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Kierować każdy może: Awans 
merytorycznie nieuzasadniony
W CSRG znów dochodzi do nadużyć s. 5

Wybory w „Solidarności”: 
Stare, nowe władze
Duda i Grajcarek ponownie na czele s. 8-9

Krajobraz po powodzi
BIERUŃ. Z wodą przypłynęły problemy, woda spłynęła, 
problemy pozostały.

Wiele wskazuje na to, że Zarząd Kompanii Węglowej 
postawił krzyżyk na kopalni „Halemba-Wirek”. 
W opracowywanej strategii Spółki kopalnia znika 
wraz z 1 stycznia 2011 r.

„Halemba” bez przyszłości?
KOMPANIA WĘGLOWA: Tysiące związkowców w obronie rudzkiej kopalni 

- W trakcie powodzi władza obiecywała nam złote góry, a jak woda spłynęła to 
zrobiła się cisza. Teraz nie ma gdzie szukać pomocy - mówi rozgoryczona Jolan-
ta Kostyra z Bijasowic, dzielnicy Bierunia, gdzie woda spowodowała największe 
spustoszenie.

W Bieruniu widać najlepiej na jak kruchym fundamencie stoi Państwo i jego 
jednostki organizacyjne. Aparat urzędniczy o ile poradził sobie z żywiołem, okazuje 
się bezradny wobec problemów codzienności życia powodzian.

Władze dają do zrozumienia, że przyczyną nieszczęść jest pobliska kopalnia 
„Piast”, której eksploatacja górnicza powoduje osiadanie terenu, miejscami nawet 
do 7 metrów.

KE: Ograniczenie pomocy publicznej

Bruksela 
przeciw węglowi
We Wtorek, 20 lipca Komisja Europejska 
zaproponowała nowe rozporządzenie doty-
czące pomocy publicznej dla kopalń węgla 
kamiennego. W nowym rozporządzeniu nie 
ma już mowy o wsparciu inwestycji, a KE 
chce pozwolić na pomoc na działalność ko-
palń tylko pod warunkiem, że zakłady przed-
stawią plany zamknięcia do października 
2014 r. Ponadto, pomoc ma stopniowo maleć 
(33 proc. co 15 miesięcy) i kopalnie będą mu-
siały przedstawić plany zrekompensowania 
wpływu pomocy na środowisko w dziedzinie 
efektywności energetycznej, promocji odna-
wialnych źródeł energii czy też instalacji do 
składowania CO2.

- Decyzja KE jest konsekwencją wprowadze-
nia Pakietu Klimatycznego. Unia wyraźnie po-
wiedziała, że energetyka może funkcjonować, 
ale wyłącznie na bazie „czystych” technologii, 
zaś kopalnie powinny być trwale rentowne i 
tylko takie mają prawo istnieć - mówi Dominik 
Kolorz, szef górniczej „Solidarności”.

Zaskoczenia propozycją KE nie krył Je-
rzy Buzek, przewodniczący Parlamentu 
Europejskiego, który w środę spotkał się w 
Katowicach z działaczami górniczej Solidar-
ności.

- Trzeba dokładnie sprawdzić, skąd wzięły 
się takie decyzje, w jaki sposób można na nie 
wpłynąć. Na pewno polski rząd będzie tym 
także zainteresowany - powiedział po spot-
kaniu Buzek, przypominając, że propozycja 
Komisji musi uzyskać akceptację państw 
członkowskich, nie jest więc ostateczna.

- Kopalnie, które sobie nie radzą potrzebu-
ją trochę czasu, trochę przebudowy, doinwe-
stowania, żeby sobie radziły. I na to na pewno 
potrzeba więcej czasu niż ten, który jest teraz 
- uważa były premier.

- Teraz te niekorzystne sformułowania dy-
rektywy zablokować może tylko rząd polski - 
uważa Kolorz. 
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JaKI jest sposób na uzdrowienie 
polskiego górnictwa? Wicepre-
mier Waldemar Pawlak nie ma 
złudzeń: węglowe ogniwa pali-
wowe. 

„Węglowe ogniwa paliwowe 
mogą być przełomem w rozwoju 
czystych technologii węglowych 
oraz zdecydowanie poprawić 
efektywność polskiej energetyki” 
- mówił wicepremier Pawlak pod-
czas podpisania umowy o powo-
łaniu konsorcjum Węglowe Og-
niwa Paliwowe, w skład którego 
weszli m.in. Kompania Węglowa 
i Katowicki Holding Węglowy. 

Trzymam mocno kciuki za 
prace naukowców, bo autentycz-
nie chciałbym, żeby czyste tech-
nologie węglowe odmieniły obraz 
i perspektywy polskiego węgla, 
ale równocześnie stąpam moc-
no po ziemi. Przyznam zatem 
uczciwie, że obserwując dotych-
czasowe doświadczenia w tym 
obszarze mam wątpliwości czy 
ten projekt ma szansę doczekać 
się praktycznej funkcjonalności. 
O tzw. czystych technologii wę-
glowych mówi się już od kilkuna-
stu lat, a i tak wszystko pozostaje 
wciąż w sferze koncepcji. Tylko 
histeria klimatyczna sprawiła, 
że technologie czystego spalania 
węgla wyszły z ukrycia laborato-
riów naukowych na salony poli-
tyczne. Nie boje się powiedzieć, 
że czyste technologie węglowe to 
pieśń przyszłości, która, co widać 
zakłóca odbiór rzeczywistości 
Waldemarowi Pawlakowi. 

Zresztą węglowe ogniwa pali-
wowe to nie jedyny przejaw utra-
ty kontaktu z realnym światem. 
Lider PSL w trakcie kampanii 
prezydenckiej chciał wszystkim 
uczniom rozdawać iPady (dla 
tych, którzy są niezorientowani: 
to takie nowoczesne komputery 
bez klawiatury, z samym ekra-
nem dotykowym), podczas gdy 
wielu uczniów chodzi do szkoły 
niedożywionych. 

Tak samo jest z polskim gór-
nictwem, nie doinwestowane 
kopalnie ledwo zipią. Brakuje 
sprzętu, brakuje ludzi, czasami 
też węgla, a struktura organiza-
cyjna jest wyjątkowo niewydolna. 
Jedna tylko „Bogdanka” potrafi 
grać na nosie śląskim spółkom 
węglowym, wchodząc ze swoim 
węglem na ich tradycyjne rynki. 
Nasze propozycje konsolidacji 
spółek węglowych spotykają się z 
lekceważeniem górniczych decy-
dentów. Było to doskonale widać 
podczas niedawnego spotkania 
podzespołu komisji trójstronnej 
ds. bezpieczeństwa socjalnego 
górników, gdzie przedstawiliśmy 
także szereg innych praktycz-
nych pomysłów na lepsze funk-
cjonowanie branży.

Lepiej więc p…ć farmazony o 
doniosłości węglowych ogniw pa-
liwowych.

Każdemu 
górnikowi 
iPada!

fakty i opinie

Prezesi nie chcą 
kontroli WUG
Informacje na temat faktycznego stanu bezpieczeń-
stwa w górnictwie przekazywane stronie społecznej 
przez zarządy spółek węglowych są skąpe i niepełne. 
Wobec tego górnicza „Solidarność” zaproponowała, 
aby na posiedzenia komisji bhp zapraszani byli przed-
stawiciele Wyższego Urzędu Górniczego (WUG). Pre-
zesi spółek węglowych są przeciwni.

Wciąż nie ma woli zapraszania przedstawicieli 
WUG na posiedzenia komisji bhp w spółkach węglo-
wych. Postępowanie pracodawców przypomina powie-
dzonko „chciałabym, ale się boję”. W odpowiedzi na pis-
ma wystosowane w tej sprawie przez stronę społeczną 
zarządy poinformowały, że zapisy kodeksowe sztywno 
określają skład komisji bhp, więc chcieliby, lecz nie 
mogą rozszerzyć jej składu.

Komisje bhp, o których mowa, działają na podsta-
wie art. 23712. i 23713. kodeksu pracy. Kompleksowa 
wiedza urzędników WUG na tematy związane z bhp, 
wynikająca m.in. z praktyk nabytych podczas kontroli, 
byłaby niezwykle pomocna. Chodzi głównie o wsparcie 
przy wnioskowaniu do zarządów w sprawie różnych 
rozwiązań zmierzających do poprawy stanu bhp. „S” 
ma zamiar wystąpić do WUG z zapytaniem o chęć 
uczestnictwa w posiedzeniach komisji.

Prezes Zagórowski, gwiazda polskiego górnictwa, 
musiał skomentować sprawę w swoim stylu - jak to u 
gwiazd bywa - i stwierdził, że w JSW „sprawy współ-
pracy z organami nadzoru górniczego pozostawić w 
jego [prezesa - przyp. red.] gestii”. Pan i władca. Aro-
gancja i głupota prezesa JSW nie zna granic, a w tym 
przypadku dostała nóg i uczy się chodzić. Ciekawe jak 
daleko zajdzie?

Prezesi innych spółek obawiają się z kolei, że WUG 
ma zbyt wiele obowiązków i za wąską kadrę, aby wygo-
spodarować raz na kwartał dwie godziny czasu, który 
wystarczyłyby na czynne uczestnictwo w posiedzeniach 
komisji. Śmieszne czy głupie?

Potwierdza się ocena pracodawców wystawiana 
im przez związkowców. Gorzej, że brak kompetencji i 
woli współpracy dotyczy również tak istotnej sprawy 
jak bhp. Kodeks określa wymogi minimalne, ale nic nie 
stoi na przeszkodzie, żeby regulaminy funkcjonowania 
komisji bhp stanowiły korzystniej - korzystniej dla bez-
pieczeństwa.

Uczestnictwo przedstawicieli WUG w pracach 
komisji to dodatkowa kontrola realizacji zaleceń WUG 
i zarządzeń pokontrolnych wydawanych zarządom 
spółek węglowych, szersza możliwość informowania 
związków zawodowych i społecznych inspektorów 
pracy o przebiegu realizacji zaleceń oraz realny wpływ 
na kształt wniosków, ich uzasadnienia i realizację. I 
może tutaj jest pies pogrzebany?

Krzysztof Leśniowski
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komentarz

Dominik
Kolorz

WyNIKI WyBORóW prezydenckich pokazują, że zdecydowanie więk-
szym zaufaniem wyborców wywodzących się z środowiska górnicze-
go cieszył się kandydat Prawa i Sprawiedliwości (PiS) Jarosław Ka-
czyński. Czy wygrana Bronisława Komorowskiego zmieni coś w życiu 
dziesiątek tysięcy rodzin górniczych?

Górnicy przeciw 
Komorowskiemu

WyNIKI nie odzwierciedlają wprost preferen-
cji wyborczych naszego środowiska. W dużych 
gminach takich jak Katowice, Rybnik czy Gli-
wice wygrał Bronisław Komorowski. Jednak im 
bardziej społeczność jest ekonomicznie zwią-
zana z miejscową kopalnią tym większą popu-
larnością cieszył się Jarosław Kaczyński. Widać 
to wyraźnie po takich gminach jak: Puchaczów, 
Pawłowice, Suszec, Lędziny czy Ornontowice.

Kandydat PiS dość wyraźnie w trakcie 
kampanii prezydenckiej opowiadał się za 
wsparciem dla sektora górniczego, przeciw 
prywatyzacji kopalń i za podtrzymaniem sy-
stemu emerytalnego dla górników. Kandy-
dat PO lawirował. Gdzieniegdzie opowiadał 
o szansach dla polskiego górnictwa jakim są 
czyste technologie węglowe, o prywatyzacji ko-
palń z zachowaniem kontroli Skarbu Państwa. 
a już całkowicie niewyraźny był jego stosunek 
do problemu emerytur. Nic dziwnego, że więk-
szość górników uznała, że Bronisław Komo-
rowski nie jest ich wymarzonym kandydatem 
na urząd Prezydenta RP.

Poglądy Bronisława Komorowskiego są 
odzwierciedleniem poglądów jego środowiska 
politycznego, czyli Platformy Obywatelskiej, a 
te są powszechnie znane: prywatyzacja kopalń 
i nowe, niekorzystne dla górników rozwiązania 
emerytalne.

Szef rządu, a zarazem lider PO Donald Tusk 
tuż po wyborach zauważył, że Platforma uzy-
skała kredyt społeczny przed nadchodzącymi 
wyborami parlamentarnymi i będzie ten kre-
dyt musiała spłacić, przede wszystkim wobec 
tych, którzy na nią głosowali. Górnicy na PO 
nie głosowali (przynajmniej w większości), 
więc górnikom kredytu nie trzeba spłacać. Ba, 
można na nich trochę głosów urwać, bo przy 
medialnej nagonce na to środowisko, wielu 
Polaków uważa, że górnicy są uprzywilejowa-
ną grupą i należy się z nimi rozprawić, choćby 
zabierając im uprawnienia emerytalne.

Życie pokaże czy nasz czarny scenariusz 
zostanie zrealizowany. Oby nie.

Jakub michalski

BRONISłAW KOMOROWSKI 
PODCZAS KAMPANII PREZyDEN-

CKIEJ TyLKO RAZ POJAWIł SIĘ 
NA TLE GóRNICZyCH SZyBóW, 

W NIECZyNNEJ JUż KOPALNI W 
NIEMIECKIM ESSEN. 

JSW: Pasjonauci poszukiwani

JARoSłAW ZAGóRoWSKI, prezes Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej podczas niedawno zakończonego Europejskiego 
Kongresu Gospodarczego wyraźnie dał do zrozumienia, 
że grupa kapitałowa JSW ma poważny problem z zatrud-
nieniem wysokiej klasy fachowców na stanowiskach kie-
rowniczych. Jego zdaniem tylko pasjonat mógłby przystać 
na wynagrodzenie 4 średnich krajowych, czyli ponad 12 
tysięcy złotych brutto.

