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którego prawdopodob-
nie dojdzie pod koniec 

lutego.

Ekspresowe dobijanie
       „PIEKARY” W strukturach Kompanii Węglowa czy poza?

Związki zawodowe: program 
naprawczy lepszy od inwestora

Węglokoks, czołowy polski eksporter węgla złożył Kompanii Węglowej propozycję 
powołania na bazie KWK „Piekary” spółki celowej, do której Węglokoks wniósłby kapitał 
na inwestycje i udostępnienie pokładów węgla. Pomysł powstania spółki na bazie 
majątku KWK „Piekary”  nie spodobał się związkowcom z „Piekar”.

- Obawiamy się, że nowy właściciel nie będzie potrzebował załogi liczącej ponad 
2800 pracowników. Istnieje niebezpieczeństwo, że wyodrębnienie kopalni ze struktur 
Kompanii Węglowej mogłoby spowodować zwolnienia nawet 1500 osób – twi-
erdzi Krzysztof Duda, szef zakładowej „Solidarności”. – Dlatego żądamy po-
zostawienia naszej spółki w strukturach Kompanii Węglowej, gdyż to poz-
woli załagodzić ewentualne 
skutki prowadzenia programu naprawczego, o który się dopominamy. Mamy 
świadomość kosztów związanych z realizacją takiego programu, ale zdecy-
dowanie bezpieczniej byłoby go realizować w dużej strukturze niż w małym 
podmiocie. Zanim ktokolwiek przekona nas do tego, że spółka celowa jest 
koniecznością niech udowodni, że program naprawczy w ramach Kompanii 
jest skazany na niepowodzenie.

Pracownicy kopalni „Brzeszcze” protestują przeciwko wybudowaniu drogi ekspresowej S1 na te-
renie pól wydobywczych zakładu. Ich zdaniem ta inwestycja może oznaczać likwidację kopalni           
i utratę tysięcy miejsc pracy. „Solidarność” wraz z pozostałymi związkami zawodowymi powołała 
komitet obrony kopalni, który zbiera podpisy pod apelem do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad.



�

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

REDAKTOR NACZELNY: KRZYSZTOF LEŚNIOWSKI

REDAKCJA: Marek JURKOWSKI, Jacek SROKOWSKI

KOLEGIUM PROGRAMOWE: Roman BRUDZIŃSKI,

Marek OSTROWSKI

DRUK: Polskapresse sp. z o.o. Sosnowiec
NAKłAD: 50 000 egz.

e-mail: redakcja@solidarnoscgornicza.org.pl

Materiałów nie zamówionych (tekstów, zdjęć, doku-
mentów) redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie 
prawo skracania i adiustacji tekstów oraz listów. Za 
treść ogłoszeń reklamowych redakcja nie odpowiada

fakty i opinie
komentarz

Jarosław
Grzesik

Kandydat na premiera z wizytą w Jastrzębiu
Profesor Piotr Gliński, kandydat na premiera „rządu technicznego” Prawa i Sprawiedliwości gościł w piątek, 
18 stycznia w Jastrzębiu-Zdroju. W trakcie wizyty prof. Gliński spotkał się ze związkowcami Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej. W trakcie spotkania gość pytał o kwestie związane z rynkiem węgla koksującego: techno-
logiach wydobycia czy konkurencji na rynku. Nie mogło także zabraknąć tematu prywatyzacji Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej. Gość podkreślił, że ewentualna prywatyzacja nie może odbyć się kosztem utraty przez Skarb 
Państwa pakietu kontrolnego nad spółką.

Powiedzmy 
rządowi „stop”
REFERENDA w sprawie przystąpienia 
do generalnego strajku solidarnościo-
wego w branży górniczej już za nami. 
Byłem pewien, że górnicy pójdą do re-
ferendum i zagłosują za przystąpieniem 
do strajku, bo wiedzą, że od dobrej kon-
dycji innych branż zależy los kopalń i ich 
samych.

Zapowiedź zwolnienia 1450 pra-
cowników Fiat Auto Poland i prognozy 
mówiące o redukcji zatrudnienia w po-
nad 500 firmach sprawiają, że mniejsze 
zapotrzebowanie na energię, a - tym 
samym - na węgiel ze strony elektro-
wni, jest przesądzone. Duża w tym wina 
rządu, który nie reagował na związkowe 
ostrzeżenia sprzed wielu miesięcy i nie 
podjął żadnych działań na rzecz rato-
wania tych miejsc pracy, chociażby w 
Fiat Auto Poland. Działania ratunkowe 
w przemyśle motoryzacyjnym podej-
mowały wtedy inne rządy, amerykański 
czy niemiecki, ułatwiając zakup no-
wych samochodów poprzez dopłaty, co 
pobudziło rynek i umożliwiło fabrykom 
utrzymanie zatrudnienia. Tam wiedzą, 
że utrzymywanie miejsc pracy, nawet 
kosztem specjalnych dopłat, jest tańsze 
niż wypłacanie świadczeń socjalnych 
zwolnionym pracownikom. 

Oprócz zapotrzebowania na węgiel 
ze strony innych gałęzi gospodarki eu-
ropejskie górnictwo zmagać się musi 
dodatkowo z zapisami Pakietu Klima-
tycznego. W tak trudnej sytuacji dodat-
kowe opłaty, którymi Unia Europejska 
obciąża węgiel i energię produkowaną 
z tego surowca, mogą całkowicie roz-
łożyć sektor. Ceny energii już w tym 
roku wzrosną o 30 procent, a ciepła 
- o ponad 20 procent. Nie trzeba chy-
ba tłumaczyć, że to podniesie koszty 
funkcjonowania firm korzystających 
z prądu produkowanego przez elek-
trownie węglowe na terenie Unii Euro-
pejskiej. Przedsiębiorcy zaczną prze-
nosić produkcję poza Unię, gdzie nikt 
podobnych pomysłów nie wprowadza 
w życie. Tutaj również polscy politycy 
nie stanęli na wysokości zadania, przez 
długi czas akceptując antywęglowe po-
mysły Brukseli, a jedyną grupą, która 
od sześciu lat protestowała przeciwko 
Pakietowi byli związkowcy, głównie z 
„Solidarności”. Ten rząd naprawdę nie 
zrobił nic dla Śląska i dla górnictwa, a 
swoją biernością zaszkodził i regionowi, 
i branży - dodaje.

Górnicze obawy podsycają politycy 
partii rządzącej, którzy od kilku mie-
sięcy informują o pracach nad reformą 
górniczego systemu emerytalnego. Z 
jednej strony komunikat jest czytelny 
- zmiany w systemie będą, bo tak za-
powiedział premier. Ale z drugiej nikt nie 
chce powiedzieć, na czym mają polegać 
i kogo będą dotyczyć. Dotychczasowa 
polityka gabinetu premiera Donalda 
Tuska każe wątpić, czy zmiany te będą 
korzystne dla kogokolwiek, można za to 
podejrzewać, że jedynym skutkiem ich 
wprowadzenia będzie chaos. W robieniu 
bałaganu politycy Platformy Obywatel-
skiej są naprawdę dobrzy, czego do-
świadczyliśmy ostatnio na kolei. I albo 
powiemy temu wszystkiemu „stop”, 
albo sami będziemy sobie winni.

Piechociński zaprasza do rozmów

Nie mam gotowej recepty na 
uzdrowienie sytuacji polskiego górni-
ctwa, musiałbym poznać szczegółowo 
jego problemy. Jednak jedyną receptą 
na bolączki kopalń nie może być pry-
watyzacja, zwłaszcza taka, z której ko-
rzyści osiąga jedynie budżet państwa a 
nie prywatyzowane spółki – zauważył 
prof. Gliński. - Jeśli zaś rząd planuje 
dalszą prywatyzację spółek węglo-
wych w oparciu o powołaną właśnie 
spółkę Inwestycje Rozwojowe istnieje 
zagrożenie, że pieniądze z prywaty-
zacji zamiast zasilić branżę górniczą, 

jej rozwój, zasilą zupełnie inne cele. 
Pół biedy, gdyby chodziło o projekty 
energetyczne, bo można byłoby je 
jakoś wpisać w rozwój branży węglo-
wej. Nie wiem jednak do końca jakie 
są zamiary obecnego rządu, gdyż 
opinia publiczna nie jest informowana 
o szczegółach programu „Inwestycje 
Polskie”, a jak wiemy diabeł tkwi w 
szczegółach. Możemy się wszystkie-
go spodziewać.

Wizyta prof. Glińskiego zbiegła się 
przypadkiem z referendum w Jastrzęb-
skiej Spółce Węglowej na temat przy-
łączenia się jej pracowników do strajku 
solidarnościowego. 

- Podtrzymywanie miejsc pracy po-
przez ich subsydiowanie jest znacznie 
tańsze niż likwidowanie miejsc pracy, 
a następnie ich odtwarzanie. Postulat 
związkowców skierowany do rządu jest 
zatem najbardziej racjonalny w sytuacji 
kryzysu i powiększającego się bezro-
bocia – ocenił prof. Gliński. 

Wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński spot-
ka się 30 stycznia w Katowicach z przedstawicielami Między-
związkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego. W tym 
samym dniu zaplanowane ma także spotkanie z węglowymi 
menedżerami.  

Spotkanie jest oczywiście istotne w kon-
tekście planowanego generalnego strajku 
solidarnościowego, gdyż będzie to właściwie 
pierwsza okazja do rozmów z przedstawicie-
lem strony rządowej tak wysokiego szczebla 
na temat postulatów związkowych. Pobyt 
wicepremiera Piechocińskiego na Śląsku jest 
nie mniej ważny dla przedstawicieli bran-
ży górniczej, gdyż to ministrowi gospodarki 
podlegają spółki węglowe, a problemów wo-
kół węgla z każdym dniem narasta.

Wśród górniczych menadżerów emocje 
sięgają zenitu, gdyż nikt nie może być pewien 
swego, zwłaszcza kiedy pojawiła się plotka, że 
Piechociński będzie wycinał ludzi Pawlaka.  

– Nikogo nie zamierzam zwalniać! Nie 
przyniosłem w teczce gotowych głów swoich 
nominatów. Zarządy spółek węglowych do-
stały konkretne zadania i cele, czyli reduk-
cję kosztów pozapłacowych w tym roku  o 5 
proc. – powiedział na łamach „Rzeczpospo-
litej” Janusz Piechociński. – Zasada jest pro-
sta: kto tych warunków nie spełnia, wypada z 
gry. Dodatkowe zasady, które wprowadzam, 
dotyczą takich sytuacji, aby jeden człowiek 
zasiadał w jednej radzie nadzorczej. Wszyst-
ko musi być przejrzyste – dodaje.

Oczywiście każdy z prezesów deklaruje 5-
procentową redukcję kosztów, a nawet i wyż-
szą, zdając sobie jednocześnie sprawę z tego, 
że będzie to szalenie trudne, bo nie dość, że 
ceny u dostawców nie spadają to jeszcze po 
cichu mówi się o pewnych wzrostach np. na 
wyroby stalowe. 

