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upamiętniającymi górnicze strajki z 1988 roku. Pamięć o 
uczestnikach protestów, które przyczyniły się do demontażu 
systemu komunistycznego w Polsce i Europie Środkowo-
Wschodniej, uczczono specjalną sesją Walnego Zebrania 
Delegatów górniczej „Solidarności”.
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Niemal 200 tysięcy osób uczestniczyło w zorganizowanych przez Międzyzwiązkowy Krajowy Komitet Protesta-
cyjno-Strajkowy Ogólnopolskich Dniach Protestu przeciwko społeczno-gospodarczej polityce rządu. Ich finałem 
był największy - a zarazem najspokojniejszy - od lat przemarsz demonstrantów ulicami Warszawy. Górnicy – jak 
zwykle – nie zawiedli.
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Piotr Duda dziękuje za dni protestu

Naszemu koledze 
Andrzejowi Dudysowi

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

MATKI 
składa komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” 

Zakładu Remontowo-Produkcyjnego

Polska na węglu będzie stać?

Wszystkim,
którzy w tak bolesnych dla mnie chwilach dzielili ze mną i moją rodziną 

smutek i żal, okazali wiele serca i życzliwości oraz uczestniczyli 
we Mszy św. i ceremonii pogrzebowej 

OJCA
serdeczne podziękowania składa Dariusz Kulpa z Rodziną 

W SOBOTę 14 września blisko 200 ty-
sięcy związkowców przemaszerowało w 
pokojowej demonstracji ulicami Warsza-
wy. Serce mi się radowało, że wreszcie 
Polacy się przebudzili. Skoro nie ma w 
Polsce autentycznego dialogu społecz-
nego, pozostaje nam jedynie ulica. dla-
tego przyjechaliśmy wykrzyczeć nasz 
sprzeciw wobec antypracowniczych, 
antyspołecznych i antydemokratycz-
nych posunięć rządu. 

W imieniu komisji krajowej „Solidar-
ności” chcę podziękować organizatorom, 
związkowcom i wszystkim uczestnikom 

manifestacji. To dzięki Wam cała cztero-
dniowa akcja przebiegała tak sprawnie, 
bezpiecznie i imponująco. Pokazaliśmy, 
że potrafimy być solidarni i zorganizo-
wani. Serdecznie Wam za to dziękuję. 

dziękuję poszczególnym regionom 
i branżom naszego Związku. Wzięliście 
na siebie ogromną część przygotowań. 
Szczególnie, jeśli chodzi o organizację 
wyjazdów, wynajem autokarów, pocią-
gów, zapewnienie aprowizacji i opieki. 

Szczególne i serdecznie podzięko-
wania należą się związkowcom, którzy 
spędzili kilka dni w miasteczku namio-

towym przed Sejmem. Pogoda Was nie 
rozpieszczała, ale to Was nie zniechę-
ciło. Bardzo dziękuję również wszyst-
kim służbom zaplecza technicznego 
miasteczka namiotowego, które przez 
cały czas zaopatrywały mieszkańców w 
posiłki, wodę, dbały o kwestie sanitar-
ne, sprawowały ochronę. Wszystkie ko-
mentarze opisujące życie pod namiota-
mi były zgodne – doskonała organizacja. 
I to jest prawda.

dziękuję mieszkańcom Warszawy 
za życzliwość, wsparcie i udział. Na 
każdym kroku spotykaliśmy się dobrym 

przyjęciem i wyrozumiałością dla utrud-
nień, jakie w czasie takich akcji są na-
turalne. 

dziękuję związkowym służbom po-
rządkowym. To dzięki dyscyplinie, Wa-
szemu profesjonalizmowi i opanowaniu 
nikt dzisiaj nie powie złego słowa o de-
monstracji. Była taka, jak być powinna, 
czyli bezpieczna, przyjazna i pokojowa.

dziękuję policjantom, służbom miej-
skim i wszystkim osobom, z którymi 
współpracowaliśmy przy organizacji i 
przebiegu protestu. Oby zawsze nasza 
współpraca przy tego typu wydarze-
niach przebiegała tak wzorcowo, jak w 
tym przypadku. 