Próbowaliśmy dociec w JSW co tak naprawdę miał na 
myśli prezes Zagórowski wypowiadając publicznie te słowa. 
W biurze prasowym spółki dostaliśmy jedynie wymijające 
odpowiedzi, iż powinniśmy zrozumieć kontekst tej wypowie-
dzi. Bijemy się w piersi, nie zrozumieliśmy. Dano nam jedynie 

do zrozumienia, że jest to problem podmiotów zależnych. 
JSW SA posiada akcje i udziały w 16 podmiotach prawa 

handlowego, w tym w 13 spółkach z ograniczoną odpowie-
dzialnością i w 3 spółkach akcyjnych. W 9 spółkach JSW SA 
posiada pakiet dominujący, w tym w 5 spółkach posiada 100 
procent kapitału zakładowego. Do większych spółek powią-
zanych kapitałowo z JSW SA należą: Koksownia „Przyjaźń” 
Sp. z o.o., Spółka Energetyczna „Jastrzębie” SA, Jastrzęb-
skie Zakłady Remontowe Sp. z o.o., Jastrzębska Spółka Ko-
lejowa Sp. z o.o. oraz Polski Koks SA.

Trudno nam zatem dociec czy prezesi np. Koksowni 
„Przyjaźń” czy Polskiego Koksu to pseudofachowcy czy 
też fachowcy, ale obdarzeni pasją pracy w grupie kapita-

łowej JSW?
Może ktoś życzliwy podpowie nam o co tu chodzi. 

Może prezes Zagórowski chciałby w JSW zbudować kastę 
dobrze opłacanych menadżerów wśród, których czułby 
się swobodnie, z którymi mógłby po pracy zapalić cygaro, 
wypić szklaneczkę „szkockiej”, zagrać w golfa. Na drugim 
krańcu zaś byłaby cała reszta, której płaci się uznaniowo, 
którą można robić na szaro wprowadzając pokręcone 
rozporządzenia w sprawie BHP. 

My proponujemy pójść krok dalej. Przenieśmy cen-
tralę (albo przynajmniej jej małą część) do Warszawy, 
zostawiając cały ten „górniczy syf” na Śląsku. Czyż tak 
nie byłoby lepiej, bardziej elitarnie, Panie Prezesie?

obserwatorium
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- UŚPIć Waldka, nie „Halembę” - krzy-
czeli 23 czerwca przed siedzibą Zarządu 
Kompanii Węglowej SA (KW) górnicy 
pikietujący w obronie rudzkiej kopalni. 
Gniew swój kierowali zresztą nie tylko 
ku Waldemarowi Pawlakowi, wicepre-
mierowi i ministrowi gospodarki odpo-
wiedzialnemu za górnictwo, ale również 
przeciwko prezesom KW, głównym 
pomysłodawcom obcięcia środków 
na inwestycje dla „Halemby”. Decyzja, 
która zaskoczyła wszystkich, najpraw-
dopodobniej oznaczać będzie likwidację 
zakładu, co w oficjalnym żargonie nazy-
wa się „uśpieniem” kopalni.

o jakich kwotach na inwestycje 
mowa? - W 2011 roku środki na inwe-
stycje w KWK „Halemba-Wirek” mają 
być zmniejszone z planowanych 107 
mln zł do około 41 mln zł - informuje 
przewodniczący zakładowej „Solidar-
ności” Józef Kowalczyk i przypomina, 
że jeszcze niecałe trzy lata temu, gdy 
1 sierpnia 2007 roku KWK „Halemba” 
łączyła się z KWK „Polska-Wirek”, a 
rząd przyjmował „Strategię dla górni-
ctwa”, załodze obiecywano spokojną 
przyszłość i zakładano, że rudzki zakład 
mógłby funkcjonować przez 76 lat.

MIESZKAŃcY WALcZą, WłADZE SIę 
PRZYGLąDAJą

W obronę miejsca pracy dla nie-
mal 5 tysięcy osób zaangażowali się 
nie tylko sami górnicy, ale również 
przedstawiciele innych zawodów, 
co znalazło swój wyraz w drugiej 
manifestacji, k tóra 8 lipca przeszła 
ulicami Rudy Śląskiej. Tym razem 
organizujące protest organizacje 
związkowe chciały zwrócić uwagę, 
że „Halemby” chce się pozbyć za-

równo Zarząd Kompanii, jak i cał-
kowicie bierne w tej sprawie władze 
miasta.

Uczestnicy manifestacji, wśród 
nich rudzcy górnicy wspierani przez 
kolegów z kopalń KW i innych spółek 
węglowych, nauczyciele oraz przed-
stawiciele innych zawodów, zakończyli 
swój przemarsz przed siedzibą rudz-
kiego Urzędu Miasta, gdzie w obecno-
ści prezydenta Andrzeja Stani wyrazili 
swoje żądania w formie pikiety i apelu 
wręczonego włodarzowi. - Mimo tego, 
że 50% środków finansowych składa-
jących się na budżet miasta Ruda Ślą-
ska oraz 40% dochodów mieszkańców 
miasta pochodzi z Kopalń (...), władze 
samorządowe nie podejmują żadnych 
działań w celu wsparcia uzasadnionego 
funkcjonowania górnictwa w mieście 
- czytamy w dokumencie przekazanym 
prezydentowi, który już po zakończeniu 
pikiety obiecał pomoc podczas ewen-
tualnych rozmów w sprawie dalszego 
funkcjonowania „Halemby”.

Jak zapowiadają organizatorzy 
manifestacji, trzecim etapem walki o 
uratowanie kopalni powinny być roz-
mowy „okrągłego stołu”, w których 
udział mieliby wziąć m.in. związkow-
cy, władze miasta i parlamentarzyści. 
Do śląskich posłów i senatorów zwró-
cono się już w tej sprawie. o dalszych 
losach protestu i samego zakładu 
będziemy informować na łamach So-
lidarności Górniczej, a po najświeższe 
wiadomości, również w sprawie obro-
ny „Halemby”, zapraszamy na stronę 
internetową górniczej „Solidarności”: 
www.solidarnoscgornicza.org.pl.

Marek Jurkowski

obserwatorium kompania węglowa

RUDZCy GóRNICy walczą o dalsze funkcjonowanie KWK „Halem-
ba-Wirek”, pracodawcy dla niemal 5 tysięcy osób. Po czerwco-
wej manifestacji pod katowicką siedzibą Kompanii Węglowej, 
której Zarząd dąży do „uśpienia” zakładu, przyszedł czas na 
wyrażenie sprzeciwu dla bierności władz samorządowych Rudy 
Śląskiej przed budynkiem Urzędu Miasta. W każdej z demonstra-
cji wzięło udział około 2 tysięcy osób.

Uśpić Waldka, 
nie „Halembę”!

„Halemba” bez przyszłości?
WIELE wskazuje na to, że zarząd Kompanii Węglowej postawił krzyżyk na 
kopalni „Halemba-Wirek”, bo dostał na to przyzwolenie ministra gospodar-
ki Waldemara Pawlaka. W opracowywanej strategii spółki, kopalnia znika 
począwszy z 1 stycznia 2011 r.

NIEmaL cała Polska już wie, ile w 
ostatnich latach strat przyniosła 
rudzka kopalnia. Kwota 1,2 mld zł 
przewijała się przez wszystkie ser-
wisy. Kompania Węglowa nigdy nie 
szafowała wynikami poszczegól-
nych zakładów, bo spółka powsta-
wała zgodnie z zasadą: silniejszy 
wspiera słabszego. W górnictwie 
wszyscy wiedzą, że koniunktura 
na pstrym koniu jeździ. Kopalnie, 
o których mówiło się: trwale nie-
rentowne, nagle stawały się lidera-
mi rankingów, a te, które były na 
szczycie spadały. Dlatego od zawsze 
najważniejszym kryterium funk-
cjonowania kopalń były ich zasoby 
węgla.

NIECHCIANE DZIECKO
Ostatnio jednak dość często 

używa się liczb, bo one działają na 
emocje. Jak twierdzi szef Kompa-
nii, mirosław Kugiel, jedynym po-
wodem sprawiającym, że kopalnia 
funkcjonuje są elementy społeczne, 
dając jednocześnie do zrozumienia, 
że im dłużej będzie funkcjonowała 
„Halemba” tym większe rośnie za-
grożenie dla pozostałych kopalń 
spółki.

Wicepremier Pawlak w rozmo-
wie z „Rzeczpospolitą” odniósł się 
dość jasno do perspektyw „Halem-
by”: Zachęcamy zarządy do takich 
działań, jak w przypadku Silesii 
– kopalnię może kupić załoga z 
prywatnym inwestorem. Jeśli takie 
rozwiązanie nie powiodłoby się w 
Halembie, należałoby uśpić kopal-
nię, ale nie zwalniać ludzi, tylko 
przenieść ich do innych zakładów. 
Być może kiedyś znajdą się takie 
technologie, które pozwolą jeszcze 
sięgnąć po złoże Halemby.

Z „Halembą” jest więc jak z nie-
chcianym dzieckiem, które sprawia 
kłopoty wychowawcze, którym nie 
warto się chwalić przed krewnymi. 
Komfortowi rodzice wolą chwalić 
się innymi pociechami - które do-
brze się chowają - za to nie myślą co 
zrobić z trudnym dzieckiem, jak mu 
pomóc, żeby wyrosło na ludzi. może 
znajdzie się rodzina zastępcza, któ-
ra szuka dziecka? Nam ta gromadka 
i tak wystarczy.

TRUDNA KOPALNIA
Nikt nie twierdzi, że „Halem-

ba” to łatwa kopalnia. Kumuluje się 

w niej wiele zagrożeń naturalnych, 
co kilka razy przyczyniło się do 
wielkich tragedii. „Halemba” to też 
kopalnia, która posiada dość spe-
cyficzny węgiel, o specyfice którego 
świadczy wielkie zwałowisko. Jest 
to węgiel na pograniczu parametrów 
energetycznego i koksującego, wy-
magający mechanicznego wzbogaca-
nia.  Na domiar złego, ustanowienie 
w obrębie pola wydobywczego ko-
palni  pasa ochronnego autostrady 
a-4, spowodowało komplikacje wy-
dobywcze. a na dodatek przyłącze-
nie do „Halemby” pobliskiej kopalni 
„Wirek”  wpłynęło zdecydowanie na 
pogorszenie jej wskaźników ekono-
micznych, choć miało być inaczej.

- analizy wykazały, że połącze-
nie obu kopalń będzie najbardziej 
efektywnym rozwiązaniem w za-
kresie wykorzystania majątku oraz 
załogi obu kopalń – zapewniał w 
lipcu 2007 r. rzecznik spółki Zbi-
gniew madej.

Do końca 2006 roku istniała 
możliwość przyłączenia „Wirka” do 
Spółki Restrukturyzacji Kopalń, 
gdzie koszty likwidacji wzięłoby 
na siebie państwo. Z możliwości 
tej nie skorzystał ówczesny zarząd 
Kompanii i za ten błąd przyszło 
płacić kopalni „Halemba”.

Teraz na temat przyszłości „Ha-
lemby” mają wypowiedzieć się nie-
zależni eksperci. Pytanie jednak, 
co eksperci, dysponujący danymi 
przekazanymi im  przez Kompanię 
Węglową, mogą powiedzieć, oprócz 
tego, że jest jak jest.

PARTyJNE ROZDANIA
Problem „Halemby” nie leży 

bowiem w Halembie, ale w centrali 
Kompanii Węglowej. To od sposo-
bu jej zarządzania zależą losy po-
szczególnych kopalń. W zaledwie 
kilkuletniej historii Kompania za-
rządzana była przez cztery zarządy, 
które miały różną, czasami skrajną, 
wizję rozwoju spółki. Co można w 
tym względzie powiedzieć o obec-
nym zarządzie Kompanii? Otóż 
to, że co najmniej połowa z jego 
członków zawdzięcza swoje funk-
cje uwarunkowaniom politycznym. 
Na wiele tygodni przed konkursem 
było wiadomo kto zajmie jakie sta-
nowisko, a skoro tak, to gdzie tu się 
doszukiwać merytorycznych wybo-
rów.

„Upartyjnienie” górnictwa to 
od lat jedno z głównych źródeł 
problemów Kompanii Węglowej, 
bo owo upartyjnienie oznacza kon-
testacje polityki swoich poprzedni-
ków, choćby zarysowana przez nich 
strategia spółki była najlepsza eko-
nomicznie, realizowana w zgodzie 
społecznej. Nie po raz pierwszy za-
pytamy, po co i komu były potrzeb-
ne centra wydobywcze? a jeżeli ko-
lejny zarząd nie identyfikował się 
z tym pomysłem, to dlaczego nie 
doprowadził do ich rozwiązania? 
a jeśli znalazł właściwy sposób na 
ich funkcjonowanie to dlaczego do-
tąd się o tym nie przekonaliśmy? 
można by mnożyć pytań na które 
nikt z kierownictwa Kompanii nie 
znajdzie sensownych odpowiedzi, 
bo każdy kto zarządza tą spółką ma 
świadomość ograniczonej w czasie 
misji.

MyŚLEć PO CZESKU
Gdyby Kompanią zarządzał fa-

chowy, a nie partyjny zaciąg, moż-
na by wówczas rysować wieloletnią 
strategię funkcjonowania spółki. a 
gdyby jeszcze zarząd miał swobo-
dę menadżerską, w ramach okre-
ślonych warunków społeczno-go-
spodarczych, to myślałby pewnie 
o wielu kopalniach podobnie jak 
Czesi myślą dziś o „morcinku” i 
„Dębieńsku”. Zdumiewające jest to, 
że do kraju, który ma własne zasoby 
surowca, którego energetyka oparta 
jest na węglu, wjeżdża z zagranicy 
rocznie ok. 10 mln ton węgla . Czy to 
nie są efekty złej polityki właściciel-
skiej i złego zarządzania majątkiem 
państwowym? Czy gdyby polscy 
producenci, w tym zwłaszcza Kom-
pania Węglowa potrafili optymalnie 
zagospodarować rynek (owe 10 mln 
ton), mieliby kłopoty z pozyskaniem 
środków niezbędnych na inwestycje 
(dzięki którym nie byłoby dziś prob-
lemu „Halemby”)?

Prawdopodobnie nie mieli by 
tych problemów, jak i nie mieliby 
problemu „Halemby”. Kilka kopalń 
ma równie trudne warunki górni-
cze i nie lepszy węgiel, a radzi sobie 
całkiem nieźle. Raz jeszcze powtó-
rzymy, problem „Halemby” to nie 
leży w „Halembie”. On leży zupeł-
nie gdzie indziej.

