego z uwzględ-
nieniem uwarunkowań działania grupy 
PGE, w tym gwarancji zatrudnienia. 
Pakt ten powinien zostać wynegocjo-
wany do 31 października 2016 r. Za-
warcie tego „Paktu” do tego okresu 
powinno zakończyć trwające spory 
zbiorowe. 

W kopalniach i elektrowniach PGE 
GiEk szczególne emocje budzi kwestia 
przenoszenia pracowników do spółek 
zależnych a zwłaszcza powstania Cen-
trum Usług Wspólnych, które miałoby 
się zajmować kadrami oraz obszarem 
finansowo-księgowym. Związkow-
cy przekonują, że stanowi to realne 
zagrożenie interesów zatrudnionych 
pracowników i faktyczną możliwość 
naruszania lub pozbawienia ich gwa-
rantowanych wobec nich warunków 
pracy i płacy.

Równie napięta sytuacja jest w 
kopalniach węgla brunatnego adamów 
i konin, gdzie pracownicy obawiają 
się o stabilność swoich miejsc pracy, 
ponieważ są tworzone spółki zależne, 
gdzie pracownicy, którzy pracowali 
w kopalniach są przenoszeni. dodat-
kowy niepokój budzi kwestia budowy 
nowych odkrywek węgla brunatnego 
i wyłączenie starych bloków energe-
tycznych, które wykorzystują węgiel z 
tych kopalń. 

O ile w przypadku PGE GiEk zarząd 
firmy rozmawia ze związkowcami, to w 

przypadku kopalń adamów i konin tak 
nie jest. dowodem na to jest posiedze-
nie Zespołu Trójstronnego ds. Branży 
Węgla Brunatnego, jakie odbyło się 7 
października. 

Podczas posiedzenia wiceminister 
Skarbu Państwa, Wojciech Chmie-
lewski, przedstawił przebieg realizacji 
procesu prywatyzacji w kopalniach 
adamów i konin w kontekście zawartej 
umowy prywatyzacyjnej. Obie kopal-
nie wchodzą w skład grupy kapitałowej 
Zespołu Elektrowni Pątnów adamów 
konin (ZE Pak), która jest kontrolowa-
na przez Zygmunta Solorz-Żaka (który 
jest właścicielem Polsatu i sieci ko-
mórkowej Plus). 

W związku z nieuczestniczeniem w 
kolejnym posiedzeniu Zespołu przed-
stawicieli pracodawców z kopalń ada-
mów i konin strony Zespołu postano-
wiły przygotować odpowiednie pismo 
do właściciela i zarządu spółki o braku 
zainteresowania sprawami pracowni-
czymi i problematyką branży.

Igor D. Stanisławski

W ramach zawartego porozu-
mienia Akademia Górniczo-Hut-
nicza (AGH) oraz grupa Azoty będą 
współpracować przede wszystkim 
w obszarze rozwoju czystych tech-
nologii węglowych i ich wdrożenia 
w skali przemysłowej w Polsce. 

Prowadzone wspólnie projek-
ty będą dotyczyły między innymi 
badania doboru i przygotowania 
węgla do zgazowania, wykorzy-
stania go w procesach chemicz-
nych, opracowania technologii 
wykorzystania żużli i popiołów 
otrzymanych w procesie zgazo-
wania węgla czy warunków pro-
cesowych, energetycznych i emi-

syjnych zgodnych z wymogami 
Unii Europejskiej. 

Jak deklarują strony rozwój 
czystych technologii jest niezbęd-
ny, aby umożliwić spełnienie unij-
nych celów w zakresie globalnych 
zmian klimatu, ale jest również 
ważnym czynnikiem przyczynia-
jącym się do rozwoju innowacji w 
Unii Europejskiej. Nowe technolo-
gie niskoemisyjne mogą przyczynić 
się do zmniejszenia emisji gazów 
cieplarnianych i tworzenia nowych 
miejsc pracy, a także wzrostu go-
spodarczego. 

- W grupie Azoty od lat inten-
sywnie pracujemy nad dywer-

syfikacją dostaw strategicznych 
surowców do produkcji. Celem kon-
tynuowanych prac nad projektem 
zgazowania węgla jest zapewnienie 
Grupie Azoty gazu syntezowego 
do jego dalszego przetwórstwa. W 
swoich działaniach badawczo-roz-
wojowych stawiamy na innowa-
cyjne, niskoemisyjne technologie, 
które chcemy rozwijać z najlepszy-
mi polskimi naukowcami. Stąd też 
nasza decyzja o współpracy właśnie 
z AGH – mówi Paweł Jarczewski, 
prezes zarządu Grupy Azoty. 

