O kulisach odwołania Daniela Ozona ze stanowiska prezesa JSW SA

Wkrótce możemy znaleźć się pod ścianą
Rozmowa z przewodniczącym Romanem Brudzińskim s.
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Pierwszy polski
sukces

Postawa Premiera Morawieckiego podczas szczytu
w Brukseli stanowi pierwszy od wielu lat przykład skutecznej realizacji polskiej racji stanu w obszarze polityki
klimatyczno-energetycznej UE.

więcej s. 3

Ratunkowa
transakcja?

Spółka Tauron Wydobycie znalazła się w trudnej sytuacji.
Jedną z form ratunku ma być sprzedaż Zakładu Górniczego Janina z Libiąża do innej spółki, co wywołuje niepokój
pracowników.

więcej s. 5

Zamierzchłe
regulacje

Spółka JSW Innowacje zainicjowała projekt związany
z usprawnieniem transportu podziemnymi kolejkami
podwieszanymi. Chodzi o zwiększenie prędkości kolejek.

więcej s. 11
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Gdzie
jest rząd?
Co rusz dochodzą do nas informacje o rekordowych temperaturach,
jakie panują w różnych rejonach
Europy. Nie chciałbym być złym
prorokiem, ale odnoszę wrażenie,
że jeśli rząd w porę nie zareaguje i
nie zacznie poważnie rozmawiać ze
środowiskiem górniczym, jesień w
Polsce będzie jeszcze gorętsza.
Sytuacja w Jastrzębskiej Spółce
Węglowej się zaostrzyła, bo podporządkowana ministrowi Tchórzewskiemu Rada Nadzorcza postanowiła
działać metodą faktów dokonanych.
Poprzedni Zarząd nie chciał się zgodzić na wyprowadzenie zysków poza
JSW, więc stopniowo wymieniono
niemal cały skład Zarządu, ignorując
sprzeciw członków Rady Nadzorczej
z wyboru załogi. Górnicy głośno zaprotestowali, zdając sobie sprawę
z tego, że obecne zamieszanie na
dłuższą metę nie może przynieść
niczego dobrego. Część z nich już
straciła swoje pieniądze, bo posiada
akcje JSW, które dziś są najtańsze
od trzech lat. Tymczasem rządzący
nic sobie z tego nie robią. Póki co,
nie doszło do żadnych spotkań, które
mogłyby uspokoić napiętą atmosferę. Ewentualne próby zażegnania
sporu poprzez wypłatę premii nie
powinny nikogo zwieść. Jeśli nie zawalczymy o przyszłość Spółki i nie
damy do zrozumienia rządowi, że nie
zgadzamy się na drenowanie JSW z
wypracowanych zysków, to w czasie
dekoniunktury może się okazać, że
nie będzie pieniędzy ani na premie,
ani na dalszy rozwój firmy, wszystko
bowiem zostanie gdzieś wytransferowane, na przykład do podmiotów zajmujących się elektromobilnością.
Poważne problemy ma też Polska Grupa Górnicza. Elektrownie i
elektrociepłownie są dosłownie zawalone importowanym - zwłaszcza
rosyjskim - węglem. Mam coraz poważniejsze obawy, w jakim miejscu
znajdzie się PGG po kolejnej ciepłej
zimie. Już są sygnały, że spółki
energetyczne zwracają się do producentów węgla o renegocjację cen.
Mamy zatem „powtórkę z rozrywki”
- w obliczu kryzysu energetyka znów
próbuje żerować na górnictwie. Za
chwilę pewnie ktoś oskarży górnictwo o całe zło tego świata i zacznie
przekonywać, że wysokie ceny
energii to wina górników. Jestem
niemal pewien, że tak się stanie.
Pytanie zasadnicze: gdzie w
tym wszystkim jest rząd? Jeśli naprawdę chcemy zapobiec fatalnym
konsekwencjom tego, o czym wspomniałem, w najbliższym zebraniu
górniczego Zespołu Trójstronnego
muszą wziąć udział osoby posiadające realny wpływ na politykę rządu,
czyli sami ministrowie, być może
nawet sam premier. W przeciwnym
wypadku „dyskusja” - tak jak w
roku 2015 - przeniesie się na ulice,
a tego chyba nikt by nie chciał.

FAKTY I OPINIE
STANOWISKO Górnicza Solidarność domaga się spotkania z szefem rządu

Dialog nie funkcjonuje

GÓRNICZA Solidarność domaga się pilnego spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim.
Związkowcy chcą rozmawiać z szefem rządu o zaostrzającym się konflikcie w Jastrzębskiej
Spółce Węglowej, braku dialogu społecznego w branży oraz rosnących zwałowiskach węgla
w Polskiej Grupie Górniczej.
– KRAJOWA Sekcja Górnictwa
Węgla Kamiennego NSZZ Solidarność z głębokim niepokojem odbiera ostatnie wydarzenia w branży i
w pełni wspiera protest pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA przeciwko decyzjom, które
mogą zagrozić stabilności finansowej firmy – czytamy w stanowisku
Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla
Kamiennego NSZZ Solidarność
przyjętym 19 czerwca. Dokument
ten podpisany przez szef górniczej
„S” Bogusława Hutka został skierowany do premiera.
Przedstawiciele górniczej Solidarności podkreślają w stanowisku,
że pełną odpowiedzialność za wybuch niezadowolenia społecznego
wśród pracowników Jastrzębskiej
Spółce Węglowej ponosi Minister
Energi Krzysztof Tchórzewski. Od
12 czerwca w spółce trwa akcja
protestacyjna oraz spór zbiorowy,
które zostały rozpoczęte po odwołaniu Daniela Ozona z funkcji prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
Na 24 czerwca związkowcy z JSW
zapowiedzieli demonstracje przed
siedzibą Prawa i Sprawiedliwości w
Warszawie. Związki zawodowe zarzucają szefowi resortu energii unikanie dialogu ze stroną społeczną
oraz ręczne sterowanie JSW poprzez
całkowite podporządkowanie sobie
jej Rady Nadzorczej oraz marginalizację członków RN z wyboru załogi.
– To wszystko każe podejrzewać, iż
rzeczywiście chodzi tutaj o wytransferowanie środków z tak zwanego
funduszu stabilizacyjnego JSW,
a więc pieniędzy wypracowanych

wcześniej przez samych górników i
przeznaczenie ich na inwestycje nie
mające nic wspólnego ze spółką –
czytamy w wystąpieniu.
W stanowisku wskazano również na problem rosnących zwałów
węgla przy kopalniach Polskiej Grupy Górniczej. Związkowcy od kilku
miesięcy alarmują, że kontrolowane
przez resort energii koncerny energetyczne, nie odbierają zakontraktowanego węgla z kopalń PGG, a
jednocześnie sprowadzają ogromne
ilości surowca z zagranicy. Z kolei

WRDS Będzie modyfikacja programu „Czyste Powietrze”?

Nie eliminacji węgla!
PROPOZYCJE zmian w rządowym programie walki z niską emisją były najważniejszym tematem posiedzenia Wojewódzkiej
Rady Dialogu Społecznego w Katowicach,

które odbyło się 11 czerwca. W obradach uczestniczył pełnomocnik rządu ds.
programu „Czyste Powietrze” Piotr Woźny. Podczas obrad omówiono główne

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

nadwyżki importowanego węgla
sprzedają na rynku odbiorców indywidualnych poprzez swoje spółki-córki. – Brak jest jednoznacznej
deklaracji rządu, kiedy ten problem
zostanie rozwiązany, co budzi nasz
niepokój, bo w dłuższej perspektywie może doprowadzić do całkowitej
zapaści największej spółki węglowej
w Unii Europejskiej – zaznaczyli reprezentanci górniczej „S”.
W ich ocenie dialog między rządem i stroną społeczną w górnictwie
obecnie nie funkcjonuje, co przy-

pomina sytuację z okresu rządów
koalicji Platformy Obywatelskiej i
Polskiego Stronnictwa Ludowego.
– Domagamy się pilnego spotkania
celem wyjaśnienia nawarstwiających się problemów, które wkrótce
mogą doprowadzić do katastrofy
sektora gwarantującego Polsce niezależność energetyczną – czytamy
w piśmie kierowanym do premiera
Mateusza Morawieckiego.

założenia projektu stanowiska w sprawie
zmian w programie „Czyste Powietrze”
opracowanego przez WRDS z inicjatywy
śląsko-dąbrowskiej Solidarności. – Pan minister przychylnie odniósł się do propozycji
zawartych w projekcie stanowiska. Miejmy
nadzieję, że przełoży się to na konkretne
działania legislacyjne rządu, które wejdą w
życie przed rozpoczęciem kolejnego sezonu
grzewczego – powiedział po zakończeniu
obrad Dominik Kolorz, przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności.
Projekt stanowiska WRDS zakłada
m.in. zwiększenie poziomu dofinansowania do przyłączania domów jednorodzinnych do sieci ciepłowniczych. Obecnie
dopłaty są niskie, a samo przedsięwzięcie
bardzo kosztowne. Tymczasem rozwój
ciepła systemowego jest jedną z najbardziej optymalnych metod walki z niską
emisją.
Kolejny postulat dotyczy usunięcia
z programu „Czyste Powietrze” zapisów
dyskryminujących nowoczesne kotły
węglowe piątej generacji. W obecnym
kształcie programu znacząco utrudnione
jest uzyskanie dofinansowania do zakupu nowoczesnego kotła węglowego w

sytuacji, gdy istnieje możliwość przyłączenia instalacji grzewczej w domu
do sieci gazowej. Jak podkreślono w
projekcie stanowiska WRDS, to rozwiązanie nie ma żadnego uzasadnienia
ekonomicznego, ani ekologicznego.
Przyczynia się natomiast do promowania importowanego gazu kosztem
węgla produkowanego w polskich kopalniach.
Kolejnym elementem, o który w
ocenie WRDS powinien zostać poszerzony program „Czyste Powietrze”,
jest umożliwienie pozyskania dofinansowania do zakupu elektrofiltrów kominowych, jako wielokrotnie tańszej
alternatywy dla wymiany całej instalacji
grzewczej. Elektrofiltry są przystosowane do montowania w piecach starszego
typu. Ich montaż pozwala czterokrotnie
ograniczyć emisję pyłów PM 10 i PM
2,5 do atmosfery. – Dzięki elektrofiltrom
kominowym można więc praktycznie
natychmiast osiągnąć pożądany efekt
ekologiczny w postaci zniwelowania
niskiej emisji, przy stosunkowo niewielkich nakładach finansowych – napisano
w projekcie stanowiska.