Jakub michalski



4 wydarzenia

w skrócie

- JEŚLI sprzedaż „Silesii” za-
kończy się powodzeniem to tylko 
dlatego, że wzięliśmy sprawy w 
swoje ręce. Gorzej być nie może, 
może być tylko lepiej - zarzeka 
się Dariusz Dudek, przewodni-
czący zakładowej „Solidarności”. 
To głównie za jego sprawą kilka 
miesięcy temu powstało Przed-
siębiorstwo Górnicze „Silesia”, 
które po wielu perturbacjach 
znalazło inwestora, wspomnia-
ną spółkę EPH, drugiego co do 
wielkości producenta energii w 
Czechach. Czesi chcą inwestować 
w najmniejszą kopalnię węgla 
kamiennego w Polsce (nie licząc 
prywatnego zakładu „Siltech”), 
bo zdają sobie sprawę z potencja-
łu jaki drzemie w „Silesii”. Wszak 
zakład z Czechowic-Dziedzic po-
siada jedne z największych złóż 

węgla w Polsce. Tomas David, dy-
rektor ds. rozwoju sektora ener-
getycznego w grupie kapitałowej 
EPH liczy, że przy zastosowaniu 
nowoczesnych technologii uda się 
znacząco podnieść efektywność 
wydobycia. Kopalnia ma podwoić 
produkcję i osiągnąć wydobycie 2 
mln ton węgla rocznie

Dariusz Dudek liczy na cze-
skiego inwestora.

- Firma EPH posiada odpo-
wiedni kapitał i doświadczenie. 
To jedna z najbardziej dynamicz-
nie rozwijających się firm za na-
szą południową granicą.

Dudek liczy, że nie tylko uda 
się utrzymać obecny stan za-
trudnienia (ok. 700 osób), ale też 
zwiększyć zatrudnienie z uwagi 
na planowane inwestycje. Po ci-
chu marzy, że za kilka lat „Silesia” 

powtórzy sukces lubelskiej „Bog-
danki”, bo kopalnia ma pewny 
zbyt węgla za południową grani-
cą. 

aby „Silesia” stała się włas-
nością Czechów, konieczne jest 
jeszcze przeniesienie koncesji 
oraz uzyskanie zgody mSWia 
na sprzedaż działek wpisanych 
w ewidencji jako rolne lub leśne. 
ma na to czas do 23 grudnia tego 
roku.

Inną sprawą, która pozosta-
ła do uregulowania jest umowa 
społeczna pomiędzy związka-
mi zawodowymi a inwestorem. 
Związkowcy z „Silesii” chcą, by 
inwestor respektował posiadane 
przez załogę uprawnienia wynika-
jące z dotychczas obowiązującego 
układu zbiorowego. Priorytetem 
jest gwarancja zatrudnienia. Nie-

mniej ważną kwestią jest utrzy-
manie obecnego poziomu wyna-
grodzeń. 

- W projekcie naszego pakietu 
socjalnego nie ma nic co mogłoby 
budzić kontrowersje. Właściwie 
to czego chcemy ponad to co już 
mamy, to możliwość uzyskania 
przez załogę większych zarobków, 
ale na wzajemnie określonych za-
sadach - podkreśla Dudek.

Porozumienie w sprawie pa-
kietu socjalnego będzie wkrótce 
przedmiotem negocjacji z in-
westorem. Klauzula, dotycząca 
konieczności zawarcia takiego 
porozumienia przed przejęciem 
kopalni przez nowego właściciela, 
znajduje się w memorandum pry-
watyzacyjnym.

Jm

Drugie życie „Silesii”
czechowice-dziedzice

JESZCZE kilka formalności i kopalnia „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach zmieni właściciela. Pod 
koniec czerwca obecny właściciel kopalni - Kompania Węglowa podpisała porozumienie o sprzedaży 
kopalni z jej potencjalnym nabywcą, czeską spółką Energetický a Průmyslový Holding (EPH). Załoga 
kopalni liczy, że inwestor tchnie nowego ducha w ich niedoinwestowany od lat zakład.

SPóR zbiorowy w Kompanii Węglowej SA 
wszedł w kolejną fazę. Przypomnijmy: stro-
na pracownicza żąda utrzymania w roku 
2010 wysokości funduszu płac w KW na 
poziomie faktycznie poniesionych kosztów 
na wynagrodzenia w roku 2009, utrzymania 
w roku bieżącym wysokości zatrudnienia na 
poziomie z dnia 31 grudnia 2009 roku oraz 
gwarancji funkcjonowania wszystkich kopalń 
i zakładów KW co najmniej do 2020 roku.

Na początku lipca w obecności media-
tora Andrzeja Sikory odbyły się rozmowy 
pomiędzy przedstawicielami organizacji 
związkowych działających na szczeblu 
Kompanii Węglowej (KW) a Zarządem 
Spółki odnośnie kwestii stanowiących isto-
tę sporu zbiorowego toczącego się w Kom-
panii. Spotkanie zakończyło się fiaskiem. 
Strony podtrzymały swoje stanowiska i 
spisały protokół rozbieżności.

Po fiasku mediacji z 5 lipca i zakoń-
czeniu postępowania w oparciu o artykuł 
14. ustawy o rozwiązywaniu sporów zbio-
rowych związkowcy przystąpili do kolejnego 
etapu walki o realizację swoich postulatów 
stanowiących istotę sporu. W pierwszej ko-

lejności zdecydowano o przedstawieniu Ra-
dzie Nadzorczej KW dotychczasowego prze-
biegu rozmów, bo do tej pory członkowie 
Rady posiadali jedynie wiedzę pochodzącą 
z ust przedstawicieli Zarządu. okupacja biur 
Zarządu Kompanii przeprowadzona 9 lipca 
przyniosła skutek i przedstawiciele organi-
zacji związkowych mogli zrelacjonować Ra-
dzie swój punkt widzenia na nieudane - ich 
zdaniem z winy Zarządu -.mediacje.

Związkowcy zamierzali również przed-
stawić Radzie Nadzorczej kilka spraw zwią-
zanych z tematyką gospodarczą i bezpie-
czeństwa pracy, chcieli to jednak zrobić bez 
obecności Zarządu. Przewodnicząca Rady 
Aleksandra Magaczewska nie zdecydowała 
się na taki krok, zgodziła się za to wstępnie 
na spotkanie, w którym udział wezmą wy-
łącznie przedstawiciele strony związkowej 
i członkowie Rady. Wówczas newralgiczne 
kwestie zostaną omówione szczegółowo. 
o efektach tego spotkania będziemy infor-
mować na stronie internetowej Solidarność 
Górnicza i na łamach naszej gazety.

Marek Jurkowski

fiasko mediacji, 
skuteczna okupacja
Fiaskiem zakończyła się próba mediacji w sporze zbiorowym 
toczącym się od kwietnia w Kompanii Węglowej SA (KW). Kilka 
dni później związkowcy okupowali biura w siedzibie Zarządu 
KW, aby doprowadzić do spotkania z Radą Nadzorczą Spółki, na 
którym przedstawili jej członkom przebieg sporu.

GORZEJ Być NIE MOżE, 
MOżE Być TyLKO LEPIEJ 

- UfA DARIUSZ DUDEK, SZEf 
ZAKłADOWEJ „SOLIDAR-

NOŚCI”. 

Kierować 
każdy może

JASTRZęBSKA Spółka Węglowa wprowa-
dziła od lipca premię za bezpieczną pracę. 
Co miesiąc firma przeznaczy na ten cel 2 
mln zł. Pieniądze dostaną górnicy z tych 
oddziałów, gdzie nie ma wypadków lub 
jest ich najmniej. Regulamin przyzna-
wania premii jest niezgodny z zasadami 
prawa pracy i przepisami bhp - uważają 
związkowcy, którzy skierowali wniosek 
w tej sprawie do Państwowej Inspekcji 
Pracy.

Prawo do premii przysługuje pracow-
nikom zatrudnionym na stanowiskach 
robotniczych pod ziemią i w zakładach 
przeróbczych, a także dozorowi, jednak 
nie wyżej niż do sztygara oddziałowe-
go. Indywidualna kwota premii nie może 
przekroczyć 500 zł miesięcznie. 

Pracownicy oddziałów wydobyw-
czych, przygotowawczych i zbroje-
niowo-likwidacyjnych tracą prawo do 
premii, gdy w ich oddziale w ocenianym 
miesiącu miały miejsce dwa wypadki lub 
więcej, gdy miał miejsce wypadek ciężki, 
śmiertelny albo zbiorowy. Jeden wypa-
dek przy pracy powoduje obniżenie pre-
mii o połowę. W pozostałych oddziałach 
do utraty dodatkowej premii wystarczy 
jeden wypadek. 

Premii nie będą również dostawać 
pracownicy oddziałów, gdzie choć jedna 
osoba podjęła pracę w stanie nietrzeź-
wym lub pod wpływem środków odurza-
jących, a także pracownicy, którzy stawili 
się do pracy w takim stanie.

Górnicy stracą premię także za nie-
usprawiedliwioną nieobecność w pracy, 
gdy zostali ukarani karą regulaminową 
za nieprzestrzeganie przepisów bhp lub 
po udowodnieniu, że to z ich winy doszło 
do wstrzymania robót lub pracy maszyn i 
urządzeń przez organy nadzoru górnicze-
go, służby bhp czy kierownictwo kopalni. 

Związkowcy zwracają uwagę, iż 
postanowienia regulaminu mają na celu 
przerzucenie odpowiedzialności za za-
pewnienie bezpieczeństwa pracy, ciążące 
na pracodawcy, na pracowników, wpro-
wadzają zasadę odpowiedzialności zbio-
rowej, a nieuzasadnione kryteria podzia-
łu, nie zapewniają równego traktowania 
pracowników w zakresie kształtowania 
wynagrodzenia za pracę. Naruszeń jest 
wiele więcej (zobacz: www.solidarnosc-
gornicza.org.pl). A to, że wprowadzenie 
regulaminu odbyło się bez niezbędnych 
w tym zakresie konsultacji społecznych i 
negocjacji ze stroną związkową to w spół-
ce pod kierownictwem prezesa Jarosława 
Zagórowskiego, niestety, już norma.

- Premiowanie bezpiecznej pracy 
doprowadzi do tego, że wypadki będą 
jeszcze bardziej ukrywane. Szczególnie 
jeśli premię ma otrzymywać też dozór. 
Pomysł premii budzi wiele wątpliwości, 
bo skutek może być wręcz odwrotny 
- uważa Dominik Kolorz, szef górniczej 
„Solidarności”.

JM

Skutki mogą być opłakane
JSW: Premiowanie bezpiecznej pracy

fakt czy statystyczna 
żonglerka

Gdzie ten zysk?
W MEDIACH pojawiły się informacje o 
łącznym zysku netto Jastrzębskiej Spół-
ki Węglowej SA (JSW), Katowickiego 
Holdingu Węglowego SA (KHW) i Kom-
panii Węglowej SA (KW) za pierwszych 
pięć miesięcy br. Miał on wynieść 151,6 
mln zł. - Ministerstwo żongluje statysty-
kami. Gdyby osobno podać wyniki po-
szczególnych spółek węglowych szyb-
ko wyszłoby na jaw, że to Jastrzębska 
„ciągnie” Holding i Kompanię - komen-
tuje przewodniczący Rady Sekcji Krajo-
wej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ 
„Solidarność” Dominik Kolorz.

Zdaniem szefa górniczej „Solidarno-
ści” wyniki spółek węglowych za miesią-
ce styczeń-maj wcale nie są tak dobre, 
jak wynikałoby to z danych przekazywa-
nych przez media. KHW i KW dołują, nie-
źle natomiast radzi sobie JSW, choć - jak 
podkreśla Kolorz - jej wyniki nie mają nic 
wspólnego z poprawą jakości zarządza-
nia. To efekt wzrostu światowej koniunk-
tury na surowiec wydobywany przez ja-
strzębskie kopalnie, a gdyby nie fatalna 
w skutkach polityka Zarządu JSW, która 
doprowadziła do zaniedbań w zakresie 
przygotowania frontów robót, wynik ten 
byłby o wiele lepszy.

Nowy, stary zarząd KHW

Gajos znów 
na czele
raDa Nadzorcza Katowickiego Holdingu 
Węglowego, po wielu perturbacjach, po-
wołała zarząd VII kadencji spółki. Preze-
sem zarządu Holdingu został Stanisław 
Gajos.

Wiceprezesem zarządu ds. produk-
cji Wojciech Zasadni, natomiast wice-
prezesem zarządu ds. ekonomiki finan-
sów Artur Trzeciakowski. Wiceprezesem 
zarządu ds. pracy jest Waldemar Mróz, 
a wiceprezesem zarządu ds. handlowo-
rynkowych Roman łój. 

Nam pozostaje ufać, że nową jakość 
do KHW wniesie wiceprezes Zasadni, bo 
gorzej już być nie może.

Zgoda Komisji 
Europejskiej na…

Wsparcie 
z budżetu
6 lIPCA weszło w życie rozporządze-
nie ministra gospodarki, które umożliwi 
staranie się o dotacje na inwestycje w 
górnictwie. Do rozdysponowania jest 
400 mln zł.

Dofinansowanie inwestycji wyma-
gało zgody Komisji Europejskiej. Zgod-
nie z przepisami, spółki węglowe będą 
miały na złożenie wniosku o dotację dwa 
miesiące. Dotacja przysługuje na inwe-
stycje rozpoczęte po 1 stycznia tego 
roku. Kryteria przyznawania pieniędzy 
to: efektywność przedsięwzięcia, wpływ 
na sytuację finansową danej spółki, 
tworzenie i utrzymanie miejsc pracy, ich 
udział w całości nakładów na inwestycje 
oraz wpływ inwestycji na wydobycie 
węgla.

Jeśli firmy górnicze nie wykorzysta-
ją tych dotacji, pieniądze przepadną. A to 
jak na razie ostatni rok, gdy na tę formę 
pomocy publicznej godzi się Unia Euro-
pejska. Wprawdzie Komisja Europejska 
zamierza przedłużyć system pomocy 
państwa dla kopalni węgla kamiennego,  
jednak w nowym rozporządzeniu nie ma 
już mowy o wsparciu inwestycji, a KE 
chce pozwolić na pomoc na działalność 
kopalń tylko pod warunkiem, że zakłady 
przedstawią plany zamknięcia do paź-
dziernika 2014 r. Ponadto, pomoc ma 
stopniowo maleć (33 proc. co 15 mie-
sięcy) i kopalnie będą musiały przedsta-
wić plany zrekompensowania wpływu 
pomocy na środowisko w dziedzinie 
efektywności energetycznej, promocji 
odnawialnych źródeł energii czy też in-
stalacji do składowania Co2.
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16 czerwca br. Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” KWK „Knurów” 
otrzymała prestiżowe wyróżnienie - Laur Knurowa. Największa w mieście organizacja związkowa 
została nagrodzona kategorii „instytucje”.