Piechociński wypowiadając się na temat 
górnictwa, mimo, że stara się warzyć słowa, 
czasami gada od rzeczy, choćby na temat 7-
dniowego czasu pracy w górnictwie. Co z 
tego, że górnicy będą fedrować świątek-pią-
tek, skoro wydobytego węgla nie da się prze-
robić – infrastruktura techniczna zakładów 
przeróbki mechanicznej tego najzwyczajniej 
nie przeje, nie mówiąc o reszcie sprzętu do-
łowego. A już chyba wszystkich Piechociński 
rozbawił, mówiąc, że zwalnianych pracow-
ników tyskiego Fiata przyjmować będą ko-

palnie. Zarządy spółek kombinują dziś jak 
tu ciąć zatrudnienie, a ich właściciel pod-
suwa im armię ludzi. Ale co najbardziej za-
bawne na pytanie jednej z dziennikarek w 
tymże temacie prezesi powiedzieli zgodnie, 
że jest to temat warty rozważenia (sic!). 

Jest jeszcze jeden temat, na który z kolei 
związkowcy liczą uzyskać odpowiedź. Cho-
dzi mianowicie o emerytury górnicze. Pie-
chociński, pytany niedawno w RMF FM o to, 
czy daje „zielone światło” dla przygotowanej 
przez ministra pracy reformy emerytur gór-
niczych, powiedział, że wspiera ten projekt. 
Zapowiedział też, że projekt jest w konsulta-
cjach społecznych. Problem jednak w tym, 
że związkowcy nie poznali dotąd żadnych 
szczegółów planowanych zmian w systemie 
emerytur górniczych. Niedawno otrzyma-
li za to pismo z Ministerstwa Gospodarki, 
w którym resort prosi ich o przedstawienie 
wykazu stanowisk pracy w górnictwie, któ-
re ich zdaniem powinny być uznane za pracę 
pod ziemią. Odpowiedź central związkowych 
(publikujemy ją obok) jasno wskazuje, że wy-
kaz taki już obowiązuje i nie ma potrzeby, 
by go zmieniać. Rozmowy z wicepremierem 
Piechocińskim zapowiadają się zatem bardzo 
ciekawie.

 jac
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Strajk praktycznie przesądzony!
Kończą się powoli referenda dotyczące udziału w generalnym strajku solidarnościowym w województwie śląskim. Górnicy 
gremialnie opowiedzieli się za udziałem w strajku, do którego prawdopodobnie dojdzie pod koniec lutego.

Szef śląsko-dąbrowskiej 
„Solidarności” Dominik Ko-
lorz ocenia prawdopodobień-
stwo przeprowadzenia straj-
ku na 90 procent.

- Nie robimy strajku 
dla samego strajku. Jeżeli 
odbędą się rozmowy i doj-
dzie do porozumienia, np. 
do końca pierwszej dekady 
lutego, to oczywiście straj-
ku nie będzie. Gdy jednak 
wyczujemy pozoranctwo ze 
strony przedstawicieli rzą-
du, strajk okaże się nieunik-
niony. (...) A jak zdecyduje-
my się stanąć, to stanie cały 
Śląsk – podkreśla Kolorz.

Zdaniem szefa śląsko-
dąbrowskiej „Solidarności” 
sytuacja Fiata pokazuje, że 
nie można dłużej czekać. 
– Jeżeli ktoś myśli, że kon-
dycja jego zakładu jest przy-
zwoita, bo nie zwalniają i 
dali jeszcze jakieś podwyż-
ki, to się myli, bo wszystko 
zaczyna się sypać. Zaczęło 
się od Fiata, za chwilę źle 
zacznie się dziać w firmach 
kooperujących, potem fala 
zwolnień zaleje najprawdo-
podobniej stalownie, w koń-
cu huty, energetykę itd. 

Potwierdzają to już 
zresztą wyniki makroekono-
miczne. Jak podaje Główny 
Urząd Statystyczny, „po wy-
eliminowaniu wpływu czyn-
ników o charakterze sezono-
wym produkcja sprzedana 
przemysłu ukształtowała się 

na poziomie o 5,1 proc. niż-
szym niż w analogicznym 
miesiącu 2011 r. i o 1,9 proc. 
niższym w porównaniu z li-
stopadem 2012 r.”.

Z danych GUS wynika 
poza tym, że w stosunku do 
grudnia 2011 roku spadek 
produkcji odnotowano w 
30 na 34 działy przemysłu 
- między innymi w produk-
cji wyrobów z pozostałych 
mineralnych surowców nie-
metalicznych – o 25,0 proc., 
mebli – o 22,6 proc., pojaz-
dów samochodowych, przy-
czep i naczep – o 22,2 proc., 
komputerów, wyrobów 
elektronicznych i optycz-
nych – o 19,3 proc., maszyn 
i urządzeń – o 14,6 proc., 
metali – o 14,5 proc., wyro-
bów z metali – o 14,4 proc., 
wyrobów z gumy i tworzyw 
sztucznych – o 11,8 proc., 
koksu i produktów rafinacji 
ropy naftowej – o 10,6 proc., 
chemikaliów i wyrobów che-
micznych – o 8,1 proc. oraz 
artykułów spożywczych – o 
4,7 proc.” - czytamy w ko-
munikacie GUS.

Nic też nie zapowiada, że 
sytuacja ta ulegnie poprawie 
w najbliższych miesiącach. 
Nie ma już wątpliwości, że 
kryzys gospodarczy odbija 
się na sytuacji firm sektora 
górnictwa węgla kamien-
nego. Jak szacują eksperci 
rynkowi nawet o 1 mln ton 
mniej czarnego złota mogą 

wyprodukować w tym roku 
polskie kopalnie węgla ka-
miennego. Zapotrzebowanie 
na surowiec energetyczny 
może wrócić najwcześniej 
w połowie 2013 r., a na kok-
sujący jeszcze później. Poza 
tym kopalnie muszą znaleźć 
chętnych na 8 mln ton nie-
sprzedanego w 2012 r. wę-
gla, wartego ok. 25 mld zł. 
A drugie tyle zapasów mają 
elektrownie, które wywie-
rają coraz większy nacisk 
na obniżkę cen węgla. Dziś 
kopalnie sprzedają węgiel 
elektrowniom w cenie ok. 
12,5 zł za MJ/kg. Spółki 
energetyczne chciałyby ob-
niżki nawet poniżej 10 zł 
za wspomnianą jednostkę 
energii zawartej w węglu.

- Jeżeli w roku 2013 nie 
będziemy w stanie zapano-
wać nad negatywnymi zja-
wiskami, to będzie ciężko, 
nie da się nadal utrzymać 
tak wysokich cen węgla 
- mówił pod koniec ubie-
głego roku podczas jednej 
z konferencji branżowych 
prof. Maciej Kaliski, prze-
wodniczący Rady Nadzor-
czej Kompanii Węglowej. 
- Trzeba zmierzać w kierun-
ku zwiększenia wydajności, 
zwiększenia umaszynowie-
nia kopalń. 

Co to oznacza? W istocie 
ograniczenie zatrudnienia 
w kopalniach. 

Dominik Kolorz nie ma 

wątpliwości, iż w obliczu 
kryzysu gospodarczego na-
leży oczekiwać większej ak-
tywności rządu w obszarze 
polityki gospodarczej.

 - Możemy brać przykład 
z Niemiec i Francji, które 
subsydiowały miejsca pracy. 
Wiemy przecież, że pomoc 
publiczna jest udzielana 
nawet w najbardziej liberal-
nej gospodarce świata, jaką 
pozostaje gospodarka USA. 
Szczególnie wspierano tam 
motoryzację i sektor pali-
wowo-energetyczny. Pod-
kreślamy, że są pieniądze na 
subsydiowanie miejsc pracy 
w firmach, które na skutek 
kryzysu wpadły w tarapaty, 
bo przecież wszyscy płacą na 
Fundusz Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych. 
Tam jest ponad 7,5 mld zł i 
trzeba stworzyć tylko odpo-
wiedni system, który pozwo-
li na subsydiowanie miejsc 
pracy. To rozwiązanie zde-
cydowanie bardziej korzyst-
ne niż utrata na Śląsku np. 
100 tys. miejsc pracy. Wte-
dy stracimy podwójnie, bo 
zmniejszy się konsumpcja 
wewnętrzna w kraju.

Problem jednak w tym, 
że rząd Donalda Tuska nie 
widzi takiej potrzeby stąd 
strajk - jako najważniejsza 
oręż związkowa - wydaje się 
być przesądzony.

Jacek Srokowski

Połączyła ich bierność rządu
Sprzeciw wobec polityki rządu premiera Donalda Tuska w ob-

liczu nawarstwiających się problemów regionu połączył pięć organ-
izacji związkowych: NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolskie Porozum-
ienie Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych, Wolny 
Związek Zawodowy „Sierpień 80” i Związek Zawodowy „Kontra”. 23 
października ub. r. utworzyły one Międzyzwiązkowy Komitet Protesta-
cyjno-Strajkowy, który domaga się:

- stworzenia osłonowego systemu regulacji finansowych oraz 
ulg podatkowych dla przedsiębiorstw utrzymujących zatrudnienie 
w okresie niezawinionego przestoju produkcyjnego (chodzi o to, aby 
przedsiębiorstwa nie zwalniały ludzi i nie likwidowały miejsc pracy w 
czasie kryzysu, tylko razem z rządem płaciły postojowe),

- wprowadzenia systemu rekompensat dla przedsiębiorstw objętych 
skutkami Pakietu Klimatycznego (chodzi o to, aby rząd wspierał 
przedsiębiorstwa, które wykańcza zbyt drogi prąd, bo inaczej te zakłady 
i miejsca pracy zostaną przeniesione za wschodnią granicę),

- ograniczenia stosowania tzw. umów śmieciowych (chodzi o to, 
aby ludzie mieli stałą i stabilną pracę, aby mogli odkładać na emery-
tury),

- likwidacji centralnie zarządzanego Narodowego Funduszu Zdrowia 
(chodzi o to, aby nasze składki trafiały na leczenie pacjentów w naszym 
regionie, a nie były przejadane przez urzędników w Warszawie),

- utrzymania rozwiązań emerytalnych, przysługujących pracown-
ikom zatrudnionym w warunkach szczególnych i szczególnym charak-
terze (chodzi o utrzymanie emerytur pomostowych na wcześniejszych, 
sprawiedliwych zasadach, aby ludzie przed emeryturą nie trafiali na 
bruk bez środków do życia),

- zaprzestania likwidacji szkół i zaprzestania przerzucania finan-
sowania szkolnictwa publicznego na samorządy.

