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PGG po postoju

Bezczelność Famuru

Nowy poziom komunikacji

Od 6 lipca do normalnej pracy powróciły wszystkie kopalnie Polskiej Grupy Górniczej, w których na trzy tygodnie wstrzymano
produkcję z powodu pandemii.

W czasach pandemii Covid 19 woje niezbyt korzystne oblicze
pokazała grupa Famur, która domaga się działań ratunkowych.
Sam Famur zwolnił jednak prawie 300 osób.

Wyjątkowość pomysłu platformy Nowylevel.pl polega na połączeniu portalu wiedzy, portalu społecznościowego oraz akceleratora innowacyjnych pomysłów.
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Niezrozumiały
dogmat
Zamieszanie związane z pandemią koronawirusa w górnictwie chyba dobiega końca. Pracownicy kopalń są dziś najpełniej i najdokładniej
przebadaną pod kątem SARS-CoV-2
grupą zawodową. I to jest pierwsza
dobra wiadomość. Druga natomiast
jest taka, że kopalnie wracają do normalnej pracy. Oczywiście oczekujemy, że - tak jak to zapowiadali wicepremier Sasin i premier Morawiecki
- górnicy otrzymają za czas postoju
pełne wynagrodzenie, bo postój ten
nie był efektem decyzji zarządzających spółkami węglowymi, a odgórnej decyzji rządu uwarunkowanej przyczynami epidemicznymi.
Przy okazji przypomnę, że
czekamy na rządowy program dla
górnictwa i energetyki. Znając życie, ujrzymy go dopiero po wyborach prezydenckich - tak to zwykle
bywa, że wszelkie wybory blokują
możliwość rzeczowej dyskusji o najważniejszych problemach kraju czy
naszej branży. Ale po wyborach nie
będzie już żadnego uzasadnienia
dla dalszego odsuwania w czasie
rozmów, dzięki którym dowiemy
się, jak niegdyś prowęglowy rząd
Prawa i Sprawiedliwości widzi
przyszłość polskiego górnictwa.
Te rozmowy muszą być przeprowadzone możliwie szybko.
Obecna sytuacja wszystkich
spółek węglowych zbyt wesoła jednak nie jest. Energetyka nie odbiera
zakontraktowanego węgla, a zwały
systematycznie rosną. Winne są
między innymi Polskie Sieci Energetyczne, które kupują prąd z zagranicy. Taka praktyka szkodzi już nie
tylko górnictwu, ale i krajowym spółkom energetycznym wytwarzającym
energię. Kiedy część zakładów wytwarzających prąd była zalana, podjęto decyzję o zwiększeniu importu,
zamiast uruchomić bloki energetyczne w Polsce. Takie posunięcie
było podobno korzystne dla gospodarki - tylko której? Chyba tego
państwa, z którego prąd kupiliśmy,
gdzie - również dzięki temu zakupowi - utrzymano miejsca pracy. Znów
lekką ręką daliśmy zarobić innym.
Wszystkie te niekorzystne decyzje mają swoją praprzyczynę: przyjęty przez rządzących niezrozumiały
dogmat, zgodnie z którym polską
energetykę należy „przestawić” na
gaz i atom. Japończycy budują elektrownie węglowe i inwestują w rozwój technik czystego spalania surowca, Niemcy - nie oglądając się na
Brukselę - właśnie otworzyli nową
elektrownię na węgiel kamienny, bo
chcą mieć stabilne źródło zasilania,
a Polska rezygnuje z węgla, choć
ma go pod dostatkiem (Japończycy i Niemcy muszą importować).
I tu jest podstawowy problem. Jeśli
rządzący naszym krajem nie zmienią
swojego myślenia i postępowania,
dni polskich kopalń są policzone.

FAKTY I OPINIE

OPINIE ZZ Jedność kolejny raz donosi…

Związkowi wichrzyciele

„Czy prezes JSW Włodzimierz Hereźniak i senator Adam Gawęda pójdą siedzieć? Szefowie
JSW i wiceminister z PiS ryzykowali życiem górników? Związkowcy zawiadomili prokuraturę!”.
Sensację tego kalibru odpaliła Gazeta Wyborcza, a ściślej jej katowickie wydanie. Wielu zaszło
w głowę: co, kto, jak? Postaramy się zatem naświetlić kilka faktów, by uzmysłowić Wam
o co tak naprawdę tu chodzi i przede wszystkim, kto za tym stoi.
PO PIERWSZE, kim są ci zatroskani losem górników związkowcy? W Jastrzębskiej Spółce
Węglowej jest wiele związków zawodowych, ale od kilku lat palmę
pierwszeństwa w najdziwniejszych
i najgłupszych pomysłach ma jeden. Ten „zatroskany życiem górników!”, czyli Związek Zawodowy
„Jedność”. Tylko oni mogą jawnie
współpracować z prasą i mediami
skrajnie nieprzychylnymi polskiemu górnictwu, robiąc z tego jednocześnie swój atut. Tym razem
zamiast do TVN-u, pobiegli do
Gazety Wyborczej. W efekcie czego, w czasie kampanii wyborczej w
jawny sposób zaatakowali obecnie
rządzącą opcję, wspierając opozycję. Pech chce, że opozycja nie ma
pomysłu na polskie górnictwo. A
właściwie ma jedno - zlikwidować
polskie górnictwo! Dziwnym trafem od razu przykleja się do niej
ZZ „Jedność”. Czy związek zawodowy działający w spółce górniczej
może znaleźć wspólny język z mediami tak skrajnie nieprzychylnymi wobec górnictwa? Okazuje się,
że w przypadku kolegów z Jedności nie jest to żaden problem. Tylko
po co?

Jak to możliwe, że związek zawodowy dąży do likwidacji zakładu
pracy? Przecież jego podstawowym celem istnienia powinna być
ochrona miejsc pracy i ochrona
praw pracownika. „Związkowcy
Wyborczej” mają jednak inny cel.
Pod przykrywką „ratowania życia
górników” chcieli zamknąć kilka
kopalń na Śląsku. Niestety, chyba na zawsze. Jak inaczej bowiem
nazwać pomysł wstrzymania wydobycia już na początku pandemii
Covid-19? Chcieli wstrzymania wydobycia na 3 miesiące albo i dłużej,
ponieważ wentylowanie wyrobisk
w kopalniach sprzyja rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Przez
brak decyzji o zamknięciu kopalń
zaraziło się parę tysięcy górników.
Kuriozum! Lecz nie dla Jedności.
Wygaszenie wydobycia nawet
na kilka tygodni, w przypadku dzisiejszych kopalń węgla kamiennego
i ich systemu eksploatacji i wydobycia, nie jest możliwe! To znaczy jest,
ale po takim zabiegu nie ma już do
czego wracać! Ściany i przodki w
najlepszym wypadku ulegną dewastacji poprzez ruch górotworu.
W najgorszym może nastąpić wybuch metanu wydobywającego się

OKD Wstrzymanie wydobycia na skutek pandemii

Wirus uderza
w czeski węgiel

Kopalnie Ostrawsko-Karwińskie (OKD), jedyny producent węgla kamiennego w Czechach, wstrzymują od piątku, 3 lipca, wydobycie. Firma podjęła decyzję w czwartek, 2 lipca, po przeanalizowaniu wyników
badań przesiewowych na obecność koronawirusa, które przeprowadzono wśród pracowników.
CZESKI minister zdrowia Adam Vojtiech po wizycie w regionie zapewnił,
że nie ma mowy o jego izolacji.
OKD obecnie wydobywa węgiel w
trzech kopalniach - CzSA, CzSM-Południe i CzSM-Północ. W kopalni Darków wydobycie przerwano z powodu
koronawirusa już 25 maja. Rzeczniczka prasowa OKD Nad’a Chattova w komunikacie prasowym o wstrzymaniu
wydobycia napisała, że w każdej kopalni dla zapewnienia bezpieczeństwa
pozostanie po około 200 osób.
Minister Vojtiech oświadczył, że
jest zadowolony z samodzielnego podjęcia decyzji o wstrzymaniu wydobycia przez kierownictwo OKD. Nie były
potrzebne odgórne ministerialne lub
rządowe rozporządzenia - powiedział.
Zwrócił także uwagę, że wysoka liczba zakażeń w regionie nie powoduje
utrudnień w systemie opieki szpitalnej.

Jego zdaniem nie ma ryzyka utraty
przez lokalne szpitale zdolności do zajmowania się chorymi na Covid-19.
Przewodnicząca rady nadzorczej
OKD Vanda Stańkova powiedziała
agencji CTK, że decyzja o wstrzymaniu wydobycia będzie miała konsekwencje ekonomiczne.
- Nowa sytuacja nam nie pomoże
- powiedziała.
W dwóch powiatach kraju (województwa)
śląsko-morawskiego
- karwińskim i frydecko-misteckim
- obowiązują poważniejsze niż w
reszcie kraju obostrzenia związane z
pandemią SARS-CoV-2. Dotyczy to
m.in. obowiązku noszenia maseczek
ochronnych w pomieszczeniach zamkniętych oraz obowiązku zamykania
lokali gastronomicznych o godz. 23.
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z górotworu. Wtedy kopalnia, bez
ogromnych nakładów finansowych,
jest nie do odratowania. W obecnej
sytuacji górnictwa, problemem są
nawet środki finansowe na najbliższe wypłaty, a co dopiero ogromne
nakłady na odzyskiwanie zniszczonych długim przestojem kopalń.
Rozumieją to prawie wszyscy.
Powinna rozumieć to także i
Jedność. Pech chce, że dla jej liderów dzisiaj ważniejsza jest popularność i możliwość zaistnienia
na scenie politycznej. Choćby po
trupach. Stąd ta cyniczna gra. Stąd
ciągłe pisma, oskarżenia, donosy i
ciągłe parcie na szkło. Jak nie TVN
to Polsat. Albo Wyborcza. Byle tylko migawkę o mnie w mediach dali.
Nie ważne o czym. Byle zaistnieć.
Byle mnie pokazali. Nie ważne, że
skrzywdzę wielu, ważne, że ja się
wybije. Może mnie w końcu zauważą i wciągną na swój pokład! Smutne, lecz niestety prawdziwe.
Dlatego gorący apel do komitetu Platformy Obywatelskiej i jej
kandydata, Rafała Trzaskowskiego.
Wspomóżcie kolegów z Jedności i
zabierzcie ich do siebie. O niczym
innym tak naprawdę nie marzą, jak
o karierze w szeregach waszej par-

Piotr Ryba

JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

Cenna inicjatywa

16 czerwca „Solidarność” z Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju przekazała
Placówkom Opiekuńczo-Wychowawczym w Jastrzębiu-Zdroju 700 maseczek
ochronnych. Kilka dni wcześniej 500 maseczek trafiło do „Solidarności”
z kopalni Pniówek. Zostały one uszyte przez osadzonych w jastrzębskim zakładzie z materiału zakupionego dzięki wsparciu Zarządu Regionu
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”.
Śląsko-dąbrowska „S” przekazała związkowcom z jastrzębskiego ZK 2 tys. zł,
co pozwoli na uszycie ok. 3 tys. maseczek. – Kupiliśmy bardzo dobrej jakości
materiał, maseczki są porządnie uszyte,
przeznaczone do wielokrotne użytku.
Pierwszą partię przekazaliśmy kolegom
z kopalni Pniówek. Oni sami rozdysponują je wśród najbardziej potrzebujących
– mówi Marcin Kulig, przewodniczący
związku w ZK w Jastrzębiu-Zdroju. W
najbliższym czasie maseczki wykonane
przez osadzonych trafią także do Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w
Rybniku oraz Domu Pomocy Społecznej
w Jastrzębiu-Zdroju.
Zainicjowana przez resort sprawiedliwości akcja szycia maseczek w więzieniach ma charakter ogólnopolski.
Jak podkreśla Marcin Kulig, z prośbą
o uszycie maseczek do jastrzębskiego
Zakładu Karnego zwróciło się wiele instytucji, m.in. funkcjonariusze policji.
– Osadzeni zaczęli szyć maseczki, ale
DRUK: Polskapresse sp. z o.o. Sosnowiec

największym problemem okazał się
zakup materiałów, dlatego poprosiliśmy śląsko-dąbrowską „Solidarność”
o wsparcie. W ten sposób udało nam
się włączyć do akcji i dołożyć swoją
cegiełkę do walki z koronawirusem –
dodaje.
Akcja ma również charakter resocjalizacyjny. Mimo że jest dobrowolna,
cieszy się dużym zainteresowaniem
wśród skazanych. – Zgłosiło się bardzo
wielu chętnych. Wybraliśmy te osoby,
które posiadają choć minimalne umiejętności krawieckie i manualne. Szyjąc
maseczki, mają poczucie, że robią coś
ważnego dla społeczeństwa – mówi
Marcin Kulig.
„Solidarność” w Zakładzie Karnym
w Jastrzębiu-Zdroju powstała w lutym
tego roku. Do związku należy już 40
osób. Są to zarówno pracownicy cywilni, jak i funkcjonariusze służy więziennej.
red
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tii. Zabierzcie ich szybko. Wymyślą
wam i sfabrykują dużo na polskie
górnictwo, resztę związków zawodowych, dyrekcję i zarząd, a w końcu na to co wam najbardziej zależy,
na ministerstwo i zasiadających w
nim polityków Prawa i Sprawiedliwości. Naprawdę mogą wam się
przydać. Nas już bowiem niczym
zdziwić niczym nie potrafią. Nawet
pseudo reklamą „old spice” jednego
z jej liderów.
W czasie, gdy wielu z górników
i ich rodzin zmaga się z pandemią
Covid 19 zaobserwowaliśmy w
naszym środowisku różne zachowania. Jedni postanowili murem
stanąć za polskim górnictwem,
jak choćby akcją: „STOP HEJTOWI. NIE OCZERNIAJ GÓRNIKA”.
Drudzy stworzyli jednak jego własną antykopię. Bo jak nazwać permanentne występy w mediach w
roli ekspertów, z ciągle powtarzaną
tezą, że kopalnie trzeba dla dobra
i zdrowia górników zamknąć! Jak
oceniać pismo z 18 maja 2020 roku,
które Jedność skierowała do prokuratury? I jak nazwać to medialne
donosicielstwo?

prawo skracania i adiustacji tekstów oraz listów. Za

e-mail: redakcja@solidarnoscgornicza.org.pl

treść ogłoszeń reklamowych redakcja nie odpowiada
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WYBORY PREZYDENCKIE

„Solidarność” już wybrała...