Laur dla knurowskiej „S”

WyRÓŻNIENIE, którym Rada 
miasta Knurów uhonorowała 
„Solidarność” z kopalni „Knu-
rów”, jest przyznawane od 1995 
roku. Wręczone zostało podczas 
uroczystej gali w knurowskim ki-
nie „Casino”.

Laur Knurowa w kategorii 
„instytucje” został przyznany 
największej organizacji związ-
kowej w mieście „za obronę praw 
i przywilejów pracowniczych 
oraz szereg inicjatyw społecz-
nych na terenie miasta”. Z rąk 

przewodniczącego Rady miasta 
Kazimierza Kachela i prezyden-
ta Knurowa adama Ramsa na-
grodę odebrał przewodniczący 
Komisji Zakładowej „S” Krzysz-
tof Leśniowski.

NSZZ „Solidarność” to nie 
tylko praca na rzecz swoich 
członków, ale również działal-
ność dla społeczności lokalnej. 
Uroczystości wręczenia wy-
różnienia towarzyszyła krótka 
prezentacja filmowa, w której 
zaprezentowano inicjatywy 

społeczne podjęte przez Zwią-
zek na przestrzeni lat m.in. 
wsparcie dla knurowskich klu-
bów sportowych, ufundowanie 
dzwonów w kościołach p.w. św. 
Cyryla i metodego i p.w. matki 
Boskiej Częstochowskiej oraz 
organizację masowych imprez 
(festyny), na których gościły ta-
kie gwiazdy jak maanam, Smo-
key, Trubadurzy, Elektryczne 
Gitary i De mono.

red.

Drugie życie „Silesii”
„CEN-RaT” to spółka zależna 
bytomskiej CSRG. Stacja zaś 
podlega bezpośrednio ministro-
wi gospodarki. „Cen-Rat” świad-
czy specjalistyczne usługi na 
rzecz kopalń, głównie działania 
inertyzacyjne atmosfery kopal-
nianej, co pozwala zapobiegać 
zagrożeniom pożarowym i wy-
buchowym gazów pożarowych w 
kopalniach.

Do tej pory niewiele wiedzie-
liśmy na ten temat, ale podejrze-
wamy, że jeszcze mniej pojęcia na 
ten temat miał Henryk Świniar-
ski, były szef Izby Skarbowej w 
Katowicach, któremu zapropono-
wano stanowisko prezesa wspo-
mnianej spółki. Próbowaliśmy 
dociec w CSRG co zdecydowało 
o powierzeniu tej funkcji czło-
wiekowi, który nie miał dotąd nic 
wspólnego ani z ratownictwem 
górniczym, ani z górnictwem 
(chyba, że łączyły go relacje po-
datkowe). Ba, nie miał nawet 
doświadczenia w kierowaniu 
spółką prawa handlowego. Nie 
udzielono nam odpowiedzi. Nie 
podejrzewamy jednak, że była to 
autonomiczna decyzja kierowni-
ctwa CSRG.

Henryk Świniarski był do koń-
ca ubiegłego roku odpowiedzialny 
za nadzór nad skarbówkami w 
Polsce. Odszedł nagle z mini-
sterstwa Finansów. Oficjalnie na 
emeryturę. Nieoficjalnie w wyni-
ku skandalu związanego z powo-
łaniem  andrzeja Konewki, byłego 

naczelnika Urzędu Skarbowego w 
Sosnowcu na to samo stanowisko 
w Zabrzu. Nie było by w tym może 
nic dziwnego, gdyby nie to, że Ko-
newka nie startował w konkursie, 
choć taką powinien przejść proce-
durę. Stanowisko zaproponował 
mu osobiście dyrektor Świniarski. 
Dodajmy, że Konewka odszedł 
kilka lat wcześniej z Sosnowca w 
atmosferze skandalu. Wśród wie-
lu nieprawidłowości znalazły się 
powiązania ze znanym biznes-
menem Krzysztofem P., mają-
cym bliskie relacje z Ireneuszem 
Sekułą. W tym czasie Świniarski 
był dyrektorem Izby Skarbowej w 
Katowicach.

Obecność Henryka Świniar-
skiego w ministerstwie Finansów 
była nieco zaskakująca (znalazł 
się tam na początku 2009 r.), 
gdyż wcześniej Świniarski został 
odwołany ze stanowiska szefa 
Izby Skarbowej w Katowicach z 
powodu braku efektywności oraz 
ze stanowiska naczelnika Urzędu 
Skarbowego w Rybniku. Został 
jednym z czterech najgorzej oce-
nionych szefów izb w Polsce.

Zarzucano mu nieefektyw-
ność, krytykowano politykę 
kadrową, oskarżano o nepo-
tyzm. Jak pisała Rzeczpospolita 
(5.02.2008): „Kierownikiem od-
działu kadr, szkolenia i informacji 
niejawnych została np. prawnicz-
ka, była tłumaczka Świniarskiego. 
Wymagane do awansu szkolenie 
pod kątem spraw kadrowych 

Kierować 
każdy może

Były DyREKTOR katowickiej Izby Skarbowej kieruje od kilku miesię-
cy specjalistyczną firmą Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego 
„Cen-Rat”. To nic, że nie miał żadnych kompetencji do zarządzania 
tego rodzaju przedsiębiorstwem. Ważne, że nie miał co robić i znał 
kogo trzeba.

przeszła już po wybo-
rze na to stanowisko”. 
Nam udało się usta-
lić, że takich zaska-
kujących awansów 
za czasów Świniar-
skiego było zde-
cydowanie wię-
cej. Osoba, bez 
większego do-
świadczenia i 
kompetencji 
mogła zostać nawet naczelnikiem 
urzędu skarbowego. Wystarczy, że 
była szczupłą brunetką. 

Po nominacji Świniarskiego za 
rządów PO na stanowisko dyrekto-
ra departamentu w ministerstwie 
skarbowcy ze Śląska podjęli pro-
test. Zarzucali swemu byłemu prze-
łożonemu, że jako szef izby „siał ter-
ror, wprowadził 19 mierników ocen 
pracowników, które były niezgodne 
z prawem. Pracowników poddawał 
rygorystycznym, krzywdzącym 
ocenom” - twierdziła w rozmowie 
z Rzeczpospolitą Tatiana Pawlik ze 
skarbowej „Solidarności” (Rzecz-
pospolita, 5.02.2008). 

Jest jeszcze coś, co nie naj-
lepiej świadczy o Świniarskim. 
Otóż, szef izby skarbowej musiał 
kilka razy podchodzić do egzami-
nu na pracownika służby cywilnej 
(to obowiązujący od pewnego cza-
su nowy standard dla pracowni-
ków administracji), podczas gdy 
wielu jego podwładnych - również 
takich, którzy nie mieli wielkiego 
doświadczenia zawodowego - zda-

wali ten egzamin za pierwszym 
podejściem.

Jak to się stało, że osoba 
taka znalazła się w tak specja-
listycznej spółce? można tylko 
domniemywać. Jako szef śląskiej 
skarbówki Świniarski znał wie-
le prominentnych osób, w tym 
obecną wiceminister gospodarki 
Joannę Strzelec-Łobodzińską, 
która swego czasu, jako osoba 
odpowiedzialna za finanse Połu-
dniowego Koncernu Energetycz-
nego miała wiele do czynienia z 
fiskusem. 

Niegdyś jeden z ważnych dzia-
łaczy jednej z partii (wywodzący 
się z górnictwa) powiedział o swo-
im koledze, że gdyby małpę ubrać 
w garnitur i wsadzić do limuzyny, 
byłaby lepszym ministrem niż on, 
bo nie popełniałaby takich głupot. 
Choć w wypowiedzi tej był zawar-
ty duży ładunek emocji, trzeba 
przyznać, że zawiera ona dużo 
uniwersalnej prawdy.

Jakub michalski

Protest przeciw polityce 
Gierałtowic

W obronie 
kopalni
PONaD stu górników ze wszystkich 
związków w kopalni „Sośnica-Ma-
koszowy” demonstrowała 14 lipca w 
obronie wydobycia węgla podczas po-
siedzenia zespołu ds. eksploatacji pod 
gminą Gierałtowice, który obradował w 
knurowskim klubie NoT.

Swoją zgodę na eksploatację gór-
niczą gierałtowickiego pokładu 408/4 
gmina uzależnia od zapewnienia przez 
kopalnię ochrony przeciwpowodziowej 
w Przyszowicach. Kompania Węglo-
wa chce naprawić nieszczelne wały na 
rzece Kłodnicy, ale kilku mieszkańców 
gminy odmawia sprzedaży działek. Sze-
rzej sprawę opiszemy w najbliższym 
numerze naszej gazety.

W KHW ruszył program 
dowolnych odejść

Odprawy dla 
administracji
katOWicki Holding Węglowy zapro-
ponował odejście 259 pracownikom 
administracji mającym już uprawnienia 
do świadczeń przedemerytalnych. Zain-
teresowanym zaoferował rekompensaty 
w wysokości 50-99 tys. zł (zależą od 
stażu pracy). Po odprawy zgłosiła się 
połowa uprawnionych i napływają ko-
lejne wnioski.

Holding chce zaproponować do-
browolne odejścia również osobom, 
które nie mają uprawnień do świadczeń 
przedemerytalnych.

Zbigniew Madej, rzecznik Kompanii 
Węglowej, powiedział dziennikowi, że 
zarząd Kompanii Węglowej również bę-
dzie rozważał wprowadzenie dobrowol-
nych odejść z chwilą tworzenia kopalni 
zespolonych, bo po ich utworzeniu wiele 
stanowisk pracy w administracji będzie 
się dublowało. Chwilę później rzecznik 
Kompanii zdementował ten informacje.

Akt oskarżenia przeciw 
górniczym bonzom

Na Antarktydę 
za łapówkę
W UBIEGły piątek, po kilkuletnim śledz-
twie, Prokuratura okręgowa w Katowi-
cach skierowała do sądu akt oskarżenia 
przeciwko 10 osobom zamieszanym w 
nieprawidłowości przy dostarczaniu na 
kopalnie używanych obudów zmecha-
nizowanych. 36 zarzutów dotyczy m.in. 
sprzedaży używanego, zmodernizowa-
nego sprzętu jako nowego za łapówki. 
Na sprawę zwróciły uwagę organiza-
cje związkowe z ornontowickiej KWK 
„Budryk”. Prokuratura umorzyła wątki 
śledztwa związane z kwestią ewentu-
alnego zagrożenia dla zdrowia i życia 
górników po otrzymaniu stosowanych 
ekspertyz z krakowskiej Akademii Gór-
niczo-Hutniczej, które jednoznacznie 
potwierdziły, że urządzenia były bez-
pieczne dla pracowników. Śledczy pod-
jęli natomiast wątki korupcyjne.

Zarzutami objęto byłych dyrek-
torów kopalń „Budryk” i „Zofiówka”, 
byłego zastępcę dyrektora w jednym z 
departamentów Wyższego Urzędu Gór-
niczego, byłego kierownika zespołu do 
spraw certyfikacji w gliwickim Komagu 
oraz właściciela firmy, która dostarcza-
ła sprzęt.

Ciekawostką może być fakt, że ła-
pówką za podejmowanie korzystnych 
dla firmy dostarczającej używane obu-
dowy była… wycieczka na Antarkty-
dę, z której skorzystali byli dyrektorzy 
kopalń, gdzie korupcyjny proceder miał 
miejsce.

JM, MJ

w skrócie
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Szaleństwa Unii 
ciąg dalszy

NA POCZąTKU czerwca w Brukseli odbyło się kolejne spotkanie przedstawi-
cieli pracodawców i pracobiorców z przedstawicielami Komisji Europejskiej 
w ramach Komisji Sektorowej Dialogu Społecznego w Przemyśle Wydobyw-
czym. Poświęcone było najważniejszym zagadnieniom dotyczącym sektora 
wydobywczego, zwłaszcza coraz bardziej radykalnym pomysłom ogranicza-
nia emisji CO2, które grożą całkowitą likwidacją górnictwa w Europie, ale 
również wielu innym branżom.
PODCZaS brukselskiego spotka-
nia związkowcy z pracodawcami 
podkreślali znaczenie faktu, iż 
Unia Europejska (UE), która do 
tej pory promowała redukcję emi-
sji dwutlenku węgla o 20 procent 
do roku 2020, zaczyna eskalować 
swoje abstrakcyjne pomysły i 
obecnie postuluje redukcję nawet 
o 30 procent.

cZYSTA ENERGIA cZY cZYSTE SZALEŃ-
STWO?

Polityków europejskich ogar-
nęło szaleństwo, którzy zamiast 
rezygnować z najbardziej szkodli-
wych elementów unijnego Pakietu 
Klimatycznego, jeszcze je wzmac-
niają. Otwarcie mówi się również 
o narzucaniu podatków i akcyz 
na węgiel. Członkowie Komisji 
Sektorowej Dialogu Społeczne-
go w Przemyśle Wydobywczym 
zgodnie uznali, że taka polityka 
UE doprowadzi do krachu przede 
wszystkim w sferze zatrudnienia.