Obie strony podkreślają, że 
rozwój technologii alternatywnego 
wykorzystania węgla potwierdza, 

ze węgiel to jedno z najważniej-
szych bogactw naturalnych Polski. 
Polskie górnictwo, dzięki takim 
projektom inwestycyjnym, jak ten 
realizowany w Grupie Azoty, ma 
olbrzymie szanse wejść na trwałą 
ścieżkę stabilnego rozwoju. Przy-
czyni się tez do unowocześniania 
polskiej gospodarki i bezpiecznej 
reindustrializacji kraju.

- Akademia Górniczo-Hutnicza 
od początku istnienia jest uczelnią 
mocno powiązaną z jednostkami 
gospodarki narodowej. Realizując 
konkretne zadania dla polskiego 
przemysłu z takimi partnerami 
jak Grupa Azoty mamy pewność 

stworzenia silnych zespołów ba-
dawczych pracujących nad konkret-
nymi wyzwania z jakimi mierzy się 
Polska. Dodam, że będzie to jeden z 
największych realizowanych przez 
AGH, wspólnie z partnerem prze-
mysłowym, projektów – dodaje 
prof. Tadeusz Słomka, rektor AGH. 

Zaangażowanie się grupy Azo-
ty w projekt zgazowania węgla nie 
jest przypadkowy. Azoty to grupa 
chemiczna, w skład której wchodzą 
m.in. zakłady produkcyjne w Tarno-
wie, Puławach, Policach i Kędzierzy-
nie-Koźlu, gdzie produkuje się m.in. 
nawozy dla rolnictwa. To także je-
den z największych odbiorców gazu 
ziemnego w Polsce, którego zużywa 
ok. 2,2 miliarda metrów sześcien-
nych (całe krajowe zużycie to ok. 16 
mld metrów sześciennych). Gdyby 
część tego gazu udało zastąpić się 
gazem produkowanym z węgla to 
mogłoby to przynieść oszczędności 
finansowe (o ile gaz z węgla byłby 
tańszy), zwiększyłoby bezpieczeń-
stwo energetyczne samej grupy 
Azoty jak i Polski oraz – co bardzo 
ważne – zapewniłoby zbyt na dodat-
kowe ilości węgla kamiennego. 

W przyjętym przez rząd 30 
czerwca br. programie dla Śląska 
„Śląsk 2.0” zapisano, że grupa Azo-
ty w swoich zakładach w Kędzierzy-
nie ma zrealizować projekt instala-
cji do napowierzchniowego procesu 
zgazowania węgla. Projekt, w zależ-
ności od wariantu, ma kosztować 
od 1,8 mld do 4,2 mld zł. Analizy 
opłacalności inwestycji już trwają.

W ramach projektu rozważane 
są trzy warianty inwestycji. W wa-
riancie pierwszym ma powstać in-
stalacja produkująca wodór, której 
szacowany koszt to około 1,8 mld 
zł, wariant drugi przewiduje budo-
wę instalacji produkującej meta-
nol a jej szacowany koszt to około 
2,4 mld zł. Wariant trzeci zakłada 
wdrożenie wariantu pierwszego 
oraz wariantu drugiego, szacowany 
koszt tego przedsięwzięcia to około 
4,2 mld zł.

Z programu dla Śląska wynika, 
że szacowany czas budowy insta-
lacji to 5-6 lat. Zgodnie z danymi 
dotyczącymi projektu, w zależności 
od przyjętego wariantu, instalacja 
ta zużywałaby rocznie 1-2 mln ton 
węgla kamiennego.

Igor D. Stanisławski
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Nadszedł czas 
na pozytywne zmiany!
Rozmowa z prof. Krystianem 
Probierzem - specjalistą 
górnictwa i kandydatem PIS na 
senatora RP

jak ocenia pan dotychcza-
sowe działania rządu w spra-
wie górnictwa? 

Wysoce krytycznie, za zmarno-
wanie lat koniunktury i szczegól-
nie za działania w ostatnim roku, 
niedotrzymanie umów. Za brak 
strategii surowcowo-energetycz-
nej, niedostateczne wykorzystanie 
własnych zasobów węgla i niedo-
stateczne przeciwdziałanie impor-
towi (czyli promowanie miejsc pra-
cy zagranicą i brak troski o własny 
rynek pracy). Marnotrawstwo za-
sobów węgla np. wg moich obliczeń 
opartych na oficjalnych danych z 
corocznych Bilansów Zasobów Ko-
palin, w latach 1989-2013 ubyło z 
rejestru ponad 21,5 mld t zasobów 
geologicznych, 16,2 mld t zasobów 
bilansowych oraz 13,3 mld t zaso-
bów przemysłowych przy wydoby-
ciu w tym okresie 2,6 mld t węgla. 
Nie zgadzam się także z polityką fi-
skalną wobec górnictwa powodują-
cą nadmierne obciążenia. Zgadzam 
się jedynie z oceną działań podej-
mowanych względem górnictwa 
przez rząd, wypowiedzianą przez 
b. wicepremier Panią E. Bieńkow-
ską u „Sowy i Przyjaciół”.     

dlaczego zdecydował się 
pan na kandydowanie do Se-
natu z listy „prawa i Spra-
wiedliwości”?