...powiedział Piotr Duda podczas gali Tygodnika Solidarność, gdy wręczał nagrodę Człowieka Roku Tygodnika Solidarność
prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wskazał, że w obecnych wyborach
prezydenckich powinniśmy na Andrzeja Dudę, bo jest on jedynym wiarygodnym kandydatem gwarantującym kontynuację
społecznych zmian dokonanych na przestrzeni ostatnich czterech lat.

OCZYWIŚCIE jako redaktor naczelny Solidarności Górniczej nie
zamierzam polemizować z apelem
naszego przewodniczącego, wywodzącego się z Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Tym tekstem
pragnę wzmocnić słowa Piotra
Dudy i zachęcić nas, górników i
pracowników przemysłu węglowego, do poparcia urzędującej głowy
państwa. Powtórzę zatem za Piotrem Dudą: nie mamy innego wyboru niż poparcie prezydenta Andrzeja Dudy.
Dla nas miernikiem oceny dobiegającej końca kadencji prezydenta
jest jego wiarygodność wobec środowiska pracy i podjęte działania
na rzecz polskich rodzin - od poprawy bytu ekonomicznego do walki
o zachowanie normalnego modelu
rodziny w kulturze społecznej.
Andrzej Duda wielokrotnie nas
odwiedzał, jednak nie po to, żeby
celebrować uroczystości barbórkowe w górniczym czako przed

kamerami telewizyjnymi; wizyty
te zawsze wykorzystywał po to, by
na miejscu rozmawiać o śląskich
sprawach.
Nie będę naciągał rzeczywistości opowiadając, że górnictwo
ma się dziś dobrze. Niezależnie
od pandemii wirusa SARS-CoV-2,
borykamy się z trudnościami ekonomicznymi - często wywołanymi sztucznie przez politykę energetyczną Unii Europejskiej, której
hasłem przewodnim jest „dekarbonizacja” kontynentu. Nie pomagają też błędne decyzje rządu.
Niektórzy ministrowie notorycznie
„wymiękają”, kiedy mówi się im o
konieczności ograniczenia importu węgla do Polski. Już nie mówię
o takich, co dużo obiecali, a potem
walczyli z postulatami górniczej
„Solidarności” i jeszcze wyrażali
zdziwienie, kiedy okazywało się,
że poparcie ze strony Związku nie
jest bezgraniczne, że nie wznosimy
codziennych modłów do rządu

Zjednoczonej Prawicy. Wciąż czekamy na obiecany plan restrukturyzacji branży wydobywczej.
Dziś jednak nie czas na nasze
górnicze pretensje. Do tego
wrócimy w codziennym dialogu
społecznym z rządem. Piszę o tym
dlatego, bo wiem z doświadczenia, że w tym dialogu prezydent
Andrzej Duda będzie naszym sojusznikiem. Przez ostatnich pięć
lat w podobnych sytuacjach zawsze
stawał po stronie świata pracy.
Niezwykle ważną cechą każdego kandydata na najważniejszy urząd w państwie jest wiarygodność. Biorąc pod uwagę
dotychczasowe doświadczenia z
osobami kandydującymi czy też
środowiskami politycznymi, które
ich popierają, mogę uczciwie stwierdzić, że tylko Andrzej Duda
gwarantuje wsparcie dla śląskiego
przemysłu i naszego górnictwa w
tych trudnych czasach, które dopiero przed nami.

Jego rywal, Rafał Trzaskowski, również szuka naszych śląskich głosów, tyle tylko, że zamiast
programu czy dokonań pokazuje
nam swoją żonę, która pochodzi
ze Śląska i ma być argumentem, by
poprzeć kandydata „totalnej opozycji”. Powiedzmy sobie wprost - kandydat Koalicji Obywatelskiej nie
może nam niczego innego obiecać;
gdy zostanie prezydentem Polski,
nie będzie reprezentantem polskich interesów, lecz namiestnikiem
walczącej z Polską liberalnej eurokracji. Może to mocny zarzut, jednak cała polityczna kariera Rafała
Trzaskowskiego dobitnie pokazuje,
jak bardzo jest on nasiąknięty tak
zwanymi europejskimi wartościami
- polityczną (czytaj: lewicowo-liberalną) poprawnością, zachwytem
wyrażanym wobec wszelkich odmienności obyczajowych czy walką z
modelem Europy narodów. Wbrew
temu, co można byłoby sądzić, Rafał Trzaskowski nie jest kolejnym
wcieleniem liberalnego cwaniaka
Donalda Tuska. To przedstawiciel
nowego pokolenia. To dziecko liberalnej elity brukselskiej, które od
samego początku było wychowywane w duchu czci i uległości wobec Brukseli oraz jej dominacji nad
„malutkimi” narodami. Nie dajmy
się zwieść jego łagodnej nowomowie
głoszonej w kilku językach zachodnioeuropejskich. Popatrzmy na to,
co mówi Rafał Trzaskowski, a nie
na to, jak mówi. Tak naprawdę dostajemy uniki w kwestii rozwiązań
gospodarczych, kulturalnych czy
cywilizacyjnych. Sympatyczny pan
Rafał zrobi wszystko to, co mu każą
jego neoliberalni koledzy z Platformy Obywatelskiej lub faktyczni
zwierzchnicy z Brukseli. Po wyborach nie usłyszymy już o żadnych
rozwiązaniach dla Śląska. Dostaniemy to, co z rąk Platformy już raz
otrzymaliśmy - likwidację kopalń,

„zwijanie” przemysłu, a wszystko to
„podlane sosem” liberalnych bzdur
głoszonych przez światłych Europejczyków.
Nie będę oceniał pozostałych
kandydatów na urząd Prezydenta
Rzeczypospolitej
Polskiej.
Demokracja pozwala startować
każdemu, kto zbierze ustawową
liczbę podpisów obywateli naszego
kraju. Żeby jednak wygrać, trzeba przekonać do siebie większość
głosujących. Tutaj, jak wskazują wszystkie sondaże, faworytem
jest prezydent Andrzej Duda. Na
głównego przeciwnika urzędującej
głowy państwa obóz liberalny postanowił wykreować wspomnianego
przeze mnie wcześniej Rafała Trzaskowskiego.
Nie dajmy się oszukać kampanijnej propagandzie i myślmy
samodzielnie. Czeka nas starcie
dwóch wizji Polski: naszej - reprezentowanej w tych wyborach przez
Andrzeja Dudę oraz „lepszej i fajnej Polski” - utożsamianej z kandydatem Platformy Obywatelskiej
Rafałem Trzaskowskim. Dla mnie
wybór jest prosty. Wystarczy
ocenić ostatnie dekady polskiej
rzeczywistości i przypomnieć sobie, co się działo, kiedy rządzili
jedni, a co się działo, kiedy rządzili drudzy. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie rządzi krajem,
ma jednak pewne konstytucyjne
kompetencje, które umożliwiają
mu czynne działanie w polityce.
Andrzej Duda już udowodnił, że
jako głowa państwa potrafi działać
na rzecz budowy Polski solidarnej,
a to bardzo dużo, dlatego 12 lipca
proszę o oddanie głosu właśnie na
Andrzeja Dudę.
Krzysztof Leśniowski
redaktor naczelny
Solidarności Górniczej

Śląsko-dąbrowska „Solidarność”
za Andrzejem Dudą
Zarząd Regionu (ZR) Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” zaapelował do wszystkich członków Związku
o poparcie Andrzeja Dudy w zaplanowanej na 12 lipca drugiej turze wyborów prezydenckich. - Pan prezydent
Andrzej Duda jest gwarantem wysokiego poziomu dialogu społecznego, gwarantem tego, że głos pracowników,
głos związkowców zostanie wysłuchany - głosi treść stanowiska przyjętego 30 czerwca przez ZR.
ZWIĄZKOWCY podkreślili, że obecny prezydent dotrzymał większości
obietnic, które wcześniej złożył, co jest
świadectwem jego wiarygodności.
- Doceniając zaangażowanie i
pracę prezydenta Andrzeja Dudy w
mijającej kadencji, mamy nadzieję, że
zostanie wybrany głową państwa na
kolejne pięć lat. Jesteśmy przekonani,
że w trudnych czasach, które nastały
w związku z pandemią COVID-19, pan
prezydent Andrzej Duda nadal będzie
mocno wspierał NSZZ „Solidarność”

w działaniach na rzecz tego, aby ciężar walki ze skutkami kryzysu nie był
przerzucany na barki pracowników napisali.
Przedstawili także swoje oczekiwania wobec głowy państwa, jeżeli 12
lipca Polacy przedłużą swój mandat
do sprawowania funkcji Andrzejowi
Dudzie.
- Oczekujemy, że w nowej kadencji
prezydent Andrzej Duda obok działań
prospołecznych zechce też z całą mocą
zaangażować się w projekt gospodar-

czej transformacji naszego regionu, w
Program dla Śląska, w program budowy
nowoczesnego przemysłu. To w istocie
też byłoby działanie prospołeczne, bo budując na Śląsku nowoczesny przemysł,
buduje się dobrobyt społeczny mieszkańców regionu i całego kraju. Wszechstronne wsparcie dla tej idei zarówno ze
strony rządu, jak i ze strony prezydenta z
pewnością ułatwi jej urzeczywistnienie czytamy w przyjętym stanowisku.
Według regionalnych struktur
Związku patronat prezydenta Polski nad