Stanowiska jakie zostały wy-
pracowane przez Komisję Sekto-
rową nie trafiają do głów polity-
ków europejskich, którzy coraz 
bardziej stawiają na francuski 
atom i rosyjski gaz. Całkowity 
brak logiki, który każe rządom 
państw europejskich popierać 
import surowca energetycznego z 
zewnątrz (Rosja) zamiast wspie-
rać eksploatację własnego surow-
ca (węgiel kamienny i brunatny) 

jest co najmniej zastanawiający.
Dodajmy, że ubiegłorocz-

na konferencja klimatyczna w 
Kopenhadze zakończyła się fia-
skiem, bo kraje takie jak Chiny, 
Stany Zjednoczone czy Rosja, a 
więc najwięksi emitenci dwutlen-
ku węgla na świecie, nie zaakcep-
towały pomysłu redukcji emisji 
CO2. Odpadł zatem nawet argu-
ment teoretyczny za wprowadze-
niem Pakietu Klimatycznego, bo 
ograniczenie emisji przez samą 
tylko Unię Europejską, która 
emituje stosunkowo mało CO2, z 
pewnością korzyści światowemu 
klimatowi nie przyniesie. Zaszko-
dzi za to zwykłym Europejczy-
kom, którzy zostaną pozbawieni 
setek tysięcy miejsc pracy. Ci, 
którzy pracę znajdą, będą wię-
cej płacić za prąd. Nie tak dawno 
media rozpoczęły delikatną kam-
panię informacyjną, tłumacząc 
ewentualne podwyżki cen energii 
elektrycznej decyzjami Unii Eu-
ropejskiej. a przywódcy unijni 
wciąż upierają się przy swoim, 
chcąc uczynić Europę zielonym 
kontynentem bezrobocia.

NIEŚWIADOMI ZAGROżENIA
Wracając do zebrania Ko-

misji Sektorowej, strona polska 
zaproponowała przygotowanie 
prezentacji dotyczącej zagrożeń 
płynących dla energetyki, górni-
ctwa i innych gałęzi przemysłu w 

związku z unijnymi regulacjami 
zawartymi w Pakiecie Klima-
tycznym. Uczestnicy czerwcowe-
go spotkania uznali też, iż należy 
tworzyć nowe technologie, które 
w maksymalny sposób pozwolą 
wykorzystać własny potencjał 
(węgiel) do produkcji energii 
elektrycznej.

Wielokrotnie pisaliśmy na 
temat zagrożeń, które obecne 
kierownictwo Unii Europejskiej 
szykuje polskiemu górnictwu. 
Najgłośniej w kraju mówią o tym 
od lat przedstawiciele Sekretaria-
tu Górnictwa i Energetyki NSZZ 
„Solidarność”. Obecnie zatrud-
nieni w polskim górnictwie na-
dal nie mają jednak świadomości 
zagrożeń, które niesie nam poli-
tyka redukcji emisji. Pracodawcy 
i pracownicy z branż zagrożo-
nych filozofią radykalnego ogra-
niczania emisji CO2 muszą sobie 
zdawać sprawę z tego, iż pełną 
odpowiedzialność za wdrażanie 
w życie szaleństw Unii Europej-
skiej ponoszą politycy - zwłasz-
cza polscy europarlamentarzyści 
z przewodniczącym Parlamentu 
Europejskiego Jerzym Buzkiem 
na czele, którym 40 tys. zł pensji 
już po roku tak zawróciło w gło-
wie, że zapomnieli po co i przez 
kogo zostali wybrani.

Krzysztof Leśniowski

MANIfESTACJA PRACOWNIKóW 
GóRNICTWA I ENERGETyKI POD SIE-

DZIBą KOMISJI EUROPEJSKIEJ W 
BRUKSELI Z WRZEŚNIA 2008 ROKU 

NIE ZMIENIłA OGóLNEGO KIERUNKU 
DZIAłANIA POLITyKóW UNIJNyCH. 

TyM BARDZIEJ WSTyD, żE CHOCIAż 
W MIĘDZyCZASIE ROZPOCZĘłA SIĘ 

NOWA KADENCJA PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO, A PRZEWODNI-

CZąCyM PE ZOSTAł POCHODZąCy 
ZE ŚLąSKA PROf. JERZy BUZEK, 

ANTyGóRNICZA POLITyKA BRUKSELI 
NIE ZMIENIłA SIĘ ANI TROCHĘ. 

POLSCy POLITyCy PO CICHU WSPIE-
RAJą POMySły, KTóRE WKRóTCE 
PRZyCZyNIą SIĘ DO LIKWIDACJI 

SEKTORA WyDOByWCZEGO W EURO-
PIE. (fOT. MAREK JURKOWSKI, SG)

ZagRaniCa

POD kONiec czerwca w Toronto od-
była się związkowa Konferencja na 
Rzecz Zrównoważonego Rozwoju. 
Najważniejszym z punktu widzenia 
polskiego górnika tematem konferen-
cji była kwestia zmian klimatycznych 
i rzekomego wpływu człowieka na te 
zmiany, bo od podejścia rządów do 
tej sprawy zależy przyszłość kopalń 
i całego przemysłu wydobywczego w 
Europie.

W kanadyjskiej konferencji, która 
została zorganizowana m.in. na wnio-
sek Sekretariatu Górnictwa i Energe-
tyki NSZZ „Solidarność”, udział wzięli 
związkowcy z całego świata oraz 
zaproszeni eksperci. Celem było wy-
pracowanie wspólnego stanowiska 
związków zawodowych w przededniu 
szczytów przywódców najbogatszych 
państw świata należących do grup G8 
i G20. Górniczą „Solidarność” repre-
zentował wiceprzewodniczący Rady 
Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Ka-
miennego „S” Jarosław Grzesik.

Po raz kolejny okazało się, że w 
światowej organizacji związkowej 
ICEM racjonalne myślenie w sprawie 
zmian klimatycznych jest na cenzuro-
wanym - polskiej delegacji niemal w 
ogóle nie dopuszczono do głosu.

Jak relacjonuje wiceszef górni-
czej „Solidarności”, mimo wcześ-
niejszych ustaleń, przedstawicieli 
polskiej delegacji nie zaproszono do 
panelu dyskusyjnego dotyczącego 
zrównoważonego rozwoju i zmian 
klimatycznych. Mogli tylko przysłu-
chiwać się dyskusji zaproszonych 
ekspertów, a następnie zadawać 
pytania. Z tej ostatniej możliwości 
oczywiście skorzystali, przedstawia-
jąc argumenty świadczące przeciwko 
nie udowodnionej hipotezie o wpły-
wie emisji dwutlenku węgla przez 
człowieka na zmiany klimatyczne. 
Polscy związkowcy podkreślili, że 
wejście w życie takich rozwiązań jak 
przygotowany przez Unię Europejską 
Pakiet Klimatyczny będzie też ozna-
czało likwidację setek tysięcy miejsc 

pracy w skali Europy i milionów w 
skali świata. Mówili również o ra-
porcie przygotowanym przez kilku-
set światowej sławy naukowców dla 
amerykańskiego Senatu, z którego 
jednoznacznie wynika, że klimat się 
zmienia, ale bez wpływu człowie-
ka. Po kilku minutach organizatorzy 
dość zdecydowanie przerwali polskie 
wystąpienie, uniemożliwiając przed-
stawienie stanowiska Rady SGiE w 
sprawie klimatu i wpływu projektów 
takich jak Pakiet Klimatyczny na sy-
tuację polskich pracowników. orga-
nizatorzy konferencji, związkowcy z 
ICEM, znów udowodnili, że choć są 
organizacją związkową, w kwestii Pa-
kietu Klimatycznego stoją po stronie 
rządów najbogatszych państw - czy-
li… przeciwko pracownikom, których 
teoretycznie reprezentują wobec tych 
rządów.

Mimo czynnego uczestnictwa w 
konferencji, delegacja związkowa z 
Polski nie zapomniała o przewodni-
czącym meksykańskiej organizacji 
związkowej Napoleonie Gomezie, 
który nie może prowadzić swojej 
działalności w Meksyku i przebywa 
na uchodźstwie w Kanadzie. Pod-
czas krótkiej rozmowy w wąskim 
gronie omówiono sytuację meksy-
kańskich organizacji pracowniczych 
i samego Gomeza, który nie tylko 
nie może wrócić do swojego kraju z 
racji czekających go tam szykan po-
litycznych. o sprawie pisaliśmy kilka 
miesięcy temu.

Podczas pobytu w Kanadzie 
polscy związkowcy odwiedzili rów-
nież miejscowe Radio Polonia To-
ronto, którego słucha spora część 
300-tysięcznej polskiej emigracji z 
okolic Toronto. W specjalnej audycji 
przedstawili sytuację polskich pra-
cowników, w tym górników, oraz 
zagrożenia dla polskiego przemysłu 
wydobywczego płynące z obecnej 
polityki rządu Donalda Tuska.

MJ

Racjonalne myślenie 
na cenzurowanym
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DLa przewiezienia 1,4 mld 
ton węgla trzeba by użyć blisko 
24 milionów wagonów. Taki skład 
liczyłby przeszło 280 tys. kilome-
trów. Wystarczyłoby, żeby opa-
sać równik ziemski trochę ponad 
7 razy. To jest wymowna skala 
udziału polskiego węgla kamien-
nego w świecie.

MINął cZAS PROSPERITY
Był czas, gdy „Węglokoks” eks-

portował ponad 40 milionów ton 
węgla rocznie. Największą popu-
larnością polski węgiel cieszył się 
w latach 70 i 80. XX wieku. Po 
roku 1973 w wyniku światowego 
kryzysu naftowego nastąpił szyb-
ki wzrost zapotrzebowania na 
węgiel na rynkach światowych. 
Polski węgiel kamienny, zarówno 
energetyczny, jak i koksowy zyskał 
doskonałą opinię wśród zagra-
nicznych konsumentów. Od tego 
czasu zmieniło się jednak wiele, 
na tyle, by zredukować całkowity 
eksport polskiego węgla do około 
10 milionów ton (wielkość plano-
wana w 2010 r.).

Po 1989 roku węgiel nie sta-
nowił już podstawowego źródła 
dewiz dla kraju. Restrukturyza-
cja polskiego górnictwa spowodo-
wała znaczące ograniczenie pro-
dukcji węgla. Z każdym rokiem 
wchodzą do użytku nowoczesne 
technologie, bardziej wydajne i 
oszczędne energetycznie. Zmie-
nia się też globalny rynek handlu 
węglem. I choć jakość polskiego 

węgla wciąż jest wysoka to nie-
stety, nie wystarcza to, by obronić 
statusu Polski, jako węglowej po-
tęgi w Europie.

WęGLOWA MAPA EUROPY
W 2009 roku kraje Unii Eu-

ropejskiej zużyły ok. 318 mln ton 
węgla kamiennego, przy czym tyl-
ko 135 mln ton węgla pochodziło z 
własnych źródeł. Gdyby z tej staty-
styki wyłączyć Polskę (produkcja 
77,5 mln ton) byłyby to dopraw-
dy śladowe ilości. Zdecydowana 
większość węgla kamiennego 
przybywa do Europy z: Republi-
ki Południowej afryki, australii, 
Kolumbii, USa, Indonezji oraz 
Rosji. Zwłaszcza nasi wschodni 
sąsiedzi od kilku lat zdominowa-
li rynek europejski. Dzięki tanim 
kosztom produkcji i transportu, 
węgiel z Rosji jest konkurencyjny 
na wielu rynkach, cieszy się spo-
rym uznaniem w Skandynawii i w 
Wielkiej Brytanii. 

Wspominana Wielka Brytania 
i Niemcy, to obok Polski najwięk-
si konsumenci węgla kamiennego 
w Europie. Zużycie węgla, w naj-
większych europejskich gospo-
darkach przekracza 50 mln ton 
rocznie. Francja zużywa zdecy-
dowanie mniejsze ilości węgla, bo 
jej energetyka oparta jest na elek-
trowniach jądrowych. Włochy ko-
rzystają przede wszystkim z gazu 
i ropy. Hiszpanie coraz bardziej 
celują w energetykę odnawialną, 
która jest podstawowym źródłem 

energii dla krajów skandynaw-
skich i alpejskich. W Niemczech, 
Grecji i Czechach znaczący udział 
ma węgiel brunatny.

ZMIENNY RYNEK
Rynek europejski jest momen-

tami bardzo zmienny. Generalnie 
ogromny wpływ na jego rozmiar 
ma koniunktura gospodarcza w 
krajach, które ten węgiel zużywa-
ją. Poza tym warunki pogodowe 
wpływają również na wysokość 
zapotrzebowania na węgiel. Wy-
starczy ciepła zima, żeby kon-
sumpcja węgla wyraźnie spadła. 
Z drugiej strony, upalne i suche 
lata mogą spowodować zwiększe-
nie zapotrzebowania na węgiel 
kamienny, gdyż niedostatek wody 
przyczynia się do spadku pro-
dukcji energii w elektrowniach 
wodnych (kraje skandynawskie 
i alpejskie) i atomowych, które 
potrzebują dużych ilości wody do 
chłodzenia reaktorów. 

Niestabilna sytuacja pojawia 
się czasami po stronie dostawców. 
Nie tak dawno awaria urządzeń 
załadowczych w Richards Bay, 
głównym porcie wysyłkowym 
w RPa spowodowała znaczące 
ograniczenie dostaw węgla afry-
kańskiego do portów aRa (am-
sterdam-Rotterdam- antwerpia). 
Kilka lat temu wielkie powodzie 
w Indonezji wyeliminowały na 
pewien czas tamtejszy węgiel. Do 
tego dochodzą liczne strajki i pro-
testy pracownicze, które kompli-

kują życie eksporterów.
Te sytuacje częściej jednak 

wpływają na ceny węgla ener-
getycznego w Europie niż ogra-
niczenie jego dostaw. mniejsza 
konkurencja i podaż wpływają na 
wzrost cen węgla w Europie, a te 
potrafią być bardzo zmienne. W 
ostatnich kilku latach ceny węgla 
energetycznego wahały się po-
między 60 a 220 dolarów za tonę 
w portach wyładowczych Europy 
Zachodniej (obecnie około 92 do-
lary za 6000 kcal/kg).

KLIMATYcZNE OBAWY
Jeszcze bardziej sytuację na 

rynku węglowym komplikuje po-
lityka klimatyczna Unii Europej-
skiej. Bruksela chce, by do 2020 
roku wszystkie kraje członkow-
skie zużywały 20% energii ze źró-
deł odnawialnych, bowiem prag-
nie ograniczyć emisję dwutlenku 
węgla o 20%. Zamierza jedno-
cześnie oszczędzić 20% energii. 
Stąd polityka klimatyczna UE zo-
stała okrzyknięta mianem 3x20. 
W tej sytuacji węgiel jest postrze-
gany jako przeszkoda na drodze 
realizacji tejże polityki, gdyż jego 
spalanie powoduje wysoką emisję 
CO

2
 w stosunku do gazu ziemne-

go, nie wspominając o energetyce 
jądrowej czy odnawialnej.