Decyzję o przystąpieniu do strajku podejmują sami pracownicy. W 
związku z tym, że polskie prawo nie przewiduje możliwości organizacji 
strajku przeciwko polityce rządu, formalnie referenda dotyczą udziału w 
strajku solidarnościowym z pracownikami sądownictwa, będącymi w 
sporze zbiorowym, a nie mogącymi podjąć czynnej akcji protestacyjnej. 
Pozytywna odpowiedź większości głosujących na pytanie dotyczące 
udziału w strajku (przy ponad 50-procentowej frekwencji) pozwoli 
na przeprowadzenie legalnej akcji przypominającej strajk generalny, 
trwającej jednak nie dłużej niż 4 godziny.
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Związki zawodowe: program 
naprawczy lepszy od inwestora

ZG „PIEKARY” W strukturach Kompanii Węglowa czy poza?

Stanowisko 
związkowe
Publikujemy pełną treść pisma, jaką międzyzakładowa 
organizacja związkowa NSZZ „Solidarność” w 
ZG „Piekary” skierowała do Joanny Strzelec-
Łobodzińskiej, prezes Kompanii Węglowej: 

„Po spotkaniu z Zarządem Kompani Węglowej w dniu 3 stycznia, 
jesteśmy głęboko zaniepokojeni stanowiskiem nam przedstawionym, w 
którym to planuje się zbycie kopalni Piekary nie podejmując przy tym 
żadnych starań, by naszą kopalnię ratować i utrzymać w strukturach 
Kompani. Widząc zagrożenie dla istnienia kopalni, a przede wszystkim 
dla załogi, związki zawodowe działające w KWK Piekary domagają się 
opracowania i wprowadzenia stosownego planu naprawczego, mającego 
na celu poprawę wyniku finansowego kopalni zaplanowanego na rok 
2013 i na lata następne. Oferujemy udział w opracowaniu takiego planu. 
Wierzymy, że można rok 2013 zakończyć wynikiem dużo lepszym niż 
przedstawiają to założenia przyjęte Kompanię Węglową. Z naszej strony 
gwarantujemy współpracę z dyrekcją kopalni jak i z zarządem Kom-
pani Węglowej, w tym temacie. Mamy nadzieję, że Pani prezes mając 
na względzie dobro naszej kopalni, a zwłaszcza załogi, rozważy naszą 
prośbę i da szansę na uratowanie kopalni

Zbycie kopalni, pozbywanie się majątku, to nie jest przecież jedyne 
lekarstwo na problemy, jakie czekają Kompanię Węglową w najbliższym 
czasie, w związku z trudną sytuacją w naszej Ojczyźnie. Uważamy, że 
decyzje w zarządzaniu Kompanią Węglową podejmowane do tej pory 
przez Panią prezes były zawsze przemyślane i mądre. Załoga KWK 
Piekary z nadzieją oczekuje od Pani prezes pozytywnych decyzji, tak-
ich, żebyśmy dalej mogli pracować w strukturach Kompani Węglowej” 
- czytamy w liście”.

Węglokoks, czołowy polski eksporter węgla złożył Kompanii Węglowej propozycję powołania na bazie KWK 
„Piekary” spółki celowej, do której Węglokoks wniósłby kapitał na inwestycje i udostępnienie pokładów wę-
gla. Pomysł powstania spółki na bazie majątku KWK „Piekary” nie spodobał się związkowcom z „Piekar”.

KWK „Piekary” to obecnie naj-
mniejsza, biorąc pod uwagę wy-
dobycie z kopalń w strukturach 
Kompanii Węglowej. Wydoby-
cie planowane na bieżący rok 
wynosi zaledwie nieco ponad 4 
tys. ton na dobę. Kopalnia za-
trudnia ok. 2800 pracowników.                                                                                 
KWK  „Piekary”  jest  kopalnią  
powstałą  w  oparciu  o  złoża  wę-
gla  kamiennego  zlikwidowanych  
kopalń  „Andaluzja”,  „Rozbark”  i  
„Julian”.  Główne pola eksploatacji 
skupione są wokół filarów ochron-
nych dwóch pierwszych kopalń, od-
dalonych spory kawałek od szybów 
wydobywczych. Tak  wytworzony  
układ  technologiczny cechuje  się  
długimi,  wynoszącymi  nawet 7  
kilometrów  drogami  transporto-
wymi: materiałów,  urobku  oraz  
załogi.  

- I to jest główna przyczyna, że 

kopalnia już od sześciu lat przynosi 
straty – przyznaje Krzysztof Duda, 
szef zakładowej Solidarności. – W 
pierwszych latach funkcjonowania 
Kompanii Węglowej przynosiliśmy 
spółce niemałe zyski. Te jednak 
nie trafiały do nas. Brak inwesty-
cji, szczególnie w zakresie nowo-
czesnego sprzętu transportowego 
musi przekładać się na nasze słabe 
wyniki. Nie może być inaczej skoro 
blisko połowę dniówki pracowni-
cy tracą na pokonywaniu drogi do 
miejsca pracy. 

Według szacunkowych wyliczeń  
zeszłoroczna strata może wynieść 
ok. 70 mln zł. Gorzej, że planowany 
deficyt  w 2013 r., według projektu 
planu techniczno-ekonomicznego 
ma sięgnąć już 120 mln zł. 

- Co jest dziwne w tej sytuacji, 
przez ostatnie lata, kiedy to za-
częliśmy generować straty Kom-

pania Węglowa nie zażądała  od 
dyrekcji naszej kopalni programu 
naprawczego ani też sama nie za-
proponowała takiego programu. 
Zwróciliśmy na to uwagę podczas 
niedawnego spotkania z przedsta-
wicielami zarządu Kompanii Wę-
glowej. W odpowiedzi usłyszeliśmy 
tylko, że takich programów napraw-
czych wymagałyby przynajmniej 6 
kopalń w spółce. 

W Kompanii Węglowej nikt tego 
oficjalnie nie przyzna, ale proble-
mem „Piekar” jest schyłkowe złoże. 
Po  wygaśnięciu  aktualnie  posia-
danych koncesji,  to  jest  po  roku  
2017,  do  sczerpania  pozostanie  
około  13,7  miliona  ton zasobów  
operatywnych.  W  związku  z  po-
wyższym  kopalnia  zamierza  wy-
stąpić o  przedłużenie  dotychcza-
sowych  koncesji  do  2030  roku. 
Związkowcy z „Piekar” wołając o 
program naprawczy dla swojej ko-
palni przywołują przykład kopalni 
„Halemba-Wirek”, gdzie wprowa-
dzony program przyniósł pożądane 
efekty – kopalnia zaczęła wycho-
dzić na prostą. Tyle, że jak wskazują 
nasi rozmówcy w spółce, w „Halem-
bę-Wirek” warto było inwestować, 
gdyż kopalnia ma potężne zasoby 
węgla, czego „Piekarom”, niestety, 
brakuje. Dlatego propozycję Węglo-
koksu przyjęto w Kompanii Węglo-
wej z otwartymi ramionami, choć 
oficjalnie spółka prowadzi analizy 
opłacalności wspólnego przedsię-
wzięcia i zapewnia słowami rzeczni-
ka prasowego, iż nie ma absolutnie 
mowy o sprzedaży zorganizowanej 
części majątku. Wspomniane ana-
lizy mogą potrwać kilka tygodni 
– usłyszeliśmy w spółce.

Pytanie, dlaczego Węglokoks 
jest tak bardzo zainteresowany 
kopalnią z Piekar Śląskich? Otóż, 
przedstawiciele zarządu Węglo-
koksu sygnalizują już od dłuższego 
czasu chęć zaangażowania się w 
bezpośrednie wydobycie węgla. W 
przeszłości rozważano m.in. połą-
czenie z Katowickim Holdingiem 
Węglowym, do realizacji tego po-
mysłu jednak nie doszło.  Budują-
cy wokół siebie grupę kapitałową 
Węglokoks kupił w minionym roku 
wiele aktywów od Kompanii Wę-
glowej - większościowy pakiet ak-
cji Huty Łabędy i Węglozbytu oraz 
większościowe udziały w Nadwi-
ślańskiej Spółce Energetycznej, a 
także Zakład Wzbogacania Węgla 
Julian w Piekarach Śląskich, sąsia-
dujący z KWK „Piekary”. Przyszłość 
ZWW „Julian” jest ściśle związana 
z przyszłością KWK „Piekary”. W 
Węglokoksie panuje przekonanie, 

iż doinwestowane „Piekary” mogą 
przez kilkanaście lat funkcjono-
wać z powodzeniem dostarczając 
do ZWW „Julian” wysokiej jakości 
węgiel opałowy, który bez najmniej-
szych trudności jest zbywalny, w 
przeciwieństwie do wielu innych 
węgli energetycznych.

Jednak związkowcy w ZG „Pie-
kary” nie kryją się z obawami, iż in-
westor będzie chciał szybko wypro-
wadzić kopalnię na prostą kosztem 
społecznym, twierdząc , że innej 
drogi po prostu nie ma.

- Obawiamy się, że nowy 
właściciel nie będzie potrzebo-
wał załogi liczącej ponad 2800 
pracowników. Istnieje niebez-
pieczeństwo, że wyodrębnienie 
kopalni ze struktur Kompanii 
Węglowej mogłoby spowodować 

zwolnienia nawet 1500 osób – 
twierdzi Duda. – Dlatego żądamy 
pozostawienia naszej kopalni w 
strukturach Kompanii Węglowej, 
gdyż to pozwoli załagodzić ewen-
tualne skutki prowadzenia pro-
gramu naprawczego, o który się 
dopominamy. Mamy świadomość 
kosztów związanych z realizacją 
takiego programu, ale zdecydo-
wanie bezpieczniej byłoby go re-
alizować w dużej strukturze niż 
w małym podmiocie. Zanim kto-
kolwiek przekona nas do tego, że 
spółka celowa jest koniecznością 
niech udowodni, że program na-
prawczy w ramach Kompanii jest 
skazany na niepowodzenie.

Jacek Srokowski

Zanim ktokolwiek przekona nas do tego, że spółka celowa jest koniecznością niech 
udowodni, że program naprawczy w ramach Kompanii jest skazany na niepowodze-
nie - przekonuje Krzysztof Duda.
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„BRZESZCZE” pracownicy kopalni protestują przeciw niekorzystnym wariantom trasy S1

Ekspresowe dobijanie

Pracownicy kopalni „Brzeszcze” protestują przeciwko wybudowaniu drogi ekspresowej S1 na 
terenie pól wydobywczych zakładu. Ich zdaniem ta inwestycja może oznaczać likwidację ko-
palni i utratę tysięcy miejsc pracy. „Solidarność” wraz z pozostałymi związkami zawodowymi 
powołała komitet obrony kopalni, który zbierają podpisy pod apelem do Generalnej Dyrekcji 
Dróg krajowych i Autostrad.

W SKRÓCIE

HOLDING

Idą pod prąd
KATOWIcKI Holding Węglowy, który 
wydobył w ubiegłym roku niespełna 
12 mln ton węgla, czyli ok. 800 tys. 
ton mniej niż zakładano na początku 
roku (Zysk netto - według wstępnych 
szacunków - wyniósł ok. 52 mln zł) 
mierzy daleko. Holding opracował dwa 
warianty budowy elektrowni, która 
spalałaby gorsze, trudno zbywalne ga-
tunki węgla. Pierwszy wariant przewi-
duje budowę elektrowni o mocy 40-60 
megawatów, drugi - o mocy 50 MW, 
ale wytwarzającą jednocześnie ciepło. 
W najbliższych miesiącach wybrany 
zostanie najbardziej optymalny wa-
riant, a następnie rozpoczną się prace 
projektowe oraz działania na rzecz zor-
ganizowania finansowania i realizacji 
inwestycji.