Na koniec dziękuję moim najbliż-
szym współpracownikom i pracowni-
kom komisji krajowej. Wiem, że razem 
możemy wszystko. To nie jest koniec. 
To dopiero początek naszej drogi, ale… 
i tak wygramy! 

Piotr Duda

W KOPALNIACh Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej zakończył się etap instalacji 
podziemnych ubikacji, czyli tzw. toi-toi-
ów. Sukcesem tym, o jakże społecznym 
wymiarze, zarząd spółki postanowił się 
pochwalić w gazetce zakładowej, bo 
- jak czytamy - nie było to łatwe zadania. 
Trzeba  było bowiem przejść przez całą 
biurokratyczną procedurę. No cóż, tak to 
czasem bywa, kiedy ktoś (czytaj: zarząd 
spółki) zabiera się do realizacji polityki 
socjalnej od dupy strony. 

Premier Donald Tusk serwował na niedawnych Targach Górniczych frazesy o tym, że polska gospodarka nadal 
będzie stała na węglu, podczas gdy polityka jego rządu zmierza do tego, by węgla polskiego się pozbyć.

buje, to nie wie jaka jest skala potrzeb. Nie 
wie, bo powoli traci kontrolę nad systemem 
energetycznym tego kraju, w dużej już mie-
rze zależnym od kapitału zagranicznego. Ale 
nawet jego spółki zależne jak PGE uciekają od 

„Polska gospodarka i polska energia, tak jak 
kiedyś stała na węglu, nadal będzie stała na węglu 
- w sposób nowocześniejszy, bardziej przyjazny 
środowisku, ale z całą pewnością to dla nas bę-
dzie przez długie, długie lata główną szansą” - za-
deklarował premier w Katowicach premier Tusk.

Pytanie jednak czy ktoś zapoznał szefa 
rządu z obecną sytuacją polskiego górnictwa. 
Pewnie nie, bo kto miałby go o tym poinfor-
mować, jeśli w jego rządzie nikt nie ma wiedzy 
na ten temat. Dowód? Resort gospodarki zle-
cił audyt polskiego górnictwa firmie doradczej 
Roland Berger (pewnie za grube miliony). Na 
jednej z ostatnich konferencji Maciej Kaliski, 
dyrektor departamentu górnictwa resortu go-
spodarki, stwierdził, iż musimy do końca roku 
poddać weryfikacji Politykę energetyczną. Co 
to oznacza? A to, że rząd polski sam nie wie, 
czy potrzebuje węgla czy nie? A jeśli potrze-

inwestycji węglowych, czego najlepszym przy-
kładem jest skandaliczna sprawa wokół elek-
trowni Opole II.

Tragiczną sytuację polskiego górnictwa naj-
lepiej obrazuje sytuacja Kompanii Węglowej, 
która straciła właśnie prezesa. Na zwałach leży 
ok. 6 mln ton węgla, na które nie ma chętnych. 
Spółka jest w bardzo trudnej sytuacji - na pierw-
sze półrocze miała 100 mln zł strat, ma gigan-
tyczne problemy z płynnością finansową – płaci 
kontrahentom po 120 dniach. Brak płynności 
sprawia, że firma nie ma szans na jakiekolwiek 
kredyty inwestycyjne, zwłaszcza w obecnych, 
trudnych czasach. 

Niestety, w przemówieniu premiera nie było 
ani jednego słowa, które uwiarygodniałoby jego 
deklaracje. Oby nie było w końcu tak, że Polska 
będzie stała na węglu, ale nie na swoim tylko im-
portowanym…

WiDZiAne Z PeRSPektyWy

Wrześniowe dni protestu, a szczególnie sobotnia demonstracja w Warszawie była wielkim naszym 
sukcesem i sukcesem całego polskiego ruchu związkowego. Potwierdziło się, że umiemy być solidarni 
w obronie sprawach najważniejszych. Teza, że jedynym sukcesem rządów Donalda Tuska jest zjedno-
czenie polskich związków zawodowych - stała się faktem. 