Do tej decyzji „dojrzewałem” 
długo bowiem z tym ugrupowaniem 
współpracowałem od kilku lat. 
Na pewno na moją decyzję wpływ 
miała otaczająca nas skomplikowa-
na sytuacja społeczno-polityczna, i 
to nie tylko w naszym Kraju. Świat 
stał się mało przewidywalny, a kie-
runek przemian nie budzi mojego 
optymizmu, podobnie jak zapewne 
i Szanownych Czytelników, rodzi 
natomiast troski i obawy o nasze ro-
dziny, dzieci, wnuki, o naszą przy-
szłość. Na część spraw nie mamy 
niestety wpływu ale części proble-
mów możemy zaradzić. Trudno po-
godzić się z postępującą degradacją 
Śląska np. upadek starego prze-
mysłu a nowego nie bardzo widać, 
problemy Stadionu i Parku Śląskie-
go, Kolei Śląskich. Podważono nasz 
etos pracy, jeden z największych 
walorów Śląska i Ślązaków. W na-
szym życiu politycznym została 
przekroczona granica przyzwoito-
ści (i zarazem nieprzyzwoitości). 
Więc postanowiłem ofiarować 
moją wiedzę i doświadczenie dla 
przeprowadzenia dobrej zmiany 

na rzecz naszej Ojczyzny i naszego 
Regionu. Moją ewentualną pracę w 
Senacie będę traktował jako służbę 
dla dobra wspólnego. Ta oczekiwa-
na dobra zmiana jest możliwa tylko 
z Prawem i Sprawiedliwością. Głę-
boko wierzę, że nadszedł czas na 
pozytywne zmiany!             

  
czy polskie górnictwo 

można jeszcze uratować i w 
jaki sposób można to pańskim 
zdaniem zrobić?

Jestem przekonany, że tak bo-
wiem bezpieczeństwo energetycz-
ne Polski najlepiej zapewni nam 
energetyka oparta na węglu. Udo-
kumentowane zasoby przemysłowe 
węgla wystarczą co najmniej na 60 
lat. 

Zmiany organizacyjne m.in. 
utworzenie jednego ministerstwa 
energetyki i surowców aby tą prob-
lematykę skupić w jednym ośrod-
ku decyzyjnym. zmiany w polityce 
podatkowej przemysłu wydobyw-
czego (nadmierny fiskalizm). Sytu-
ację na rynku węgla kreują przede 
wszystkim ceny węgla w portach 
ARA (Amsterdam-Rotterdam- An-
twerpia), czyli cykle koniunktural-
ne na rynkach światowych. Jed-
nakże koszty wydobycia w naszym 
górnictwie można obniżyć poprzez 
zwiększenie wydajności pracy, wy-
dłużenie rzeczywistego czasu pracy. 
Kopalnie wydobywające węgiel 
koksowy łączyć z koksowniami 
(patrz JSW S.A.), kopalnie wydo-
bywające węgiel energetyczny łą-
czyć w grupy: eksporterów węgla z 
podmiotem eksportującym węgiel 
(Węglokoks), te które  bezpośred-
nio dostarczają węgiel do energety-
ki z energetyką, pozostałe połączyć 
z sobą aby nie uległy likwidacji i nie 
utracono zasobów! 

Należy poprawić zarządzanie, 
powiązać w większym stopniu pła-
ce z wynikami (np. brak zależności 
płacy menedżerów od wyników jest 
nie do przyjęcia i demoralizujący). 

Powinno się uprościć struk-
tury organizacyjne i wprowadzić 
rzetelny system szacowania kosz-
tów działalności. Musi nastąpić 
wydłużenie rzeczywistego czasu 
pracy górników m.in. przez lepszą 
organizację pracy i szybkie dojście 
do miejsca pracy. Możliwa jest do-
browolna praca górników w soboty 
powodująca lepsze wykorzystanie 
czasu pracy maszyn i urządzeń. 