Więcej o konflikcie w Jastrzębskiej
Spółce Węglowej s. 6-7
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REGION ŚLĄSKO-DĄBROWSKI

Udaremniona próba
zamachu na węgiel
ZARZĄD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” przyjął stanowisko, w którym wyraził aprobatę dla odrzucenia
wniosków końcowych z czerwcowego szczytu Rady Europejskiej przez polską delegację. Gdyby zapisy o dojściu do
neutralności klimatycznej do roku 2050 nie zostały zablokowane przez część państw Europy Środkowo-Wschodniej,
wkrótce czekałoby nas kolejne zaostrzenie polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej (UE), a więc uderzenie
w branże energochłonne - między innymi w energetykę węglową.
- TRZEBA jasno i wyraźnie podkreślić, że akceptacja zapisów o
osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050 roku, oznaczałaby
katastrofę dla polskiej gospodarki
oraz trwałe zubożenie mieszkańców naszego kraju - napisali związkowcy. - Postawa Pana Premiera
podczas szczytu w Brukseli stanowi pierwszy od wielu lat przykład
skutecznej realizacji polskiej racji
stanu w obszarze polityki klimatyczno-energetycznej UE. Wcześniej, zwłaszcza w trakcie rządów
poprzedniej koalicji, ponosiliśmy
na tym polu wyłącznie dotkliwe
porażki - zaznaczyli.
Śląsko-dąbrowska
„Solidarność” zauważyła, że w ostatnim
czasie światowa kampania antywęglowa ponownie się nasiliła.
- Asertywna postawa Pana
Premiera zasługuje na tym większe uznanie, żę natężenie propagandy i dezinformacji w kwestii
wpływu człowieka na zmiany klimatyczne jest obecnie większe niż
kiedykolwiek. Z kolei każda próba
krytycznej oceny dotychczasowej
polityki klimatyczno-energetycznej UE, czy weryfikacji prognoz
działającego przy Organizacji Narodów Zjednoczonych Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC), dotyczących globalnego
ocieplenia powoduje wściekły atak
potężnego lobby zwolenników
całkowitej dekarbonizacji - czytamy w stanowisku. - Z przykrością należy stwierdzić, iż zarówno
politycy wszystkich ugrupowań
opozycyjnych, jak i przytłaczająca
większość mediów bezkrytycznie
powtarzają manipulacje zawarte w tych atakach, wykazując się
przy tym skrajną nierzetelnością i
niewiedzą - ocenili autorzy dokumentu.
Do największych manipulacji
należą, zdaniem związkowców,
próby łączenia zjawiska smogu z
tak zwanym globalnym ociepleniem i sugerowania, że polityka
klimatyczno-energetyczna UE jest
elementem walki o czyste powietrze.
- Spalanie węgla w energetyce
zawodowej nawet w najmniejszym
stopniu nie przyczynia się do powstawania smogu. To bardzo łatwy
do zweryfikowania i całkowicie
bezdyskusyjny fakt, Oczywistym
faktem jest również, że dwutlenek
węgla nie jest trującym gazem i
ze smogiem nie ma absolutnie nic
wspólnego. Głoszenie tezy, że elek-

trownie węglowe powodują w Polsce smog powinno automatycznie
eliminować z publicznej dyskusji
o energetyce czy polityce klimatyczno-energetycznej. Jest to bowiem dowód na brak elementarnej
wiedzy w tym zakresie. Dzieje się
jednak odwrotnie. Politycy i komentatorzy niemal codziennie używają argumentu walki ze smogiem
na poparcie postulatu dotyczącego
eliminacji węgla z polskiej gospodarki, nie mając świadomości, jakie byłyby gospodarcze i społeczne
koszty z tym związane - zauważył
Zarząd Regionu w cytowanym dokumencie.
Wspomniane koszty zostały
przez śląsko-dąbrowską „Solidarność” oszacowane.
- Niemcy na subsydiowanie
odnawialnych źródeł energii wydają rocznie 30 mld euro. Prognozowane wydatki na ten cel w ciągu
najbliższej dekady mają wynieść
370 mld euro. Z kolei na odejście
od energetyki węglowej nasi zachodni sąsiedzi chcą przeznaczyć
40 mld euro w ciągu najbliższych
20 lat. Będzie to wsparcie z budżetu centralnego dla regionów,
w których funkcjonują zagłębia
węglowe (węgiel brunatny). Do
tej kwoty należy doliczyć środki,
które na ten cel zostaną przeznaczone z budżetów poszczególnych
landów. Nie dysponujemy jeszcze
precyzyjnymi wyliczeniami, jaki
byłby całkowity koszt dekarbonizacji polskiej gospodarki. Biorąc
jednak pod uwagę, jak znaczącą
jej część stanowią branże najbardziej narażone na negatywne
skutki dekarbonizacji, czyli m.in.
sektor hutniczy, wydobywczy,
motoryzacyjny czy cementowy, a
także znacznie większy w porównaniu do Niemiec udział węgla
w miksie energetycznym, należy
szacować, że koszt ten wyniósłby
dla naszego kraju min. 200 mld
euro, czyli ok. 840 mld zł. Za te
pieniądze można by sfinansować
funkcjonowanie całej polskiej
służby zdrowia przez 9 lat lub na
13 lat zwolnić Polaków z obowiązku płacenia podatku PIT - wyliczyli związkowcy.
Odniesiono się również do
trwającej od lat dyskusji dotyczącej
tego, czy działalność człowieka ma
wpływ na „globalne ocieplenie”, czy
też jest to efekt cyklicznych zmian
klimatu, jakie miały miejsce na
długo przed pojawieniem się gatunku ludzkiego, cytując stanowi-

sko Komitetu Nauk Geologicznych
Polskiej Akademii Nauk.
- Badania geologiczne dowodzą
niezbicie, że stała zmienność jest
podstawową cechą klimatu Ziemi
w całej jej historii (…). Należy bezwzględnie zachować daleko idącą
powściągliwość w przypisywaniu
człowiekowi wyłącznej, czy choćby
tylko dominującej, odpowiedzialności za zwiększoną emisję gazów
cieplarnianych, gdyż prawdziwość
takiego twierdzenia nie została
udowodniona (…). Błędne też mogą
być decyzje polityków podejmowane w oparciu o niekompletny zespół
danych. W takich warunkach łatwo
o - przystrojony poprawnością polityczną - lobbing inspirowany przez
kręgi zainteresowane na przykład
sprzedażą szczególnie kosztownych, tak zwanych ekologicznych,
technologii
energetycznych
stwierdzili naukowcy z PAN.
Zwrócono zarazem uwagę, że w
debacie poświęconej „globalnemu
ociepleniu” uwzględnia się tylko
raporty Międzyrządowego Zespołu
ds. Zmian Klimatu, traktując je jak
„prawdę objawioną”, choć ich wiarygodność została już podważona
na gruncie naukowym.
- Kolejne prognozy IPCC, dotyczące globalnego wzrostu temperatury nie znajdują potwierdzenia w
późniejszych pomiarach, co zostało
już wielokrotnie wykazane. Niezależni eksperci kontestują też inne
ustalenia tej instytucji, dotyczące przyczyn i skutków globalnego
ocieplenia. Fakt ten nie wpłynął
jednak na weryfikacje celów polityki klimatyczno-energetycznej
UE. W 2013 roku po udostępnieniu
piątego raportu IPCC, w którym
wprost przyznano, że wcześniejsze tezy tego zespołu były błędne, ówczesna unijna komisarz ds.
działań w dziedzinie klimatu w
oficjalnym oświadczeniu stwierdziła, [że - przyp. red. SG] polityka
klimatyczna Unii Europejskiej będzie kontynuowana niezależnie od
tego, czy jej podstawy naukowe są
prawdziwe, czy fałszywe - przypomniano.
Według „Solidarności” polityka
klimatyczno-energetyczna polegająca na ograniczaniu emisji dwutlenku
węgla wyłącznie przez kraje członkowskie UE, które odpowiadają za
10 procent emisji tego gazu w świata,
nie ma uzasadnienia - i to nawet gdyby założyć, że działalność człowieka
przyczynia się do pogłębiania zjawiska „globalnego ocieplenia”.

Twarz premiera Mateusza Morawieckiego wraz z napisem „Wstyd” w dwóch językach (polskim i angielskim) wyświetlili na chłodni kominowej Elektrowni Bełchatów
przedstawiciele Greenpeace. Ten wyraz histerii działaczy Greenpeace to efekt zablokowania zapisów w temacie osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku
przez rząd polski podczas ostatniego szczytu UE.
- Trzeba (…) pamiętać, że Polska
w ostatnich dziesięcioleciach wykonała ogromny wysiłek dotyczący
redukcji CO2 i z nawiązką wypełniła zobowiązania zawarte w protokole z Kioto. Tymczasem najwięksi
emitenci tego gazu, tacy jak USA,
Indie czy Chiny nie podejmują adekwatnych działań w tym zakresie.
W tej sytuacji przyjmowanie kolejnych celów redukcyjnych przez
Unię Europejską (…) jest zupełnie
pozbawione sensu. Szczególnie w
przypadku, gdy odbywa się to kosztem obniżenia konkurencyjności
europejskiej gospodarki, likwidacji
przemysłu i radykalnego wzrostu

cen energii - głosi związkowe stanowisko.
W konkluzji Zarząd Regionu
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” poparł działania rządu
na rzecz przeciwstawienia się planom „dekarbonizacji” Unii Europejskiej. Wezwał zarazem premiera
Mateusza Morawieckiego do zainicjowania ogólnopolskiej kampanii
edukacyjnej oraz publicznej debaty
dotyczącej zasadności oraz kosztów
obecnej polityki klimatycznej UE w
aspekcie naukowym, ekonomicznym i społecznym.
MJ
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TAURON WYDOBYCIE

Ratunkowa transakcja?