W ludziach 
odżyła 
Solidarność
ZA NAMI Ogólnopolskie dni Protestu. 
Czas więc na pierwsze podsumowa-
nia. W odczuciu moim, jak i pewnie 
większości z Was wspólna akcja 
trzech central związkowych odniosła 
wielki sukces, tak pod względem or-
ganizacyjnym, jak  i merytorycznym. 
Związki zawodowe udowodniły, że 
mają zdolność mobilizacji społeczeń-
stwa, że potrafią rozpoznać i wyar-
tykułować najważniejsze problemy 
Polaków.  

Będąc uczestnikiem tej wielkiej 
manifestacji odniosłem wrażenie, że w 
ludziach wreszcie odżył duch „Solidar-
ności” - zarówno tej pisanej przez wiel-
kie, jak i przez małe „s”. Wreszcie ludzie 
chcą walczyć o swoje prawa i interesy i 
są do tej walki zdeterminowani. 

dzięki aktywności 200 tys. 
uczestników manifestacji przenieśli-
śmy na cztery dni Polskę i Warszawę 
do normalnej, demokratycznej Euro-
py, gdzie rola związków zawodowych 
w życiu społecznym i politycznym 
jest dużo większa.

Być może byłoby nas dużo więcej 
w Warszawie, gdyby większa ilość 
polskich pracowników zrzeszona była 
w związkach zawodowych. Warto 
bowiem w tym miejscu zauważyć, że 
wielu pracodawców utrudnia, bądź 
wręcz uniemożliwia powstawanie w 
ich firmach związków zawodowych. 
Obawiają się w nich również zrzeszać 
pracownicy zatrudnieni na umowach 
na czas określony i umowach śmiecio-
wych. Zatrudnieni tymczasowo stano-
wią w Polsce 27 proc. pracujących. To 
najwięcej w całej Unii Europejskiej!

Co ważne, mimo niemal histerycz-
nej nagonki skierowanej przeciw związ-
kom zawodowym w Polsce (publikacje 
na temat rzekomo uprzywilejowanej 
pozycji liderów związkowych), zdecy-
dowana większość Polaków pozytyw-
nie oceniła związkowy protest, czego 
potwierdzeniem były prezentowane 
sondaże. Nawet „Gazeta Wyborcza”, 
nieprzejednana dotychczas w krytyko-
waniu związkowców i przedstawianiu 
demonstracji, jako walki o polityczną 
karierę Piotra dudy, opublikowała ko-
mentarz, którego przesłaniem było, by 
patrzeć na protesty jako wyraz troski o 
realnie pogarszające się warunki pracy! 
Jeśli coś takiego można było prze-
czytać w tej gazecie, to znaczy, że w 
Polsce sytuacja zwykłego pracownika 
jest naprawdę dramatyczna i protest 
związkowy nie był „hucpą polityczną”, 
jak przekonywali niektórzy politycy rzą-
dzącego obozu.

Sukces Ogólnopolskich dni 
Protestu, to w dużej mierze zasługa 
związkowców górniczej „Solidarno-
ści”. To w dużej mierze na nas spo-
czął wysiłek organizacyjny związany 
z przygotowaniem, prowadzeniem 
i ochroną manifestacji. Za to należą 
się wszystkim, którzy się do tego 
przyczynili olbrzymie, gorące podzię-
kowania.
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Nie dla antyspołecznej polityki!
WARSZAWA Ogólnopolskie Dni Protestu

NIeMal 200 tysięcy osób uczestniczyło w zorganizowanych przez Międzyzwiązkowy Krajowy Komitet Protestacyjno-Straj-
kowy Ogólnopolskich Dniach Protestu przeciwko społeczno-gospodarczej polityce rządu. Ich finałem był największy - a za-
razem najspokojniejszy - od lat przemarsz demonstrantów ulicami Warszawy. Związkowcy wezwali do zbiórki podpisów pod 
wnioskiem o samorozwiązanie Sejmu.