Konieczne są zmiany prawa gór-
niczego które wyeliminują zbędne 
zapisy generujące jedynie koszty i 
nie mające wpływu na bezpieczeń-
stwo pracy. 

Powinno się uporządkować 
handel węglem i dokonać analizy 
rynku dostaw maszyn i urządzeń 
oraz materiałów dla górnictwa 

(często dostarczane dla górnictwa 
materiały, urządzenia itd. są droż-
sze dla górnictwa aniżeli dla innych 
odbiorców i nie wynika to z wymo-
gów zachowania bezpieczeństwa 
pracy w górnictwie. 

Konieczne jest zapewnienie do-
raźnego finansowania górnictwa 
zanim nie zostanie wprowadzona 
strategia wieloletnia umożliwiają-
ca poprawę konkurencyjności na-
szego węgla. 

Należy dokonać audyt kopalń 
pod względem zasobów możliwych 
do wydobycia i dokonanych inwe-
stycji. 

Do tych trudnych zadań ko-
nieczne jest wykorzystanie Waszej 
wiedzy, doświadczenia i woli.

Być może uda się doprowadzić 
do sytuacji w której obok wielu 
podmiotów zarabiających na górni-
ctwie także górnictwo było w stanie 
zarobić na siebie! 

Po latach dekoniunktury przy-
chodzi koniunktura, zawsze tak 
było (ostatnio po roku 2002). Pod-
mioty zagraniczne (m.in. austra-
lijskie, kanadyjskie) chcą budować 
nowe kopalnie przecież nie z powo-
dów filantropijnych.   

nie brakuje przeciwników 
górnictwa, których zdaniem 
górnictwo jest branżą schył-
kową, nie pasującą do obrazu 
Śląska. jakie ma pan zdanie 
na ten temat?

Ano nie brakuje lecz uważam, 
że są to głównie ludzie….. niepełnie 
poinformowani. Oczywiście są kraje 
które nigdy nie eksploatowały węgla 
a ich mieszkańcy osiągnęli wysoki 
standard życia. Zadam pytanie czy 
Japonia, Korea Płd., Tajwan, Niem-
cy to kraje zacofane? A te pierwsze 
trzy kraje importują rocznie odpo-
wiednio 196/126/68/51 mln t węgla. 
USA wydobywają rocznie 904 mln t 
zaś Niemcy 191 mln t (kamiennego i 
brunatnego łącznie). 

Górnictwo to nie tylko węgiel, 
nasza cywilizacja nie może się oby-
wać bez surowców mineralnych 
które trzeba wydobywać metodami 
górniczymi. Jak ktoś odbył prze-
jażdżkę Pendolino (Gliwice i Zabrze 
na razie nie mają połączenia) to 
powinien wiedzieć, że to możliwe 
tylko dzięki górnictwu: korpus po-
ciągu z aluminium-rudy glinu czyli 
boksytu, drut jezdny z miedzi- ruda 
miedzi, szyny – ruda żelaza, szyby-
piaski szklarskie, i oczywiście na-
pęd czyli energia elektryczna która 
jest w Polsce wytwarzana w około 
90% z węgla itd. itp. Górnictwo jest 
zatem potrzebne.           

jak pan uważa - dlaczego 
wyborcy na Śląsku powin-
ni głosować na pana a nie na 

przedstawiciela innej partii 
lub innego ugrupowania?

Szanuję wszystkich, niezależ-
nie od ich poglądów. Ja zostaję 
przy swoich poglądach bardzo wy-
razistych lecz dam się przekonać 
innym siłą ich argumentów a nie 
argumentem siły. Moje wyobra-
żenia o polityce na pewno są zbyt 
idealistyczne lecz zapewniam, że 
nie wziąłem się znikąd czy z księ-
życa. Na swoją pozycję zawodo-
wą pracowałem ponad 40 lat, i to 
nie na skróty. Wykazałem się też 
zdolnościami organizacyjnymi 
które będę mógł wykorzystać w 
ewentualnej przyszłej działalności 
Senatu, który jest nazywany izbą 
refleksji. Powinno się w Senacie 
rozważać problemy strategiczne 
w perspektywie wybiegającej poza 
jedną kadencję. Uważam, że przed 

wszystkimi polskimi ugrupowa-
niami politycznymi powinien być 
tylko jeden cel jakim jest służba 
społeczeństwu a to oznacza m.in. 
poprawę losu najstarszego pokole-
nia, możliwość znalezienia godzi-
wej pracy i płacy dla każdego po-
śród nas, polepszenie warunków 
życia nas wszystkich aby młode 
pokolenie nas nie opuściło (a jeśli 
już to po zdobyciu doświadczeń 
powracało). To wymaga uczciwości 
i zgodności deklaracji z czynami. A 
rządy się zmieniają pewno tak jak 
zmiany jak zmiany koniunktury w 
gospodarce i życiu społecznym. A 
więc czas na dobrą zmianę, #damy 
radę.