Chcesz by znów do nas strzelano, jak w 2015? Zastanów się dobrze,
na kogo głosujesz
tym przedsięwzięciem byłby nie tylko
zwykłym wsparciem, ale także wskazałby, jak wielką wagę państwo polskie
przywiązuje do gospodarczej transformacji Śląska i stanowiłby gwarancję,
że związane z transformacją sprawy
społeczne, pracownicze i związkowe

nie zostaną zaniedbane.
- Jednocześnie też jako potencjalni
wyborcy głowy państwa będziemy mieli
mocny mandat, aby od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wymagać jego
pozytywnego zaangażowania w sprawy
Śląska - zaznaczyli członkowie ZR.
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Andrzej Duda - gwarant stabilności
polskiego górnictwa i JSW
DOBIEGA końca pierwsza kadencja prezydenta Andrzeja Dudy. Trwa wyścig o to, kto będzie piastował tę funkcję - ważną
również dla Górnego Śląska i dla górnictwa - przez kolejnych pięć lat. Przypomnijmy sobie dokonania obecnej głowy państwa.
Raz jeszcze zastanówmy się, czym prezydent Duda zapisał się w naszej pamięci. Będzie to z pewnością dobra wskazówka
przed drugą turą wyborów i odpowiedź na pytanie, kogo - jako Brać Górnicza - powinniśmy poprzeć 12 lipca.
JAKO głowa państwa odpowiedzialna za kontakty ze społecznością międzynarodową, w szczególności ze Stanami Zjednoczonymi i
Unią Europejską, czyli dwoma najważniejszymi partnerami politycznymi oraz gospodarczymi Polski,
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może wpływać na ustalenia,
które decydują o przyszłości polskiego górnictwa, a więc również
Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
Niemal codziennie media donoszą nam o presji, jaką Unia
wywiera na sektor wydobywczy i
energetykę węglową. Proponowany
przez Brukselę „Nowy Zielony Ład”
zakłada ogromne wsparcie finansowe dla wszelkich odnawialnych
źródeł wytwarzania energii: farm
wiatrowych morskich, lądowych
i fotowoltaiki. Dlatego tak ważne
jest, aby politycy polscy walczyli o
to, by węgiel jak najdłużej mógł być
wykorzystywany w Polsce i całej
Unii Europejskiej. Osoba piastująca urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej powinna czynnie
zabiegać o możliwość wykorzystywania naszego rodzimego surowca
przez huty czy energetykę, powinna umieć budować strategiczne
sojusze, ale też wzorować się na
takich partnerach, jak Stany Zjednoczone - tam prezydent Donald
Trump mocno wspiera przemysł
wydobywczy! Jako Polska potrzebujemy dzisiaj takich sojuszników
w Unii Europejskiej, którym również będzie zależało na możliwości dalszego korzystania z węgla
energetycznego i koksowego. Nie
ma wątpliwości co do tego, że prezydent Duda potrafi skutecznie
działać na arenie międzynarodowej
- zbudował świetne relacje z prezydentem Trumpem, a Stany Zjednoczone uznają dziś Polskę za jednego
z kluczowych partnerów w Europie.
Jego doświadczenie w prowadzeniu
spraw zagranicznych daje poważne
podstawy do twierdzenia, że będzie
też umiał zbudować koalicję państw
opowiadających się za możliwością
dalszego wykorzystywania węgla
energetycznego i koksowego.
Prezydent Andrzej Duda wielokrotnie pokazał nam, że wspiera
Jastrzębską Spółkę Węglową w jej
strategicznych działaniach, że jest z
nami na dobre i na złe. Od roku 2016
JSW prowadziła intensywne zabiegi w Brukseli, aby węgiel koksujący
został umieszczony na liście strategicznych surowców Unii Europejskiej. Od samego początku starania
te były popierane przez polską dyplomację i prezydenta Dudę. Efekt?
Węgiel koksowy został dopisany
do wykazu, dzięki czemu uzyskał
„ochronę” ze strony Unii Europej-

skiej. To dla JSW ogromnie ważne.
Jesteśmy największym producentem węgla koksowego w Europie.
Wpis tego surowca na listę surowców strategicznych gwarantuje
Spółce stabilne zaplecze dostaw
dla przedsiębiorstw produkujących
stal na obszarze całej Unii Europejskiej. Za uzyskane wsparcie należy
prezydentowi Andrzejowi Dudzie
serdecznie podziękować!
W 2017 roku prezydent Duda
zaszczycił nas swoją obecnością
podczas uroczystości związanych
z największym górniczym świętem
- Barbórką. Podczas swojego wystąpienia wielokrotnie podkreślał,
iż JSW jest spółką strategiczną w
skali Unii Europejskiej oraz jedną
z najważniejszych spółek w Polsce. Wspominał, że ważne jest, aby
przez kolejne dziesiątki lat nasza
firma była takim pracodawcą na
Śląsku, który gwarantuje rodzinom
górniczym stabilność zatrudnienia,
dba o bezpieczeństwo górników i
daje nadzieję na długie lata godnej
pracy.
Andrzej Duda pokazał też wtedy, że umie się bawić, umie wysłuchać dowcipów i umie się z nich
śmiać, choć nie każdy to potrafi.
Nigdy nie zapomnimy, jak łamiąc
cały oficjalny protokół został z
nami przez kolejne godziny, chodził między ławami zajmowanymi
przez gwarków... Jego wizerunek
został nie tylko w naszej pamięci,
ale również w pamięci naszych telefonów komórkowych - prezydent
z uśmiechem się z nami fotografował, z każdym porozmawiał - dał
nam odczuć, że górnicy są mu osobiście bardzo bliscy i że nigdy górników nie opuści. Na takim prezydencie możemy polegać, na niego
możemy liczyć!
Wszyscy pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej pamiętają tragiczne dni maja 2018 roku,
kiedy doszło do katastrofy w ruchu „Zofiówka”. Wtedy prezydent
natychmiast do nas przyjechał.
Był z nami w tamtych dniach. Zapoznał się z całą akcją ratowniczą - jedną z najtrudniejszych w
historii polskiego górnictwa. Odwiedził rodziny poszukiwanych
górników oraz tych, których udało się uratować dzięki ogromnemu
poświęceniu ratowników z JSW i
Centralnej Stacji Ratownictwa
Górniczego. Tego nigdy prezydentowi Dudzie nie zapomnimy.
Nie bacząc na rozliczne obowiązki
jako głowy państwa, niezwłocznie
przyleciał na Śląsk, był z nami,
wspierał nas i pomagał! Wtedy
Andrzej Duda pokazał, że jest częścią Braci Górniczej Jastrzębskiej
Spółki Węglowej!

(fot. Jakub Szymczuk, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej)

Podczas szczytu klimatycznego
COP24, który miał miejsce w Katowicach pod koniec 2018 r., prezydent
znów pokazał, że jest prawdziwą
głową państwa. Na forum społeczności międzynarodowej miał wtedy
odwagę powiedzieć wprost: „Węgiel
jest naszym strategicznym surowcem. Jak podają eksperci, mamy
zapasy na 200 lat i trudno, abyśmy
z surowca, dzięki któremu mamy
suwerenność energetyczną, całkowicie zrezygnowali”.
Chcemy wspierać prezydenta,
który rozumie, że bez względu na
presję wywieraną przez inne kraje
nie wolno nam rezygnować z węgla. JSW posiada ponad miliard
ton zasobów operatywnych węgla,
co gwarantuje kolejne 40-50 lat
produkcji. Jeszcze przez długie
lata węgiel koksowy będzie stanowić podstawowy surowiec dla hut
zlokalizowanych nie tylko w Europie, ale także w innych częściach
świata. Już dziś nasze koksownie
dostarczają koks do Indii, Chin,
Algierii czy Turcji. Każdy prezydent Polski powinien zdawać sobie
sprawę z tego, że zatrudniając ponad 27 tysięcy osób, Jastrzębska
Spółka Węglowa daje tak naprawdę miejsca pracy ponad 150 tys.
osób w całym regionie i zapewnia
stabilność finansową kolejnym tysiącom osób będących członkami
rodzin górniczych. Takiej właśnie
stabilności i bezpieczeństwa oczekujemy, a prezydent Duda przez
ostatnich pięć lat udowodnił, że to
rozumie.
Z obecnej perspektywy szczególne znaczenie ma to, by głowa

państwa nadal wspierała górnictwo. Przed nami trudny czas - czas
niższych cen węgla i koksu, niższego zapotrzebowania na produkty
hutnicze. Wyzwań będzie coraz
więcej. Zagrożeń ze strony Unii
Europejskiej również. Potrzebujemy prezydenta, który pomoże
nam stawić czoła tym wyzwaniom!
Potrzebujemy prezydenta, który
udowodnił, że będzie miał odwagę
nas bronić i dbać o nasze interesy, o
interesy polskiego górnictwa węgla
kamiennego, o interesy Jastrzębskiej Spółki Węglowej!
W trakcie COP24 Andrzej Duda
opowiedział się za „dążeniem do
zerowej emisji z transportu”, co dla
JSW jest dużą szansą. Taki kierunek rozumiemy, popieramy i realizujemy. Podobnie jak prezydent
Duda chcemy dbać o środowisko.
Jako Jastrzębska Spółka Węglowa
pracujemy nad tym, by metan z
naszych kopalń był zagospodarowany w pełni, aby gaz koksowniczy
z koksowni należących do Grupy
Kapitałowej JSW stanowił źródło
produkcji czystego paliwa, jakim
jest wodór. Wodór może być „zeroemisyjnym” paliwem chociażby dla
komunikacji miejskiej na Górnym
Śląsku.
Prezydent Duda docenił Jastrzębską Spółkę Węglową jako
jedną z 30 polskich firm uhonorowanych statuetką w konkursie
„Pracodawca Przyjazny Pracownikom”.
- Uczciwe warunki pracy i płacy, uczciwe traktowanie pracowników i uczciwe traktowanie pracy i
pracodawcy przez pracowników

ma znaczenie absolutnie fundamentalne. To papierek lakmusowy
nowoczesnej, dobrze rozwijającej
się gospodarki, a w efekcie nowoczesnego, dobrze rozwijającego się
i - mam nadzieję - coraz silniejszego państwa - podkreślał Andrzej
Duda podczas konkursowej gali.
Należy podziękować prezydentowi za to, że objął taki konkurs
swoim patronatem, wskazując na
znaczenie praw pracowniczych
oraz godności pracowników i za
złożoną deklarację, że o te wartości
będzie nadal walczył.
Przed nami zatem istotne wybory. Prezydent Andrzej Duda udowodnił, iż potrafi walczyć o polskie
górnictwo. Wspiera naszą branżę,
jest blisko związany z Jastrzębską Spółką Węglową. Jest z nami
wtedy, kiedy świętujemy Barbórkę
i wtedy, kiedy w dramatycznych
okolicznościach walczymy o życie
i zdrowie górników poszkodowanych w katastrofach. A my potrzebujemy prezydenta, który będzie
dbał o nasze interesy, dawał nam
poczucie stabilności i bezpieczeństwa, który będzie miał odwagę na
forum międzynarodowym mówić
otwarcie, który będzie uwzględniał
interesy Śląska i który będzie nas
wspierał w walce o miejsca pracy.
Takim prezydentem bez wątpienia
jest Andrzej Duda. Wesprzyjmy
Andrzeja Dudę, aby dalej o nas
walczył, bo już nam udowodnił, że
to potrafi!
Zakładowa Organizacja
Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” JSW SA

WYDARZENIA

CZE R W IE C/ LIP IE C 2 02 0

SO L I D A4R N O Ś Ć G Ó R N I C Z A

5

JSW INNOWACJE
POLSKA
GRUPA GÓRNICZA

Powrót do rzeczywistości

OD PONIEDZIAŁKU (6 lipca) do normalnej pracy powróciły wszystkie kopalnie Polskiej Grupy Górniczej, w których
na trzy tygodnie wstrzymano produkcję z powodu pandemii. Podczas przestoju w kopalniach tych prowadzono
wszelkie niezbędne prace zabezpieczające, które pozwolą na płynne rozpoczęcie wydobycia po przerwie.
PRZYPOMNIJMY, że ograniczenie produkcji objęło 10 zakładów górniczych PGG: Bolesław
Śmiały w Łaziskach Górnych, Piast
w Bieruniu, Ziemowit w Lędzinach, Halemba i Pokój w Rudzie
Śląskiej, Chwałowice w Rybniku,
Marcel w Radlinie, Rydułtowy w
Rydułtowach, Mysłowice-Wesoła
w Mysłowicach oraz Wujek w Katowicach.
Decyzja o wstrzymaniu wydobycia w kopalniach PGG i JSW była
wielkim zaskoczeniem dla środowiska górniczego.
W godzinach porannych 8
czerwca wicepremier i minister
aktywów państwowych Jacek Sasin ogłosił podczas konferencji
prasowej, że od 9 czerwca na okres
trzech tygodni wstrzymana zostanie praca w 10 kopalniach PGG i 2
należących do Jastrzębskiej Spółki
Węglowej. Wicepremier Sasin zapowiedział też, że za okres postojowego górnicy będą otrzymywać
100 proc. wynagrodzenia.
W stanowisku skierowanym
do szefa rządu liderzy „S” (szef
śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”
Dominik Kolorz i przewodniczący „S” w Polskiej Grupie Górniczej
Bogusław Hutek) zwrócili uwagę,
że ze względu na uwarunkowania
górniczo-geologiczne kopalń węgla
kamiennego nie można zatrzymać
z dnia na dzień bez odpowiedniego
zabezpieczenia technologicznego.
Ponadto związkowcy wskazali, że w
chwili obecnej nie ma żadnych rozwiązań prawnych pozwalających
na sfinansowanie wynagrodzenia
postojowego górnikom ze środków
innych niż zasoby pieniężne Polskiej Grupy Górniczej.
Stanowcza postawa „Solidarności” spowodowała rewizję pierwotnych, dość radyklanych planów
rządowych. We wtorek 9 czerwca
podczas spotkania zarządu PGG
z reprezentantami organizacji
związkowych działających w spółce
uzgodniono zasady funkcjonowa-