WarszaWski protest okazał 
się spektakularnym wyrażeniem 
sprzeciwu wobec polityki gabine-
tu premiera Donalda Tuska przez 
rozmaite środowiska. Oprócz pra-
cowników zrzeszonych w trzech 
największych centralach związko-
wych - NSZZ „Solidarność”, Ogól-
nopolskim Porozumieniu Związ-
ków Zawodowych (OPZZ) i Forum 
Związków Zawodowych - wzięli w 
nim udział zwolennicy zmian w 
ustawie o referendach krajowych, 
przedstawiciele środowisk narodo-
wo-katolickich, członkowie klubów 
Gazety Polskiej, słuchacze Radia 
Maryja, emeryci i bezrobotni. Na 
uwagę zasługuje fakt, że porządku 
pilnowali sami związkowcy, głów-
nie z Regionu Śląsko-Dąbrowskie-
go NSZZ „S”, a większych incyden-
tów nie odnotowano.

Podstawowe postulaty, z któ-
rymi protestujący wyszli na ulice 
Warszawy, to wycofanie się rządu 
z niekorzystnych dla pracowników 
zmian w Kodeksie pracy (wprowa-
dzających 12-miesięczne okresy 
rozliczeniowe czasu pracy i ela-
styczny czas pracy) oraz polityczna 
zgoda na zmiany w ustawie o refe-
rendach krajowych. Odnosząc się 
do drugiego z wymienionych po-
stulatów strona społeczna podkre-
śla, że od 1989 roku nie przepro-
wadzono ani jednego referendum 
ogólnokrajowego z inicjatywy oby-
wateli, a kolejne tysiące i miliony 
podpisów Polaków pod wnioskami 
referendalnymi trafiają do sejmo-
wej niszczarki po ich odrzuceniu 
przez Sejm.

Konflikt środowisk broniących 
praw pracowniczych i rządu, który 
nie bierze pod uwagę argumentów 
drugiej strony, prowadząc - zda-
niem związkowców - tzw. dialog 
pozorowany, narastał od dłuż-
szego czasu. Pod koniec czerwca 
trzy centrale opuściły Komisję 
Trójstronną do spraw Społecz-
no-Gospodarczych, tworząc Mię-
dzyzwiązkowy Krajowy Komitet 
Protestacyjno-Strajkowy, który 
podtrzymał sprzeciw strony spo-
łecznej wobec forsowanych przez 
rząd zmian w Kodeksie pracy, a 
dodatkowo zażądał ustąpienia mi-
nistra pracy i polityki społecznej 
Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Odrzucenie przez rządzącą 
większość podpisanego przez po-
nad 2,5 miliona Polaków wniosku 
o przeprowadzenie referendum w 
sprawie podniesienia wieku eme-
rytalnego, wprowadzenie wbrew 
woli setek tysięcy rodziców obo-
wiązku szkolnego dla sześcio-
latków czy próba wprowadzenia 
ograniczającej wolność w Inter-
necie umowy międzynarodowej 
ACTA sprawiły, że wśród przeciw-
ników polityki prowadzonej przez 
Platformę Obywatelską i Polskie 

Stronnictwo Ludowe znalazły się 
środowiska reprezentujące całe 
spektrum społeczne, a sobotnia 
manifestacja nabrała charakteru 
ogólnonarodowego.

Protestujący wyruszyli z czte-
rech miejsc: sprzed Sejmu (NSZZ 
„Solidarność”), Pałacu Kultury 
i Nauki (OPZZ), Stadionu Naro-
dowego (Forum Związków Zawo-
dowych) oraz z ronda Romana 
Dmowskiego (pozostałe organiza-
cje społeczne). Spotkaniu demon-
strantów na rondzie Charles’a 
de Gaulle’a towarzyszył spektakl 
„Parszywa czternastka. Nie mój 
cyrk, nie moje małpy”. Młodzi 
ludzie poprzebierani za małpy 
„brzydkie, próżne, leniwe, pod-
stępne, występne i baaardzo chci-
we” parodiowali m.in. premiera, 
prezydenta i ministrów.