SPÓŁKA Tauron Wydobycie znalazła się w trudnej sytuacji. Jedną z form ratunku ma być sprzedaż Zakładu Górniczego
Janina z Libiąża do innej spółki. Konkretów jeszcze jednak nie znamy, więc naturalne jest, że pracownicy Janiny są
podenerwowani.

- NIE mamy wielu oficjalnych informacji dotyczących przekazania
ZG Janina z Tauron Wydobycie
do innej firmy. Podczas spotkania
Rady Społecznej Tauron Wydobycie poinformowano, że projekt
przekazania jest przygotowywany i
trwają analizy prawne i biznesowe.
Żadnych szczegółów ani harmonogramu przejścia nam nie przekazano – mówi Waldemar Sopata, przewodniczący Solidarności w Tauron
Wydobycie.
Nie wiadomo nawet, kiedy te
decyzje mają zapaść.
Poinformowano jedynie, że
jest opracowywany harmonogram
przejęcia. Tu nie chodzi tylko o
przekazanie kopalni i jej majątku,
konieczne jest także zapisanie gwarancji odbioru węgla przez Tauron
oraz przekazanie pieniędzy na dokończenie już rozpoczętych inwestycji w Janinie.
Mówi się, że Tauron na zewnątrz przekaże nie tylko kopalnię
Janina ale także Tauron Ciepło,
które jest jedną z największych
firm ciepłowniczych w Polsce.
Informacja o przekazaniu ZG

Janina podniosła ciśnienie pracownikom w Tauron Wydobycie, bo
informacje tego typu zawsze muszą
budzić niepokój i obawy o miejsca
pracy.
- Wśród załogi ZG Janina jest
niepokój. To naturalne, że nikt nie
lubi takich zmian. W przypadku
przejście do innej firmy najważniejszą kwestią będą gwarancje
pracownicze, trzeba zadbać o to,
aby załoga na tym przejściu nie
straciła – zaznacza Waldemar Sopata.
Nieoficjalnie mówi się, że ZG Janina mogłaby trafić do Węglokoksu.
Zarząd Węglokoksu dyplomatycznie
mówi, że zainteresowany jest nowymi aktywami wydobywczymi. Sensowność transakcji będzie zależała
od ceny. Węglokoks i Tauron to spółki kontrolowane przez Skarb Państwa więc nakłonić obie strony do takiej transakcji nie będzie trudno.
Waldemar Sopata informuje,
że na oficjalnych spotkaniach z zarządem Tauron Wydobycie padają
zapewnienia, że wszelkie gwarancje
pracownicze zostaną zapewnione.
- Mówić to jedno, a zrealizo-

wać te obietnice w praktyce to inna
sprawa. Zobaczymy, jak to będzie
realizowane – dodaje Waldemar
Sopata.
W Tauron Wydobycie już kilkakrotnie przerabiano podobne
kwestie, najpierw przy tworzeniu
Południowego Koncernu Węglowego (PKW) a potem Tauron Wydobycie.
Trudna sytuacja finansowa
Tauron Wydobycie wynika z dwóch
rzeczy: specyficznych warunków
górniczo-geologicznych oraz braku inwestycji przygotowawczych w
przeszłości.
- Jak się na bieżąco nie prowadzi inwestycji i robot przygotowawczych, to potem trudno prowadzić
stabilne i dobrze zaplanowane
wydobycie. Wstrzymywanie inwestycji przygotowawczych prowadzi
do powolnej likwidacji kopalni. W
przeszłości się zdarzało, że w celu
poprawy rocznego wyniku finansowego wstrzymywano roboty
przygotowawcze. Nadrobienie tego
potem w ciągu roku okazywało się
niemożliwe – tłumaczy Waldemar
Sopata.

Kopalnia wakacyjnych praktyk

Ponad 300 uczniów zakończyło rok szkolny w 22 klasach patronackich TAURON Wydobycie.
Wakacje to dla najlepszych uczniów czas praktyk zawodowych w zakładach górniczych Spółki.
Tylko w ubiegłym roku z praktyk skorzystało 112 przyszłych górników.
WSPÓŁPRACA TAURON Wydobycie
ze szkołami średnimi zapewnia dopływ
odpowiednio wykwalifikowanej średniej
kadry do zakładów górniczych.
Uczniowie mogą nabyć umiejętności
praktyczne w rzeczywistym środowisku
pracy, odbywając praktyki na terenie zakładów górniczych w Jaworznie, Libiążu
i Brzeszczach, gdzie stworzone zostały
specjalne stanowiska szkoleniowe.
TAURON
Wydobycie
obejmuje
umowami patronackimi już 22 klasy w
Zespole Szkół w Libiążu, w Powiatowym Zespole nr 6 Szkół Zawodowych i
Ogólnokształcących w Brzeszczach oraz
w Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego w Jaworznie.
- Wspieramy i rozwijamy szkolnictwo zawodowe, korzystając z nowoczesnych modeli kształcenia, tak aby nasze

Zwraca uwagę, że nawet wpompowanie dużych pieniędzy nie przyniesie szybkiej poprawy, ponieważ
na prace przygotowawcze potrzeba
czasu. Rozjechanie chodników pod
nową ścianę wydobywczą może
trwać rok, czasami więcej.
Drugim kłopotem Tauron Wydobycie są warunki geologiczno-górnicze.
- W kopalniach Tauron Wydobycie często występują uskoki, warunki geologiczne są więc trudne –
dodaje Waldemar Sopata.
Te trudne warunki geologiczne,
połączone z brakiem wystarczających inwestycji, doprowadziły
z czasem do kłopotów, w których
obecnie znalazł się Tauron Wydobycie.
- Nie można kierować kopalnią
tylko w celu osiągnięcia doraźnych
zysków, gdyż to się z czasem zemści. Muszą być prowadzone inwestycje, które pozwolą na stabilną
pracę w wieloletniej perspektywie
– podkreśla Waldemar Sopata.
O trudnej sytuacji Tauron Wydobycie świadczą spadki wydobycia
węgla. W pierwszym kwartale 2019
zakłady górnicze mogły pozyskiwać jak
najlepiej wyszkolone kadry. Dzięki 22
klasom patronackim i działaniom promującym kształcenie młodych do zawodów związanych z górnictwem, dbamy o przyszłość zakładów górniczych
TAURON Wydobycie – mówi Sławomir
Obidziński, prezes zarządu TAURON
Wydobycie.
W roku szkolnym 2018-2019 w
klasach patronackich Spółki uczyło się
309 uczniów kształcąc się w specjalnościach technik górnictwa podziemnego,
technik mechanik, technik elektryk,
technik mechatronik oraz technik elektronik. Od 2010 roku w TAURON Wydobycie zatrudniono 239 absolwentów
klas objętych patronatem.
Podczas uroczystego zakończenia
tegorocznego roku szkolnego nagrody
za najlepsze wyniki w nauce otrzymało
27 uczniów, które wręczyli im przedstawiciele TAURON Wydobycie.
Koniec szkoły nie oznacza jednak
nudy. W ZG Janina organizowane są
przez współpracujące z TAURON Wydobycie Powiatowe Centrum Edukacyj-

r. produkcja węgla handlowego osiągnęła poziom 1,3 mln ton, co oznacza spadek o 11 proc. w skali roku.
Było to następstwem trudnych warunków geologicznych w ZG Janina
oraz opóźnienia rozruchu jednej ze
ścian w ZG Sobieski.
Równie kiepski był cały rok
2018 r. Produkcja węgla handlowego Tauron Wydobycie w 2018 r.
wyniosła 5 mln ton i była niższa o
22 proc. niż w roku 2017. Spadek
wydobycia był pochodną trudniejszych warunków geologiczno-górniczych występujących w kopalniach.
W 2018 r. 45 proc. zapotrzebowania na węgiel do produkcji energii elektrycznej i ciepła w grupie
Tauron zostało zaspokojone surowcem z własnych zakładów górniczych grupy.
W pierwszym kwartale 2019 r.
zobowiązania finansowe netto całej grupy wzrosły do poziomu 10,2
miliarda złotych, to jest o 8 proc.
w porównaniu ze stanem na koniec
2018 r.
Igor D. Stanisławski
ne w Chrzanowie praktyki wakacyjne.
Finasowanie praktyk pokryją środki z
Unii Europejskiej. Uczniowie Zespołu
Szkół w Libiążu będą z kolei praktykować w rzeczywistych warunkach
pracy pod nadzorem doświadczonych
instruktorów praktycznej nauki zawodu
w specjalnościach technik górnictwa
podziemnego, technik elektronik oraz
technik energetyk.
Ponadto w okresie wakacji w zakładach górniczych TAURON Wydobycie praktyki zawodowe odbywać będą
studenci Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w
Krakowie. Przyszli inżynierowie poznają
w praktyce nie tylko praktyczne aspekty
związane z wydobyciem węgla kamiennego, budowę i sposób udostępnienia
złoża, aspekty ekologiczne procesu produkcji, ale również będą uczestniczyli
w procesach związanych z gospodarką
odpadami, wpływem na środowisko, logistyką, transportem i spedycją.
Łącznie w okresie tegorocznych
wakacji TAURON Wydobycie zorganizuje ok. 20 praktyk zawodowych.
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JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA

Wkrótce możemy znaleźć
się pod ścianą
O KULISACH odwołania Daniela Ozona z funkcji prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) oraz skutkach
działań podejmowanych przez ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego i podporządkowaną mu Radę Nadzorczą
Spółki rozmawiamy z wiceprzewodniczącym Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ „Solidarność” JSW
SA Romanem Brudzińskim.
Solidarność Górnicza: Ubezwłasnowolniona
Rada
Nadzorcza, ceniony w branży
prezes - odwołany, pracownicy protestują, a notowania akcji JSW lecą „na łeb, na szyję”
- scenariusz, z którego mogą
się cieszyć tylko najwięksi
wrogowie Jastrzębskiej Spółki Węglowej, dzieje się na naszych oczach. Komu - w ocenie
strony społecznej - „zawdzięczamy” bałagan, jakiego jeszcze nie tak dawno nikt się nie
spodziewał?
Roman Brudziński, wiceprzewodniczący ZOK NSZZ
„Solidarność” JSW SA: - Zacznę od stwierdzenia czegoś, z
czego wszyscy powinni sobie zdać
sprawę - my, jako „Solidarność”, nie
jesteśmy przywiązani do nazwisk,
nie jesteśmy ruchem obrońców
konkretnego prezesa czy odwołanych wcześniej członków Zarządu
JSW. Źródłem zamieszania, całego tego bałaganu, jest konflikt pomiędzy podległą ministrowi Radą
Nadzorczą a kierownictwem Spółki. Gierki ministra Tchórzewskiego
sprawiły, że notowania akcji JSW
- licząc od momentu wybuchu konfliktu - spadły o ponad 58 procent,
czyli wartość firmy zmniejszyła się
o ponad połowę! My cały czas zastanawiamy się nad jedną kwestią
- czy nie złożyć zawiadomienia do
prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez Radę
Nadzorczą?
SG: - Co mogło doprowadzić do tak drastycznego
spadku wartości akcji, bo chyba nie tylko przeprowadzone
ostatnio roszady personalne
w kierownictwie JSW?
RB: - Mógłbym tutaj mówić
o wielu czynnikach, na co pewnie
nie starczyłoby miejsca w gazecie,
dlatego skupię się na rzeczach najważniejszych, na przykład odwlekaniu ważnych decyzji przez Radę
Nadzorczą, czego konsekwencje
ponosimy cały czas i jeszcze długo będziemy ponosić. Znamienna
była tutaj sprawa zakupu Przedsiębiorstwa Budowy Szybów. Rada
Nadzorcza sprawiła, że cały proces trwał około półtora roku, choć
można to było zamknąć w kilku
miesiącach. Zaczęto rozważać, czy
cena nie jest za wysoka, choć tymi
kwestiami zajmują się przecież eks-

perci od wyceny, którzy się potem
pod tym podpisują. Ale to jeszcze
nic. Spółka zrezygnowała z rozpisywania przetargów na wykonanie
niezbędnych dla nas ciężkich robót
korytarzowych, kamiennych, no bo
przecież - lada chwila - mieliśmy
pozyskać PBSz, która się w tym
specjalizuje. W wyniku zwłoki ze
strony Rady ta „chwila” się przeciągnęła, przez co w kopalniach
JSW nie wykonano potrzebnych
robót korytarzowych, co powoduje kolejne opóźnienia. Nie było w
tym wszystkim żadnej refleksji ani
zdrowego rozsądku ze strony ministra czy jego nominatów w Radzie
Nadzorczej.
SG: - Wielokrotnie podnoszony był także temat prób
przeznaczenia zysków JSW na
projekty nie mające z górnictwem czy sektorem wydobywczym nic wspólnego…
RB: - To prawda. Istotnym jest
fakt, że szef resortu energii, minister konstytucyjny polskiego rządu, potrafił kłamać przed kamerami i twierdzić, że nie było żadnych
umów dotyczących kwestii kupna
akcji warszawsko-siedleckiej spółki Polimex-Mostostal przez JSW, a
więc wsparcia tej firmy pieniędzmi
wypracowanymi przez pracowników JSW. Otóż były takie umowy.
Znana jest również sprawa podpisania listu intencyjnego z podmiotem noszącym nazwę ElectroMobility Poland SA. Cel - kooperacja
przy całkowicie nierealnym projekcie produkcji polskiego samochodu
elektrycznego. Minister czuje się
tak pewnie, że przestał dbać o pozory. Przy wyniku JSW za rok 2018
- 1,7 miliarda złotych zysku - Walne
Zgromadzenie spokojnie mogłoby
przecież zdecydować o przeznaczeniu miliarda złotych na wypłatę dywidendy, z której Skarb Państwa,
jako udziałowiec, otrzymałby około 53 proc., 530 milionów zł i mógłby je przeznaczyć na cokolwiek.
Formalnie jednak nikomu nic nie
moglibyśmy zarzucić.
SG: - Strona związkowa,
jak rozumiem, miałaby jakiś
inny pomysł na rozdysponowanie zysków JSW?
RB: - Najlepiej byłoby je przeznaczyć na inwestycje w JSW, bo
Spółka tych środków zwyczajnie
potrzebuje, aby móc się rozwijać.

Prezes Ozon miał co najmniej kilka
dobrych pomysłów, które - przy odpowiednim finansowaniu - ugruntowałyby pozycję JSW przede
wszystkim w Europie, ale i na świecie. Na przykład wejście w segment
energetyki „zielonej” w kontekście
tego, co nam narzuca Unia Europejska, byłoby bardzo racjonalne.
Równolegle, oczywiście, wydobywalibyśmy węgiel koksowy, który
potrzebny jest do produkcji stali przy czym warto zaznaczyć, że ze
stali wytwarza się również wiatraki i inne urządzenia pozwalające na
korzystanie z energii odnawialnej.
Gdybyśmy tak do tego podeszli,
JSW miałaby przyszłość nawet w
„dekarbonizującej” się Unii Europejskiej. Tak właśnie wygląda myślenie strategiczne, uwzględniające
to, co się dzieje na świecie. To dzięki działaniom zainicjowanym przez
prezesa Ozona, który przekonał
jednego z europarlamentarzystów,
udało się wpisać węgiel koksowy
do grupy dwudziestu kilku „surowców krytycznych” dla Unii Europejskiej. Wiadomo jednak, że co
4 lata lista tych surowców będzie
weryfikowana. Kto wtedy stanie
w obronie węgla koksowego? I czy
będzie równie skuteczny? Jeśli nie,
znów zostaniemy postawieni pod
ścianą.
SG: - 24 czerwca na antenie
telewizji TVN został wyemitowany program „Uwaga!” na
temat rzekomych nieprawidłowości w JSW. Czy NSZZ
„Solidarność” posiada jakąś
wiedzę dotyczącą poruszonych kwestii, chociażby wywozu 120 tysięcy ton nigdzie
niezaksięgowanego węgla?
RB: - W skrócie powiem tak
- mieliśmy tam do czynienia z szeregiem manipulacji opartych na
jednej i to mocno niepewnej poszlace. Zacznijmy od tego, że rzeczy, o
których mówił pan Adam Milewski,
były dyrektor audytu wewnętrznego
JSW, bohater audycji, miały miejsce
między rokiem 2014 a 2017. Osoby, które stały za tym programem,
chciały uderzyć w Zarząd JSW pod
kierownictwem prezesa Ozona, licząc na niewiedzę telewidzów. Przypomnę zatem, że w latach 2014-2017
Spółką kierował kto inny. Zepsuta
waga, o której mowa w programie,
faktycznie istniała, ale z niej nie korzystano - właśnie dlatego, że była
zepsuta. Tamte lata były dla JSW

czasem kryzysu i trzeba było wybierać pomiędzy wydatkami na rzeczy
ważne i ważniejsze. Waga nie należała do urządzeń, od których zależały losy ruchu „Zofiówka”. Kiedy
zostaliśmy połączeni z ruchem „Jastrzębie”, urobek zaczął trafiać na
„Zofiówkę”. Węgiel ten miał gorsze
parametry od węgla z „Zofiówki”, ale
ten z „Zofiówki” też nie był na tyle
dobry, by móc go jeszcze mieszać z
węglem z „Jastrzębia” i sprzedawać
po dobrej cenie. Zarząd wpadł wtedy na pomysł, żeby przewozić ten
węgiel na „Pniówek” i mieszać go ze
znacznie lepszym węglem z „Pniówka”. Jeśli dyrektor Milewski wiedział, że część tego transportu nie
dociera na „Pniówek”, to czemu - jak
każdy obywatel posiadający wiedzę
o przestępstwie - nie poinformował
o tym organów ścigania? Proste pytanie. Wedle naszej wiedzy mogło
się zdarzyć co najwyżej tak, że jakiś
pojedynczy transport został wpisany jako „wyjeżdżający” z „Zofiówki”,
a nie został wpisany jako „dostarczony” na „Pniówek”. Czysty błąd
ludzki. Wyciąganie z tego wniosku,
że kopalnię opuściło nielegalnie 120
tysięcy ton węgla, jest manipulacją,
oszustwem. Poza tym pan Milewski, dyrektor audytu wewnętrznego
JSW, bohater audycji, został zwolniony dyscyplinarnie z powodu mobbingu, jakiego dopuścił się wobec
podległych mu pracowników. Co
najmniej kilka pań musiało potem
korzystać z konsultacji lekarskich.
Nie chciał przy tym skorzystać z
przedstawionej mu oferty polubownego załatwienia sprawy i rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron, wstępując zarazem do