Elektrownia ma powstać w rejonie 
„Boże Dary” w Katowicach-Kostuch-
nie. To część kopalni Murcki-Staszic. 
Strategia KHW, poprzez należącą do 
holdingu spółkę ZEC, zakłada zwięk-
szenie zaangażowania w sferze ener-
getyki. 

KOMPANIA WĘGLOWA

Odwierty pokażą…
KOMPANIA Węglowa zamierza w lu-
tym podpisać umowę z wykonawcą 
odwiertów badawczych, których ce-
lem będzie rozpoznanie złoża węgla 
kamiennego w rejonie Pawłów w po-
wiecie chełmskim na Lubelszczyźnie.

W październiku ubiegłego roku 
Kompania otrzymała koncesję resortu 
środowiska na rozpoznanie tego zło-
ża. Według wstępnych szacunków do 
zagospodarowania może tam być ok. 
185 mln ton węgla. Koncesję wydano 
na pięć lat. 

Wykonywanie odwiertów powin-
no rozpocząć się wiosną, najdalej w 
kwietniu. Prace badawcze potrwają 
maksymalnie dwa lata. Ich wyniki po-
służą do stworzenia projektów budo-
wy na tym terenie kopalni, jeżeli oka-
że się to opłacalne. Jeżeli inwestycja 
dojdzie do skutku, będzie to pierwsza 
kopalnia Kompanii poza Śląskiem i 
Małopolską.

PG SILESIA

Krok od tragedii
SZEŚcIU górników z prywatnej kopal-
ni Silesia w Czechowicach-Dziedzi-
cach zostało poturbowanych w wyni-
ku awarii taśmociągu. Do zdarzenia, 
które miało miejsce na początku roku 
doszło w chodniku 556 metrów pod 
ziemią. Według spółki powodem była 
awaria konstrukcji przenośnika taśmo-
wego.

Wypadki zakwalifikowano jako 
lekkie, choć według nieoficjalnych 
doniesień jeden z górników doznał 
otwartego złamania. W ubiegłym roku 
w PG Silesia doszło do dwóch poważ-
nych wypadków - zginęli dwaj górnicy. 
Wskaźnik wypadków śmiertelnych w 
przeliczeniu na milion ton wydobyte-
go węgla w ciągu 11 miesięcy 2012 
r. był najgorszy właśnie w prywatnym 
Przedsiębiorstwie Górniczym Silesia 
(4,86). Przedsiębiorstwo Górnicze 
Silesia jest spółką z większościowym 
udziałem czeskiego inwestora, który 
kupił kopalnię od Kompanii Węglowej. 
W kopalni obowiązuje siedmiodniowy 
system pracy.

KontroWerSje wokół liczą-
cego zaledwie 40 km trasy S1, który 
ma połączyć Mysłowice i Bielsko-
Białą, trwają od 2008 roku. Droga 
miała być gotowa na Mistrzostwa 
Europy w Piłce Nożnej Euro 2012, 
ale przeszkodziły protesty miesz-
kańców kolejnych gmin, przez 
które miałaby ona przebiegać, a 
także protesty ekologów, a nawet 
UNESCO, gdyż w jednym z wa-
riantów trasa miałaby sąsiadować z 
byłym obozem koncentracyjnym w 
Brzezince.

Jesienią ubiegłego roku, po 
miesiącach impasu, Generalna Dy-
rekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
przedstawiła cztery nowe warianty 
budowy feralnego odcinka. Projekt 
przedstawiony przez GDDKiA sta-
nowi poważne zagrożenie dla ko-
palni Brzeszcze, należącej do Kom-
panii Węglowej. 

W trzech z czterech zapropono-
wanych wariantów trasa S1 przeci-
na pola wydobywcze kopalni, skra-
cając jej żywotność o minimum 10 
lat.

- Nie należy także wykluczyć, 
iż doprowadzi to do znacznie bar-
dziej negatywnych konsekwencji 
dla kopalni, gdyż droga S1 w nie-
korzystnych dla nas wariantach 
wyłącza z eksploatacji m.in. stra-
tegiczny pokład 510 skąd kopalnia 
czerpie najlepszy węgiel służący do 
wzbogacania węgli z pozostałych 
partii. Ile jest on wart dla kopalni 
przekonaliśmy się w trakcie ubie-
głorocznego pożaru. Wyłączenie z 
eksploatacji pokładu 510 skutkuje 
do dziś tym, iż mamy nadmiar wę-
gla na zwałach, gdyż kopalnia nie 
była w stanie zaoferować dostatecz-
nej ilości dobrego węgla – twierdzi 
Stanisław Kłysz, szef zakładowej 
„Solidarności”. – Jeśli droga S1 wy-
łączy z eksploatacji pokład 510 i kil-
ka innych gdzie występuje węgiel 
o podobnej jakości  kopalnia może 
zostać zamknięta szybciej niż się 
niektórym wydaje.

Aby tego uniknąć komitet obro-
ny kopalni zainicjował zbiórkę pod-
pisów wśród mieszkańców gminy. 
Na liście do tej pory podpisało się 
kilka tysięcy osób. Podpisy będą 
zbierane jeszcze do końca stycznia, 

a następnie zostaną przekazane do 
GDDKiA w Katowicach. Ratunkiem 
dla kopalni jest wariant A przebie-
gu ekspresówki S1, który w całości 
omija gminę Brzeszcze i pola wy-
dobywcze kopalni i o taki przebieg 
trasy apelują związkowcy. 

Wydawałoby się, że natural-
nym jest, iż władze samorządowe 
Brzeszcz będą zabiegać, aby nowa 
droga została wybudowana właś-
nie według tego wariantu. Tyle, że 
władze gminy widzą rzeczywistość 
nieco inaczej.

Teresa Jankowska, burmistrz 
Brzeszcz: Szanuję poglądy kopalni, 
bo rozumiem kopalnię, natomiast 
my musimy również patrzeć dalszą 
perspektywą. Bo w dłuższej per-
spektywie tu i tak wyczerpią się po-
kłady węgla. A wraz z zamknięciem 
największego zakładu pracy, gmi-
nie grozić może wyludnienie. Nowa 
trasa tranzytowa w oczach włoda-
rzy to szansa na to, że gmina zyska 
na atrakcyjności. Odciążenie ruchu 
przez drogi lokalne, wojewódzkie i 
otwarcie terenów przemysłowych 
na przyszłość. 

 Wyjątkowo zgodni są w tej 
kwestii też miejscowi radni. – Ta 
droga jest nam bardzo potrzebna. 
W przeciwnym razie w 2020r. na 
drogach – zarówno wojewódzkiej 
jak i powiatowej -  natężenie będzie 
tak duże, że nie będziemy mogli się 
poruszać – stwierdza Jacek Wawro, 
przewodniczący rady gminy w 
Brzeszczach.

Mało tego, Rada Gminy Brzesz-
cze (co ciekawe wielu radnych to 
obecni i byli pracownicy kopalni) 
uchwaliła już rezolucję, w której 
wezwała do jak najszybszej budowy 
drogi ekspresowej S1, podkreśla-
jąc, że miejsce na tę inwestycję od 
wielu lat jest już zarezerwowane w 
planach zagospodarowania prze-
strzennego gminy. „Brak realizacji 
tej inwestycji o strategicznym zna-
czeniu dla Gminy Brzeszcze, Po-
wiatu Oświęcimskiego, jak i całego 
regionu tej części Województwa 
Małopolskiego, negatywnie wpły-
wa na drożność komunikacyjną, 
hamuje jego możliwości rozwojo-
we, kompletnie ogranicza jakiekol-
wiek zainteresowanie inwestycyjne 

w gminach tej części kraju” - napi-
sali radni w rezolucji. 

- Nie wiem, jakie inwestycje 
mają na myśli radni. Jeżeli droga 
zostanie wybudowana w Brzesz-
czach to będzie ona sąsiadować w 
obszarami chronionymi Natura 
2000, więc ekolodzy nie pozwolą 
tam niczego wybudować. Skończy 
się to tak, że pracę stracą tysiące 
ludzi, a w zamian powstanie jed-
na stacja benzynowa i bar szybkiej 
obsługi. Jeżeli o takie inwestycje i 
rozwój chodzi radnym, to pozostaje 
im tylko pogratulować - mówi Sta-
nisław Kłysz. – Jak i zastanowić 
się czy taka władza jest potrzebna 
mieszkańcom gminy.

Zresztą władze Brzeszcz same 
przyznają, że gmina ma sporo sła-
bych punktów w zakresie możliwo-
ści rozwoju gospodarczego m.in. 
brak planu zagospodarowania 
przestrzennego, brak programów 
motywacyjnych inwestorów, wyso-

kie podatki lokalne, szkody górni-
cze, brak przygotowania terenu w 
strefie inwestycyjnej, brak miesz-
kań. W istocie jednym z niewielu 
atutów gminy jest lokalizacja na te-
renie gminy poważnego i stabilne-
go pracodawcy jakim jest kopalnia 
należąca do Kompanii Węglowej.

Wiara, iż droga S1 przywiezie 
do Brzeszcz inwestorów jest wielką 
naiwnością. Chyba, że… Chyba, że 
ktoś ma interes w tym, by ekspre-
sówka pobiegła przez Brzeszcze? 
Może czyjeś grunty zyskają na war-
tości? Może forsowanie koncepcji 
sprzecznych z interesem społecz-
nym Brzeszcz ma jakieś drugie 
dno? Są pytania, na które samorzą-
dowi zwolennicy drogi ekspresowej 
powinni udzielić kompletnej od-
powiedzi. Inaczej za S1 ciągnąć się 
będą nie mityczni inwestorzy, ale 
zwykły smród.

Jacek Srokowski
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Na górników zawsze 
można liczyć!
Jako pierwsi swoje głosy w referendum na temat strajku solidarnościowego oddali pracownicy Koksowni Przyjaźń. Jako 
ostatni Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Wszyscy poparli ideę strajku solidarnościowego!

REFERENDUM Pracownicy firm branży węglowej opowiedzieli się za strajkiem solidarnościowym

KOMPANIA WĘGLOWA
Serię referendów na temat przy-

stąpienia pracowników Kompanii 
Węglowej SA do generalnego straj-
ku solidarnościowego zakończyły 
głosowania w kopalni „Ziemowit”, 
Centrali KW i Zakładzie Zagospo-
darowania Mienia. Załogi wszyst-
kich trzech zakładów opowiedziały 
się za podjęciem akcji protestacyj-
nej przeciwko polityce rządu wobec 
problemów społeczno-gospodar-
czych Śląska. Ostateczne wyniki 
dla całej Kompanii to 96,9 procent 
głosów na „tak” przy ponad 57-pro-

centowej frekwencji.
- Wyniki głosowania udowod-

niły, że górnicy są świadomi dra-
matu pracowników innych branż, i 
że sytuacja dojrzała do tego, by za 
wszelką cenę zmusić rząd do dzia-
łań na rzecz ratowania likwidowa-
nych miejsc pracy - komentuje lider 
górniczej „Solidarności” Jarosław 
Grzesik. - Na górników zawsze 
można liczyć - dodaje.