Następnie wspólny już pochód 
skierował się w stronę ulic Nowy 
Świat i Krakowskie Przedmie-
ście. W trakcie przemarszu czoła 
demonstracji przed Pałacem Pre-
zydenckim przedstawiciele ma-
nifestantów odwiedzili budynek 
stanowiący miejsce urzędowania 
głowy państwa, gdzie złożyli pety-
cję skierowaną do prezydenta Bro-
nisława Komorowskiego (jej pełną 
treść publikujemy poniżej).

Manifestację zakończyła seria 
przemówień liderów najważniej-
szych organizacji uczestniczących 
w Ogólnopolskich Dniach Prote-
stu.

- To jest dopiero początek na-
szej drogi. My sobie zdajemy spra-
wę z tego - mówił przewodniczący 
Komisji Krajowej NSZZ „Solidar-
ność” Piotr Duda. - Ale my poka-
zujemy nasze twarze, mówimy: ten 
rząd, to co robi, ta koalicja rządzą-
ca nam się nie podoba, bo walczą z 
pracownikiem. Mają chyba we krwi 
działania antypracownicze. I my 
potrafimy głośno powiedzieć: nie 
chcemy takiego rządu, który jest 
antypracowniczy, który nie widzi 
pracownika, nie widzi człowieka, 
tylko widzi nas jako przedmiot w 
ich grze ekonomicznej. My poka-
zujemy nasze twarze do kamery. 
Więc z tego miejsca apeluję do tych 
wszystkich, którym tak się podoba 
rządzenie w Polsce pana premie-
ra Tuska, tych wszystkich, którzy 
wspierają tą koalicję rządzącą: nie 
bójcie się, pokażcie twarze, wyjdź-
cie na ulice, zróbcie demonstrację 
poparcia dla rządu premiera Tu-
ska, zobaczymy ilu was będzie! - 
przewrotnie apelował lider „S”.

Zdaniem Dudy, rządowe wyli-
czenia szacujące koszty realizacji 
związkowych postulatów na pozio-
mie 150 miliardów złotych są prze-
sadzone. Szef „Solidarności” zwró-
cił też uwagę na niekonsekwentną 
politykę emerytalną prowadzoną 
przez obecny rząd: z jednej strony 

rządzący przekonywali, że podnie-
sienie powszechnego wieku eme-
rytalnego do 67 lat jest konieczne, 
bo w przeciwnym wypadku system 
nie udźwignąłby rosnącej liczby 
pobierających świadczenia, z dru-
giej strony jest przyzwolenie na 
swobodne stosowanie tzw. śmie-
ciowych umów o pracę, które nie 
są oskładkowane.

Rafał Górski z Instytutu Spraw 
Obywatelskich, lider kampanii na 
rzecz wzmocnienia roli referendów 
„Obywatele decydują”, zwracał 
uwagę na różnorodność środowisk 
biorących udział w proteście, któ-
re połączył wspólny cel. - Łączy 
nas chęć decydowania o tym, co 
dla nas ważne. Chcemy decydo-
wać o naszych małych ojczyznach 
i decydować o naszej „dużej” oj-
czyźnie - Polsce. Jesteśmy gotowi 
wziąć odpowiedzialność za Polskę 
- przekonywał. - Nie może być tak, 
że dzisiaj obywatele proszą partie 
o przeprowadzenie referendum. To 
nie jest demokracja. To co mamy 
teraz, to jest partiokracja - ocenił. 
Podstawowym celem reprezento-
wanej przez Górskiego kampanii 
„Obywatele decydują” jest dopro-
wadzenie do sytuacji, w której 
wniosek podpisany przez 500 ty-
sięcy osób oznaczałby automatycz-
ne przeprowadzenie głosowania 
powszechnego, bez koniecznej zgo-
dy Sejmu. Kolejne żądanie dotyczy 
referendów lokalnych, które mia-
łyby być przeprowadzane na wnio-
sek dwóch procent mieszkańców (a 
nie dziesięciu procent, jak teraz). 
Ostatnim postulatem jest likwida-
cja progów frekwencyjnych, które 
dzisiaj stanowią o ważności głoso-
wań.