pewnej organizacji związkowej, która zaczęła go chronić, choć nie miała
do tego prawa, bo osoby ze ścisłego
kierownictwa nie mogą być osobami
funkcyjnymi w związkach zawodowych - taki zapis znajduje się zresztą w większości statutów związkowych. Mało przekonujące było
przedstawienie pana Milewskiego
jako górnika-fachowca, bo gdyby
nim był, to wiedziałby, że zależnie od
tego, jakie pokłady eksploatujemy i
z jakimi przerostami oraz uskokami
mamy do czynienia, proporcje ilości węgla do kamienia są różne. Nie
można wychodzić z założenia, że
stosunek węgla do kamienia 70:30
jest wartością stałą. Czasami kamienia jest więcej niż węgla. To jest
przecież górniczy elementarz. Przy
okazji pomówiono Jacka Mariana
Pawłowskiego, dyrektora Zakładu
Wsparcia Produkcji, o współpracę
z Służbą Bezpieczeństwa PRL, choć
dyrektor posiada zaświadczenie z
Instytutu Pamięci Narodowej, które
stwierdza, że osoba o pseudonimie
„Kwiatek” nosiła te same imiona i
nazwisko, była jednak zupełnie kim
innym. Kończąc, zwrócę uwagę na
fakt, że materiał „Uwagi!” ukazał się
w dniu manifestacji pracowników
JSW przed siedzibą PiS. Należałoby
się w tym miejscu zastanowić, czy
to aby nie pan minister „podrzucił”
temat TVN-owi, aby „przykryć” medialnie górniczą pikietę? Jeśli tak, to
zlecenie zostało wykonane wyjątkowo nieudolnie.
SG: - Dziękujemy za rozmowę.
rozmawiał: MJ
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JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA

Odwołać ministra, przywrócić
normalność w Spółce

24 CZERWCA zgromadzeni przed siedzibą Prawa i Sprawiedliwości (PiS) w Warszawie pracownicy Jastrzębskiej
Spółki Węglowej SA (JSW) zażądali dymisji ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego oraz odwołania
członków Rady Nadzorczej (RN) JSW z jego nominacji. To kolejny etap ogłoszonej 12 czerwca akcji protestacyjnej
przeciwko działaniom resortu, które - zdaniem związkowców - destabilizują sytuację Spółki. Chodzi między innymi
o odwołanie prezesa Daniela Ozona przez całkowicie podporządkowaną Ministerstwu Radę Nadzorczą.
INFORMACJA o przyspieszonym zwołaniu Rady Nadzorczej
- na dzień przed zaplanowanym
wcześniej terminem - jak i o tym,
że jedynym merytorycznym punktem porządku obrad były zmiany w
Zarządzie JSW, została podana w
ostatniej chwili.
11 czerwca Rada pod przewodnictwem pani Haliny Buk odwołała
prezesa mimo głośnego sprzeciwu
kilkuset pracowników Spółki, którzy zgromadzili się przed siedzibą
Ministerstwa Energii. Wśród oficjalnych powodów takiej decyzji
szefowa RN wymieniła między
innymi „wielokrotne, świadome
wprowadzanie w błąd strony społecznej co do procesów prowadzonych w spółce”. To o tyle dziwne,
że organizacje związkowe nie tylko
nie skarżyły się na relacje z Danielem Ozonem, ale wręcz popierały
jego konsekwentny opór wobec
prób wyprowadzenia zysków JSW
poza firmę - ostatnio poprzez zaangażowanie Spółki w projekt budowy polskiego samochodu elektrycznego. Kontrowersyjny pomysł
miałby zostać zrealizowany przy
współpracy z niewielką firmą ElectroMobility Poland.
Pod rządami cenionego w branży prezesa JSW ogłosiła nową strategię, zakładającą zwiększenie produkcji węgla oraz maksymalizację
udziału w wydobyciu wysokiej
jakości węgla koksowego, spłaciła długi wobec banków, pozyskała
nowe finansowanie o łącznej wartości ponad 1 miliarda złotych i
stworzyła tak zwany fundusz stabilizacyjny na wypadek dekoniunktury, w którym ulokowano ponad

1,8 miliarda złotych (pieniądze te
od kilku miesięcy są „na celowniku” rządzących). Obecnie JSW
buduje kopalnię „Bzie-Dębina” i
prowadzi rozmowy na temat ewentualnego przejęcia aktywów australijskiej spółki Prairie Mining.
Równocześnie modernizuje zakłady przeróbki mechanicznej węgla,
aby podnieść jakość sprzedawanego surowca.
Związkowej
delegacji
nie
wpuszczono do budynku, w którym
obradowała RN. Przed biurowcem
pojawiło się kilkudziesięciu ochroniarzy i policjantów skutecznie blokujących możliwość wejścia na jego
teren.
Po odwołaniu prezesa Ozona
przez Radę do uczestników pikiety zorganizowanej przed siedzibą
Ministerstwa Energii przy ulicy
Kruczej wyszedł szef resortu. Przywitały go głośne gwizdy.
- Czy my jesteśmy tacy groźni?
Pięć osób chciało porozmawiać
dziś z Radą Nadzorczą. Pan obstawił ten budynek policją, ochroną.
Rejestrowaliśmy się jako pracownicy JSW. Chcieliśmy wejść i porozmawiać z naszymi przedstawicielami z wyboru [załogi - przyp.
red. SG]. Potraktowali nas jak
przestępców. To Pana inicjatywa,
tak? - dopytywał Krzysztofa Tchórzewskiego przewodniczący Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej
(ZOK) NSZZ „Solidarność” JSW SA
Sławomir Kozłowski.
Minister zaprosił przedstawicieli strony społecznej do swojego
gabinetu, na co zgromadzeni pracownicy JSW początkowo odpowiedzieli okrzykami „Za późno!”

i „Tchórzewski - dymisja!”. Ostatecznie związkowcy skorzystali z
zaproszenia, choć - jak się wkrótce
okazało - przedstawiciel rządu nie
miał im zbyt wiele do przekazania.
- Po raz kolejny zapytaliśmy o
powód odwołania prezesa i po raz
kolejny nie dostaliśmy odpowiedzi.
Powiedzieliśmy panu ministrowi,
że w oczach pracowników JSW całkowicie stracił wiarygodność i to on
będzie ponosił całkowitą odpowiedzialność za spadek poparcia dla
PiS wśród górników - relacjonował
przebieg rozmów wiceprzewodniczący ZOK Roman Brudziński.
Na zamieszanie wywołane decyzją Rady Nadzorczej JSW błyskawicznie zareagowała warszawska
Giełda Papierów Wartościowych.
11 czerwca 2019 r. za akcje JSW
płacono najmniej od trzech lat - po
godzinie 11. było to 45,87 złotych za
sztukę; potem walory zyskały nieco
na wartości, by przed zamknięciem
sesji osiągnąć poziom jeszcze niższy - 45,80 zł (spadek o 6,03 procent w stosunku do otwarcia).

Kozłowski: Zniszczono ludzi
bez uzasadnienia

Dwa tygodnie później górnicy
w liczbie niemal tysiąca ponownie
przyjechali do Warszawy. Tym razem udali się przed siedzibę PiS.
- Chcę powiedzieć tak, żebyście
to zapamiętali: minister Tchórzewski, żeby zrealizować swoje cele,
niszczy ludzi. Najpierw zniszczył
dwóch członków Zarządu [wiceprezesa Artura Dyczkę i panią wiceprezes Jolantę Gruszkę - przyp.

red. SG], odwołując ich przez Radę
Nadzorczą, nie dając żadnego uzasadnienia - ludzi, którzy nie wiedzieli, o co chodzi. (…) Dobrych ludzi wyrzucił, a na koniec wyrzucił
Ozona - to jest właśnie niszczenie
ludzi bez żadnych zarzutów - wyjaśniał bezpośrednie przyczyny pikiety przewodniczący Zakładowej
Organizacji Koordynacyjnej NSZZ
„Solidarność” JSW SA Sławomir
Kozłowski.
W trakcie protestu reprezentatywne organizacje związkowe JSW
SA - NSZZ „Solidarność”, Federacja
Związku Zawodowego Górników
JSW SA i ZZ „Kadra” - wystosowały petycję skierowaną bezpośrednio do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.
- Górnicy JSW, mieszkańcy Jastrzębia i Śląska do pana ministra
Krzysztofa Tchórzewskiego już
stracili zaufanie. Za chwilę stracą
je także do partii, którą Pan kieruje. Jeśli nie chce Pan przed jesiennymi wyborami zaszkodzić Prawu
i Sprawiedliwości, proszę nam pomóc. Los 26 tysięcy naszych pracowników i milionów Polaków leży
w Pana rękach - czytamy w dokumencie.
Wśród postulatów strony społecznej JSW znajdują się między
innymi te o charakterze personalnym: górnicy chcą dymisji ministra
energii Krzysztofa Tchórzewskiego,
odejścia dyrektor Departamentu
Nadzoru i Polityki Właścicielskiej
w Ministerstwie pani Małgorzaty
Niezgody oraz prokuratora w stanie spoczynku Andrzeja Burskiego, autora nieoficjalnego audytu
JSW.

Jeśli petycja nie odniesie skutku, 6 lipca pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej przyjadą do
Katowic, by głośno wyrazić swoje
niezadowolenie wobec uczestników
zaplanowanej na ten dzień konwencji PiS.