Szczęść Boże!       

     - dziękuję za rozmowę 
   

   Rozmawiał Marek Szolc 

krystian karol Probierz – polski geolog i nauczyciel akademicki, profesor nauk tech-
nicznych, w latach 2002–2008 dziekan Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki 
Śląskiej. 
Pracował także w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla. Powoływany w skład rady 
naukowej Głównego Instytutu Górnictwa, komitetu Górnictwa oraz komitetu Zrów-
noważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej akademii Nauk, a także na 
przewodniczącego komisji Nauk Geologicznych PaN.
Odznaczony m.in. krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008) i Zło-
tym krzyżem Zasługi.
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Nazywam się Paweł kobyliński, urodziłem się w 1982 roku. 
Od urodzenia mieszkam w Gliwicach. Ukończyłem 
zarządzanie na akademii Ekonomicznej w katowicach 
oraz psychologie na Uniwersytecie Sląskim.
Jestem przedsiębiorcą. Od 10 lat zarządzam znana 
w regionie, a szczególnie w Gliwicach firma z branży 
dziecięcej - HH Poland S.a. stad wykorzystując swoje 
doświadczenie i wiedze w naturalny sposób chciałbym 
zająć się gospodarką.
Jako jedyny ruch, już teraz zrezygnowaliśmy 
z dotacji budżetowych. Cała nasza kampania jest 
finansowana tylko i wyłącznie z naszych własnych 
środków pochodzących z naszej pracy, a nie 
pieniędzy podatników, banków, czy 
innych instytucji.
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R E K L A M A

0 z miesi cznie

32 301 85 02 www.powszechna-skok.pl

  OPROCENTOWANIE OD 5,90% !!!     
PROWIZJA OD 0% NISKA RATA

POŻYCZKA W POWSZECHNEJ SKOK 
NA JESIENNO-ZIMOWE DNI

REPREZENTATYWNY PRZYKŁAD NA IV KWARTAŁ 2015 R. Całkowita kwota kredytu: 4.000,00 zł. Czas obowiązywania umowy: 24 m-ce. Oprocentowanie zmienne pożyczki: 8,90 % w stosunku rocznym. Jednorazowa prowizja: 6 % od całkowitej kwoty pożyczki. 
(RRSO): 16,22 %. Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta: 4.622,18 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi: 622,18 zł, na który składa się: suma odsetek do zapłaty: 382,18 zł i jednorazowa prowizja za udzielenie pożyczki płatna w dniu uruchomienia pożyczki: 
240,00 zł. Pożyczka wraz z należnymi odsetkami spłacana jest w 24, równych ratach miesięcznych (raty kapitałowe i malejące raty odsetkowe z tym, że ostatnia rata pożyczki jest ratą wyrównawczą). Najwyższa rata kapitałowo – odsetkowa wynosi 182,59 zł. Data 
sporządzenia informacji: 1 października 2015 r. Ostateczny całkowity koszt pożyczki oraz wymagane zabezpieczenia  uzależnione są od indywidualnej oceny wiarygodności kredytowej. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. 
Powyższe informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów k.c. (Dz.U.Nr 16, poz.93 ze zm.)

„Aktywny” i „skuteczny”?
Krzysztof Gadowski, poseł na Sejm RP reprezentujący Platformę Obywatelską, 
na swoich bilbordach przekonuje nas do siebie między innymi hasłem „Aktywny 
i skuteczny”. Poseł ten był sprawozdawcą sejmowym przygotowanego przez 
koalicję rządową projektu reformy górnictwa.
przyToczmy tu fragmenty wy-
powiedzi jednego z posłów opozy-
cji, które dobrze obrazują niektóre 
konsekwencje tego projektu:

„Otóż polski rząd stosuje w tej 
sprawie znany wszystkim, testowa-
ny wielokrotnie wariant, tak zwany 
wariant »na stoczniowca«. To zna-
czy z jednej strony »ble, ble, ble«, 
a z drugiej - ordynarna likwida-
cja. To jest mniej więcej tak, jak w 
tym powiedzeniu, że jak ręka boli, 
to odrąbiemy. Dokładnie tak samo 
jest w przypadku polskich kopalń. 
I powiem szczerze, że nie wiedzia-
łem, czy śmiać się, czy płakać, kiedy 
przedstawiciel Platformy Obywatel-
skiej Krzysztof Gadowski wszedł na 
mównicę i powiedział, że poprzed-
nia reforma, kiedy przy udziale by-
łego premiera pana Buzka zlikwi-
dowano 24 kopalnie, się powiodła. 
Tak? To zobaczmy. Bezrobocie w 
tych miastach po tej reformie: Sie-
mianowice Śląskie - 30%, Sosno-
wiec - 24,4%, Żory - 24%, Zabrze 
- 23% bezrobocia. Tak się powiodła 
ta reforma? (…) Pan poseł Gadowski 
mieszka na Śląsku, w Jastrzębiu-
Zdroju, w którym podpisano Po-
rozumienia Jastrzębskie. Górnicy 
wywalczyli wolność, z której korzy-
stamy zarówno ja, jak i pan poseł, 
a to zobowiązuje. Tu nawet władze 
PRL-u rozmawiały ze stroną spo-
łeczną, a obecne władze w nocy, bez 
konsultacji, wprowadzają ustawę o 
likwidacji kopalń”.

To słowa posła z naszego regio-
nu, z którymi nie sposób się nie 
zgodzić.

W czasie największego konfliktu 
w Jastrzębiu-Zdroju od czasu walki o 
niepodległość w latach 80-tych „ak-
tywny i skuteczny” poseł Gadowski 
zaszył się w swoim biurze i cierpli-
wie czekał na wynik strajku, będące-
go efektem polityki rządu, któremu 
przewodzi Platforma Obywatelska. 
Pomimo oficjalnej prośby strony 
społecznej, aby został mediatorem w 

Związkowcy 
chcą do Enei

sporze zbiorowym toczonym przed 
strajkiem, parlamentarzysta stwier-
dził, że nie widzi on możliwości 
pomocy w rozwiązaniu narastają-
cego konfliktu. Może nie miał nasz 
zapracowany poseł czasu dla górni-
ków, a może po prostu zabronili mu 
tego koledzy z rządu, tak usilnie po-
pierający Zagórowskiego? Podobnie 
zachował się zresztą w trakcie sporu 
zbiorowego podczas prywatyzacji. 
Zamiast zainteresować się przyczy-
nami coraz gorszej sytuacji JSW i 
problemami górniczych załóg, wolał 
publikować odezwy o jak najszybsze 
zakończenie sporów - wszak święty 
spokój jest przecież najważniejszy, 
a strzelanie do górników to tylko 
szczegóły.

Dzisiaj na górnictwie mści się 
strategia ośmiu lat nicnierobienia. 
Pseudoreformy pisane na kolanie 
w czasie, gdy już zarżnięto z preme-
dytacją górnictwo, to przysłowiowa 
musztarda po obiedzie. Jeżeli już 
nie chce pan poseł pomóc górni-
ctwu, to przynajmniej niech nie 
szkodzi.

W tym miejscu przypomnijmy 
jedno z poprzednich osiągnięć pana 
posła Gadowskiego (opublikowany 
w 2013 roku przez tygodnik Wprost 
tekst „Jak poseł PO lichwiarzy zapra-
szał”):

„Zapewne nie byłoby dziś boo-

mu lichwiarskich pożyczek, gdyby 
nie poseł Krzysztof Gadowski z 
PO, który trzy lata temu zabrał się 
za ulepszanie prawa. Pod hasłem 
wdrażania unijnych dyrektyw, 
zwiększania praw konsumentów 
i regulowania działalności spół-
dzielczych kas oszczędnościowo-
kredytowych przygotował on pro-
jekt nowych przepisów. Problem 
w tym, że z dokumentu opracowa-
nego w 2011 roku wypadł zapis o 
ograniczeniu opłat i prowizji do 5 
procent wartości kredytu. Ustawa 
weszła w życie w listopadzie 2011 
roku”.

Wygląda na to, że poseł z naszej 
ziemi popiera lobby lichwiarzy, za-
miast zająć się problemami ludzi 
biednych, którym nie wystarcza na 
podstawowe potrzeby i którzy czę-
sto są zmuszeni do korzystania z ta-
kich instytucji, bo bank biednemu 
nic nie pomoże.

„Skuteczność” na banerach i w 
Internecie, ślepe posłuszeństwo 
władzom swojej partii, działania w 
interesie różnych grób interesów, a 
nie w imieniu mieszkańców swoje-
go miasta i regionu - oto cała „ak-
tywność” naszego (?) posła Krzysz-
tofa Gadowskiego.