nia kopalń w trakcie postoju i kwestię wynagrodzeń załóg.
– Naszą główną intencją, zawartą również w wystąpieniu skierowanym 8 czerwca do premiera Mateusza Morawieckiego było to, aby
ograniczenie prac związane z postojem nie zagroziło funkcjonowaniu
kopalń w przyszłości. Żebyśmy za te
trzy tygodnie mieli do czego wracać.
I to udało nam się w ustaleniach z
zarządem zawrzeć – mówił wówczas Bogusław Hutek, przewodniczący „Solidarności” w PGG. Jak
podkreślono w ustaleniach podjętych podczas spotkania, zakres robót w kopalniach objętych postojem
ekonomicznym będzie uwzględniał
poziom występujących zagrożeń naturalnych oraz aspekty niezbędne
do prawidłowego funkcjonowania
kopalń w przyszłości.
Tak też się stało. Podczas
przestoju w kopalniach tych prowadzono wszelkie niezbędne prace
zabezpieczające, które pozwolą na
płynne rozpoczęcie wydobycia po
przerwie.
Ponadto plan operacyjny na
trzeci kwartał 2020 r., zakłada m.
in. utrzymanie pięciodniowego
tygodnia pracy we wszystkich kopalniach Polskiej Grupy Górniczej
S.A. oraz utrzymanie poziomu produkcji, robót przygotowawczych i
inwestycji pozwalających na bezpieczne funkcjonowanie spółki.
Podobnie jak wszystkie firmy
sektora, PGG funkcjonuje w warunkach rozległego i głębokiego kryzysu wywołanego pandemią Covid-19.
Dzięki masowemu programowi
badań przesiewowych i rygorystycznym środkom ostrożności (ze
wstrzymaniem produkcji włącznie)
zagrożenie udało się opanować. Epidemia w Polskiej Grupie Górniczej
szybko wygasa. Według stanu na
poniedziałek 6 lipca w spółce wyzdrowiało już 88 proc. pracowników. Codziennie rośnie liczba tzw.
ozdrowieńców, którzy mogą bezpiecznie wrócić do pracy.

W kopalniach PGG od pierwszych dni maja wykonanych zostało (łącznie w dwóch turach) aż 50641 testów przesiewowych.
Stuprocentowy
wskaźnik
ozdrowień odnotowały ruchy wydobywcze Pokój i Wesoła oraz Zakład Produkcji Ekopaliwa w Woli
i Centrum Logistyki Materiałowej
PGG. W wielu oddziałach PGG S.A.
odsetek ozdrowieńców zbliża się o
stu procent, np. w kopalni Sośnica
wynosi 99 proc. w kopalni Murcki-Staszic - 96 proc.), w Ruchu Jankowice kopalni ROW - także 96
proc.
O sukcesie w opanowaniu trudnej sytuacji epidemicznej zdecydowały przede wszystkim testy przesiewowe na skalę bez precedensu w
Unii Europejskiej wśród pracowników jednej firmy. W PGG od pierw-

szych dni maja wykonanych zostało
(łącznie w dwóch turach) aż 50641
takich badań. W ramach prewencji
zdrowia pracowników zarząd zadecydował o sfinansowaniu przez
spółkę m.in. zakupu nowoczesnych
aparatów diagnostycznych dla laboratorium przy wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej w
Katowicach. Jego przepustowość
zwiększy się nawet do 2 tys. testów
na dobę i pozwoli na błyskawiczne
przebadanie załóg kopalń PGG S.A.
w razie nadejścia kolejnych fal zagrożenia Covid-19.
- Oczywiście oczekujemy teraz,
że - tak jak to zapowiadali wicepremier Sasin i premier Morawiecki

Plan krótkoterminowy…

Na spotkaniu roboczym, które odbyło się w ostatnim dniu czerwca w Katowicach, Polska Grupa Górnicza S.A.
przedstawiła stronie społecznej plan operacyjny na trzeci kwartał 2020 r. Plan zakłada m. in. zachowanie
pięciodniowego tygodnia pracy, określa poziom produkcji oraz inwestycji i robót przygotowawczych. Przedstawiono
również informację o oszczędnościach w spółce oraz aktualny stan zmagań z epidemią koronawirusa.
Podczas roboczego spotkania ze
stroną społeczną, które odbyło się
we wtorek 30 czerwca w Katowicach,
zarząd Polskiej Grupy Górniczej S.A.
przedstawił założenia planu operacyjnego na trzeci kwartał 2020 r. Zakłada
on m. in. utrzymanie pięciodniowego
tygodnia pracy we wszystkich kopalniach Polskiej Grupy Górniczej S.A.
oraz utrzymanie poziomu produkcji,
robót przygotowawczych i inwestycji

pozwalających na bezpieczne funkcjonowanie spółki.
Zarząd Polskiej Grupy Górniczej
poinformował również, że skierował
wnioski o wykorzystanie instrumentów
dostępnych w ramach tarczy antykryzysowej przygotowanej przez rząd. Są
to m.in. odroczenie terminu płatności
ZUS, PIT, dofinansowanie z FGŚP. Ponadto PGG S.A. przewiduje skorzystanie z finansowania płynnościowego i

preferencyjnego na podstawie wniosków złożonych do Polskiego Funduszu
Rozwoju.
Szacuje się, że efekt łączny działań oszczędnościowych w PGG S.A.
oraz wykorzystania instrumentów tarczy antykryzysowej wyniesie około
312 mln zł. Spółka złożyła już wszelkie wymagane wnioski i oczekuje na
zasilenie finansowe z programów
wsparcia.

Na bieżąco toczą się także rozmowy PGG S.A. z klientami i kontrahentami. Trwa ustalanie harmonogramu
odbiorów zakontraktowanego węgla.
Zobowiązania Polskiej Grupy Górniczej S.A. wobec pracowników regulowane są bez jakichkolwiek opóźnień
w prawidłowych terminach.
- Kryzys gospodarczy na fali pandemii koronawirusa skutkuje zmniejszeniem się zapotrzebowania na energię.

- górnicy otrzymają za czas postoju pełne wynagrodzenie, bo postój
ten nie był efektem decyzji zarządzających spółkami węglowymi,
a odgórnej decyzji rządu uwarunkowanej przyczynami epidemicznymi – podkreśla przewodniczący
Hutek.
Jakub Michalski
PS. Sytuacja związana z
przestojem w większości śląskich
kopalń spowodował opóźnienie w
wydaniu aktualnego wydania Solidarności Górniczej z uwagi na problemy z tym związane, m.in. problemy z dystrybucją gazety.
Sytuacja jest wybitnie dynamiczna, a
spółka reaguje na wszystkie informacje płynące z rynku. Zachowujemy elastyczność, a najważniejszym naszym
obecnym celem jest funkcjonowanie
do końca tego roku w taki sposób, aby
jednocześnie móc przygotować się do
zwiększenia aktywności gospodarczej w czasach, gdy skutki pandemii
zaczną mijać na rynkach – ocenił Tomasz Rogala, prezes PGG.
Strona społeczna, póki co,
wstrzymuje się, od komentowania założeń planu naprawczego, oczekując
na rządowy program dla górnictwa i
energetyki, który zapewne poznamy
po wyborach prezydenckich.
Nadejdzie wielka rewolucja w polskiej energetyce str. 9
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Geneza powstania portalu NowyLevel.pl

W drugiej połowie 2018 roku, w odpowiedzi na zapotrzebowanie Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) w zakresie pobudzenia wynalazczości wśród pracowników Grupy Kapitałowej JSW oraz otwarcia się na innowacyjne
pomysły spoza niej, JSW Innowacje SA podjęła decyzję o realizacji wizji powstania pierwszego otwartego portalu,
którego celem nadrzędnym było stworzenie cyfrowej przestrzeni dla pomysłodawców, producentów i odbiorców
produktów oraz usług zgodnych z ideą przemysłu 4.0. Dzięki zaangażowaniu profesjonalnego zespołu IT deweloperów, szerokiemu wsparciu zaplecza naukowego, technologicznego oraz zespołowi projektowemu JSW Innowacje
od kwietnia 2019 r. każdy użytkownik Internetu może skorzystać z możliwości wzbogacania polskiego przemysłu
o interdyscyplinarne rozwiązania pozwalające zwiększać szansę na skuteczną transformację sektora górniczego,
hutniczego i energetycznego. Chodzi o wdrażanie pionierskich rozwiązań, które przed uruchomieniem portalu pozostawały często w umysłach pomysłodawców lub w ich szufladach.

Od idei do wdrożenia

Od momentu uruchomienia projektu JSW Innowacje SA - jako pomysłodawca, operator i administrator portalu - zaangażował zespół młodych specjalistów z dziedziny IT oraz marketingu online w celu uruchomienia portalu.
Następnie do zespołu dołączyli copywriterzy i eksperci branżowi, aby móc stale odpowiadać na wyzwania, które
stawiają przed portalem zarówno zgłaszający swoje pomysły, jak i ci, którzy je wdrażają. Od uroczystego debiutu
pierwszej wersji portalu, która miała miejsce podczas International Mining Forum w kwietniu 2019 r., portal stale
wzbogacany jest o nowe funkcjonalności (informator branżowy, portal wiedzy, serwisy tematyczne, takie jak serwis
Covid-19), które są odpowiedzią na ciągle rosnące i zmieniające się potrzeby użytkowników oraz odbiorców przemysłowych. NowyLevel.pl to dziś również portal społecznościowy zrzeszający profesjonalistów związanych z branżą
górniczą, a także z firm okołogórniczych oraz wszystkich pasjonatów tak ważnej gałęzi gospodarki. Wszystko po
to, by uchylić drzwi dla wynalazców, studentów, pracowników naukowych oraz doświadczonych praktyków, tak by
mogli oni dzielić się wiedzą i skutecznie adaptować rozwiązania, które często ułatwiają pracę im samym.

Zespół analityków branżowych JSW Innowacje wraz z redakcją portalu NowyL
wej JSW SA oraz pozostałych podmiotów górniczych działających na terenie Pols
polegającego na cotygodniowym przeprowadzaniu przeglądu światowej prasy w c
podejmowanych przez światowe koncerny górnicze. Pandemia Covid-19 i jej skutk
ochronie zdrowia i życia pracowników, stabilności operacyjnej i kosztowej. Podejmo
międzynarodowych i całych regionów, dlatego po przeprowadzeniu szerokich konsu
pl/Covid-19, w którym raporty „Odpowiedź przemysłu górniczego na trwającą pand

- Wierzymy, że sprawna, bieżąca analiza obecnych wydarzeń związanych z pan
wniosków i wytycznych do budowy strategii działań dla całego sektora wydobywcze
Kac

O podsumowanie znaczenia cotygodniowych raportów publikowanych w portalu

- W obliczu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 Grupa KGHM podejmuje szero
oraz ochrony pracowników Grupy przed ryzykiem zakażenia. Przygotowywany przez
sze światowe koncerny górnicze jest niezwykle cennym źródłem informacji w zak
przedstawicieli branży górniczej na świecie.

- Dla nas wszystkich sytuacja działań broniących zakłady górnicze przed wiruse
ze strony specjalistów jest nie do przecenienia. W ramach pracy Sztabu Kryzysowe
mi naukowymi, a także korzystamy z profesjonalnych źródeł informacji, takich jak
o wdrażanych w branży rozwiązaniach.

Spotkanie zespołu specjalistów z Wydawnictwa SG sp. z o.o. i JSW Innowacje pracujących nad budową portalu.