Murem za kolegami
z Jastrzębia

19 czerwca Rada górniczej
„Solidarności” poparła kolegów z
Jastrzębia - na ręce premiera Mateusza Morawieckiego skierowała
stanowisko, w którym domaga się
pilnego spotkania celem wyjaśnienia nawarstwiających się problemów.
- Kwestie niepokojące dziś górników miały być przedmiotem rozmów z ministrem energii Krzysztofem Tchórzewskim, jednak pan
minister nie zrealizował zapisów
zawartych w podpisanym przez siebie dokumencie, który sporządzono
po zakończeniu rozmów przeprowadzonych w styczniu br. ze stroną
związkową w Katowicach i ani razu
nie spotkał się z przedstawicielami reprezentatywnych organizacji
związkowych JSW SA - przypomnieli związkowcy z Rady Krajowej
Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność”.
Osobny akapit poświęcili załamaniu się sektorowego dialogu
społecznego.
- Mamy dziś do czynienia z
faktycznym zawieszeniem dialogu
pomiędzy stroną rządową a górniczymi organizacjami związkowymi, a więc sytuację zbliżoną do tej
z czasów rządów koalicji Platforma
Obywatelska-Polskie Stronnictwo
Ludowe. Co gorsza, część osób,
które pełniły wówczas prominentne funkcje w górnictwie, pod rządami Prawa i Sprawiedliwości oraz
swoistym patronatem ministra
Krzysztofa Tchórzewskiego zachowało znaczące wpływy, a nawet
awansowało - zauważyli autorzy
stanowiska.
Przywołując słowa prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława
Kaczyńskiego o konieczności budowania relacji pomiędzy władzą
a społeczeństwem, przedstawiciele
strony społecznej wskazali na pilną
potrzebę spotkania z szefem rządu
- „celem wyjaśnienia nawarstwiających się problemów, które wkrótce
mogą doprowadzić do katastrofy
sektora gwarantującego Polsce niezależność energetyczną”.
Marek Jurkowski
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Bez szkolenia górników
nie ma przyszłości górnictwa

W KOPALNI Wujek dobiega końca kolejny etap rozwoju pola szkoleniowego na poziomie 370 m. Na podziemnym polu
szkoleniowym jest wiele stanowisk do wykorzystania zarówno na potrzeby szkoleniowe oraz prowadzenia egzaminów
kwalifikacyjnych i zawodowych.
DO obecnych stanowisk dochodzi
ściana szkoleniowa, która powstała
po wykonaniu specjalnej obcinki.
Obecnie w ścianie zabudowanych
jest 12 sekcji obudowy zmechanizowanej Hydromel 12/28 POz.
W czerwcu zabudowany zostanie
przenośnik ścianowy Nowomag
850. Docelowo rozcinka zostanie
wyposażona w kombajn ścianowy
KGE710.
Polska Grupa Górnicza (PGG)
może myśleć o dalszym rozwoju
bazy szkoleniowej wykorzystując
wycofywane z eksploatacji maszyny i urządzenia. Na polu szkoleniowym jest już trasa zębatej kolejki
spągowej, gdzie wkrótce zostanie
dostarczona zamortyzowana maszyna. Istniejące wyrobiska dają
też nadzieję, na wykonanie wdzierki i kilkunastu metrów chodnika
celem wprowadzenia kombajnu
chodnikowego.
- Pole szkoleniowe to doskonałe
miejsce do realizacji części praktycznej większości istotnych kursów realizowanych przez Ośrodek
Szkolenia Śląskiego Centrum Usług
Wspólnych oraz do prowadzenia zajęć dla uczniów szkół średnich oraz
uczelni wyższych w ramach kształcenia dualnego - mówi Andrzej Sączek z Departamentu Wsparcia HR
Centrali PGG.

Zajęcia praktyczne to kluczowy
element doskonalenia i kształcenia
zawodowego, a zajęcia praktyczne prowadzone w rzeczywistych
warunkach pozwalają na zdobycie
wiedzy technicznej, umiejętności
ale też pozwalają na wypracowanie
właściwych postaw i zachowań przy
wykonywaniu kluczowych czynności w ruchu zakładu górniczego.

Zapewnić nabór pracowników

PGG, jako jeden z największych
pracodawców w regionie, zachęca młodzież do związania swojej
przyszłości z branżą górniczą. W
2018 r. PGG, aby zapewnić sobie
dobrze wykwalifikowane kadry
na przyszłość, podjęła decyzję o
ufundowaniu stypendiów w wysokości 200 zł miesięcznie wszystkim
uczniom podejmującym naukę w
szkołach branżowych i technikach
górniczych. Warunkiem uzyskania
stypendium jest związanie swojej
przyszłości zawodowej po zakończeniu nauki z PGG.
Współpraca Polskiej Grupy
Górniczej (a wcześniej Kompanii
Węglowej) z organami prowadzącymi szkoły górnicze (prezydentami
miast, starostami powiatów, wójtami gmin), ma wieloletnią tradycję,
bo nawiązano ją już w roku 2004.
Przyjęcia absolwentów posiadają-

cych gwarancje zatrudnienia odbywały się sukcesywnie, w miarę posiadanych możliwości kadrowych
i z uwzględnieniem założeń Planu
Techniczno-Ekonomicznego.
Z przeprowadzonych analiz poziomu odejść pracowników na emerytury, struktury wiekowej i stażu
pracy pracowników PGG wynika
potrzeba współpracy z placówkami oświatowymi, które są dobrze
przygotowane do kształcenia młodzieży w zawodach górniczych.
Wieloletnia współpraca w zakresie
kształcenia zaowocowała doprecyzowaniem jej zasad zarówno w za-

kresie naboru uczniów, jak i przebiegu edukacji.
Dalsze kształcenie na kierunkach technicznych i specjalnościach oczekiwanych w górnictwie,
umożliwia
podjęta przez PGG
współpraca z Politechniką Śląską.
Współpraca polega na organizacji
przez PGG praktyk studenckich w
okresie całego przebiegu studiów.
W tym czasie student ma zdobywać
doświadczenie i poznawać zarówno
specyfikę poszczególnych działów
jak i współzależności ich funkcjonowania. Będzie mógł również dokonać wyboru działu, który według

jego predyspozycji najbardziej mu
odpowiada i jest zgodny z kierunkiem kształcenia.
W trakcie studiów studenci
będą mieli podpisane stosowne
porozumienia i ci, którzy będą wiązali swoją przyszłość z PGG otrzymywać będą miesięczne stypendia
fundowane przez firmę.
Kopalnie PGG będą pracowały
jeszcze długie lata, więc zapewnienie naboru nowych, dobrze wykwalifikowanych pracowników jest
bardzo ważnym zadaniem.
Opr. Igor D. Stanisławski
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Jest pomoc dla firm energochłonnych!
RZĄD przyjął projekt ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych. W praktyce oznacza
to, że na specjalną pomoc będzie mogło liczyć prawie 300 firm w Polsce, które zużywają bardzo duże ilości energii.
Wprowadzenia takich przepisów od dawna domagała się Solidarność.
USTAWA przewiduje, że ok. 300
firm z branż energochłonnych –
takich jak chemiczna, hutnicza czy
papiernicza – będzie uprawnionych
do uzyskania rekompensat za koszty uprawnień do emisji CO2, zawarte w cenie energii.
W wyniku unijnych regulacji
poziom kosztów uprawnień do emisji CO2 stale rośnie. Rekompensaty
pomogą polskiemu przemysłowi
utrzymać pozycję w konkurencji z
zagranicą. Pozwoli to ochronić ok.
1,3 mln miejsc pracy w przedsiębiorstwach energochłonnych oraz u ich
kooperantów.
Firmy energochłonne tworzą w
Polsce prawie 404 tys. miejsc pracy, a firmy z nimi kooperujące - 686
tys. Łącznie sektor energochłonny
wspiera zatem miejsca pracy dla ok.
1,3 mln osób, to ok. 8,3 proc. pra-

energii wytwarzanej w naszym
kraju.
Duże firmy energochłonne odprowadzają także istotne podatki
na rzecz miast, w których są zlokalizowane.

Szerokie wsparcie przemysłu

cujących w Polsce ogółem. Dodatkowo branża energochłonna tworzy
ok. 11 proc. PKB (polski przemysł

ogółem ma 23-proc. udział w tworzeniu PKB). Zarazem branże energochłonne konsumują ok. 20 proc.

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

NIE PRZEGAP OKAZJI!
DODATKOWE PIENIĄDZE NA PRZYSZŁOŚĆ dla CIEBIE I BLISKICH
czyli Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) w JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o.
• INTELIGENTNA PODWYŻKA – bo to DODATKOWE 3,5%
od comiesięcznego wynagrodzenia (liczonego jako podstawa wymiaru składek na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe)
• TO PIENIĄDZE wpłacane na TWOJE KONTO w FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH
PKO TFI – odkładasz i inwestujesz by mieć dodatkowy kapitał na emeryturę
(lub dowolny cel – TY DECYDUJESZ NA CO WYDASZ SWOJE PIENIĄDZE).
• NIE MUSISZ TRUDZIĆ SIĘ Z DECYZJĄ, W CO I KIEDY ZAINWESTOWAĆ – WYBIERZ
FUNDUSZ tzw. CYKLU ŻYCIA a fundusz zrobi wszystko za Ciebie!
• Możesz także odkładać więcej (jeśli chcesz) – wtedy skorzystasz z wynegocjowanych bardzo niskich opłat i masz szansę na większe pieniądze w przyszłości.
• PPE to TWOJE PRYWATNE PIENIĄDZE (INWESTYCJE)!
• PIENIĄDZE SĄ DZIEDZICZONE – wyznacz OSOBĘ UPOSAŻONĄ i miej to z głowy!
• KIEDY SKORZYSTASZ Z TYCH PIENIĘDZY? – nawet już w wieku 55 lat, jeśli do tego
czasu uzyskasz prawo do emerytury!
• JAK SKORZYSTAĆ Z TEJ OKAZJI? Przystąp do PPE w JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o.
• JAK PRZYSTĄPIĆ ?* To bardzo proste – wejdź na stronę internetową
https://i-ppe.pl/jswsig/#/login wpisz trzycyfrowy kod 732 oraz kod z obrazka
i wypełnij prosty formularz.
• Na formularzu w polu numer kadrowy wpisz NUMER KOMPUTERA.