Szansą dla węgla są tzw. czy-
ste technologie węglowe do któ-
rych zalicza się m.in. instalacje 
CCS (wychwytywanie i magazy-
nowanie CO

2
), zgazowanie węgla 

WĘGLOKOKS w przyszłym roku świętować bę-
dzie 60 lat istnienia. Przez ten czas firma sprze-
dała w Europie i poza jej granicami ponad 1,4 
mld ton węgla kamiennego z polskich kopalń. 
Trudno sobie wyobrazić, w jakim miejscu było-
by dziś polskie górnictwo, gdyby nie posiadało 
u swojego boku tak solidnego partnera.

eksport

Polski węgiel 
w Europie

(naziemne i podziemne). Problem 
jednak w tym, że wspomniane 
technologie są dopiero testowane, 
więc nieznane są efekty ich zasto-
sowania na skalę przemysłową.

Dlatego wiele europejskich 
koncernów energetycznych wyco-
fuje się z planowanych inwestycji 
w węglowe bloki energetyczne, po-
nieważ banki nie chcą finansować 
tego rodzaju przedsięwzięć. Prob-
lem, rzecz jasna, dotyczy węgla 
energetycznego, a nie koksowego.

Przyjęcie takiej polityki może 
skutkować ograniczeniem zużycia 
węgla energetycznego w Europie. 

IM BLIżEJ, TYM LEPIEJ
Na tym tle perspektywy eks-

portu polskiego węgla nie wy-
glądają najlepiej. aczkolwiek nie 
oznacza to, że jego sprzedaż w 
Europie jest nieopłacalna. Opła-
ca się go sprzedawać zwłaszcza w 
najbliższym sąsiedztwie: Niemcy 
(głównie wschodnie i południowe 
landy), austria, Czechy. Znacznie 
mniej opłacalny jest eksport węgla 
na tzw. kierunki morskie, z uwagi 
na wysokie koszty transportu do 
portów Europy Zachodniej. Jedy-
nie poszukiwane sortymenty wę-
gla można tam dobrze sprzedać. 
Jest to też zasługa specjalistów z 
„Węglokoksu”, którzy w roku 2009 
zrealizowali ponad 82% całkowi-
tego eksportu polskiego węgla. W 
2010 roku „Węglokoks” planuje 
sprzedać zagranicą około 9 mln ton 
węgla kamiennego, na tyle bowiem 
ma zakontraktowane umowy. Je-
żeli dostawcy węgla wywiążą się z 
zawartych umów (nie zawsze się to 
udawało), tegoroczna sprzedaż bę-
dzie o ponad 2 mln ton wyższa od 
ubiegłorocznej. Nie zmienia to fak-
tu, że eksport polskiego węgla bę-
dzie się systematycznie zmniejszał, 
bowiem koszty produkcji polskie-
go węgla są z roku na rok wyższe, 
a jednocześnie spada produkcja 
węgla w Polsce.

Od dwóch lat Polska importuje 
ponad 10 mln ton węgla czyli wię-
cej niż go eksportuje. Niewykluczo-
ne, że w tym roku będzie podobnie. 
„Węglokoks” ze względu na swoje 
doświadczenie i znajomość mię-
dzynarodowego rynku węglowego 
jest przygotowany do rozwinięcia 
działalności w zakresie importu 
węgla. Pomimo tego „Węglokoks” 
nie wykorzystuje swoich możli-
wości, ponieważ wie, że dodatko-
we ilości węgla pochodzącego z 
importu komplikują i tak trudną 
obecnie sytuacje w polskim gór-
nictwie. W związku z powyższym 
w obszarze zainteresowania firmy 
znajdują się węgle deficytowe oraz 
węgle o specjalnych parametrach 
jakościowych, które nie występu-
ją w rodzimej produkcji. W roku 
2009 zaimportowano tylko 15 tys. 
ton niskosiarkowego miału ener-
getycznego, co oznacza, że udział 
„Węglokoksu” w całkowitym im-
porcie węgla do Polski wynosił za-
ledwie 0,2%.

Jakub michalski

Tekst powstał przy współpracy z 
firmą WęGloKoKS SA.

(Podane wielkości dotyczą 2009 roku)
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Duda po raz trzeci
DELEGACI PRZEZ 

AKLAMACJĘ POPARLI 
STARANIA PIOTRA 

DUDy O STANOWISKO 
PRZEWODNICZąCEGO 
KOMISJI KRAJOWEJ 

ZWIąZKU. (fOT. MAREK 
JURKOWSKI, SG)

DELEGACI zgromadzeni na sprawozdawczo-wyborcznym IX Walnym Zebraniu Delegatów Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” (WZD) zdecydowali, że przewodniczącym najliczniejszej 
struktury związkowej w kadencji 2010-2014 będzie Piotr Duda. Dotychczasowy szef śląsko-dąbrow-
skiej „S” otrzymał 172 na 175 oddanych głosów ważnych, a potem przyjęte przez aklamację popar-
cie w staraniach o fotel przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Piotr DuDa kieruje Zarzą-
dem Regionu Śląsko-Dąbrow-
skiego „S” od 2002 roku. Delega-
ci uznali, że powinien kierować 
nim nadal. Na pewno do roku 
2014, o ile nie zostanie przewod-
niczącym Komisji Krajowej już 
na jesieni tego roku. WZD przez 
aklamację udzieliło poparcia Du-
dzie w staraniach o stanowisko 
szefa Związku.

Przedstawiciele pracowników 
zrzeszonych w NSZZ „Solidarność” 
z wszystkich branż w regionie 
zebrali się 29 czerwca w Katowi-
cach, aby wybrać władze śląsko-
dąbrowskiej „S” i reprezentantów 
regionalnych struktur „Solidarno-
ści” na Krajowy Zjazd Delegatów. 
Przyjęto również uchwały i sta-
nowiska w najważniejszych spra-
wach dla pracowników śląskich i 
zagłębiowskich zakładów pracy.

Sprawnie przeprowadzone 
obrady udało się zakończyć wie-
czorem, choć pierwotnie były za-
planowane na dwa dni.

cORAZ WIęcEJ MłODYch
Po raz pierwszy w historii 

miejscem obrad regionalnego 
WZD jest siedziba Zarządu Re-
gionu, wszystko dzięki trwające-
mu cały ubiegły rok remontowi 

i dobudowaniu drugiego piętra z 
obszerną multimedialną Salą im. 
Lecha Kaczyńskiego.

Wśród gości delegatów pojawi-
li się m.in. minister w Kancelarii 
Prezydenta RP Bożena Borys-Szo-
pa, przewodniczący Komisji Kra-
jowej „S” Janusz Śniadek i szef Se-
kretariatu Przemysłu metalowego 
„S” Bogdan Szozda.

Obrady rozpoczęło wspo-
mnienie tych członków Związku, 
którzy w ciągu minionego roku - i 
całej 4-letniej kadencji - odeszli na 
wieczną szychtę, m.in. Władysła-
wa molęckiego, Henryka Szumiły, 
Józefa Wiśniowskiego. Wspomi-
nano również ofiary kwietniowej 
katastrofy prezydenckiego samo-
lotu pod Smoleńskiem.

Najważniejszym wystąpie-
niem było sprawozdanie prze-
wodniczącego Zarządu Regio-
nu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ 
„Solidarność” Piotra Dudy za 
kadencję 2006-2010. Duda przy-
pomniał najważniejsze sukcesy 
i największe problemy pracow-
nicze, z którymi śląsko-dąbrow-
skiej „S” przyszło się zmierzyć. 
Wzrost uzwiązkowienia to naj-
bardziej pozytywna wiadomość. 
Nowymi członkami „Solidarno-
ści” są głównie ludzie młodzi, 

powstało wiele nowych struktur 
zakładowych Związku w nowych 
firmach. Przez te 4 lata regio-
nalna „S” wspierała pracowni-
ków w innych częściach kraju i 
w ramach międzynarodowych 
manifestacji w Pradze i Brukse-
li. Za największą, a jednocześnie 
najbardziej aktywną strukturę 
zawsze gotową do pomagania in-
nym branżom Duda uznał Sekcję 
Krajową Górnictwa Węgla Ka-
miennego. Należy podkreślić, że 
Związek wielokrotnie udzielał 
wsparcia prawnego dla swoich 
członków, którym po manifesta-
cji warszawskiej w obronie tzw. 
emerytur górniczych 5 lat temu 
groziły konsekwencje karne.

I ZNOWU PAKIET
Poza poparciem dla Piotra 

Dudy, który podczas Krajowego 
Zjazdu Delegatów „S” we Wrocła-
wiu powalczy z Januszem Śniad-
kiem o fotel przewodniczącego 
„S”, jednogłośnie przyjęto rów-
nież dokument zgłoszony przez 
delegatów z Sekcji Krajowej Gór-
nictwa Węgla Kamiennego „S”. 
Walne Zebranie Delegatów wzy-
wa w nim polskich eurodeputo-
wanych do podjęcia działań ma-
jących na celu odrzucenie unijnej 

dyrektywy o emisjach przemy-
słowych. Jak uzasadnili wnio-
skodawcy, pomysły Unii Europej-
skiej (UE) mogą stanowić realne 
zagrożenie dla funkcjonowania 
energetyki i przemysłu ciężkiego 
w krajach UE o wysokim stopniu 
nawęglenia. Efektem wprowa-
dzenia dyrektywy może być utra-
ta tysięcy miejsc pracy i wzrost 
cen energii. Do rozwiązań kli-
matycznych szykowanych przez 
Komisję Europejską nawiązuje 
również przyjęty apel, w którym 
delegaci zwrócili się do polskie-
go rządu o położenie większego 
nacisku na rozwój nauki i walkę 
o jak największe środki z UE na 
ten cel, zwłaszcza w przygoto-
wywanym budżecie unijnym na 
lata 2014-2010. Wobec projektów 
takich jak Pakiet Klimatyczny, 
brak innowacyjności w gospo-
darce i poszczególnych branżach 
będzie oznaczał straty dla tych 
sektorów, ich pracowników i ca-
łego kraju.

Obrady zakończyły się po 
godz. 20. uroczystym ślubowa-
niem złożonym przez członków 
nowego Zarządu Regionu Śląsko-
Dąbrowskiego „S”.

marek Jurkowski

Z żyCia ZwiąZku
Piotr Duda

NAJWIęKSZYM regionem NSZZ „Solidarność” w kadencji 2010-2014 pokieruje Zarząd Regionu 
składający się z przewodniczącego (Piotr Duda), szefów regionalnych sekretariatów branżowych 
Związku i 32 osób wybranych przez Walne Zebranie Delegatów (WZD). Wybranymi przez WZD są: 
Małgorzata Benc, Bogdan Biś, Roman Brudziński, Sławomir ciebiera, Ryszard Drabek, Marek 
Filapek, Zenon Fiuk, Adam Flakus, Jerzy Goiński, Zdzisław Goliszewski, Jarosław Grzesik, 
Urszula Grzonka, Mirosław Grzywa, Danuta Jemioło, Stanisław Kłysz, Dominik Kolorz, Grzegorz 
Kuźnicki, Justyna Latos, Joanna Lukosek, Kazimierz Mrozek, Piotr Nowak, Marek Ostrowski, 
Mieczysław Pietruch, Ireneusz Płocha, Jacek Rams, Kazimierz Siciński, Zbigniew Sobiesiek, 
Grzegorz Sułkowski, Jacek Szarek, Mirosław Truchan, Józefa Warchala i Elżbieta żuchowicz.

Delegaci wybrali także 7-osobową Regionalną Komisję Rewizyjną w składzie: Wojciech Bujak, 
Waldemar Lembowicz, Barbara Mentel, Jadwiga Nowak, Andrzej Raszek, Waldemar Sopata, 
Grzegorz Stasiak.

A delegatami Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” na Krajowe Zjazdy Delegatów w kaden-
cji 2010-2014 będą: Ryszard Baczyński, Piotr Bieniek, Bogdan Biś, Roman Brudziński, Adam Byzdra, 
Sławomir ciebiera, halina cierpiał, Andrzej ciok, Piotr czypionka, Ryszard Drabek, Krzysztof Duda, 
Zenon Fiuk, Jerzy Goiński, Zdzisław Goliszewski, Andrzej Grolik, henryk Grymel, Jarosław Grzesik, 
Bogusław hutek, Jan Jelonek, Danuta Jemioło, Marek Klementowski, Tomasz Klisz, Stanisław Kłysz, 
Damian Kochoń, Dominik Kolorz, Bogdan Koziński, Sławomir Kozłowski, Dariusz Kulpa, Ryszard 
Lach, Krzysztof Leśniowski, Joanna Lukosek, Lech Majchrzak, Ryszard Nadolski, henryk Nakoniecz-
ny, Lesław Ordon, Marek Ostrowski, Krzysztof Piętak, Jacek Rams, Marek Sak, Waldemar Sopata, 
Waldemar Stelmach, Jacek Szarek, Mirosław Truchan i Krzysztof Urban.

Sekcję Krajową Górnictwa Węgla Kamiennego, czyli górniczą „Solidarność”, reprezentuje 12 z 33 
członków Zarządu Regionu, 3 z 7 członków Regionalnej Komisji Rewizyjnej i aż 30 z 44 delegatów 
śląsko-dąbrowskiej „S” na Krajowy Zjazd Delegatów.

Nowe władze największego regionu

W „SOLIDaRNOŚCI” od 1980 
roku, kiedy zaczął pracę w Hu-
cie „Gliwice” na stanowisku to-
karza. W latach 1981-83 odbył 
służbę wojskową w VI Pomor-
skiej Dywizji Powietrzno-De-
santowej, w tym w siłach ONZ w 
Syrii. Po jej zakończeniu wrócił 
do pracy w hucie. W 1992 roku 
został wybrany na przewodni-
czącego Komisji Zakładowej. W 
maju 1995 roku został wybrany 
do Prezydium Zarządu Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego. Dwa lata 
później został Skarbnikiem ZR. 
Od 25 czerwca 2002 roku prze-
wodniczy śląsko-dąbrowskiej 
„Solidarności”.

Od 2002 roku jest członkiem 
Komisji Krajowej NSZZ „Soli-
darność”. Jest prezesem Zarzą-
du Fundacji na Rzecz Zdrowia 
Dzieci i młodzieży Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego im. Grze-
gorza Kolosy, wiceprzewodni-
czącym Wojewódzkiej Komisji 
Dialogu Społecznego w Kato-
wicach oraz członkiem Rady 
Ochrony Pracy przy Sejmie RP.