- Platforma NowyLevel.pl stanowi przestrzeń, gdzie spotyka się
nauka z biznesem, dzięki czemu
innowacyjne rozwiązania naukowców mają szanse zastosowania
lub wykorzystania w przemyśle
wydobywczym. Kluczowym jej
zadaniem jest dyfuzja wiedzy i innowacji w gospodarce, budowanie sieci kooperacji i ułatwianie
dostępu do nowych technologii
w przemyśle wydobywczym. NowyLevel.pl ma zapewniać kompleksowe wsparcie gwarantujące
„know-how” podmiotom dążącym do transformacji do przemysłu 4.0, tak aby polski przemysł
wydobywczy i jego otoczenie
były nadal konkurencyjne na
rynkach międzynarodowych.
Agnieszka Brejdak
(JSW Innowacje SA),
kierownik Działu Współpracy
i Promocji

- Jako kierownik projektu za cel nadrzędny obieram maksymalną
użyteczność platformy dla użytkownika końcowego. Narzędzia dostępne online muszą być stale rozwijane, poprawiane i uzupełniane. Wraz z
zespołem programistów, grafików, redaktorów i specjalistów od marketingu dokładamy starań, by dostarczać zawsze ciekawie przedstawione
treści, przydatne funkcjonalności, a także skupiamy się na pobudzaniu
aktywności partnerów merytorycznych projektu. Z jednej strony deweloper backendowy pełni funkcje administracyjne i konserwacyjne serwisu, dbając stale o aktualizowanie oprogramowania i uszczelnianie
bezpieczeństwa, a z drugiej - wszelkie pomysły na nowe zakładki czy
funkcje wprowadzamy z pomocą dwóch programistów frontendowych,
pod czujnym okiem grafików. Na ten moment platforma jest tworem
stosunkowo młodym tworem. Wzmocnienie jej funkcji społecznościowych będzie wymagało czasu. Jej największym atutem jest otwartość
na przyjęcie specjalistów czy partnerów z różnych kategorii oraz zasilanie bazy wiedzy stale dopływającymi artykułami. Czynniki te pozwolą
stworzyć miejsce dla całej społeczności innowatorów przemysłu 4.0.
Działamy na zasadzie symbiozy z wszystkimi osobami, które dbają o
dodawanie informacji do portalu i wspieramy ich na każdym kroku.
Szkolimy też redaktorów serwisu z panelu administracyjnego, aby byli
maksymalnie samodzielni podczas procesu dodawania treści - artykułów, kalendarium, multimediów. Aktualnie przechodzimy do etapu bardziej aktywnej promocji platformy, aby zyskać nowych odbiorców.

Raport dotyczący COVID-19 przekazywany systematycznie do Spółki WĘGLOKO
S-COV-2 i wpływie koronawirusa na całą branżę górniczą w tym na rynek pracy. In
wspierają przedsiębiorstwa w prowadzeniu walki ze skutkami pandemii. W dobie w
pełny ogląd sytuacji również pod względem działań CSR-owych oraz zasięgu wsparc
rozwiązań.

Innowacje na rzecz walki z koronawirusem

Portal NowyLevel.pl nie pozostaje bierny wobec pandemii koronawirusa. Aktualnie po
talu cztery inicjatywy w zakresie pośredniego lub bezpośredniego ograniczenia rozprzestrz
demii Covid-19, po uzyskaniu pozytywnej opinii Sztabu Kryzysowego JSW SA, są w trybie
analizowane pod kątem możliwości wdrożenia. Ponadto zespół portalu przeprowadził kampa
najważniejsze polskie uczelnie medyczne do zgłaszania inicjatyw w tym zakresie. Działania
pozyskania ciekawych inicjatyw możliwych do szybkiego wdrożenia są na dzień dzisiejszy pri
zespołu.

TEN POMYSŁ BYŁ MÓJ!

Aspektem stanowiącym o unikalności portalu NowyLevel.pl, na który od początk
kładziono największy nacisk, jest ochrona własności intelektualnej już na etapie zgło
wy. Własność intelektualna odgrywa kluczową rolę w procesie budowania przewagi
firm, zaś sektory oparte na wiedzy i technologii przyczyniają się do wzrostu nowoczes
Szczególne wsparcie powinna uzyskać ochrona aktywów niematerialnych w rodzimyc
stwach. Projekt NowyLevel.pl to nie tylko akcelerator innowacyjnych pomysłów, ale
skupiająca szereg specjalistów, która poprzez stworzenie samej przestrzeni do wym
i ciekawych rozwiązań może przyczynić się do kreacji dóbr własności intelektualnej
tylko krajowym, ale i międzynarodowym. Kancelaria Lewandowski Gradek Lewandow
nad 20-letnie, bardzo szerokie doświadczenie w zakresie ochrony i zarządzania wła
tualną, świadczyła wsparcie merytoryczne przy tworzeniu oprawy prawnej portalu N
- Przygotowując regulacje dla użytkowników portalu, jak i dla procesu weryfikacji zgłaszanych inicjatyw, zadbaliśmy o zabezpieczenie
tworzonych w ramach portalu dóbr niematerialnych. Wykorzystując
nasze doświadczenie w obsłudze prawnej wysoko wyspecjalizowanych branż technologicznych, innowacyjnych i kreatywnych, mogliśmy
przekazać wiedzę i przykłady rozwiązań stosowanych w Europie zarówno na etapie przyjmowania i tworzenia innowacji, poprzez etap ich
rozwoju, aż do komercjalizacji najbardziej obiecujących pomysłów.

Aneta Maciaszczyk
kierownik projektu

Małgorzata Gradek Lewandowska,
radca prawny

ANALIZY,
w Europie
dlaWYDARZENIA
innowatorów przemysłu 4.0
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Jak zgłosić inicjatywę – krok po kroku
1. Aby zgłosić inicjatywę w formie Karty Koncepcji Projektu (KKP), należy skorzystać z części społecznościowej portalu pod adresem www.nowylevel.pl. W celu przejścia do części społecznościowej klikamy na stronie
głównej w przycisk „Społeczność”.

2. Następnie, po zalogowaniu lub zarejestrowaniu i zalogowaniu, przechodzimy do zakładki „Karta Projektu”
w górnym pasku strony.

Level.pl, kierując się chęcią wsparcia szeroko zakrojonych działań Grupy Kapitałoski w zakresie profilaktyki w czasie zagrożenia epidemicznego, podjął się zadania
celu śledzenia trendów dotyczących profilaktyki epidemicznej i działań zaradczych
ki wymuszają podejmowanie konkretnych działań spółek wydobywczych służących
owane działania przyczyniają się do zmiany polityki koncernów, państw, organizacji
ultacji branżowych zespół JSW Innowacje uruchomił portal tematyczny NowyLevel.
demię Covid-19” publikowane są na bieżąco.

ndemią Covid-19 oraz ich wpływu na światowe górnictwo pozwoli na wypracowanie
ego w obliczu wystąpienia podobnej sytuacji w przyszłości.
cper Maruszczak, Główny Analityk Portalu tematycznego NowyLevel.pl/COVID-19

u tematycznym NowyLevel.pl/Covid-19 poprosiliśmy jego stałych subskrybentów.

okie działania mające na celu skuteczne zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa
z JSW Innowacje SA newsletter poświęcony tematyce wpływu Covid-19 na najwiękkresie metod i sposobów radzenia sobie z konsekwencjami pandemii przez innych

3. Po wejściu w „Kartę Projektu” mamy możliwość wypełnienia KKP w trzech prostych krokach. W kroku
pierwszym uzupełniamy informacje dotyczące projektu: tytuł projektu, jego cel, krótki opis przedmiotu
i rezultatów projektu, szacowany czas realizacji, proponowany skład konsorcjum lub potencjalnych podwykonawców, informacje na temat źródła finansowania, potencjalne zagrożenia i poziom ryzyka, rolę JSW
Innowacje w projekcie oraz potencjalne korzyści płynące dla JSW Innowacje.
4. W drugim kroku uzupełniamy dane dotyczące wnioskodawcy: imię i nazwisko lub nazwę spółki, adres korespondencyjny, doświadczenie wnioskodawcy w projektach badawczo-rozwojowych oraz doświadczenie
merytoryczne wnioskodawcy w tematyce projektu. W trzecim kroku, czyli w podsumowaniu, należy zaznaczyć odpowiednie oświadczenia, między innymi oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem portalu
NowyLevel.pl.

KGHM Polska Miedź SA

em jest bezprecedensowa. Dlatego szybkie i profesjonalne wsparcie merytoryczne
ego i zespołów roboczych między innymi współpracujemy z uczelniami i instytutadedykowany newsletter JSW Innowacje. Jest on cennym źródłem aktualnej wiedzy

5. Do KKP można również dołączyć załączniki (na dole formularza).

Sławomir Krenczyk (LW Bogdanka SA), dyrektor do spraw Relacji z Otoczeniem

OKS KRAJ stanowi wszechstronne kompendium wiedzy o trendach w walce z SARnformacje przekazywane za pomocą Newslettera przedstawiają różne rozwiązania i
walki z epidemią tego typu źródła informacyjne odgrywają bardzo ważną rolę - dają
cia lokalnych społeczeństw, które w „nowej rzeczywistości” wymagają szczególnych

ochodzące z porzeniania się pannadzwyczajnym
anię zachęcającą
a zmierzające do
iorytetem działań

u projektowania
oszenia inicjatyi konkurencyjnej
snej gospodarki.
ch przedsiębiortakże platforma
miany pomysłów
o znaczeniu nie
wska mająca poasnością intelekNowyLevel.pl.

Grzegorz Wacławek Węglokoks Kraj Sp. z o.o., prezes Zarządu

6. Kliknij

i gotowe! 

Portal okiem użytkowników

Daniel Górka i Patryk Szolc skorzystali z portalu NowyLevel.pl, by zgłosić dotyczący obliczeń trakcyjnych dla szybkich
kolejek podwieszanych projekt „Monorail Config”.
- Nasz autorski program „Monorail Config” umożliwia
sprawne wyznaczanie zakresu możliwości transportowych.
Dzięki takiemu rozwiązaniu istnieje możliwość transportowania
elementów wielkogabarytowych przy zachowaniu wysokiego
stopnia bezpieczeństwa. W przyszłości program wspomoże
projekt dotyczący transportu ludzi szybkimi kolejkami podwieszanymi. Projekt został przedstawiony na spotkaniu zarządu i
został zaakceptowany. Obecnie obie strony intensywnie pracują nad jego wdrożeniem. Zgłaszając pomysł dwa miesiące
temu, nie spodziewaliśmy się takiej dynamiki zdarzeń. Ponadto, za pośrednictwem portalu NowyLevel.pl, złożyliśmy jeszcze
dwa projekty. Pierwszy dotyczy mobilnej komory odkażająco-dezynfekującej, natomiast drugi - mobilnego urządzenia do
dezynfekcji pomieszczeń wielometrażowych. Obecnie projekty
są w fazie wstępnej analizy.
mgr inż. Daniel Górka, mgr inż. Patryk Szolc

PARTNERZY PORTALU

7. Po wysłaniu otrzymasz wiadomość zwrotną na podany adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania zgłoszenia.
Na każdym etapie uzupełniania formularza można zapisać KKP bez konieczności wysyłania jej do administratora
oraz uzupełnić ją w dowolnym terminie. W tym celu wystarczy kliknąć „Zapisz formularz” (na dole strony).

Zapisane formularze można przeglądać, edytować i usuwać w zakładce „Moje karty projektów” dostępnej
w menu części społecznościowej (po lewej stronie).

WKOP - czyli eksperci branżowi portalu w służbie innowacyjności

Inicjatywy zgłoszone za pośrednictwem portalu oceniane są przez grono interdyscyplinarnych ekspertów,
którzy tworzą tak zwany Wstępny Komitet Oceny Projektów (WKOP). WKOP selekcjonuje inicjatywy o największym potencjale rozwojowym do realizacji w oparciu o ustalony później wspólnie ze zgłaszającym model współpracy. Zespół w swojej ocenie bierze pod uwagę takie informacje, jak aktualny etap zaawansowania projektu,
jego cel, potencjalne rezultaty oraz szacowany czas i koszt realizacji projektu. Oceny komitetu uwzględniają także
potencjalne ryzyka oraz doświadczenie zgłaszającego w projektach badawczo-rozwojowych. WKOP przeprowadza analizę inicjatyw podczas swoich spotkań, które odbywają się nawet kilka razy w miesiącu. W przypadku
podjęcia decyzji przez Zarząd JSW Innowacje SA o realizacji danej inicjatywy, koordynator zgłoszeń portalu
przedstawia pomysłodawcy propozycję dalszych działań i warunków potencjalnej współpracy.
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PG „SILESIA” „Solidarność” podejmują działania na rzecz ocalenia kopalni