ZAPISZ SIĘ DO PPE W JSW SZKOLENIE I GÓRNICTWO SP. Z O.O.

I NIE PRZEGAP OKAZJI NA DODATKOWE PIENIĄDZE DLA SIEBIE I BLISKICH!
*Jedynym kryterium przystąpienia do PPE jest staż pracy powyżej 3 miesięcy.

Ustawa o systemie rekompensat
dla przemysłów energochłonnych
to jeden z elementów przyjętego w
maju 2018 r. przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów pakietu dla
mniejszych ośrodków przemysłowych. Pakiet jest reakcją na to, że
energochłonne sektory przemysłu
są dziś obciążane coraz wyższymi
opłatami oraz kosztami regulacyjnymi. Obniża to ich konkurencyjność, a w skrajnym wypadku mogłoby doprowadzić do zamykania
firm a nawet całkowitego zaniku
niektórych energochłonnych branż
przemysłowych w Polsce. To z kolei
mogłoby wywołać bardzo negatywny wpływ na kilkadziesiąt ośrodków
miejskich średniej wielkości, których lokalna gospodarka oraz rynek
pracy są bardzo zależne od obecności flagowych przedsiębiorstw.
Pakiet na rzecz mniejszych
ośrodków przemysłowych – obok
rekompensat na pokrycie kosztów
uprawnień do emisji CO2 dla sektorów energochłonnych - obejmuje
wprowadzone już obniżenie akcyzy
na prąd, radykalne obniżenie opłaty
przejściowej, ulgę w opłacie kogeneracyjnej. Ministerstwo prowadzi też
proces notyfikacji w KE pierwszej w
UE ulgi w opłacie mocowej.
W wyniku zmniejszenia kosztów wykorzystania energii, przedsiębiorstwa powinny poprawić
swoją rentowność i zwiększyć inwestycje.. Zwiększona konkurencyjność pozwoli im kontynuować
działalność i nadal się rozwijać.

Koszt CO2 będzie coraz wyższy

Zgodnie z przepisami Unii
Europejskiej, wytwórcy energii
elektrycznej objęci są systemem
handlu uprawnieniami do emisji
gazów cieplarnianych (EU ETS).
Pomimo że część uprawnień otrzymują wciąż bezpłatnie, to produkcja prądu ze źródeł kopalnych,
jak węgiel, wymaga zakupu coraz
droższych uprawnień do emisji
CO2. Dodatkowo pula darmowych
uprawnień (zgodnie z założeniami
nowelizacji dyrektywy EU ETS z
14 marca 2018 r.) będzie się stopniowo zmniejszać do roku 2027.
Od tej daty całość emisji w energetyce będzie wymagać zakupu
uprawnień do emisji CO2.
Poniesione przez wytwórców
energii koszty uprawnień do emisji
przełożą się na wyższą cenę energii
elektrycznej na rynku hurtowym.
W Polsce ceny uprawnień do emisji CO2 wywierają wysoki wpływ
na hurtowe ceny energii. Wynika
to z naszej struktury wytwarzania
energii, gdzie ok. 80 proc. energii
wytwarzanej jest z węgla kamiennego i brunatnego.

Unijna polityka klimatyczno-energetyczna spowodowała ogromny wzrost cen uprawnień do emisji
CO2. Wzrost ten szczególnie uderzy
w przedsiębiorstwa z sektora energochłonnego. Ogromnie zagraża
ich rentowności oraz pozycji konkurencyjnej. Wynika to z tego, że
- w przypadku takich firm wydatki
na energię stanowią nawet 40 proc.
kosztów przedsiębiorstwa.

W innych krajach
rekompensaty już są od dawna

Wprowadzając rekompensaty
kosztów emisji CO2 Polska wzoruje się na przepisach obowiązujących już w innych państwach Unii.
Rekompensaty wypłacają już m.in.
Niemcy, Wielka Brytania, Hiszpania, Francja, Belgia, Słowacja, Litwa, Holandia, Finlandia, Grecja
czy Norwegia. Polska, mimo tego
że przemysł energochłonny jest
bardzo ważny dla naszej gospodarki, dotąd tego nie zrobiła. Jako
ostatni kraj z istotnym udziałem
przemysłu energochłonnego w gospodarce.
W krajach sąsiednich, przede
wszystkim w Niemczech, odbiorcy energochłonni cieszą się znaczącymi ulgami w kosztach regulacyjnych. Oprócz tego objęci są
systemem rekompensat z tytułu
pośrednich kosztów emisji oraz korzystają z możliwości świadczenia
usługi zarządzania popytem energii (DSR). W rezultacie całkowity
koszt energii (uwzględniający ceny
hurtowe i narzuty regulacyjne) odbiorców energochłonnych w Polsce
jest o 70 proc. wyższy w porównaniu z odbiorcami przemysłowymi w
Niemczech.

Prawie miliard złotych na
rekompensaty

Formuła wyliczania wysokości
rekompensat uwzględnia średnie
ceny uprawnień do emisji. Rosnące ceny uprawnień przekładają się
zatem na wyższy poziom rekompensat. W rezultacie rekompensaty skutecznie obniżą koszty energii o kilkadziesiąt proc. Zgodnie z,
wspomnianą już znowelizowaną
Dyrektywą ETS, rekompensaty
można finansować z przychodów
ze sprzedaży aukcyjnej uprawnień do emisji. W Polsce w 2018
r. dochody z aukcji wyniosły ok. 5
mld zł, w 2019 może to być kwota
nawet dwa razy większa.
Rekompensaty będą przyznawane po raz pierwszy za 2019 r.,
ale będą wypłacane w 2020 r.
Limit środków przeznaczonych
na rekompensaty wyniesie: 890
mln zł w 2019 r. i 890 mln zł w
2020 r.,
By uzyskać rekompensatę, trzeba będzie złożyć wniosek. Decyzje
o przyznaniu rekompensaty podejmie prezes URE.
Opr. Igor D. Stanisławski
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JSW INNOWACJE Zbadanie możliwości zwiększenia prędkości podziemnych kolejek podwieszanych z napędem własnym

Zamierzchłe
regulacje

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zakładów górniczych
w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, z inicjatywy spółki JSW Innowacje
powstał projekt związany ze zwiększeniem prędkości podziemnych
kolejek podwieszanych.
W CHWILI obecnej sprawny
transport materiałów, urządzeń
oraz przewóz ludzi stanowi jedno
z najważniejszych wyzwań funkcjonowania zakładu górniczego.
Transport podziemny nierozerwalnie jest związany z historią
górnictwa. O ile transport po spągu był stosowany od samego początku, to stosowanie transportu
podwieszonego nastąpił dopiero w
połowie XX wieku. Stał się on podstawą transportu pomocniczego w
wyrobiskach, zwłaszcza o słabych
spągach. Początkowo powszechnie
stosowany był transport podwieszonymi kolejkami szynowymi z
napędem linowym. Ograniczenia
tego rodzaju transportu spowodowały opracowanie i wdrożenie do
eksploatacji szynowych kolejek z
napędem własnym, przede wszystkim spalinowym, a ostatnio także z
napędem akumulatorowym.
Wszelkie zakłócenia funkcjonowania transportu podziemnego
mają bezpośredni wpływ na całą
logistykę produkcji. Doświadczenia
GK JSW pokazują, że inwestycje w
usprawnianie transportu przyczynią się do wymiernego obniżenia
kosztów funkcjonowania zakładu
górniczego, a więc tym samym do
poprawienia wyników ekonomicznych. Sięganie po coraz głębsze i
bardziej oddalone i peryferyjne
złoża, powoduje wydłużenie czasu
dojścia pracownika do stanowiska

pracy oraz dostarczenia wszystkich
niezbędnych maszyn, urządzeń
oraz materiałów wykorzystanych
w procesie produkcyjnym. W tej
sytuacji koniecznym staje się dążenie do skrócenia czasu transportu
do minimum poprzez wzrost szybkości i sprawności jego funkcjonowania, co staje się jednym z filarów
dobrze prosperującego zakładu
górniczego.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zakładów górniczych
w Grupie JSW, z inicjatywy JSW
Innowacje S.A. powstał projekt
związany ze zwiększeniem prędkości podziemnych kolejek podwieszanych. Patronat nad nim objął
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego. Projekt wpisuje się w przyjętą
przez Jastrzębską Spółkę Węglową „Strategię Rozwoju GK JSW w
Obszarze Innowacji”, której celem
jest ukierunkowanie działalności
GK JSW w zakresie B+R+I oraz
wskazanie działań niezbędnych
dla poprawy efektywności, jakości
i bezpieczeństwa w zakładach GK
JSW.
Średnia długość tras kolejek
podwieszanych z napędem własnym na podszybiach kopalń GK
JSW wynosi około 1700 m. Można
sobie zatem w bardzo łatwy sposób
wyobrazić korzyści jakie niesie ze
sobą każde zwiększenie prędkości
chociażby tylko związane z transportowaniem materiałów. Przy

sprzyjających warunkach, można
będzie uzyskać znaczący wzrost
częstotliwości ruchu kolejki podczas zmiany roboczej. Równolegle,
zyskujemy również na obniżeniu
nakładów robocizny i całym szeroko rozumianym zabezpieczeniu logistycznym na transport dołowy.
Pierwszym etapem podjętych
działań będzie przeprowadzenie
audytu w kopalniach GK JSW. Jego
celem będzie analiza stosowanych
rozwiązań tras podwieszanych, ich
długości i nachylenia. Należy określić również typy stosowanych obudów, do których owe trasy są mocowane. Istotny przy tym jest fakt, że
w ostatnich latach w Jastrzębskiej
Spółce Węglowej prowadzone są
działania zmierzające do typizacji
obudów wyrobisk chodnikowych
oraz do wprowadzenia jednolitych
systemów szyn i złączy kolejek
podwieszanych. W kopalniach należących do Jastrzębskiej Spółki
Węglowej jest obecnie około 300
km tras, po których poruszają się
podziemne kolejki podwieszone,
służące zarówno do transportu
pracowników, jak i materiałów.
Kolejnym krokiem będzie zaangażowanie do projektu środowisk
naukowych w celu przeprowadzenia badań wpływu oddziaływania na obudowę wyrobisk oraz na
zawiesia tras sił pochodzących od
poruszających się z większą prędkością kolejek. Szczególnie istotne