10 stycznia, od wczesnych go-
dzin rannych, pracownicy większo-
ści kompanijnych kopalń i zakła-
dów (z wyjątkiem wspomnianych 

Zakładu Zagospodarowania Mie-
nia, Centrali KW i kopalni „Zie-
mowit”, gdzie referenda odbyły się 
później) odpowiadali na pytanie: 
„Czy jesteś za przeprowadzeniem 
strajku solidarnościowego w wy-
miarze do 4 godzin w celu poparcia 
żądań zgłoszonych w ramach sporu 
zbiorowego prowadzonego z pra-
codawcą przez Międzyzakładową 
Organizację Związkową NSZZ »So-
lidarność« Pracowników Sądowni-
ctwa z siedzibą w Katowicach?”.

Najwyższe poparcie dla strajku 
- 99,04 procent przy 66-procento-

wej frekwencji - zanotowano w ko-
palni „Brzeszcze”. - Załoga wykaza-
ła się odpowiedzialnością, zdając 
sobie sprawę, że problemy innych 
wkrótce mogą stać się problemami 
górników - komentuje Stanisław 
Kłysz, przewodniczący zakładowej 
„S”. - Już przed południem prze-
kroczyliśmy 50-procentowy próg 
frekwencyjny, więc mieliśmy pew-
ność, że referendum będzie waż-
ne. Pozostało nam tylko czekać na 
wynik, a ten, jak widać, okazał się 
bardzo dobry.

KATOWICKI HOLDING 
WĘGLOWY

Pracownicy zakładów należą-
cych do Katowickiego Holdingu 
Węglowego SA także wezmą udział 
w regionalnym strajku general-
nym. Ponad 98 procent uczestni-
ków czwartkowego referendum 
odpowiedziało „tak” na pytanie 
dotyczące przeprowadzenia strajku 
solidarnościowego.

Frekwencja wyniosła ponad 55 
procent, co oznacza, że głosowanie 
jest ważne.

Organizatorem protestu był 
Międzyzwiązkowy Komitet Pro-
testacyjno-Strajkowy z udziałem 
przedstawicieli NSZZ „Solidar-
ność”, Ogólnopolskiego Porozumie-
nia Związków Zawodowych, Forum 
Związków Zawodowych, Wolnego 
Związku Zawodowego „Sierpień 
80” i Związku Zawodowego „Kon-
tra”.

Ryszard Baczyński, przewodni-
czący Solidarności w KHW zazna-
cza, że frekwencja byłaby wyższa, 
gdyby nie duża absencja chorobo-
wa pracowników holdingu. - Część 
pracowników przebywa też na urlo-
pach lub uczestniczy w szkoleniach 
– mówi Baczyński. Jego zdaniem, 
wyniki referendum świadczą o 
niezadowoleniu pracowników z sy-
tuacji gospodarczej. – Ludzie boją 
się o swoje miejsca pracy. Wiedzą, 

że gospodarka to system naczyń 
połączonych. Jeżeli, na skutek pa-
kietu klimatyczno-energetycznego 
zmniejszy się zużycie energii elek-
trycznej, to spadnie też zapotrzebo-
wanie na węgiel – dodaje szef Soli-
darności w KHW.

96,94 procent pracowników 
samodzielnej KWK „Kazimierz-
Juliusz” Sp. z o.o. opowiedziało się 
za udziałem w generalnym strajku 
solidarnościowym. 62-procentowa 
frekwencja przy urnach oznacza, że 
przeprowadzone 11 stycznia refe-
rendum strajkowe jest ważne. 

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA 
WĘGLOWA

Zdecydowana większość pra-
cowników Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej, którzy wzięli udział w 
referendum opowiedziała się za 
przystąpieniem do strajku general-
nego w regionie. „Tak”  dla strajku 
powiedziało blisko 94 proc. głosu-
jących, czyli 11,2 tys. osób.

Frekwencja w Jastrzębskiej 
Spółce Węglowej wyniosła bli-
sko 53 proc. Sławomir Kozłowski, 
przewodniczący Solidarności w 
spółce zaznacza, że stanowiło to 
78,2 proc. pracowników, którzy w 
dniach głosowania świadczyli pra-
cę. – Dla pracowników JSW istotne 
są wszystkie postulaty zgłoszone 
przez Międzyzwiązkowy Komitet 
Protestacyjno-Strajkowy. Chcemy 
żeby na Śląsku istniały firmy, które 
pozwolą funkcjonować kopalniom. 
Postulatem, który bezpośred-
nio dotyka górników jest żądanie 
utrzymania rozwiązań emerytal-
nych, przysługujących pracowni-
kom zatrudnionym w warunkach 
szczególnym i szczególnym charak-
terze – mówi Kozłowski.

Związkowcy z JSW podkre-
ślają, że pracodawca utrudniał 
przeprowadzenie referendum. - 
Demokracja według naszego praco-
dawcy polega na zastraszaniu ludzi 
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i przekonywaniu ich, żeby nie brali 
udziału w głosowaniu, bo szkodzi 
ono firmie. Na kopalni Zofiówka 
związkowcy musieliśmy przepro-
wadzić referendum na mrozie, bo 
pracodawca nie udostępnił żadne-
go pomieszczenia – dodaje.

POŁUDNIOWY KONCERN 
WĘGLOWY

Pracownicy Południowego 
Koncernu Węglowego SA to kolej-
na spółka węglowa, która przyłą-
czy się do zaplanowanego na luty 
generalnego strajku solidarnoś-
ciowego. Za takim rozwiązaniem 
opowiedziało się 97,57 procent 
uczestników przeprowadzonego 
referendum strajkowego. Fre-
kwencja wyniosła 50,65 procent. 
Spore zainteresowanie akcją wy-
korzystano do zbiórki podpisów 
pod wspieraną przez NSZZ „Soli-
darność” Europejską Inicjatywą 
Obywatelską „Zawieszenie Pakie-
tu Klimatyczno-Energetycznego 
Unii Europejskiej”.

Po ogłoszeniu wyników związ-
kowcy z należącego do PKW Za-
kładu Górniczego „Sobieski” po-
dziękowali załodze za udział w 
referendum i podjętą decyzję. 
- Dziękujemy wszystkim, którzy 
przystąpili do głosowania. Tym, 
którym nie jest obojętne wszystko 
to, co dzieje się w naszym kraju. 
Tym, którym nie podoba się dyktat 
biurokratów z Unii Europejskiej - 
czytamy w serwisie internetowym 
Komisji Zakładowej NSZZ „Soli-
darność” ZG „Sobieski”.

Zatrudniający około 6 tysięcy 

pracowników Południowy Kon-
cern Węglowy SA należy do grupy 
Tauron. Tworzą go dwie kopalnie: 
Zakład Górniczy „Sobieski” w Ja-
worznie i Zakład Górniczy „Jani-
na” w Libiążu.

Prawie 96 proc. pracowników 
Koksowni Przyjaźń, którzy jeszcze 
w listopadzie ub.r. wzięli udział w 
referendum, zagłosowało za prze-
prowadzeniem generalnego straj-
ku solidarnościowego w regionie. 
Za strajkiem opowiedzieli się też 
pracownicy innych spółek z grupy 
kapitałowej Koksowni.

KOKSOWNIA PRZYJAŹŃ
Frekwencja w dwudniowym 

referendum w Koksowni Przyjaźń 
wyniosła 60,9 proc. Akcję strajko-
wą poparło 997 pracowników, spo-
śród 1039 osób biorących udział w 
głosowaniu. Przeciwko strajkowi 
opowiedziało się 42 pracowników. 
- Pracownicy stanęli na wysokości 
zadania, mimo że podczas referen-
dum blisko 20 proc. z nich przeby-
wało na zwolnieniach lekarskich i 
urlopach. Przez dwa dni  przed ur-
nami ustawiały się kolejki. Szcze-
gólnie aktywni byli pracownicy 
fizyczni. Ci ludzie świetnie zdają 
sobie sprawę, że czeka nas bardzo 
trudny rok. Produkcja spadła już o 
20 proc. Optymizmem nie  napa-
wa ciągła redukcja zatrudnienia. 
W miejsce zwolnionych pracowni-
ków przyjmowani są nowi, ale już 
na czas określony – mówi Zenon 
Fiuk, przewodniczący Solidarno-
ści w Koksowni Przyjaźń.
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Najważniejszy jest 
dialog społeczny...
…jako metoda rozwiązywania  trudnych problemów społecznych i gospodarczych.

rozmowa z prof. janem 
Wojtyłą, dyrektorem Centrum 
Społecznego Dialogu Pracy 
Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach

Jaka jest rola Państwa w 
gospodarce?

W encyklice Sollicitudo Rei 
Socialis, z którą mocno się utożsa-
miam, Bł. Jan Paweł II bardzo wy-
raźnie pisał, iż państwo nie powin-
no bezpośrednio ingerować w sferę 
gospodarczą, ma jednak obowiązek 
tworzenia warunków sprzyjają-
cych postępowi ekonomicznemu i 
społecznemu. Państwo ma jednak 
obowiązek chronić jednostkę przed 
skrajnością niedostatku. 

Wysoki poziom bezrobocia, 
który w końcu roku ma sięgnąć 15 
proc.,  generuje koszty dla Państwa, 
gdyż zmniejszają się wpływy do bu-
dżetu z tytułu podatków od osób 
zatrudnionych, a poza tym Pań-
stwo jest zmuszone alimentować 
bezrobotnych. Już nie wspominam 
o konsekwencjach długotrwałego 
bezrobocia na narastanie negatyw-
nych zjawisk społecznych. Wzrost 
bezrobocia, zmusza Państwo do 
wsparcia osób, które tracą pracę. 
Najlepszym sposobem ich wsparcia 
byłaby aktywna polityka przemy-
słowa Państwa ukierunkowana na 
tworzenie miejsc pracy.

Na czym miałaby ona pole-
gać?

Przede wszystkim na określeniu 
priorytetów rozwojowych, w tym 
zwłaszcza priorytetów inwestycyj-
nych. Uważam, że w wielu przy-
padkach środki unijne, jakie przy-
padły w ostatnich latach Polsce nie 

zostały optymalnie wykorzystane, 
nie mówiąc o tym, iż sporo środków 
zostało niewykorzystanych. Jest to 
efekt barier bardzo skomplikowa-
nych procedur biurokratycznych, 
które niekoniecznie są wymysłem 
Brukseli, ale nadgorliwością na-
szych decydentów. 

Czy w przypadku sytuacji 
tyskiego Fiata i zapowiada-
nych zwolnień dostrzega Pan 
rolę rządu polskiego?