Cel numer jeden
- utrzymać miejsca pracy
POD koniec kwietnia dalsze funkcjonowanie czechowickiej kopalni „Silesia” znów stanęło pod
znakiem zapytania. Zamieszanie wywołała decyzja Zarządu Przedsiębiorstwa Górniczego (PG)
„Silesia” Sp. z o.o. o likwidacji zakładu do końca 2021 roku spowodowana wycofaniem
udziałów przez głównego inwestora, jakim jest Energetický a průmyslový holding (EPH). I znów,
tak jak dziesięć lat temu, to związkowcy z NSZZ „Solidarność” podejmują czynne działania
na rzecz ocalenia kopalni.
PLAN przedstawiony przez pracodawcę przewidywał wstrzymanie długoterminowych inwestycji
w czechowicki zakład górniczy,
wyeksploatowanie czterech ścian
(123 w pokładzie 327, 301 w pokładzie 310, 331 w pokładzie 330 oraz
354 w pokładzie 315) oraz zgodę
pracowników na obniżenie wynagrodzeń o 10 procent. Brak porozumienia oznaczałby przyspieszenie
procesów likwidacyjnych, dlatego
strona społeczna zgodziła się na te
trudne warunki i zyskała czas, by po
przygotowaniu biznesplanu znaleźć
dla „Silesii” nowego inwestora.
O staraniach strony społecznej
rozmawiamy z przewodniczącym
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” PG „Silesia” Sp. z o.o.
Grzegorzem Babijem.
Solidarność Górnicza: - Po
otrzymaniu informacji dotyczącej wycofania się koncernu
EPH z PG „Silesia” Sp. z o.o.
natychmiast zwróciliście się
do rządu z wnioskiem o spotkanie. Ono się odbyło i zakończyło konkluzją dotyczącą
konieczności przygotowania
biznesplanu. Czy po tamtym
spotkaniu kontaktowaliście
się jeszcze z resortem aktywów państwowych? Czy rząd
interesuje się problemami
„Silesii”? I jakich decyzji oczekiwalibyście od rządu teraz?
Grzegorz Babij, przewodniczący Komisji Zakładowej
NSZZ „Solidarność” PG „Si-

lesia” Sp. z o.o.: - Jesteśmy cały
czas w kontakcie. Po naszej wizycie
w ministerstwie w mediach pojawiły się informacje, że również Zarząd
PG „Silesia” chciałby się spotkać
z przedstawicielami Skarbu Państwa. Otwartość ze strony naszych
posłów z okręgu oraz przedstawicieli Ministerstwa Aktywów Państwowych doprowadziły do ustalenia terminu tego spotkania na 27
maja. Ostatecznie odbyło się ono
8 czerwca. O szczegółach rozmów
trudno mi się wypowiadać, bo PG
„Silesia” Sp. z o.o. nie udziela żadnych komentarzy w tej sprawie, co
mnie - swoją drogą - dziwi. Obecnie
kończymy prace nad biznesplanem,
o którym rozmawialiśmy podczas
majowej wizyty w Warszawie. Jego
treść jest analizowana przez znaną
firmę audytorską. W tym miejscu
chciałbym podziękować wszystkim,
którzy pracowali lub dalej pracują nad tym dokumentem. Właśnie
ustalamy datę przekazania biznesplanu do ministerstwa. Żywię
ogromną nadzieję, że działania rządu wprowadzą nie tylko „Silesię”,
ale całe polskie górnictwo na drogę
ponownego rozwoju, że jeszcze uda
się zapobiec trwałej stagnacji czy
wręcz likwidacji.
Czy dziś możemy już coś
powiedzieć o potencjalnych
inwestorach, którzy byliby gotowi przejąć „Silesię” po tym,
jak główny inwestor - EPH zdecydował, że wycofa z niej
swoje udziały?

Rzeczywiście, od samego początku, od momentu, kiedy rozeszła się informacja o możliwym
wycofaniu się właściciela z interesu, zaczęły się zgłaszać podmioty,
które były zainteresowane „Silesią”. Wiem, że niektóre z nich rozmawiały z Zarządem PG „Silesia”
Sp. z o.o. i obecnym właścicielem.
Niestety, tak jak w przypadku wizyty Zarządu w ministerstwie, tak
i tutaj władze Spółki odmawiają jakichkolwiek komentarzy. Osobiście
mam kontakt z dwoma zainteresowanymi podmiotami - pierwszy
z nich reprezentuje kapitał amerykański, a drugi ma zasięg globalny. Rozmowy między nami ciągle
się toczą. Nie ma też co ukrywać ewentualne wejście którejkolwiek
z firm do „Silesii” potrwa wiele
miesięcy. Już wiem, że żadna z tych
firm nie podejmie działań dotyczą-

cych zakupu kopalni w przypadku
wcześniejszego wstrzymania robót
przygotowawczych lub rozpoczęcia
procesu zwolnień grupowych.
A jakie jest podejście pracodawcy? Czy od czasu naszej
ostatniej rozmowy ktoś z EPH
poinformował załogę kopalni
o przyczynach podjętej decyzji? Czy próbował tłumaczyć
stronie społecznej uwarunkowania, które sprawiły, że koncern zdecydował się na wycofanie udziałów?
Jedyną reakcją ze strony Zarządu PG „Silesia” Sp. z o.o. było wystosowanie listu do załogi. Pracodawca
przyznał, że „sytuacja naszej kopalni
w ostatnim czasie nie jest najlepsza”.
Wśród problemów, jakie wpływają na
obecne położenie PG „Silesia” i całej
branży, wymieniono zainicjowany

przez Brukselę proces dekarbonizacji
gospodarek państw członkowskich
Unii Europejskiej, szybujące ceny
uprawnień do emisji dwutlenku węgla, rekordowo niskie ceny węgla oraz
prowadzoną przez kolejne rządy politykę importu węgla z zagranicy. Na
to wszystko nałożyła się ciepła zima,
przez co zapotrzebowanie na węgiel
było mniejsze niż zazwyczaj. Zarząd
poskarżył się, że kontrahenci PG „Silesia” przestali odbierać węgiel i to nawet za cenę wypłaty kar umownych.
Wskazał też na problemy związane
z uzyskaniem finansowania inwestycji „węglowych”. To w sumie tyle. Nie
było tam nic, o czym nie wiedzielibyśmy już wcześniej.
Jaka jest, wobec tego,
związkowa wizja dalszego
funkcjonowania
„Silesii”?
Chcecie, żeby zakład był kopalnią samodzielną czy częścią
jakiegoś większego podmiotu
- którejś ze spółek węglowych
lub energetycznych? Który
wariant - zdaniem strony społecznej - byłby najlepszy?
Wizja „Solidarności” jest taka, by
utrzymać już istniejące miejsca pracy. I nie ma znaczenia, czy będziemy
dalej fedrować pod nazwą obecną,
czy też przejmie nas jakaś spółka
węglowa albo energetyczna. Ważne,
aby w Czechowicach-Dziedzicach
dalej funkcjonowała kopalnia węgla
kamiennego. Utrata miejsc pracy
byłaby dramatem dla naszego miasta, w którym już i tak od pewnego
czasu „pachnie” stagnacją. Wracając
do pytania, mamy również pomysł
na powołanie nowej spółki, która
mogłaby przejąć udziały od obecnego właściciela. Mamy pomysł na
zmianę modelu funkcjonowania
kopalni, a dokładnie rzecz ujmując
- na nowe produkty, które moglibyśmy wytwarzać. Chcielibyśmy, aby
nasz zakład był przyjazny środowisku i produkował tak zwany green
coal, przy okazji likwidując odpady
kopalniane, jakimi są muły. Prowadzimy rozmowy dotyczące przygotowania studium wykonalności projektu. Mamy przy tym świadomość,
że zanim będziemy mogli cokolwiek
przedstawić, minie wiele miesięcy.
Tymczasem plany obecnego Zarządu
PG „Silesia” Sp. z o.o. nie zostawiają
nam dużego marginesu czasowego,
więc musimy się spieszyć.
rozmawiał: Marek Jurkowski

Bezczelność Famuru
Stare powiedzenie mówi, że w trudnych sytuacjach poznajemy prawdziwy
charakter człowieka. Tak też jest w przypadku firm. W czasach pandemii
Covid 19 woje niezbyt korzystne oblicze pokazała grupa Famur, która
domaga się działań ratunkowych. Sam Famur zwolnił jednak prawie 300 osób.
O FAMURZE w ostatnich wydaniach
Solidarności Górniczej już pisaliśmy.
Powody tego były niewesołe. Otóż
24 kwietnia 2020 r. Famur poinformował o likwidacji swojego oddziału
produkcyjnego w Rybniku. Efektem
tego będzie przeprowadzenie zwolnień
grupowych, obejmujących 204 pracowników.

W Rybniku Famur produkował
przenośniki zgrzebłowe. Grupa poinformowała, że produkcja przenośników zgrzebłowych marki Nowomag
oraz Ryfama zostanie skoncentrowana
w oddziale w Nowym Sączu a oddział
w Rybniku postawiony zostanie w stan
likwidacji.
W marcu poinformowano, że Fa-

mur zwolni z centrali grupy w Katowicach 84 osoby. To oznacza, że zwolnienia w Famurze dotknęły ok. 288
pracowników.
W tym samym czasie, kiedy Famur zwalniał pracowników, czyli
w kwietniu, pokazano wyniki finansowe grupy za rok 2019. Były one
bardzo dobre! Jak podano, grupa

Famur osiągnęła w 2019 r. zysk netto w wysokości ok. 249 milionów
złotych. Oczywiście, w 2019 r. była
inna sytuacja niż obecnie, nie było
pandemii Covid 19, ale grupa miała

możliwości, aby przetrwać trudny
czas kryzysu bez zwalniania pracowników. Tym bardziej, że zwolnienia
przeprowadzono nie po długotrwałym
kryzysie, ale zaledwie po ok. miesią-
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Nadejdzie wielka rewolucja
w polskiej energetyce

RZĄD szykuje wielkie zmiany w polskiej energetyce i pracuje nad wydzieleniem elektrowni węglowych z istniejących
grup energetycznych i przekazaniu ich do nowej spółki. Szczegóły mamy poznać za kilka miesięcy.
- MINISTERSTWO Aktywów
Państwowych ocenia pozytywnie
pomysł wydzielenia aktywów węglowych z grup energetycznych
– powiedział Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych, cytowany przez Polską
Agencję Prasową (PAP).
Sasin zapowiedział, że prace
nad tą koncepcją to kwestia wielu
miesięcy. Jak wyjaśnił, Ministerstwo Aktywów Państwowych pracuje
nad takim projektem, który daje
szansę z jednej strony na utrzymanie aktywów węglowych i daje
możliwość skorzystania z takich
źródeł finansowania jak rynek
mocy, a z drugiej strony da wielkie
szanse rozwojowe tej części energetyki, która sięga po nowe źródła
energii.

Praca na dziesięciolecia

Jacek Sasin zapowiada, że
tworzony program będzie obowiązywał kilka dziesięcioleci.
- Wydaje się, że to jest pomysł
dobry, żeby iść w tym kierunku,
żeby budować dwie nogi energetyki. Z jednej strony energetykę
przyszłości, opartą o odnawialne
źródła energii i z drugiej - to, co
jest i będzie jeszcze przez wiele
lat podstawą polskiej energetyki,
czyli aktywa węglowe. Takie elektrownie będą jeszcze przez wiele
lat funkcjonowały i dobrze by było,
żeby były one w innym podmiocie,
który byłby nastawiony już tylko
i wyłącznie na węgiel - powiedział
Jacek Sasin.
Prace nad nową koncepcją dla
energetyki, według przewidywań
Sasina, prawdopodobnie potrwa
wiele miesięcy.
- To nie będzie proces łatwy,
będzie wymagał zmian organizacyjnych i znalezienia całej konstrukcji finansowania. Jesteśmy na
etapie tworzenia koncepcji, to na
pewno będzie trwać wiele miesię-

cu od początku wybuchu pandemii
w Polsce.
Famur w czasach pandemii skorzystał z pomocy rządowej. Zarząd grupy
w dniach od 28 do 30 kwietnia 2020
r. podpisał ze stroną społeczną szereg
porozumień w sprawie zastosowania
rozwiązań przewidzianych w tzw. tarczy antykryzysowej, które zakładały
m.in. obniżenie wymiaru czasu pracy
o 20 proc., tym samym obniżeniu wynagrodzeń o 20 proc. począwszy od
maja 2020 roku przez okres kolejnych
trzech miesięcy.
Jeszcze w kwietniu przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności
Dominik Kolorz zaapelował do prezesa
Grupy Famur o wycofanie się z decyzji
o likwidacji oddziału grupy w Rybniku
-i zwolnieniu 204 pracowników tego
zakładu.

cy, a nie tygodni. Ważne, by podjąć
decyzję startu i iść konsekwentnie
w tym kierunku, bo to daje szansę
na niezakłócone funkcjonowanie
mimo trudnych warunków, jakie
stworzyła polskiej energetyce polityka klimatyczna Unii Europejskiej
– dodał Jacek Sasin, cytowany
przez PAP.
Z tego co mówi Jacek Sasin
można wywnioskować, że do spółki w 100 proc. należącej do Skarbu
Państwa (nowopowstałej albo już
istniejącej) zostaną przeniesione
elektrownie i elektrociepłownie na
węgiel kamienny i brunatny oraz
kopalnie węgla brunatnego. Z istniejących grup energetycznych tylko Tauron posiada własne kopalnie, zgrupowane w spółce Tauron
Wytwarzanie, które prawdopodobnie trafią do nowej grupy powstałej
na bazie Węglokoksu. Kopalnia
Bogdanka, należąca do grupy
Enea, prawdopodobnie pozostanie
samodzielna.