Przepisy do modyfikacji
mówi Jacek Srokowski, wiceprezes JSW Innowacje SA
PROJEKT wymaga nie tylko dużego zaangażowania technologicznego, ale
również pewnych zmian w obowiązujących przepisach. Pierwsze przepisy określające zasady ruchu podziemnych kolejek podwieszanych z napędem własnym
zostały wydane na podstawie Zarządzenia nr 38 Ministra Górnictwa i Energetyki
z dnia 10.10.1973 r. Zarządzenie to było kilkukrotnie nowelizowane i jego aktualny
stan prezentuje Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. „W
sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych”. W dokumencie tym, między innymi określono, że
szybkość jazdy kolejki przy przewozie ludzi nie powinna przekraczać 2 m/s.
Przepisy regulują ponadto skrajnie ruchowe (minimalne odległości pomiędzy
kolejką a obudową wyrobiska czy zabudowaną infrastrukturą dołową) oraz
inne uwarunkowania pracy kolejek (np. maksymalną siłę wypadkową pochodząca od kolejki wraz z ładunkiem, jaką można obciążyć pojedyncze odrzwia
obudowy). Na przestrzeni lat w górnictwie nastąpił znaczny postęp technologiczny. Stosowane są nowoczesne materiały i technologie. Jednak przepisy
określające ruch podziemnych kolejek podwieszanych nie uległy znaczącym
modyfikacją od wielu lat.
będzie przeprowadzenie analiz w
warunkach skrajnie niebezpiecznych np. podczas hamowania awaryjnego, gdzie przeciążenia będą
największe. Niezbędna będzie również współpraca z producentami
kolejek w celu określenia możliwości technicznych jazdy z większą
prędkością. Należy zweryfikować
wydajności zespołów napędowych
oraz odpowiednio zmodyfikować
układy zabezpieczające przed przekroczeniem dopuszczalnych prędkości.
Wysoce prawdopodobne będzie,
że nie wszystkie już istniejące trasy będą spełniały nowe wymogi.
Możliwe, że koniecznym będzie wydawanie indywidualnych certyfika-

tów konkretnym trasom dla ruchu
z większymi prędkościami, które
gwarantować będą pełne bezpieczeństwo ich użytkowania.
Inną kwestią jest wpływ zwiększonych przeciążeń na przewożonych ludzi podczas pokonywania
łuków czy też hamowania. Istnieją
jednak obecnie metody symulacyjne które pozwalają określić wielkości przemieszczeń względnych w
układzie człowiek- maszyna i ich
oddziaływanie na człowieka.
Bardzo ważnym elementem i
mającym chyba najwyższy priorytet będzie konieczność niezawodnej
sygnalizacji nadjeżdżającej kolejki
dla osób mogących niespodziewanie pojawić się na trasie. W kopalniach JSW funkcjonuje już system
mobilnego oświetlenia kolejek podwieszanych, jednak dostosowany
on jest do obecnych prędkości. Podstawa to bezpieczeństwo, więc bardzo ważne będzie zweryfikowanie
czy obecne metody ostrzegania się
nawzajem operatora kolejki i mogących się pojawić na trasie pracowników są wystarczające. Priorytetem
projektu jest takie dobranie prędkości ruchu kolejki podwieszanej
aby w żadnym stopniu nie zagrażało to bezpieczeństwu wykonywania
pracy górnikom.
Na wstępnym etapie realizacji
projektu nie można jednoznacznie określić jaka będzie docelowa
prędkość kolejki. Okaże się to po
przeprowadzeniu wspomnianych
wcześniej badań. Priorytetem jest
bezpieczeństwo i to ono będzie dyktować możliwe rozwiązania. Spodziewanym efektem projektu dla
zakładu górniczego ma być podniesienie efektywności, optymalizacja
kosztów oraz poprawa komfortu i
bezpieczeństwa pracy załogi.
mj
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Młodzi wędkarze na Grajdołku

Cenne akcje

Ponad 70 dzieci wzięło udział w sobotę 25 maja w zawodach
wędkarskich z okazji Dnia Dziecka zorganizowanych na stawie
Grajdołek w jaworznickim Jeleniu przez NSZZ Solidarność
TAURON Wydobycie ZG Sobieski.

Ponad 20 litrów krwi oddali honorowi
krwiodawcy w kolejnej akcji krwiodawczej
przeprowadzonej przez Klub Honorowych
Dawców Krwi przy ZG Sobieski oraz NSZZ
Solidarność w ZG Sobieski.
W PIĄTEK 14 czerwca autokar Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa z Katowic jak zwykle
zaparkował na parkingu przy stołówce
szybu Piłsudski w tym dniu krew oddało
45 osób.
Akcje krwiodawcze organizowane
wspólnie przez KHDK przy ZG Sobieski
oraz NSZZ Solidarność odbywają się co
miesiąc i są jednymi z najliczniejszych
zbiórek krwi w Jaworznie. W akcjach
tych średnio bierze udział około 50
osób.
Dzięki dyrekcji ZG Sobieski krwiodawcy mają zabezpieczone miejsce dla
autokaru, a dzięki Pani Agacie Jasicy
salę do badań oraz zimne i ciepłe napoje.
Za co serdecznie dziękujemy. Dziękuje-

my służbom ochrony za zabezpieczenie miejsca na parkingu przy stołówce
szybu Piłsudski. Dziękujemy Antoniemu
Rutkowskiemu za pomoc przy organizacji każdej akcji. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę krwiodawców,
którzy jak zwykle nie zawiedli.
Kolejna akcja krwiodawcza została
zaplanowana na piątek 12 lipca.
Podobną akcję zorganizował Klub
Honorowych Dawców Krwi przy Zakładzie Górniczym Janina w Libiążu. To już
piąta akcja krwiodawstwa na terenie kopalni. Jednocześnie taka akcja przeprowadzona została w szpitalach powiatowych w Chrzanowie oraz w Oświęcimiu.
Udział w akcji wzięło tym razem blisko
50 pracowników kopani.

- Górnicy, wykonujący szczególnie
ryzykowny zawód doskonale rozumieją
jak ważna jest idea dzielenia się krwią
dla ratowania ludzkiego życia, dlatego
przy wielu kopalniach powstały Kluby
Honorowych Dawców Krwi, które dostarczają do stacji krwiodawstwa znaczne ilości krwi – mówi Czesław Toporek
prezes Klubu Honorowych Dawców
Krwi przy ZG Janina w Libiążu. - Tylko w
ubiegłym roku honorowi dawcy krwi na
ZG Janina oddali ponad 170 litrów tego
bezcennego leku ratującego zdrowie
i niejednokrotnie ludzkie życie. Okres
wakacyjny, wiążę się niejednokrotnie
z większym zapotrzebowaniem na ten
cenny dar, dlatego tak istotna jest ta
zbiórka – dodaje szef Klubu.

KRZYŻÓWKA

O GODZINIE 9 młodzi wędkarze przystąpili do rozlosowania stanowisk, natomiast punktualnie o godzinie 10 sędzia
główny Czesław Bigaj dał sygnał do rozpoczęcia rywalizacji. Zawody zakończyły się po dwóch godzinach i przystąpiono do ważenia złowionych ryb.
Po kilkunastu minutach poznaliśmy
zwycięzców w tegorocznych zawodach
z okazji Dnia Dziecka.
W kategorii do lat 10 zwyciężyła
Oliwia Sowa uzyskując 1845 pkt. Na
miejscu drugim była Maja Głowacz, która zdobyła 1740 pkt. Natomiast miejsce
trzecie zajął Nikodem Puz z 870 pkt.
W kategorii powyżej 10 lat zwyciężczyniom została Wiktoria Fedak zdobywając 1915 pkt. Drugi na podium był

Kacper Walendzik, który uzyskał 1210
pkt. Natomiast trzecie miejsce na podium przypadło Dawidowi Nekwappil z
1180 pkt.
Pamiątkowe puchary oraz nagrody wręczali wspólnie Dyrektor Grzegorz
Pawłaszek, Dyrektor Tomasz Sporek,
Bogdan Biś zastępca Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność,
Mirosław Pietroń przedstawiciel Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Pracowników
TAURON Wydobycie oraz Przewodniczący
NSZZ Solidarność Waldemar Sopata.
Impreza była współfinansowana
z środków z Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych TAURON Wydobycie S.A.
red

PG SILESIA

Moc atrakcji
dla dzieciaków

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 majowym krzyżówce brzmi: W zdrowym ciele zdrowy duch. Nagrody wylosowali: Elżbieta Erlich z Rybnik oraz Zbigniew Muryasz z Gliwicach. Gratulujemy. Nagrody
prześlemy pocztą.

DZIEŃ Dziecka jest bardzo ważnym wydarzeniem każdego roku dla związkowców Solidarności w PG Silesia w Czechowicach-Dziedzicach. Także i w tym
nie zapomnieli o swoich milusińskich i wspólnie z Górniczym Stowarzyszeniem
Wędkarskim Silesia przygotowano moc atrakcji. Na szczęście pogoda tego dnia
dopisała równie mocno jak frekwencja, i już od rana dzieciaki mogły korzystać
z przygotowanych przez członków NSZZ Solidarność przy PG Silesia atrakcji.