Swoboda działalności gospo-
darczej oraz przepływu kapitału nie 
pozwalają nakazywać określonych 
rozwiązań włoskiemu koncernowi. 
Niemniej, gdy Fiat wchodził na nasz 
rynek już wówczas należało zabez-
pieczyć interesy  polskiej strony. 
W gospodarce istotna jest bowiem 
umiejętność przewidywania. Dziś 
dostrzegam  słabość rządu polskiego 
w zakresie oddziaływanie na unijne 
regulacje prawne. Najlepszym tego 
przykładem jest pakiet klimatyczny. 
Jego wprowadzenie może doprowa-
dzić do zapaści wielu firm a nawet 
branż. Czy rząd negocjując wprowa-
dzenie rozwiązań pakietu zwrócił 
się do Brukseli o możliwość praw-
nego dopuszczenia subsydiowania 
firm zagrożonych wprowadzeniem 
nowych regulacji unijnych? Nie 
przypuszczam, bo to wymaga ana-
litycznego myślenia i długofalowej 
polityki, a nie doraźnych działań.

Wspomniany przykład Fiata 
pokazuje też najdobitniej, że in-
terwencjonizm państwowy jest 
stosowany w krajach zachodnich. 
Przecież to na skutek działań rządu 
włoskiego Fiat wycofał produkcję 
Pandy z rentownych zakładów w 

Tychach do deficytowego zakładu 
w Neapolu. Twardy rachunek eko-
nomiczny nakazywałby pozosta-
wienie produkcji wspomnianego 
modelu samochodu w Polsce, tym-
czasem włoski koncern zastosował 
się do dyrektyw politycznych ar-
tykułowanych przez rząd. Z tego 
też trzeba wyciągnąć odpowiedni 
wniosek i spojrzeć na rolę Państwa 
we współczesnej gospodarce. 

Państwo w dobie kryzysu 
ma obowiązek bronić miejsc 
pracy – czyż nie taki jest z tego 
wniosek?

Oczywiście i rząd włoski, jakby-
śmy go nie oceniali za jego koloryt 
w tym przypadku okazał się sku-
teczny, a przecież zarówno Włochy 
jak i Polska to kraje wspólnoty unij-
nej. To jest zatem nie tylko przykład 
aktywnej polityki przemysłowej, 
ale także umiejętności dyploma-
tycznych. Polskie placówki dyplo-
matyczne są dość mało skuteczne. 
A przecież w dobie gospodarki glo-
balnej niezwykle ważna jest pro-
mocja potencjału gospodarczego i 
jego ochrona.

Płynie z tego chyba jeszcze 
jeden wniosek – silne gospo-
darki opierają się na silnych, ro-
dzimych przedsiębiorstwach, 
które utożsamiają się z inte-
resem narodowym własnego 
kraju. My chyba nie dorobili-
śmy się wielu takich firm i dziś 
przeżywamy takie problemy 
jak w Tychach?

Zgadzam się z Panem. Polska 
poszła w kierunku dość żywiołowej 
prywatyzacji. Zagrożeniem staje się 
szybko narastający dług publiczny. 

wpisany był chrześcijański obowią-
zek opieki dzieci nad rodzicami. 
Jeśli młodzi wyjeżdżają to starsze 
pokolenie, w coraz większym stop-
niu pozostaje na łasce instytucji po-
mocy socjalnej. Jeżeli do tego dodać 
zapaść publicznej służby zdrowia, 
to widać pogarszającą się sytuację 
starszego pokolenia . 

Problemem województwa ślą-
skiego jest w  duża sieć zależności 
gospodarczych. Kiedy problemy 
dotykają przemysł motoryzacyjny, 
zwiastuje to mniejsze zapotrzebowa-
nie nie tylko na podzespoły i części 
samochodowe, ale także na energię 
elektryczną jak i stal, to zaś ogranicza 
zapotrzebowanie na węgiel.  

Motoryzacja we współczesnej 
gospodarce jest siłą napędową wie-
lu regionów, gdyż samochód składa 
się z wielu detali, których dostawca-
mi są lokalne małe i średnie przed-
siębiorstwa. Kłopoty producenta 
samochodowego uruchamiają reak-
cję łańcuchową i z tym negatywnym 
zjawiskiem mamy dziś do czynienia 
na Śląsku.  Podobne zależności wy-
stępują w budownictwie.

Na Śląsku pokutuje prze-
konanie, że Warszawa wyko-
rzystała do cna nasz region i 
pozostawiła go samego sobie 
z trudnymi problemami spo-
łeczno-gospodarczymi. Czy 
Pana zdaniem jest to stereo-
typ czy może fakt?

To jest dość złożony problem. W 
okresie „słusznym-minionym” Gór-
ny Śląsk był bardzo eksploatowany. 
Wystarczy wskazać na degradację 
środowiska naturalnego. I o ile stan 
środowiska jest dziś dużo lepszy, o 
tyle jest to znacząca zasługa regu-
lacji unijnych, które określają stan-
dardy ochrony środowiska. Gdy 
chodzi podział środków z budżetu 
centralnego to problem sprowadza 
się do umiejętnego porozumienia 
regionalnego i zbornego działania 
przedstawicieli samorządu lokalne-
go oraz parlamentarzystów. Nieste-
ty, szans na porozumienie ponad-
partyjne nie dostrzegam co stało się 
tak widoczne na Śląsku w ostatnich 
dniach. Interes partyjny bierze górę 
nad sprawami merytorycznymi. 
Racje argumentu ustępują racjom 
siły politycznej.  Praktyczne odrzu-
cenie przez Platformę Obywatelską 
dialogu jako metody rozwiązywa-
nia problemów nie rokuje dobrze. 

Kilka lat temu miałem okazję do 
krótkiej rozmowy z Margaret That-
cher byłą premier Wielkiej  Bryta-
nii, która w Polsce odbierała tytuł 
doktora honoris causa Uniwersyte-
tu Ekonomicznego w Poznaniu. Za-
pytałem Ją co z perspektywy czasu 
zmieniłaby w swoich reformach 
górniczych. Bardzo się zdziwiłem, 
gdy z jej ust usłyszałem, że najważ-
niejszy jest dialog społeczny.

Rozmawiał: Jacek Srokowski

Doszliśmy już do tego, że Państwo 
musi szukać pieniędzy na drogach 
stawiając kolejne radary prędkości. 
Spodziewane są dalsze podwyżki po-
datku VAT.  To już jest akt rozpaczy. 

Jak się Pana zdaniem pre-
zentuje gospodarka woje-
wództwa śląskiego?

Kiepsko, skoro władze samo-
rządowe województwa śląskiego 
zakładają do końca tego roku de-
ficyt w wysokości 700 mln zł. To 
ogranicza możliwości  inwestycji 
w infrastrukturę, ogranicza możli-
wości przeciwdziałania bezrobociu. 
Na dodatek mamy problem starze-
nia się społeczeństwa na Śląsku. 
Wielkie miasta wyludniają się, gdyż 
młodzież  wykształcona, znająca ję-
zyki obce - jest zmuszona poszuki-
wać pracy za granicą. W ten sposób 
tracimy ogromny potencjał społecz-
ny, jak i gospodarczy. 

To pociąga za sobą dalsze konse-
kwencje. W śląskiej tradycji zawsze 
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Motoryzacja we 
współczesnej gospodarce 
jest siłą napędową wielu 
regionów, gdyż samochód 
składa się z wielu detali, 
których dostawcami są 
lokalne małe i średnie 

przedsiębiorstwa. Kłopoty 
producenta samochodowe-

go uruchamiają reakcję 
łańcuchową i z tym negaty-

wnym zjawiskiem mamy 
dziś do czynienia na Śląsku.
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Skuteczność związkowca 
zależy od poparcia załogi
SoliDarNoŚć GórNiCza: 
- Komisja zakładowa NSzz 
„Solidarność” Kopex-Przed-
siębiorstwa Budowy Szybów 
(Kopex-PBSz) Sa to specyficz-
na organizacja związkowa, 
zrzesza bowiem pracowników 
firmy prywatnej, co wciąż jest 
ewenementem w polskim sek-
torze wydobywczym. Jakie 
wyzwania stały przed zakła-
dową „S” w minionym roku?

Wojciech Trybuchowski, 
przewodniczący Komisji za-
kładowej NSzz „Solidarność” 
Kopex-PBSz Sa: - Naszym głów-
nym celem było wywalczenie satys-
fakcjonującego dla pracowników 
wzrostu wynagrodzeń. Dawno mi-
nęły czasy, w których pracownicy 
Przedsiębiorstwa Budowy Szybów 
SA otrzymywali płace na poziomie 
podobnym do zarobków pracowni-
ków kopalń węgla kamiennego. W 
kwietniu ubiegłego roku negocjacje 
prowadzone przez stronę społeczną 
i Zarząd Kopex-PBSz doprowadziły 
do podpisania satysfakcjonującego 
porozumienia płacowego. Na uwa-
gę zasługuje fakt, że od samego po-
czątku dało się wyczuć dobrą wolę 
osiągnięcia kompromisu z obydwu 
stron, co zawsze pozytywnie wpły-
wa na sam przebieg rozmów oraz 
ich efekt. Nie zapominajmy też o 
najważniejszym - to, że pojawiły 
się środki, które można było prze-
znaczyć na podwyżki to zasługa 
samych pracowników, którzy wy-
pracowali dodatni wynik firmy za 
rok 2012.

SG: - Jak wyglądają relacje 
strony związkowej z kierow-
nictwem Kopex-PBSz?

WT: - Nasze relacje można 
uznać za poprawne. Wiadomo, że 
czasem dochodzi do mniejszych 
czy większych spięć, ale to natural-
ne. Ważne, że wszelkie spory udaje 

nam się, jak dotąd, rozstrzygać we 
własnym gronie, na terenie zakła-
du pracy. Świadczymy usługi na 
trudnym i konkurencyjnym rynku 
górniczym. Jesteśmy przedsiębior-
stwem po wielu przejściach, kiedyś 
państwowym, dzisiaj prywatnym. 
Dzisiaj wiemy, że tylko zgoda po-
zwala osiągać sukcesy. W latach 
2001-2004 Przedsiębiorstwo Bu-
dowy Szybów SA nie wypłacało 
pensji i zwalniało pracowników. 
Pod koniec tego okresu załoga li-
czyła 490 osób. Dzisiaj mamy 1400 
pracowników, a wynagrodzenia i 
wszystkie inne świadczenia pra-
cownicy otrzymują w obowiązują-
cych terminach. Proszę mi wierzyć, 
że gdyby nie dialog i wzajemny sza-
cunek, dzisiaj o Przedsiębiorstwie 
Budowy Szybów rozmawialibyśmy 
w czasie przeszłym.

SG: - Światowa recesja w 
coraz większym stopniu do-
tyka sektor wydobywczy, co z 
pewnością wpłynie na ograni-
czanie inwestycji przez spółki 
węglowe. Jak taka sytuacja 
może wpłynąć na kondycję 
Kopex-PBSz?