Reprezentatywne organizacje                           
związkowe JSW SA

Lw „boGdanka” Sa

cztery organizacje związkowe zrzeszające pracowników Lubelskie-
go Węgla (LW) „Bogdanka” SA poparły plan przejęcia Spółki przez 
koncern energetyczny Enea. Przypomnijmy, że 21 września br. Enea 
ogłosiła wezwanie na sprzedaż akcji LW „Bogdanka” SA. Koncern 
chce skupić do 66 procent udziałów w cenie 67,39 zł za akcję. Strona 
związkowa liczy, że przejście do Enei - właściciela elektrowni „Kozie-
nice” - ustabilizuje sytuację kopalni na rozchwianym rynku węgla.

W OPUBLIKOWANYM stanowisku 
związkowcy zwrócili uwagę, że „Bog-
danka” dostarcza węgiel kozienickiej 
elektrowni od początku swego istnienia. 
- Mamy nadzieję, że wejście w struktu-
ry dużego podmiotu energetycznego, 
jakim jest Enea S.a. która jest także 
100% właścicielem Elektrowni kozie-
nice, przyczyni się do poprawy bezpie-
czeństwa Bogdanki i jej Załogi. Cele po-
wyższe traktujemy, jako najważniejsze i 
zdecydowanie jesteśmy za wejściem w 
struktury Enea S.a. - zadeklarowali.

Pod stanowiskiem podpisali się 
szefowie zakładowych struktur czterech 
organizacji: NSZZ „Solidarność”, Związ-
ku Zawodowego Górników w Polsce, 
Związku Zawodowego „kadra” i Związku 
Zawodowego „Przeróbka”.

- Przez dłuższy czas nie zajmowali-
śmy stanowiska w tej sprawie. Chcieli-
śmy się najpierw spotkać z przedstawi-
cielami dotychczasowych akcjonariuszy, 
Rady Nadzorczej LW „Bogdanka” Sa 
oraz koncernu Enea - tłumaczy dotych-
czasową politykę informacyjną strony 
społecznej wiceprzewodniczący komi-
sji Zakładowej NSZZ „Solidarność” LW 
„Bogdanka” Sa adam Partyka. - Po tych 
spotkaniach uznaliśmy, że dużo bez-
pieczniej będzie nam - tak zakładowi, jak 
i pracownikom - w strukturach Enei, jed-
nej z największych grup energetycznych 
w Polsce. Rozmawialiśmy o planach na 
przyszłość. Nie tak dawno były przecież 
plany budowy bloku energetycznego w 
pobliżu naszej kopalni. Mam nadzieję, 
że teraz ten temat powróci. łatwiej nam 
też będzie dostarczać węgiel elektrocie-

płowniom, a im większa dywersyfikacja 
kierunków zbytu, tym dla kopalni bez-
pieczniej - dodaje.

Na tę chwilę struktura akcjonariatu 
LW „Bogdanka” Sa ma charakter roz-
proszony. Najwięcej udziałów - po kilka-
naście procent - mają w swoim portfelu 
OFE aviva BZ WBk i OFE Nationale-Ne-
derlanden.

Związkowcy nie obawiają się ewen-
tualnych konsekwencji wynikających ze 
zmiany właściciela kopalni. Podkreślają, 
że przejęcie przez Eneę będzie praktycz-
ną realizacją idei połączenia sektora wy-
dobywczego z energetycznym.

Zakładają też, że po objęciu więk-
szościowego pakietu akcji „Bogdanki” 
przez Eneę głośna sprawa wypowie-
dzenia wieloletniej umowy na dostawy 
węgla energetycznego zostanie szybko 
uregulowana, bo trudno sobie wyob-
razić, by koncern działał na niekorzyść 
własnej kopalni.

Trwające od 2 października zapisy 
na sprzedaż akcji miały się zakończyć 
16 października. Zostały jednak przedłu-
żone o 5 dni w związku z koniecznością 
uzyskania przez Eneę bezwarunkowej 
zgody Urzędu Ochrony konkurencji i 
konsumentów. drugim warunkiem sku-
tecznego przeprowadzenia transakcji 
jest odpowiednia liczba chętnych do 
sprzedaży udziałów.

Obowiązujący harmonogram wezwa-
nia zakłada, że nabycie akcji przez Eneę 
nastąpi 26 października, a do rozliczenia 
transakcji dojdzie 29 października.

MJ
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KRZYŻÓWKA

Rozwiązanie krzyżówki panoramicznej prosimy przesyłać na adres: Sekcja krajowa Górnictwa Węgla kamiennego NSZZ 
„Solidarność”, ul. Floriana 7, 40-286 katowice lub drogą mailową: redakcja@solidarnoscgornicza.org.pl

Wśród nadesłanych odpowiedzi wylosujemy nagrody. Miłej zabawy.