Powstanie węglowy gigant

Spółka, która przejmie elektrownie i elektrociepłownie na
węgiel będzie, jak na polskie
warunki, prawdziwym gigantem,
będzie produkowała zdecydowaną większość energii elektrycznej
w Polsce. W roku 2019 elektrownie
na węgiel kamienny wyprodukowały 49,2 proc. energii w Polsce,
a elektrownie na węglu brunatnym
26,1 proc. Razem to daje 75,3 proc.
udziału w produkcji energii elektrycznej w Polsce. Będzie to więc
potencjał znacznie większy, niż
obecnie ma największy producent
energii w Polsce, czyli grupa PGE,
posiadająca ponad 50 proc. udział
w produkcji prądu w Polsce.
Po wydzieleniu elektrowni
węglowych ze spółek energetycznych, niewiele w nich już zostanie, wytwarzanie energii było
jedną z głównych ich działalności.

- W tak trudnych czasach odpowiedzialność społeczna właścicieli i managementu przedsiębiorstw jest szczególnie ważna. Właśnie teraz, a nie tylko
w czasach prosperity. Właśnie teraz
okaże się, czy wizerunek firmy odpowiedzialnej społecznej był prawdziwy,
czy był to jedynie chwyt marketingowy
– napisał Dominik Kolorz do zarządu
Famuru.
W odpowiedzi zarząd Famuru odpisał, że cały czas mierzy się z presją
zewnętrzną sytuacji gospodarczej,
wpływu Covid 19 oraz decyzji i działań
spółek wydobywczych.
W połowie czerwca prezes Famuru
Mirosław Bendzera napisał list otwarty
do prezydenta Andrzeja Dudy w którym
zwracał uwagę na pogarszającą się
sytuację rynkową, dodatkowo potęgowaną wpływem pandemii Covid 19,

Z dwóch grup: Taurona z Katowic i
Enea z Poznania pozostanie tylko
stosunkowo niewielki obszar dystrybucji energii, największa grupa PGE oprócz dystrybucji będzie
miała także znaczący segment
energetyki odnawialnej. Podobnie będzie też w przypadku grupy
Energa z Gdańska. Nie można
więc wykluczyć, że po wydzieleniu
aktywów węglowych dojdzie do
połączenia istniejących spółek energetycznych. Z pewnością będzie
kilka rozważanych wariantów co
do tego, jak by to w praktyce miało
wyglądać. Jak mówił Jacek Sasin,
na szczegóły musimy poczekać kilka miesięcy.

Łatwiejsze pieniądze

Podstawowym pytaniem jest
to, po co to całe zamieszanie z przekładaniem elektrowni węglowych
z jednych spółek Skarbu Państwa
do innych. Tu odpowiedź jest pros-

i w konsekwencji narastające zagrożenie funkcjonowania sektora energetyki
konwencjonalnej, które obejmuje producentów energii, spółki wydobywcze
oraz producentów branży okołogórniczej.
- Zwracamy się do Pana Prezydenta w imieniu polskich przedsiębiorców,
małych, średnich i tych największych,
o pomoc - zaznaczono w piśmie do
prezydenta Andrzeja Dudy, pod którym
podpisał się podpisał się prezes Famuru Mirosław Bendzera.
Jak napisano w liście, dramatyczna sytuacja branży wydobywczej coraz silniej paraliżuje podmioty z sektora okołogórniczego - firmy usługowe
i serwisowe, producentów maszyn
i urządzeń górniczych, a także placówki naukowo-badawcze i projektowe
o profilu górniczym oraz pracowników

ta. Duża ilość banków i instytucji
finansowych działających w Unii
Europejskiej nie chce finansować
grup energetycznych, które mają
właśnie elektrownie węglowe. Są
już pierwsze banki, jak Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), które
zapowiedziały odchodzenie od inwestycji także w gaz ziemny. Chcąc ustawić się w lepszej pozycji do
pozyskania tańszego finansowania,
grupy energetyczne przekażą swoje
aktywa do państwowej spółki. U
siebie zostawiając niekontrowersyjne obszary działalności jak energia odnawialna i dystrybucja energii. Podobne rozwiązanie zostało
zastosowane już w Niemczech.
Po przekazaniu elektrowni węglowych do nowej spółki oczywiście nikt ich nie będzie zamykał,
one nadal będą funkcjonować i
produkować prąd. Wydzielenie
aktywów węglowych nie oznacza,
że elektrownie węglowe przestaną

sektora - co może w bliskim czasie doprowadzić do poważnych konsekwencji trwałej utraty kompetencji, możliwości produkcyjnych i miejsc pracy.
Sytuacja górnictwa i film okołogórniczych jest trudna, o tym wszyscy
wiemy. Rząd dla firm różnej wielkości
przygotował różnego rodzaju programy
wsparcia, z których skorzystała także grupa Famur. Polska gospodarka
stopniowo jest otwierana z zamknięcia,
można więc przypuszczać, że i sytuacja poszczególnych firm będzie się poprawiać. Także w niektórych kopalniach
widać już wznowienie robót przygotowawczych.
Famur, który przez lata był ostrym
graczem na zapleczu górnictwa, zdobył
bardzo mocną pozycję, dużo większą
niż jakakolwiek inna polska grupa. Konkurenta, który z Famurem mógł kon-

być podstawą polskiej energetyki,
wciąż przecież ponad 70 proc. energii w Polsce produkowanej jest
z węgla i tego szybko nie da się
zmienić.
Nie wiadomo, jak będą wyglądały relacje górnictwa z energetyką. Ministerstwo Aktywów
Państwowych na bazie Węglokoksu
chce stworzyć grupę z kopalniami
PGG i Taurona. Więc będą działały
dwie, duże państwowe grupy: węglowa i energetyczna. Zadaniem
rządu będzie pilnowanie wspólnych
relacji obu grup, zwłaszcza przy
zakupie węgla kamiennego, tutaj na
mogą pojawić się jakieś konflikty. Z
tego co mówił minister Jacek Sasin,
w ciągu kilku najbliższych miesięcy
decyzji ws. wydzielenia aktywów
węglowych raczej nie będzie, a od
decyzji do jej zrealizowania też trochę czasu minie.
Igor D. Stanisławski

kurować jak równy z równym – Kopex
– przejął. Przez lata sytuacja sprzyjała
Famurowi. Gdy przyszło kilka tygodni
spowolnienia spowodowanego Covid
19 Famur zwolnił prawie 300 pracowników i zamknął jeden ze swoich zakładów. Tak nie powinna postępować
odpowiedzialna firma.
Widzimy, że pandemia Covid-19
przyniosła ogromne problemy gospodarcze, ale to nie oznacza, że od razu
trzeba zwalniać pracowników.
- Pochopne i drastyczne decyzje
właścicieli oraz zarządzających przedsiębiorstwami, zamiast pomóc w zwalczaniu tych problemów, pogłębią je, bo
wywołają dramatyczne konsekwencje
społeczne -napisał Dominik Kolorz w liście do prezesa Famuru.
Igor D. Stanisławski
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FUNDACJA JSW Akcja społeczna przeciw hejtowi

Nie oczerniaj górnika!

RUSZYŁA kampania Jastrzębskiej Spółki Węglowej i Fundacji JSW pod hasłem „STOP HEJTOWI! Nie oczerniaj górnika!”,
przeciwko dyskryminacji osób związanych z górnictwem i mieszkańców Śląska. Ambasadorem kampanii jest znany
piłkarz, rodowity jastrzębianin – Kamil Glik.
JASTRZĘBSKA
Spółka
Węglowa, za pośrednictwem
Fundacji JSW, w trosce o
swoich pracowników, ich rodziny i lokalną społeczność
postanowiła ruszyć z kampanią „STOP HEJTOWI! Nie
oczerniaj górnika”, której
głównym zadaniem będzie
zmiana postaw społeczeństwa wobec mieszkańców
Górnego Śląska, a w szczególności górników. Do akcji
przyłączyli się ludzie ze świata sportu, filmu, telewizji i
muzyki, którzy są związani
z regionem i środowiskiem
górniczym, w tym m.in. prezenter radiowy i telewizyjny
Mariusz Kałamaga, Justyna
Święty – Ersetic, mistrzyni Europy w biegu na 400
m, aktorka Sonia Bohosiewicz, członkowie kabaretów
Kabaret Młodych Panów i
Łowcy.B, zespół Feel wraz
z liderem Piotrem Kupichą,
trio muzyczne Frele oraz
reprezentant Polski w piłce
nożnej, rodowity jastrzębianin, który stał się twarzą kampanii – Kamil Glik.
Żadna z tych osób nie bierze
wynagrodzenia za udział w
akcji.
Do akcji przyłączają się
artyści jak i sportowcy. Po
siatkarzach Jastrzębskiego
Węgla akcję wsparł także
Klub Górnik Zabrze.
- Przyłączam się do tej
akcji z największą przyjemnością. Myślę, że Zabrze
jest kojarzone z przemysłem
ciężkim z górnictwem. Przecież to miasto, w którym
nie tak dawano było osiem
kopalń. Dziś wprawdzie to
już historia, ale myślę, że to

dobre wspomnienie pozostało. Dlatego: Stop Hejtowi!
Nie oczerniaj górnika - powiedziała prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka Szulik.
- Górnik Zabrze sam się
do nas zgłosił, bo uznał, że
ta akcja jest cenna i należy ją
propagować - powiedział wiceprezes JSW Artur Dyczko.
Dodał, że kampania na początku miała mieć charakter
lokalny i miała być prowadzona w tych gminach, gdzie
JSW prowadzi działalność.
- Nie byłoby Górnika bez
górników. Jesteśmy dumni z
tej nazwy i jesteśmy dumni
z naszych górników. Wiele
Wam zawdzięczamy i zawsze
będziemy z Wami - powiedział prezes Górnika Zabrze
Dariusz Czernik.
O wsparcie akcji zaapelowali także piłkarze zabrzańskiej drużyny.
Kampania jest odpowiedzią na negatywne emocje,
które pojawiły się podczas
pandemii koronawirusa i są
wynikiem różnych czynników, m.in. obaw o przyszłość
i zdrowie najbliższych. Naturalnym
mechanizmem
obronnym
społeczeństwa
w takich chwilach jest poszukiwanie kozła ofiarnego,
którego będzie można obarczyć odpowiedzialnością za
zaistniałą sytuację. Pretekstem do wyznaczenia tej roli
mieszkańcom województwa
śląskiego, a w szczególności
ludziom związanym z górnictwem, stała się zwiększona liczba przeprowadzonych
testów na koronawirusa na
Śląsku i w śląskich kopalniach. Negatywne emocje

znalazły ujście głównie w Internecie, gdzie użytkownicy,
zwabieni swoją anonimowością, szkalują górników, ich
bliskich oraz mieszkańców
całego regionu. Niestety,
hejt wyszedł poza Internet,
a przypadki dyskryminacji i
agresji zagościły na ulicach
polskich miast.
Mimo apelu różnych śląskich instytucji i organizacji
oraz śląskich mediów, hejt
nie ustaje. – Wierzymy, że
nasza kampania przywróci
prawdziwy, pozytywny wizerunek Śląska, górników i
branży wydobywczej – mówi
Włodzimierz
Hereźniak,
prezes zarządu Jastrzebskiej
Spółki Węglowej.
Główny problem w zatrzymaniu fali nienawiści
tkwi w braku zrozumienia
przez społeczeństwo charakteru pracy górników. – Stanęliśmy w obronie naszych
pracowników i ich rodzin.
To oni stanowią o wartości
spółki, dlatego naszym zadaniem jest zapewnienie im
bezpiecznego i stabilnego
miejsca pracy oraz życia –
mówi Artur Dyczko, prezes
Fundacji JSW oraz wiceprezes i szef Sztabu Kryzysowego JSW SA. – Kampania
wynika również z poczucia
jedności i bliskości z lokalną społecznością, jest próbą
podjęcia walki z pogłębiającymi się antagonizmami i
dyskryminacją wobec mieszkańców regionu, w którym
pracujemy i żyjemy – podkreśla wiceprezes Artur
Dyczko.
Sztab Kryzysowy oraz
Zarząd JSW – po wybuchu

pandemii – natychmiast
wprowadził wytyczne władz
państwowych oraz Światowej Organizacji Zdrowia
minimalizujące zagrożenie
zarażeniem. Obecnie w Spół-

ce prowadzone są bezprecedensowe, zakrojone na szeroką skalę testy na obecność
COVID –19 wśród załogi, co
pozwoli wyeliminować zagrożenie.