WT: - Mniej inwestycji to więk-
sza walka wśród firm górniczych. 
Na przykładzie firm budowlanych 
budujących stadiony i autostrady 
w Polsce mogliśmy zobaczyć, jak to 
się może skończyć. Wierzę jednak, 
że my z tego kryzysu wyjdziemy 
obronną ręką. W chwili obecnej 
pracujemy we wszystkich spółkach 
zajmujących się eksploatacją węgla 
kamiennego, świadczymy usługi na 
rzecz KGHM Polska Miedź SA oraz 
olkuskiej kopalni cynku i ołowiu 
„Pomorzany”, pogłębiamy szyb w 
Karwinie, realizujemy kontrakty 
w Turcji i Niemczech. Kontrakty 
długoterminowe i różnorodność 
usługodawców to czynniki, które 
pozwalają - mimo wszystko - z op-

tymizmem patrzeć w przyszłość.
SG: - Wróćmy do spraw 

związkowych. Jesteście or-
ganizacją, której od wielu lat 
rośnie liczba członków. Czym 
przyciągacie do siebie ludzi? 
Skutecznością w negocjowa-
niu podwyżek? rozbudowa-
nym programem w zakresie 
wypoczynku po pracy? Jaki-
miś innymi, niekonwencjo-
nalnymi inicjatywami?

WT: - Od początku obecnej ka-
dencji, a więc od roku 2010, liczba 
członków zakładowej „Solidarno-
ści” wzrosła o 40 procent. Dwa lata 
temu zrzeszaliśmy 450 pracowni-
ków, dzisiaj jest to 630 osób. To 6 
razy więcej niż liczy sobie Związek 
Zawodowy Górników w Polsce i 10 
razy więcej od Związku Zawodowe-
go „Kadra”. Sposób na utrzymanie 
lub wzrost liczby członków związ-
ku zawodowego jest bardzo prosty. 
Trzeba zawsze pamiętać, że istotą 
działalności związkowej jest walka 
o prawa pracowników. Mogę zapew-
nić, że nasza organizacja zawsze 
stara się być blisko pracowników, 
negocjować dla nich najlepsze wa-
runki pracy i płacy. W Kopex-PBSz 
SA pracownicy objęci są układem 
zbiorowym pracy, mają wypłacane 
nagrody, takie jak „barbórka” czy 
„czternastka”, urlopy zdrowotne i 
deputat węglowy. Otrzymują rów-
nież wypłatę jubileuszy. Z drugiej 
strony, wciąż nie wszystkie sprawy 
są uregulowane. Od momentu prze-
jęcia DRG Lubin przez Kopex-PBSz 
SA w 2008 roku większość zapisów 
obejmujących pracowników wy-
konujących zadania dla górnictwa 
węglowego i miedziowego udało 
się ujednolicić. Niestety, pracowni-
cy realizujący kontrakty w KGHM 
do dnia dzisiejszego nie otrzymują 
„czternastki”. Naszym atutem jest 
oferta wypoczynku po pracy. Z róż-

nych form wypoczynku organizo-
wanych przez nas w ubiegłym roku 
skorzystało 1200 osób, pracowni-
ków wraz z rodzinami.

SG: - Które oferty cieszą się 
największą popularnością?

WT: - Najpopularniejsze są 
wczasy w Gdańsku-Sobieszewie, 
gdzie mieści się nasz ośrodek „Re-
laks”. W roku 2012, za naszym po-
średnictwem, pojechało tam 540 
osób. 16 grudnia w bytomskiej hali 
„Na Skarpie” odbyło się zorganizo-
wane przez nas spotkanie dzieci ze 
świętym Mikołajem. Dla naszych 
najmłodszych wybudowaliśmy 
największy zimowy plac zabaw. Na 
spotkaniu było 380 osób. Pierwszy 
raz w organizacji spotkania ze świę-
tym Mikołajem wspierał nas hotel 
„Dwór Elizy” z Długopola-Zdroju. 
Panie Monika Krzysztofik i Klau-
dyna Grotyńska osobiście wsparły 
nas, pomagając Mikołajowi. Ich po-
byt w Bytomiu nie był przypadko-
wy. Od dwóch lat współpracujemy 
z „Dworem Elizy”. Nasze rodziny 
mają do dyspozycji piękne pokoje, 
luksusową restaurację, basen, sau-
nę, siłownię i plac zabaw. Współ-
praca układa się wzorowo. Niedłu-
go nasi pracownicy wyjeżdżają na 
narty do Beskidu.
SG: - Na koniec spójrzmy nieco 
w przyszłość. Najważniejszym 
wydarzeniem roku 2013 z 
punktu widzenia pracownika 
będzie…

WT: - Z pewnością generalny 
strajk solidarnościowy na Górnym 
Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. 
Proszę przy tym zauważyć, że ten 
ważny fakt praktycznie jest prze-

milczany przez polskie media „głów-
nego nurtu”. Niestety, dożyliśmy 
czasów, w których prasa i telewizja 
w Polsce manipuluje opinią publicz-
ną, a niewygodne dla elit rządzących 
fakty są po prostu ignorowane. Mam 
wrażenie, że dobro premiera Donal-
da Tuska i Platformy Obywatelskiej 
jest dla wielu ośrodków medialnych 
ważniejsze niż rzetelny przekaz in-
formacji. Niebezpieczne mogą być 
też próby zmian w górniczym sy-
stemie emerytalnym. W roku 2005, 
dzięki inicjatywie ustawodawczej 
największej branżowej organizacji 
związkowej, Sekcji Krajowej Gór-
nictwa Węgla Kamiennego NSZZ 
„Solidarność”, udało się je obronić. 
Gdy rozmawialiśmy rok temu mó-
wiłem, że dotychczasowe uprawnie-
nia nie są dane raz na zawsze. Teraz 
ponownie będziemy musieli stawić 
opór politycznej próbie ograniczenia 
świadczeń emerytalnych dla zatrud-
nionych przez 25 lat bez przerwy i w 
pełnym wymiarze czasu pod ziemią. 
Pamiętajmy, że skuteczność związ-
kowca zależy zawsze od poparcia za-
łogi. Tym razem może to być czyn-
nik decydujący.

SG: - Dziękuję za rozmowę.
WT: - Ja również dziękuję. Przy 

tej okazji chciałbym podziękować 
wszystkim pracownikom, którzy 
wspierali nasz związek w roku 2012 
i życzyć im bezpiecznej pracy w 
roku 2013. Składam też podzięko-
wania Zarządowi Kopex-PBSz SA 
za współpracę w ubiegłym roku. Za-
warliśmy dobre porozumienie pła-
cowe. Poza tym, bez ich pomocy or-
ganizacja wypoczynku na tak dużą 
skalę byłaby niemożliwa. Wszyst-
kim pracownikom pragnę również 
powiedzieć, że mogły zdarzyć się 
sytuacje, w których zawiodłem. Za 
nie przepraszam. Pracujemy u róż-
nych usługodawców. Nie zawsze 
dostrzega się wszystkie problemy i 
natychmiast na nie reaguje. Proszę 
jednak wierzyć, że zawsze, każdy 
pracownik jest dla mnie i całej „So-
lidarności” jednakowo ważny.

rozmawiał: MJ
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Karczma na rockowo
„BoBREK-cENtRUM” tradycyjne spotkanie gwarków

Ponad tysiąc osób bawiło się w sobotę, 19 bm podczas karczmy piwnej zorganizowanej przez „So-
lidarność” kopalni „Bobrek-Centrum” w Bytomiu. Atrakcją spotkania bytomskich gwarków był wy-
stęp zespołu Oberschlesien, znanego m.in. z udziału w telewizyjnym show „Must Be Music”.

W hali sportowej w Szombier-
kach przy tradycyjnym kufelku 
piwa i golonce bawili się m.in. parla-
mentarzyści: Grzegorz Tobiszowski, 
Wojciech Szarama i Jerzy Polaczek. 
Obecny był także przewodniczący 
NSZZ Solidarność Piotr Duda, Do-
minik Kolorz, przewodniczący ślą-
sko-dąbrowskiej Solidarności oraz 
Jarosław Grzesik, szef górniczej So-

Udany Sturm na Memoriał
PIŁKARZE Sturmu Graz byli faworytami VI 
Memoriału Grzegorza Kolosy, Adama Ste-
peckiego i Jana Tyszkiewicza, i nie zawiedli 
oczekiwań. Austriacy zdominowali weeken-
dowe zawody rocznika 1998 w Hali Wido-
wiskowo-Sportowej, wygrywając wszystkie 
mecze. łupem Sturmu padł również tytuł naj-
lepszego strzelca imprezy, który powędrował 
w ręce Andreasa Stockera. Ciekawostką jest, 
iż młody snajper z Grazu walczył do końca 
o to trofeum ze swoim... bratem - Berndem. 
Ostatecznie to Andreas zapisał na swoje konto 
ósmą bramkę w turnieju i wyprzedził Berndta 
o jedno trafienie.

Drugie miejsce zajęli Słowacy ze Spartaka 
Trnava, a trzecie - rzutem na taśmę - piłkarze 
Górnika Zabrze, którzy na kilka sekund przed 
końcem starcia z Trnavą strzelili zwycięską 

bramkę i wyprzedzili tym samym MOSiR 1998 
Jastrzębie. Z kolei podopieczni Andrzeja My-
śliwca mieli sporo pecha. W sobotę strzelili 
Spartakowi wyrównującą bramkę na ułamek 
sekundy po końcowej syrenie, zatem nie 
została ona uznana, natomiast w niedzielę 
pechowo przegrali z MFK Rużomberok, przy 
prowadzeniu 1:0 tracąc dwa gole w ostatniej 
minucie. Pocieszeniem dla jastrzębian jest ty-
tuł najlepszego piłkarza Memoriału dla Marci-
na Ryszki. Natomiast najlepszym bramkarzem 
zawodów wybrano Mateja Homolę z Trnavy. 
W niego gorszych nastrojach Memoriał koń-
czą podopieczni Marcina Rabczaka z rocznika 
1999, którzy zajęli ostatnie miejsce. Należy 
jednak pamiętać, że byli to zawodnicy o rok 
młodsi od przeciwników.

źródło: jasnet

lidarności. W karczmie udział wzię-
li także przedstawiciele zarządu 
Kompanii Węglowej oraz dyrekcji 
kopalni. Wśród gości był także Da-
mian Jonak, bokserski mistrz wy-
wodzący się z bytomskiej kopalni.

Karczmy organizowane przez 
„Solidarność” w KWK „Bobrek-
Centrum” zawsze cieszyły się dużą 
popularnością wśród górniczej bra-
ci, a to z uwagi na bogaty program. 
Nie inaczej było w tym roku. Górni-
czą brać odwiedzili piraci z Gdań-
ska z Neptunem w roli głównej. 
Publikę rozbawili zabawną wersją 
znanej szanty o pijanym maryna-
rzu, a dowcipy sypały się niczym z 
przysłowiowego rękawa.