Rozwiązanie hasła w wrześniowej krzyżówce brzmi: Człowiek istota nieznana. Nagrody wylosowali: Elżbieta Erlich z Ryb-
nika oraz dawid kopiec z Jastrzębia-Zdrój. Gratulujemy. Nagrody prześlemy pocztą. 

Wystawmy 
im nasz 
rachunek!
Można odnieść wrażenie, że ING bank celowo dąży do upad-
łości finansowej JSW. Pomimo zawartego wcześniej poro-
zumienia ING bank wycofał się z wcześniejszych ustaleń i 
zażądał od zarządu JSW wcześniejszego wykupu obligacji 
na łączną kwotę 75 mln złotych wraz z odsetkami.

JSW KONdYCJA fINANSOWA SPÓŁKI 
ZAGROżONA PRZEZ ING BANK ŚLąSKI

OBLIGAcJE te zostały wyemito-
wane w ramach umowy Programu 
Emisji Obligacji na kwotę 700 mln 
złotych oraz 163, 75 mln dolarów, 
zawartej z bankiem PkO PB, BGŻ, 
ING oraz PZU FISaN BIZ – w dniu 
30 lipca 2014 roku. Jednak, co 
należy zdecydowanie podkreślić 
to właśnie postawa ING banku 
stwarza dla JSW największe za-
grożenie. 

Problemy JSW zaczęły się po 
zakupie kopalni knurów-Szczygło-
wice z rezerw finansowych spółki 
oraz sprzedaży bankowi ING obli-
gacji. dodatkowo okazuje się, że 
aby uzyskać ten kredyt na zakup 
tej kopalni, poprzedni zarząd JSW 
oddał pod zastaw kopalnie: „knu-
rów- Szczygłowice”, „Budryk” oraz 
„Pniówek”.

Trudno zrozumieć jak można 
było dokonać tak skandalicznie 
błędnych decyzji przy prognozach 
o utrzymaniu się niskich cen wę-
gla koksowego i energetycznego 
na rynkach światowych? Przecież 
nie trzeba mieć wykształcenia eko-
nomicznego, aby zrozumieć, że fir-
ma nie może pozbywać się rezerw 
finansowych, których nie można 
będzie uzupełnić ze względu na 
niskie ceny na rynku węgla. Takie 
działanie musi w konsekwencji 
doprowadzić  do utraty płynności 
finansowej. 

Tak, więc albo zarząd był prze-
konany o tym, że sami pracownicy 
JSW zgodzą się ponieść kolosalne 
wyrzeczenia w celu utrzymania 
miejsc pracy, albo zarząd miał za-
ufanie do wiceprezesa do spraw 
ekonomicznych, który zrezygnował 
ze stanowiska, aby jak się wydaje 

uciec przed odpowiedzialnością za 
błędne decyzje w sprawie sposobu 
sfinansowania zakupu kopalni knu-
rów – Szczygłowice przez JSW. Co 
ciekawe właśnie pod żądaniem ING 
Banku Śląskiego widnieje podpis 
Roberta kozłowskiego – byłego 
wiceprezesa JSW do spraw ekono-
micznych, o czym informuje portal 
bankier.pl.

dlatego warto się tutaj zastano-
wić czy kozłowski działał na rzecz 
JSW czy też w interesie ING banku? 
Może więc będzie tutaj potrzebna 
kontrola NIk, aby to ustalić.

Jeśli chodzi o postawę domi-
nującego właściciela, jakim jest 
Skarb Państwa to po raz kolejny 
mamy tutaj do czynienia z bra-
kiem nie tylko reakcji w sytuacji 
tak kryzysowej, ale nawet brakiem 
jakiegokolwiek zainteresowania 
sytuacją panującą w tej spółce. 
Panowie są, więc tak bardzo zain-
teresowani wyborami, że udają, iż 
nic się złego nie dzieje.

Mam nadzieję, że górniczy wy-
borcy o tym będą pamiętali jesienią 
i wystawią odpowiedni rachunek 
administrującej koalicji PO-PSL. 
Wydaje się, że tylko PiS może ura-
tować polskie górnictwo!!!

Poza tym odpowiedni rachu-
nek należy też wystawić samemu 
ING Bankowi Śląskiemu. I tutaj 
zwracamy się z gorącym apelem 
do Wszystkich pracowników JSW 
mających depozyty w tym banku o 
wycofanie wszystkich oszczędno-
ści z tego banku i przeniesienie ich 
do polskich banków, które wspie-
rają rozwój gospodarczy tego kra-
ju. Takie właśnie działanie jest w 
naszym wspólnym interesie!!!
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