Laureat Nagrody im. Hali-
ny Krahelskiej za działania na 
rzecz poprawy bezpieczeństwa 
pracy. Wyróżniony Złotym me-
dalem Opiekuna miejsc Pamię-
ci Narodowej przyznawanym 
przez Komitet Ochrony Pamięci 
Walk i męczeństwa.

mieszka w Gliwicach. Z żoną 
Grażyną ma dwoje dorosłych 
dzieci - marcina i Sabinę. Inte-
resuje się sportem i muzyką.

- Skończyły się czasy, że partie 
polityczne manipulowały Związ-

kiem do swoich celów. To my mamy 
wykorzystywać partie do realizacji 
swoich celów, czyli poprawy wa-

runków pracy i płacy.
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Radę Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” w ka-
dencji 2010-2014 stworzą: Piotr Bienek, Roman Brudziński, henryk 
czerniak, Józef czyczerski, Andrzej Frankiewicz, Jerzy Gawęda, 
Adam Gawlik, Piotr Grzegorczyk, Jarosław Grzesik, Wojciech 
Ilnicki, Jan Jelonek, Dominik Kolorz, henryk Kowalski, Stanisław 
Kowalski, Dariusz Kucharewicz, Adam Kuś, Krzysztof Leśniowski, 
Edmund Myszka, Leszek Piskała, Paweł Podgórski, Leszek Radzi-
wiłł, Roman Rutkowski, Bogusław Szarek i Zdzisław Węckowski.

Komisja Rewizyjna SGiE będzie funkcjonować w składzie: Piotr czy-
pionka, Joanna Dróżdż, henryk Latarnik, Antoni Mojżesz, Krzysztof 
Słabolepszy.

  Oni pokierują Sekretariatem

„żelazny” kandydat 
przewodniczącym

NIEmaL 80 delegatów z całego 
kraju uczestniczyło w Kongresie 
SGiE, który odbył się 25 czerwca 
w multimedialnej Sali im. Lecha 
Kaczyńskiego na drugim piętrze 
siedziby śląsko-dąbrowskiej „S”. 
Głównym celem Kongresu był 
wybór władz na kolejną kadencję 
związkową. W Katowicach poja-
wili się również goście specjalni, 
szefowie innych struktur naj-
większego związku zawodowego 
w kraju: Janusz Śniadek (Komisja 
Krajowa), Piotr Duda (Region 
Śląsko-Dąbrowski), Marcin tyr-
na (Region Podbeskidzie), adam 
Ditmer (Sekretariat Przemysłu 
metalowego) i andrzej konecki 
(Sekretariat Przemysłu Chemicz-
nego).

Kongres otworzyła modlitwa 
i krótkie wystąpienie kapelana 
SGiE księdza prałata Bernarda 
Czerneckiego. Następnie zebrani 
obejrzeli zrealizowany z inicjaty-
wy Zarządu Regionu Śląsko-Dą-
browskiego „S” film „Prezydent 
ludzi pracy”, w którym przedsta-
wiono sylwetkę prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego - patrona sali gosz-
czącej delegatów.

DUDA: POPARCIE, ALE NIE BEZGRANICZNE
Piotr Duda nawiązał do tra-

gedii smoleńskiej i powiedział, 
że rozpoczynający nową kadencję 
rok 2010 miał wyglądać zupełnie 
inaczej. W swoim wystąpieniu 
szef śląsko-dąbrowskiej „S” opo-
wiedział się za Związkiem jako 
silną organizacją będącą poważ-
nym partnerem dla partii poli-
tycznych w zdecydowanej walce o 
interes pracowniczy. Odniósł się 
również do wsparcia politycznego 
udzielonego przez „Solidarność” 
prezesowi Prawa i Sprawiedli-
wości Jarosławowi Kaczyńskie-
mu w tegorocznych wyborach 
prezydenckich podkreślając, że 
poparcie to nie jest wieczne i bez-
warunkowe. Wyraził nadzieję, że 
Kaczyński tego poparcia nie utra-
ci, ale też zaznaczył, że związ-
kowcy „mają pamięć” i pamiętają 
rząd Prawa i Sprawiedliwości, 
który nie zawsze opowiadał się po 
stronie pracowników. Przewod-
niczący śląsko-dąbrowskiej „S” 
przypomniał fatalny wpływ wi-
ceministra gospodarki w rządzie 
PiS Pawła Poncyljusza na polskie 
górnictwo. Skutki jego błędnych 
decyzji górnicy i spółki węglowe 
odczuwają do dziś.

andrzej Konecki, przewod-
niczący chemicznej „S”, podzię-
kował SGiE za współpracę w 
ramach międzynarodowych or-

KAZIMIERZ GRAJCAREK znany w środowisku związkowym jako „żelazo” był żelaznym, bo 
jedynym kandydatem na przewodniczącego Rady Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ 
„Solidarność” w kadencji 2010-2014. Delegaci na sprawozdawczo-wyborczy VI Kongres SGiE 
niemal jednogłośnie zdecydowali, że to właśnie on pokieruje strukturą zrzeszającą górnicze 
i energetyczne sekcje branżowe Związku. Wybrali również 25-osobową Radę i 5-osobową 
Komisję Rewizyjną SGiE.

ganizacji związkowych EmCEF 
i ICEm, zwłaszcza za wspólną 
walkę o wstrzymanie realizacji 
unijnego Pakietu Klimatycznego 
w Polsce. Podkreślił, że to właś-
nie działania SGiE doprowadziły 
do zmiany tendencji w europej-
skim ruchu związkowym, który 
wcześniej zdecydowanie popierał 
unijne pomysły mogące doprowa-
dzić do likwidacji setek tysięcy 
miejsc pracy zarówno w sektorze 
wydobywczym, jak i w przemyśle 
chemicznym.

ODSTąPIć OD PAKIETU!
W dalszej części obrad delegaci 

udzielili absolutorium ustępującej 
Radzie SGiE, a następnie wybrali 
nowe władze Sekretariatu. Więk-
szością 76 głosów ważnych na 78 
głosujących przewodniczącym 
Rady w kadencji 2010-2014 został 
jej dotychczasowy szef Kazimierz 
Grajcarek.

Kongres SGiE podjął uchwałę, 
w której zobowiązał swoich przed-
stawicieli w Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność” do wypra-
cowania jednolitego stanowiska 
Związku wobec polskiego rządu. 
„S” będzie się w nim domagać od-
stąpienia od realizacji unijnego Pa-

kietu Klimatycznego w Polsce.
W innym stanowisku zobowią-

zano polskich eurodeputowanych 
do podjęcia wszelkich działań w 
celu odrzucenia w Parlamencie 
Europejskim dyrektywy IED. Wej-
ście w życie tego nowego unijnego 
pomysłu na ograniczenie emisji 
przemysłowych grozi likwidacją 
setek tysięcy miejsc pracy w całej 
Unii. Jak podkreślili związkowcy, 
dyrektywa IED uderzyłaby nie tyl-
ko w sektor paliwowo-energetycz-
ny, ale również w przemysł ciężki, 
budowlany, transportowy itp.

Unijnych pomysłów na walkę 
z rzekomym wpływem człowieka 
na zmiany klimatyczne dotyczy 
też przyjęty przez Kongres apel. 
Delegaci wezwali wszystkich 

Kazimierz Grajcarek ma 58 lat. 
Pracę zawodową rozpoczynał 
w Zakładach Przemysłu Włó-
kienniczego „Bielska Dzianina” 
w Bielsku-Białej jako ślusarz-
mechanik. W 1979 r. związał 
się zawodowo z kopalnią węgla 
kamiennego „Silesia” w Cze-
chowicach-Dziedzicach, jako 
górnik - ratownik górniczy. Był 
założycielem w 1980 r. „Soli-
darności” KWK „Silesia”, za 
co został internowany w 1982 
r. W sierpniu 1988 r. zostaje 
przywódcą strajku na kopalni.

Od 1989 r. do 1992 r. jest wi-
ceprzewodniczącym Zarządu 
Regionu Podbeskidzia NSZZ 
„S” ds. przestrzegania prawa 
i praworządności.  Od 1993 r. 
do 1998 r. wiceprzewodniczą-
cy Sekcji Krajowej Górnictwa 
Węgla kamiennego NSZZ „S”, 
zaś od 1998 r. do chwili obec-
nej - przewodniczący Sekreta-
riatu Górnictwa i Energetyki 
NSZZ „Solidarność”. W kaden-
cji 1992-1995 był członkiem 
Krajowej Komisji Rewizyjnej 
NSZZ „S”. Jest członkiem Ko-
misji Krajowej oraz delegatem 
na Krajowy Zjazd Delegatów.

 
mieszka w Bielsku-Białej, 

ma dwoje dorosłych dzieci i 
dwoje wnuków. Wprawdzie 
- jak sam mówi - nie ma zbyt 
wiele czasu na hobby, jednak 
jego pasją jest muzyka: ope-
rowa, poważna i góralska. W 
młodości trenował boks, dziś 
preferuje inny formy sportu i 
rekreacji - jazdę na rowerze i 
turystykę pieszą.

Najważniejszy cel na najbliż-
sze cztery lata jest taki sam 

jak w poprzednich kadencjach 
- dbać o dobro pracowników. 
Program konkretnych działań 

tak naprawdę pisze nam życie. 
Musimy być bardzo elastyczni, 
współpracować z pracodawca-

mi i politykami, aby ten zasadni-
czy cel realizować.

Kazimierz Grajcarek

przedstawicieli „Solidarności” w 
światowych i europejskich struk-
turach związkowych o wyrażanie 
negatywnej opinii wobec Pakie-
tu Klimatycznego. Zwrócono się 
również do pracodawców o po-
moc, bo obciążenia wynikające z 
Pakietu doprowadzą do szybkiego 
upadku ich przedsiębiorstw, któ-
re nie wytrzymają konkurencji z 
firmami pozaunijnymi.

marek Jurkowski

Pakiet 
klimatyczno-energetyczny 

w obecnym kształcie 
poważnie zagraża  

polskim firmom, a przez 
to miejscom pracy. 

PODCZAS KONGRESU Wy-
RóżNIENIA Z RąK NOWE-
GO-STAREGO SZEfA SGIE 
KAZIMIERZA GRAJCARKA 
(PIERWSZy Z LEWEJ) ODE-
BRALI SZCZEGóLNIE ZASłU-
żENI DLA ZWIąZKU, WŚRóD 
NICH POWSZECHNIE LUBIA-
Ny KAPELAN SGIE KSIąDZ 
PRAłAT BERNARD CZER-
NECKI (DRUGI Z PRAWEJ). 
(fOT. MAREK JURKOWSKI, 
SG)
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pomagamy

- JEST kilkanaście miejsc w Polsce, 
które wymagają szczególnej opie-
ki. Bieruń należy do takich miejsc 
– stwierdził premier Donald Tusk, 
podczas niedawnej wizyty w gmi-
nie dotkniętej powodzią. Spotka-
nie szefa rządu z mieszkańcami 
miało miejsce jeszcze podczas 
kampanii prezydenckiej. 

POMAGAJą ZWYKLI LUDZIE
- W trakcie powodzi władza 

obiecywała nam złote góry, a jak 
woda spłynęła to zrobiła się cisza. 
Teraz nie ma gdzie szukać pomo-
cy - mówi rozgoryczona Jolanta 
Kostyra z Bijasowic, dzielnicy Bie-
runia, gdzie woda spowodowała 
największe spustoszenie. Pani Jo-
lanta nie ukrywa rozczarowania, 
bo wprawdzie jej dom ucierpiał 
częściowo (woda zalała jedynie 
piwnicę), ale i tak wyrządziła nie-
małe straty. Nowy kocioł CO nada-
je się praktycznie do wyrzucenia. 
W mOPSie usłyszała, że nie dosta-
nie żadnego wsparcie finansowe-
go, bo jej straty są niewielkie?!

- Pomoc nadchodzi od zwy-
kłych ludzi, nie od Państwa i 
gminy. U nas w Bijasowicach tyl-
ko dwie dziewczyny, małgorzata 
Watoła i Bożena Bartosz, ofiaro-
wały ludziom więcej pomocy niż 
wszystkie instytucje razem wzię-
te. O małgosi mówią - Strażnik 
Teksasu. Załatwia wszystko co 
możliwe środki czystości a nawet 
sprzęt aGD i kolonie dla dzieci. 
Jedyna pomoc ze strony gminy: 
wywożą gruz - wylicza Jolanta 
Kostyra.

Jej kuzynka Dorota Dziura z 
pobliskiego Chełma Śląskiego po 
cichu liczy jednak, że dostanie 
obiecane przez rząd 100 tysięcy 
złotych. Inaczej nie będzie mia-
ła za co zrobić remontu, bo dom 
nie był ubezpieczony. I pomyśleć, 
że będzie to remont po remoncie. 
Przez ostatnie cztery lata każdą 
wolną złotówkę odkładali z mę-
żem na remont rodzinnego domu, 

każda wolna chwila wykorzysty-
wana była do prac remontowych. 
Woda potopiła ich marzenia. 

- mieliśmy się do niego na 
nowo wprowadzać, do skończenia 
pozostała nam tylko łazienka - 
wspomina przez łzy pani Dorota.

Jeśli dostaną obiecane pienią-
dze będzie to zaledwie skrawek 
potrzeb, ale jakże niezbędny, żeby 
mieć dach nad głową, bo po po-
wodzi słowo „dom” nabrał zupeł-
nie nowych wartości.

I tak jak jej kuzynka, do tej 
pory pomoc otrzymała jedynie 
od zwykłych ludzi. Koledzy męża, 
ze stacji ratowniczej na „Piaście” 
pomagają im skuwać tynki i wy-
lewki. Każda jedna firma wzięła-
by za to kilka, a może kilkanaście 
tysięcy złotych. 

URZęDNIcZA NIEMOc
Najgorsza jak mówią powo-

dzianie z Bierunia i okolic jest 
niemoc aparatu urzędniczego. 

- O wszystko trzeba się pytać, 
dzwonić. Brakuje nam podstawo-
wych informacji - co i jak. 