Jakby tego było mało na estra-
dzie pojawił się wspomniany zespół 
Oberschlesien, który zagrał kilka 
znanych utworów jak „Richter” czy 
„Jo chca” czym podgrzał i tak już 
gorącą atmosferę tego wieczoru. 

jac
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Dać upust całorocznym zmaganiom…
Karczma Piwna NSZZ Solidarność w PKW S.A. ZG Sobieski za nami. W gware-
ckim spotkaniu brało udział około 500 członków Solidarności wraz z zaproszo-
nymi gośćmi. 

ZG SoBIESKI Karczma Piwna NSZZ Solidarność

- oByCzaJEM starym, sięgającym praoj-
ców, do rodziny rzemiosła kopackiego na tych 
ziemiach polskich należących, odbywamy 
dzisiaj zebranie kopaczy. Pragnąć zachować 
tradycje i obyczaj Górniczego Stanu, Niezależ-
ny Samorządny Związek Zawodowy Solidar-
ność Zakładu Górniczego Sobieski zaprasza 
wszystkich, którzy zechcieli swoją obecnością, 
ów obyczaj uświetnić do zajęcia miejsc przy 
stołach biesiadnych. Pozwólcie mi, zatem zac-
ni Gwarkowie, spotkanie nasze otworzyć, oraz 
powitać wespół z Wami z należytym dostojeń-
stwem i czcią, naszych zacnych Gości. – Tą 
formułą Przewodniczący NSZZ Solidarność 
w PKW S.A. ZG Sobieski Waldemar Sopata 
otworzył XXII Karczmę Piwną organizowaną 
przez Solidarność z Sobieskiego. 

Jak co roku w grudniu związkowcy z Soli-
darności ZG Sobieski spotykają się na trady-
cyjnym podsumowaniu gwareckim, by przy 
kufelku złocistego napoju, przedniej zabawie 
oraz wybornym jadle dać upust całorocznym 
górniczym zmaganiom, szukać wytchnienia 
w niefrasobliwym, a nawet frywolnym dialo-
gu, kraszonym pieśnią. 

Swą obecnością zaszczycili nas m.in. 
Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ 
Solidarność Piotr Duda oraz jego zastępca 
Bogdan Biś, w spotkaniu brał udział również 
skarbnik Komisji Krajowej Jerzy Jaworski. 

Swą osobą zaszczycił Karczmę Solidarności 
ZG Sobieski, Przewodniczący Sekcji Kra-
jowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ 
Solidarność Jarosław Grzesik. Nie zabrakło 
także przedstawicieli zarządu Południowego 
Koncernu Węglowego - prezesa Kazimierza 
Grzechnik oraz jego zastępcy Jerzego Wrób-
la. Nie lada niespodzianką dla uczestników 
karczmy była obecność mistrza pięściar-
skiego, członka NSZZ Solidarność Damiana 
Jonaka. W tegorocznej imprezie brali udział 
również medaliści olimpijscy, Mieczysław 
Nowicki kolarz, który zdobył dwa krążki na 
olimpiadzie w Montrealu w 1976r. gdzie zdo-
był srebrny medal w kolarstwie drużynowym, 
do którego dołożył jeszcze brąz w wyścigu in-
dywidualnym. W karczmie brał udział także 
Mieczysław Rudkowski, bokser, srebrny me-
dalista z olimpiady w Monachium w 1972r. 
Przybyli oni na spotkanie gwareckie z szefem 
łódzkiego regionu NSZZ Solidarność Walde-
marem Krencem. W imprezie brało udział 
wielu przedstawicieli Solidarności, których 
wszystkich nie sposób wymienić, lecz każde-
mu z osobna dziękujemy za udział w naszym 
corocznym spotkaniu. Na karczmie nie mo-
gło zabraknąć Prezydenta Miasta Jaworzna 
Pawła Silberta oraz jego zastępcy Dariusza 
Starzyckiego.  

Wszyscy uczestnicy spotkania gwareckie-
go bawili się wybornie, zabawy i konkursy 
między ławami przebiegała w atmosferze 
zdrowej rywalizacji. Jak nakazuje tradycja 
górnicza, nowi adepci górniczego stanu zosta-
li przyjęci w poczet gwarków skokiem przez 
skórę. Niepokorni gwarkowie, aby ochłonąć 
lądowali w „dybach” lub „zasraniu piwnym”. 
Królem Piwnym tegorocznej karczmy został 
Marcin Lis, który nie dał szans konkurentom 
w konkursie o to miano. 

Nad oprawą artystyczną czuwał barwny 
kabaret „Jestem” z Tarnowskich Gór, któ-
ry nie pozwolił się nudzić ani przez chwilę 

uczestnikom zabawy podczas ponad cztero-
godzinnej imprezy.

Wszystkim uczestnikom tegorocznej 
XXII Karczmy Piwnej NSZZ Solidarność w 
PKW S.A. ZG Sobieski serdeczne Bóg Zapłać 
za miłą i kulturalną zabawę. Już dziś zapra-
szamy na przyszłoroczne spotkanie gware-
ckie. Szczęść Boże!  

D.P.

Rozwiązanie krzyżówki panoramicznej prosimy przesyłać na adres: Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla 
Kamiennego NSZZ „Solidarność”, ul. Floriana 7, 40-286 Katowice lub drogą mailową: redakcja@solidar-
noscgornicza.org.pl
Wśród nadesłanych odpowiedzi wylosujemy nagrody rzeczowe. Miłej zabawy.
Rozwiązanie hasła w grudniowej krzyżówce brzmi: Marysia i Napoleon. Nagrody wylosowali: Monika 
Zaręba z Katowic oraz Eugeniusz Wandzik z Rudy Śląskiej. Gratulujemy. Nagrody prześlemy pocztą. 
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Adam Jochymczyk - mistrz zakładowej „Solidarności” 
„PIASt” I Barbórkowy turniej w tenisie stołowym

Nie siatkówka, nie koszykówka, ani nawet nie piłka nożna była dyscypliną, w której związkowa brać Solidarności, zrzeszona przy bieruń-
skiej kopalni „Piast” postanowiła wyłonić swojego mistrza. Wybór tym razem padł na tenisa stołowego i choć z niekłamanym smutkiem 
stwierdzić trzeba, iż nie jest to nasz sport narodowy, chętnych do zmierzenia swoich możliwości w energicznym i błyskawicznym odbijaniu 
piłeczki po prostokątnym stole znaleźć było nietrudno.

Sam pomysł organizacji barbórko-
wego turnieju wypłynął od Karol Mielca-
rek, znanego w kopalni „Piast” miłośnika 
i propagatora ping-ponga. Karol swoją 
sympatią do tegoż sportu postano-
wił zarazić także swoich związkowych 
kolegów; Solidarność prędko złapała 
tenisowego „bakcyla”, efektem, czego 
pierwsze zawody w tenisie stołowym 
zorganizowano jeszcze pod koniec 2012 
roku.

I tak, w mroźne, grudniowe przed-
południe grupa zapalonych amatorów 
ping-ponga zgromadziła się w Hali Spor-
towej na Bieruniu Nowym, gdzie podczas 
profesjonalnie i z rozmachem zorganizo-
wanego turnieju zawalczyła o miano tego 
najlepszego.

Emocji było sporo, bo i apetyty na 
mistrzowski tytuł wśród uczestników 
były niemałe. Panowie, którzy zechcieli 
podjąć walkę o zwycięstwo w I Barbór-
kowym Turnieju, podzieleni zostali na trzy 
równorzędne grupy, w których mierzyli 
się pomiędzy sobą w indywidualnych 
starciach. Każdy z uczestników stawał, 
zatem w szranki ze wszystkimi ze swojej 
listy, następnie zaś dwóch najlepszych z 
każdego zestawienia uzyskiwało awans 
do tzw. grup pucharowych. Te z kolei 
wyłonić miały czwórkę finalistów. 

W fazie pucharowej relaksacyjne 
podejście do gry nie miało już racji bytu. 
Każdy z rywali dwoił się i troiłby swojego 
przeciwnika wywieźć na ping-pongowe 
manowce i trafić do ostatecznej rundy. 
Do tej ostatecznie zakwalifikowali się Pa-
nowie: Ostrowski, Mikołajek, Gołba oraz 
Jochymczyk, mierząc się odpowiednio w 
meczu o pierwsze i trzecie miejsce.

Pierwsza finałowa walka o najniższe 
miejsce na pudle rozgrzała do czerwo-
ności zarówno uczestników, jak i kibi-
ców. Ostrowski wespół z Mikołajkiem, 
co sił starali się wyrywać sobie każdy 
drobny punkt, nie mając zamiaru od-

dawać oponentowi pola w żadnym ele-
mencie rozegrania. Koniec końców po 
dwóch niezwykle emocjonujących se-
tach lepszy okazał się Karol Mikołajek, 
który z kwitkiem odprawił zaskoczonego 
porażką Arka Ostrowskiego. Wielki finał 
wszystkim zgromadzonym sprawił jesz-
cze większą niespodziankę, gdyż - co 
mogło wydawać się niemalże niemoż-
liwym - zaserwował nam spotkanie na 
jeszcze wyższym sportowym poziomie. 
Oj, było tutaj, na co popatrzeć - zawo-
dowe i mistrzowskie pomysły oraz pory-
wające i brawurowej strategie zdarzały 
się, co rusz. Autorem całego widowiska 
w głównej mierze okrzyknąć możemy 
fenomenalnie przygotowanego Adama 
Jochemczyka, który bezlitośnie „rozje-
chał” zagubionego za stołem Krzysztofa 
Gołbę.

Zgodnie z przewidywaniami i wcześ-
niejszymi typowaniami mecz świetnie 
rozpoczął i poprowadził do decydującego 
końca znakomity Adam Jochymczyk. „Z 
grubej rury” atakując i wykańczając kon-
kurenta do tytułu, po dość jednostronnej 
i dominującej grze bez trudu potwierdził 

swoją mistrzowską pozycję.  Bez zbęd-
nego przedłużania pokonał Krzysztofa w 
dwóch setach, w pełni zasłużenie uzy-
skawszy miano mistrza I Barbórkowego 
Turnieju Solidarności w tenisie stoło-
wym. Podczas końcowej uroczystości, 
pucharami i pamiątkowymi statuetkami 
nagrodzono zarówno tych najlepszych, 
jak i wszystkich pozostałych, którym 
tym razem szczęście nie dopisało. 

Nagrody wręczane zawodnikom były 
niezwykle atrakcyjne za sprawą szczod-
rości grupy sponsorów, którzy swoimi 
upominkami zechcieli wesprzeć solidar-
nościową inicjatywę. Tym samym słowa 
podziękowań należą się firmom przede 
wszystkim: Megalo, biuro turystyczne 
Traveller, Księgarnia „ Kacper”, Kredyty 
Chwilówki.

Na samo zakończenie spotkania 
przewidziano również chwilę na wspól-
ne świąteczno-noworoczne życzenia, 
koleżeńskie rozmowy oraz biesiadne 
spotkanie przy kawie, cieście i gorącym 
posiłku. 
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