Do akcji można dołączyć
za pośrednictwem strony
www.nieoczerniaj.pl
jm
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WĘGLOKOKS KRAJ

Epidemia wygaszona!

Wszyscy zakażeni od początku epidemii pracownicy spółki Węglokoks Kraj zostali już uznani za ozdrowieńców
– poinformował w środę 1 lipca jej prezes Grzegorz Wacławek. Zakażonych w poprzednich miesiącach było
łącznie 590 górników należącej do spółki bytomskiej kopalni Bobrek.
RUCH Bobrek to część kopalni
Bobrek–Piekary, należącej do spółki Węglokoks Kraj z grupy katowickiego Węglokoksu.
W związku z epidemią COVID-19 spółka Węglokoks Kraj od
samego początku prowadziła szeroko zakrojone działania oraz wprowadziła wiele rozwiązań mających
na celu zapewnienie najwyższego
możliwego poziomu bezpieczeństwa dla górników oraz pracowników biurowych.
W kopalni „Bobrek-Piekary”
oraz wszystkich pomieszczeniach
biurowych spółki regularnie czyszczone były powierzchnie użytkowe,
klamki, włączniki, meble, komputery oraz telefony. W obu ruchach kopalni tj. w Ruchu Bobrek w Bytomiu
oraz Ruchy Piekary w Piekarach
Śląskich wydzielono pomieszczenia
przeznaczone na izolatki dla pracowników z podejrzeniem zarażenia wirusem.
Wprowadzono pomiar temperatury,
wykonywany
przez
pracowników ochrony, wszystkim pracownikom oraz osobom
postronnym wchodzących na teren zakładu pracy na wszystkich
punktach wjazdowo – wyjazdowych z terenu zakładu. Osoby z
temperaturą powyżej 38 st. C miały bezwzględny zakaz wstępu na
teren spółki. Miejsca, w których
pracownicy mają kontakt z osobami spoza spółki, zaopatrzone były
w środki dezynfekujące oraz gumowe rękawiczki.
Pomimo tak szeroko zakrojonych działań profilaktycznych nie
udało się zapobiec przypadkom zarażeń wśród pracowników kopalni.
W pierwszych dniach kwietnia z
rejonu prowadzonych prac prewencyjnie wycofano dwie brygady
górników z Bobrka – w sumie około 30 osób. Decyzję taką podjęto
po tym, gdy okazało się, że w kręgu
znajomych jednego z pracowników
może być osoba zarażona koronawirusem. W kolejnych dniach potwierdzono zakażenie u jednego
z górników, a kolejnych poddano
testom.
W tym czasie był to jeden z
pierwszych oficjalnie potwierdzonych przypadków koronawirusa
wśród górników śląskich kopalń
węgla kamiennego – obok pojedynczych pracowników należących do
Polskiej Grupy Górniczej gliwickiej kopalni Sośnica oraz kopalni
Marcel w Radlinie (część kopalni
ROW).
W maju kopalnia Bobrek wstrzymała na pewien czas wydobycie – w
związku z szybko narastającą liczbą
oficjalnie potwierdzonych zakażeń.
W tym czasie prowadzono tam akcję badań przesiewowych, które objęły ok. 2,7 tys. pracowników kopalni i firm usługowych. Dzięki temu
według władz spółki udało tam się
ustabilizować sytuację i w drugiej

połowie maja częściowo przywróciła wydobycie.
Na początku czerwca liczba
górników w kopalni Bobrek z potwierdzonym oficjalnie zakażeniem sięgnęła 590, jednocześnie
przyrastać zaczęła stopniowo liczba
ozdrowieńców. W ostatnich dniach
liczba górników Bobrka z zakażeniami, a także pracowników firm
współpracującej z kopalnią, spadała z kilkunastu już do pojedynczych
przypadków.
– Z dniem dzisiejszym kopalnię
Bobrek-Piekary możemy uznać za
wygaszone źródło epidemii. Dziękuję w imieniu własnym i całej załogi za współpracę – powiedział w
środę 1 lipca prezes Wacławek. Jak
przypomniał, żaden z pracowników
spółki nie przebywał też już w ostatnich dniach na kwarantannie.
jm

Kryzys związany z epidemią koronawirusa, wiążący się z zagrożeniem
poczucia bezpieczeństwa o życie i przede wszystkim zdrowie każdego
z nas, uświadomił nam, że gesty bezinteresowności oraz wsparcia są
na wagę złota. W ostatnich tygodniach przekonaliśmy się, że świat
nie należy wyłącznie do hejterów, ale jest pełen ludzi życzliwych,
ludzi dobrej woli gotowych nieść pomoc, wspierających godność ludzi
ciężkiej pracy jakimi są niewątpliwie górnicy.
Przede wszystkim składamy wyrazy podziękowania i uznania dla
wszystkich pracowników służby zdrowia, którzy wspierali spółkę
Węglokoks Kraj oraz naszych pracowników w walce z koronawirusem.
Serdecznie dziękujemy także wszystkim firmom, instytucjom i osobom
prywatnym za pełną zaangażowania postawę i chęć niesienia pomocy
w tym trudnym dla górnictwa czasie.

Szczególne podziękowania należą się pracownikom Weglokoks Kraj,
za dzielną i odpowiedzialną postawę świadczącą o identyfikacji z firmą
w każdym momencie, nawet w tak trudnym.
Będziemy o tym pamiętać!
Zarząd Węglokoks Kraj sp. z o.o.
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PIEKARY ŚLĄSKIE Pielgrzymka Mężczyzn i Młodzieńców

Dekada od beatyfikacji

Pielgrzymka pod
znakiem jedności

CO roku w Pielgrzymce Mężczyzn i Młodzieńców do Piekar
Śląskich udział brało około 100 tysięcy wiernych. Tym razem,
ze względu na pandemię koronawirusa, uroczystości
zgromadziły ograniczoną liczbę osób.
MAJOWA pielgrzymka do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości
i Miłości Społecznej w Piekarach
Śląskich to jedno z najważniejszych
wydarzeń religijnych na Górnym
Śląsku i tradycja, która jest kultywowana od ponad trzystu lat
(pierwsza pielgrzymka odbyła się w
1676 roku). Od ponad 70 lat w każdą ostatnią niedzielę maja pielgrzymi modlą się głównie o zdrowie,
szczęście, opiekę i dalsze łaski dla
siebie i bliskich.
W tym roku Piekary gościły
skromną liczbę wiernych.
- Ale dzięki transmisjom tworzymy niezliczoną liczbę pielgrzymów - mówił arcybiskup Wiktor
Skworc, metropolita katowicki.
Msza święta była transmitowana w telewizji, radiu oraz Internecie.
- W przeszłości wiele razy pokolenia były dotykane plagą zarazy, ale
dzisiaj piekarscy pielgrzymi ucie-

kają się do niej [Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej - przyp.
red. SG] z wołaniem „Pomóż nam
wygrać, Lekarko, nasz czas” - zaznaczał duchowny, kilkukrotnie powtarzając to bardzo ważne zdanie.
Metropolita katowicki mówił
też o solidarności z górnikami i ich
rodzinami.
- Górnicy, górnicze rodziny, jesteśmy z Wami solidarni oraz otaczamy Was tarczą modlitwy - podkreślał.
Podczas mszy świętej w bazylice piekarskiej arcybiskup wskazywał, jak ważna jest niedziela wolna
od pracy.
- Niedziela to dzień Boga i człowieka. Zawsze będziemy tego bronili i będziemy bronić praw pracowniczych. Nie można zbudować
dobrobytu na ruinach niedzieli zaznaczał.
Homilię wygłosił abp Grzegorz
Ryś, metropolita łódzki.

- Kościół jest organizmem, ciałem i o taką jedność trzeba się modlić, bo to jest jedność, którą daje
nam Duch - mówił.
Tegoroczna pielgrzymka była
obchodzona pod znakiem jedności.
W Piekarach Śląskich modlono się
o kres pandemii koronawirusa oraz
o zdrowie osób walczących z zarazą, jak i tych, które epidemia mocno
dotknęła.
mj

DZIESIĘĆ lat temu ksiądz Jerzy Popiełuszko został błogosławionym. Było to ważne
wydarzenie dla milionów Polaków.
6 czerwca 2010 roku na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie
arcybiskup Angelo Amato, wysłannik
papieża Benedykta XVI, powiedział o
księdzu Popiełuszko, że „zło dobrem
zwyciężył, aż do przelania krwi”. W latach
80. XX wieku ks. Popiełuszko bardzo aktywnie wspierał „Solidarność”, stawał w
obronie ludzi prześladowanych, gnębionych, więzionych, działał charytatywnie.
Był wtedy kapelanem Związku. W październiku 1984 r. został uprowadzony i
w bestialski sposób zamordowany przez
funkcjonariuszy IV Departamentu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Skatowano go, a później wrzucono do Wisły. Za
oficjalną datę śmierci duchownego uznawany jest dzień 19 października 1984 r.
Proces beatyfikacyjny księdza-męczennika rozpoczął się w 1997 r.
- Gaude, mater Polonia! Ciesz się,
matko Polsko! Ciesz się, Warszawo! wołał 6 czerwca 2010 r. metropolita warszawski arcybiskup Kazimierz Nycz obwieszczając, że w tym wielkim dniu dla
Kościoła w Polsce i całej Ojczyzny Sługa
Boży został włączony do grona błogosławionych. - Kochana mamo księdza
Jerzego, dziękujemy za syna, kapłana i

męczennika - mówił, zwracając się do
biorącej udział w podniosłej uroczystości Marianny Popiełuszko.
Na placu w stolicy Polski zgromadziło się wtedy ponad 250 tysięcy wiernych.
Równo dziesięć lat po tym wydarzeniu w
kościele pw. św. Stanisława Kostki na
warszawskim Żoliborzu wystawiono relikwie związane z męczeńską śmiercią bł.
ks. Jerzego Popiełuszki, między innymi
krzyżyk, różaniec i znaczek „Solidarności” - przedmioty, jakie miał przy sobie w
ostatniej podróży.

KRZYŻÓWKA

SPORT Zawody w nietypowej formule

Wirtualny Maraton
„Solidarności”
Tegoroczna edycja popularnego biegu maratońskiego odbędzie
się w nietypowej formule. Organizatorzy i uczestnicy godnie
uczczą ważne rocznice, w tym jubileusz 40-lecia założenia NSZZ
„Solidarność”.
CO ROKU, 15 sierpnia, w Trójmieście
odbywa się bardzo ważny i prestiżowy bieg na dystansie 42195 metrów.
Pandemia Covid-19 sprawiła, że tego
lata impreza będzie miała inny przebieg. Na początku czerwca pojawiła
się informacja, iż niemożliwe jest
zorganizowanie imprezy z tysiącami
uczestników.
- Proces odmrażania polskiego sportu jest prowadzony na tyle
szybko, na ile pozwalają obowiązujące przepisy, jednak organizacja
maratonu jest bardzo skomplikowanym procesem, wymagającym zaangażowania setek osób i wdrożenia
wielu procedur, których nie można
przeprowadzić w stanie zagrożenia
epidemiologicznego - oświadczyli organizatorzy biegu i w zamian zaproponowali formułę zawodów wirtualnych
pod nazwą „Wirtualny Orlen Maraton
»Solidarności« z piątką w tle”.
O co chodzi?
Biegacze będą pokonywać trasę
w pojedynkę lub w mniejszych grupach. Poza rywalizacją w jednorazo-

wym biegu, będzie można wystartować w „maratonie na raty”, podczas
którego biegacze będą pokonywać
ponad 42 kilometry w kilku etapach minimalnie w dwóch, a maksymalnie
w siedmiu.
- Planujemy również bieg bądź
marszobieg towarzyszący na dystansie 5 kilometrów. Przewidujemy
wiele ciekawych klasyfikacji oraz nagród. Wszyscy uczestnicy będą mogli
otrzymać numer startowy, certyfikat-dyplom ukończenia imprezy, pamiątkowy medal czy okolicznościową
koszulkę - powiedział Wojciech Szota,
rzecznik prasowy Stowarzyszenia
Maratonu „Solidarności”.
Podczas
wirtualnego
biegu
uczczone zostaną bardzo ważne
rocznice - 40-lecie powstania NSZZ
„Solidarność” i 50-lecie wydarzeń
grudnia ’70 na Wybrzeżu, a także Rok
Świętego Jana Pawła II (w tym roku
obchodzimy stulecie urodzin Ojca
Świętego).
mj

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 majowej krzyżówce brzmi: Lepsze
jest wrogiem dobrego. Nagrody wylosowali: Janina Gawlik z Jastrzębia-Zdrój oraz Grzegorz Kotynia z Knurowa. Gratulujemy.
Nagrody prześlemy pocztą.