W Bieruniu widać najlepiej 
na jak kruchym fundamencie 
stoi Państwo i jego jednostki or-
ganizacyjne. aparat urzędniczy 
o ile poradził sobie z żywiołem, 
okazuje się bezradny wobec prob-
lemów codzienności życia powo-
dzian. Niezbędnym warunkiem 
do otrzymania przez poszkodo-
wanych w powodzi zasiłku jest 
wycena rzeczoznawcy, a tychże 
specjalistów brakuje. Kilka tygo-
dni temu wojewoda śląski został 
zmuszony do tego, by zaapelować 
do rzeczoznawców o pomoc przy 
szacowaniu strat. Z braku laku 
pomoc Państwa może przyjść za 
kilka miesięcy. a żyć gdzieś trze-
ba.

arkadiusz Siembach z rodzica-
mi mieszka w zrujnowanym wodą 
domu. Śpią, dosłownie, na klepi-
sku. Czekają z niecierpliwością na 
pieniądze od Państwa i ubezpie-

czyciela. Firma budowlana wyli-
czyła im, że remont tylko jednego 
z pomieszczeń kosztować będzie 
okrągłą sumę 12 tysięcy złotych, 
nie licząc zakupu mebli i sprzętu 
domowego. W ich domu woda nie 
oszczędziła niczego. Kiedy sztur-
mowała ich posesję, oni przeno-
sili sprzęt aGD na piętro. Chwilę 
później okazało się, że ich wysiłek 
poszedł na marne, bo woda wdar-
ła się nie tylko na parter, ale i na 
piętro. musieli ewakuować się zo-
stawiając cały swój dorobek. 

Okolice ulicy Korfantego w 
Bieruniu były w te tragiczne ma-
jowe dni, jednym, wielkim akwe-
nem. Niektóre domy można było 
zlokalizować jedynie po wystają-
cych z wody kominach. 

Pan arek wciąż nie może po-
jąć jak tak wielkiego spustoszenia 
mogła dokonać niewielka Go-
stynka, potok, który w Bieruniu 
wpada do Wisły.  

Obszar od Bijasowic po Bieruń 
to najniższy teren na Górnym Ślą-
sku. Domy stoją miejscami 4 me-
try niżej niż wały na Wiśle. miesz-
kańcy gminy mają świadomość, 
że taka powódź, jak ta ostatnia 
wkrótce może się powtórzyć. 

- Oświęcim przez ostatnie lata 
podniósł wały na Wiśle i mamy 
tego efekt: woda spłynęła do Bie-
runia. Co w tym czasie robiły na-
sze władze samorządowe? - zasta-
nawia się Pan arek. 

WINNA KOPALNIA?
Władze dają do zrozumienia, 

że przyczyną nieszczęść jest po-
bliska kopalnia „Piast”, której 
eksploatacja górnicza powoduje 
osiadanie terenu, miejscami na-
wet do 7 metrów. 

- Gdyby kopalnie (mowa też 
o pobliskim „Ziemowicie”) zro-
biły to, do czego są zobligowane, 
do tej tragedii może by nie doszło 
- sugerował tuż po powodzi bur-
mistrz Bierunia Ludwik Jagoda. 
Z czasem jednak zaczął się deli-

Krajobraz 
po powodzi

Bieruń otoczony jest przez Wisłę, Gostynkę i Przemszę. Kiedy osiągają stan alarmowy może 
być niebezpiecznie. Jednak do 17 maja tego roku nikt tu nie wiedział jak niebezpieczna po-
trafi być duża woda. W mgnieniu oka trzeba było ewakuować kilka tysięcy osób.

katnie wycofywać z oskarżeń.
- Kataklizm, jaki spotkał Bie-

ruń, nie był w żadnym stopniu za-
winiony przez działalność górniczą 
KW Sa. Na tamtym terenie głów-
nym powodem zalania dzielnicy 
Bierunia było przerwanie wałów na 
dopływie Wisły – Gostynce. Fakt, 
iż woda skumulowała się akurat 
na terenie poeksploatacyjnym był 
w tym przypadku korzystny, gdyż 
ograniczył zasięg kataklizmu. 

Wśród powodzian wielu to 
byli lub obecni pracownicy miej-
scowego „Piasta”. Nikt z nich nie 
oskarża kopalni. Chcą za to syste-
mowych działań ze strony gminy.

Na zalanych terenach część 
domów nadaje się do rozbiórki. 
Gmina wydała decyzję w stosun-
ku do 4 budynków mieszkalnych, 
reszta mimo, że leży, co teraz jest 
pewne, w centrum zagrożeń po-
wodziowych nie została zakwali-
fikowana do rozbiórki.

- I co gorsze, nikt nam zagwa-
rantuje, że taka sytuacja się nie 
powtórzy. Włożymy pieniądze w 
remont, a na przyszłą wiosnę znów 
nas woda zaleje - mówi Eugeniusz 
Pastuszka. Nie ukrywa, że chętnie 
by się wyprowadził w inne, bez-

pieczne miejsce, gdyby tylko gmi-
na udzieliła mu wsparcia. Nie chce 
ponownie przeżywać gehenny po-
wodziowej, kiedy po jego podwór-
ku pływały padnięte zwierzęta i 
co tylko można sobie wyobrazić, 
bo Gostynka to raczej ściek, a nie 
potok, do którego 7 gmin spuszcza 
zanieczyszczenia.

Problem oczywiście jest zło-
żony, bo kasa gminy nie pozwala 
na tak wielki exodus mieszkań-
ców. No, ale w końcu premier 
Tusk obiecał kompleksową po-
moc. Inna rzecz, że niektórym 
ludziom, zwłaszcza starszym 
trudno sobie wyobrazić wypro-
wadzkę. Kazimierz Siembach, 
emerytowany górnik z mozołem 
odbudowuje swój przydomowy 
warsztat. Woda potopiła wszyst-
ko: pilarki, heblarki, wiertarki, 
piły. Pan ... krok po kroku dopro-
wadza do użytku każde urządze-
nie. Właśnie kończy pracę przy 
maszynie do szycia „Łucznik”. 
Jeszcze tylko jedna śrubka. Jest, 
działa! Na jego twarzy pojawił się 
uśmiech i nadzieja na normalne, 
spokojne życie.

Jakub michalski

Mówi Mariusz Śliwiński, wiceprzewodni-
czący „Solidarności” w KWK „Piast”

- Od samego początku pomagaliśmy poszkodowanym w powodzi. Przy 
wsparciu kopalni przekazaliśmy ludziom ubrania robocze, środki czy-
stości, wodę. Wspólnie z kopalnią zorganizowaliśmy specjalny pociąg, 
który dowoził ludzi do pracy, bo mosty drogowe były zamknięte. Z po-
ciągu korzystali nie tylko górnicy, ale wszyscy  mieszkańcy regionu. W 
dalszej kolejności chcemy przekazać poszkodowanym pracownikom 
kopalni zapomogi pieniężne. Każdy przypadek będzie oceniany indy-
widualnie. Komisja socjalna zdecyduje o wysokości zapomogi.

bieRuń
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W trakcie powodzi władza obiecywała 
nam złote góry, a jak woda spłynęła to 
zrobiła się cisza. Teraz nie ma gdzie 

szukać pomocy - mówi Jolanta Kostyra.

Mieliśmy się do niego na nowo 
wprowadzać, do skończenia pozo-

stała nam tylko łazienka - wspomina 
Dorota Dziura.
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Grajewski. Wcześniej obiecywał 
świetne walki, wielkie gale bok-
serskie w Polsce z moim udzia-
łem, tymczasem rzeczywistość 
okazała się zupełnie inna. Błędy 
organizacyjne, które wtedy po-
pełniał pan Grajewski, szkodziły 
dobremu imieniu ludzi pracują-
cych ze mną, którym naprawdę 
zależało, żeby walka się odbyła. 
Nie mogłem jednak ich narażać 
na szwank. Musiałem się wyco-
fać.

SG: - A w jakiej sytuacji jesteś 
na dzień dzisiejszy?

DJ: - Po gali w Spodku Polsat 
się obraził i przestał pokazywać 
moje walki, choć wcześniej infor-
mowaliśmy tę telewizję o błędach 
organizacyjnych popełnianych 
przez pana Grajewskiego i o tym, 
że moje wyjście na ring jest zagro-
żone. Pan Grajewski nie dotrzy-
mywał słowa już wcześniej, przy 
okazji gali w Łodzi, gdzie również 
były niedociągnięcia. Potem zaczął 
publicznie wypowiadać fałszy-
we oskarżenia wobec mnie i miał 
pretensje do wszystkich ludzi czy 
firm związanych ze mną, oskar-
żał „Solidarność” o niestworzone 
rzeczy… Ja byłem pewien swego i 
na każdy z jego argumentów mia-
łem stosowny dokument potwier-
dzający moje racje. Ostatecznie 
rozwiązaliśmy naszą umowę, bo 
pan Grajewski sam zdawał sobie 
sprawę, że wielokrotnie nie do-
trzymywał jej warunków. Chciał-
bym przy tej okazji podziękować 
wszystkim tym, którzy byli wtedy 
ze mną i są nadal „na dobre i na 
złe”, zwłaszcza ludziom ze związ-

ku zawodowego „Solidarność”, bo 
to dzięki nim w dużej mierze odna-
lazłem się w tamtej trudnej sytua-
cji. Zapewniono mi solidną opiekę 
prawną, dzięki czemu wyszedłem 
wreszcie z całego tego galimatia-
su. Relacje promotorów i pięścia-
rzy przypominają trochę relacje 
pracodawca-pracownik. Kiedy 
zacząłem upominać się o swoje 
prawa, spotkałem się z masą fał-
szywych oskarżeń ze strony pana 
Grajewskiego. Pracownika w ta-
kich sytuacjach bronią tak silne 
organizacje związkowe jak „Soli-
darność”, a pięściarz na ogół musi 
radzić sobie sam. Tak na margi-
nesie: wyjaśniłem sobie również 
wszystkie sporne sprawy z panem 
Wasilewskim, który przyznał się 
do popełnionych przez siebie błę-
dów i wycofał wspomniane przeze 
mnie pozwy. Ponownie nawiąza-
liśmy współpracę.

SG: - Kiedy zatem możemy 
oczekiwać Twojego pojedyn-
ku z przeciwnikiem na naj-
wyższym poziomie?

DJ: - To nie zależy tylko ode mnie. 
Wszystko jest kwestią możliwo-
ści finansowych promotora. Jeśli 
się ma duże pieniądze - można 
ściągnąć każdego. Dużo dały mi 
ostatnie pojedynki z Ionutem Ilie i 
Turgayem Uzunem, teraz oczeku-
ję pojedynku zakontraktowanego 
na 12 rund, który powinien odbyć 
się jesienią.

SG: - Dziękuję za rozmowę.

rozmawiał: MJ

SoliDArność GórniczA: 
- Dlaczego podczas marcowej 
gali w Spodku nie zobaczyli-
śmy w ringu Damiana Jona-
ka, którego walkę, jak zwykle 
na śląsku, chciało obejrzeć 
wielu fanów boksu, w tym 
członków „Solidarności”?

Damian Jonak: - Zacznijmy od 
tego, że nie miałem podpisanej 
żadnej umowy na walkę podczas 
gali, więc zgodnie z prawem mo-
głem się wycofać w każdej chwili. 
W tamtym czasie moja sytuacja 
mocno się skomplikowała, bo 
równolegle do treningów mu-
siałem zajmować się sprawą po-
zwów jakie skierował przeciw-
ko mnie mój były promotor pan 
Wasilewski. Życia nie ułatwiał mi 
też ówczesny promotor Andrzej 

Jonak: Odnalazłem się dzięki „S”

PO RAZ trzynasty w giszowieckim Domu Kultury gościli „szkaciorze”, którzy rywalizo-
wali o Puchar Przewodniczącego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidar-
ność”. W tegorocznej edycji do walki o trofeum przystąpiło 312 zawodników.

W KLaSyFIKaCJI indywidualnej mi-
strzem Polski został artur Sobczuk z klu-
bu Nadwiślan Góra, wicemistrzem Jan 
maroński z KS Barbara Chorzów, a drugim 
wicemistrzem Erwin Pypłacz z klubu Grin 
Siemianowice Śląskie.

W klasyfikacji drużynowej pierwsze 
miejsce zdobył Nadwiślan Góra, drugie 
miejsce SK amicus KWK „Staszic”, a miej-
sce trzecie - KWK „Pokój” Ruda Śląska.

red.

Giszowieckie „szkatowanie”

CZŁONKOWIE Koła Emerytów i Ren-
cistów NSZZ „Solidarność” przy KWK 
„Wujek” powrócili niedawno z udanej 
wyprawy nad Bałtyk. W słonecznej au-
rze 50-osobowa grupa spędziła dwuty-
godniowy pobyt w Łazach. Na miejscu 
czekało na nią wiele atrakcji, m.in. wie-
czorki taneczne, spływy kajakowe, poło-

wy dorsza. Przy okazji pobytu emeryci 
odwiedzili grób na koszalińskim cmen-
tarzu Jana Stawińskiego, górnika z ko-
palni „Wujek” zamordowanego podczas 
strajku w 1981 r. W drodze powrotnej 
emeryci odwiedzili Sanktuarium matki 
Bożej Bolesnej w Licheniu.

- To nie koniec atrakcji turystycznych 

jakie przygotowaliśmy dla swoich człon-
ków.  Planujemy jeszcze pobyty w Rogo-
wie, Bochni i Białym Dunajcu - wylicza Ry-
szard Doroba, przewodniczący koła, które 
organizując wyjazdy korzysta ze wsparcia 
Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Jm

Aktywni emeryci

SZEROKIM ECHEM ODBIłA 
SIĘ WŚRóD KIBICóW MAR-
COWA DECyZJA DAMIANA 
JONAKA, KTóRy W OSTAT-

NIEJ CHWILI ZREZyGNO-
WAł Z WALKI PODCZAS 

GALI W KATOWICKIM 
SPODKU. KIEDy EMOCJE 

OPADły SPyTALIŚMy PIĘŚ-
CIARZA Z „SOLIDARNO-

ŚCI” O POWODy TAMTEJ 
DECyZJI, POZNALIŚMy 

RóWNIEż PLANy ZDOByW-
Cy TyTUłóW MISTRZOW-

SKICH PIĘŚCIARSKICH 
fEDERACJI WBC I IBC NA 

NAJBLIżSZą PRZySZłOŚć. 
(fOT. MAREK JURKOWSKI, 

SG)

wuJek
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