Ogólnopolskie Dni Protestu 
zakończyło wspólnie odśpiewanie 
„Mazurka Dąbrowskiego”, po czym 
wiceprzewodniczący „Solidarno-
ści” Tadeusz Majchrowicz, zgodnie 
z obowiązującym prawem, zgro-
madzenie rozwiązał. Nie należy 
mieć chyba jednak wątpliwości, że 
sukces warszawskiej manifestacji 
może być początkiem znaczących 
zmian w polskim życiu publicz-
nym, i że solidarne wystąpienie 
tak różnych sił musiało wywołać 
zaniepokojenie wśród rządzących. 
Pytanie zasadnicze brzmi: jakie 
wnioski wyciągną politycy i czy 
wzorem polityków z krajów o dłu-
gich tradycjach demokratycznych 
podejmą realny dialog, czy też 
pozostaną przy swoim, stawiając 
- tym samym - na konfrontację z 
poszerzającym się gronem nieza-
dowolonych?

Marek Jurkowski

Razem byliśmy silni!!! – fotore-
portaż z warszawskiej manifestacji 
strony 6-7 

Górnicy pikietowali 
Ministerstwo Gospodarki
Mimo deszczowej pogody, inauguracja Ogólnopolskich Dni Protestu 
ściągnęła do Warszawy ponad 20 tysięcy osób. Protest rozpoczęło 
osiem pikiet (a nie sześć, jak wcześniej zapowiadano), które odbyły 
się przed siedzibami ministerstw: gospodarki, pracy, zdrowia, skarbu, 
transportu, spraw wewnętrznych, sprawiedliwości i rolnictwa.
W TRAKCIE pikiety przed Ministerst-
wem Gospodarki z udziałem licznej 
- jak zwykle - reprezentacji górników 
związkowcy złożyli petycję, którą 
odebrał dyrektor gabinetu ministra Ja-
nusza Piechocińskiego. 

- Sytuacja w górnictwie nie jest 
wesoła. Czas hossy się skończył, 
węgla sprzedaje się mało, przyko-
palniane zwały rosną, a rząd ma to 
w nosie i nie chce bronić sektora 
strategicznego dla bezpieczeństwa 
energetycznego kraju - tłumaczył 
obecność górników uczestnik pikiety, 
przewodniczący komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” kWk „knurów-
Szczygłowice” Ruch „knurów” 
krzysztof Leśniowski.

Leśniowski podkreśla, że na polski 
rynek, za przyzwoleniem rządu, trafia 
kilkanaście milionów ton węgla spoza 
Unii Europejskiej rocznie, co ułatwia 
przetrwanie kryzysu innym państwom, 
a dobija rodzimy przemysł wydoby-

wczy. - Inne kraje myślą strategicznie 
i dywersyfikują źródła pozyskiwania 
energii. My za to umożliwiamy im zbyt 
nadwyżek węgla, choć mamy własne 
kopalnie, a do tego zawieramy wielo-
letnie umowy na import rosyjskiego 
gazu. Rosjanie umieją robić interesy, 
więc - póki co - bywają nawet skłonni 
do obniżania cen, wypierając węgiel 
z dającej się im podejść Polski i Unii, 
nie łudźmy się jednak: po likwidacji 
polskiego i europejskiego górnictwa 
ceny podwyższą, rekompensując so-
bie te niższe ceny, a my pozostaniemy 
bez alternatywy, bo naszej własnej 
bazy surowcowej dawno mieć nie 
będziemy, również - a może głównie 
- wskutek polityki prowadzonej przez 
obecny rząd. I przeciwko takiemu 
traktowaniu naszej branży, zakładów 
pracy dających utrzymanie nam i 
naszym rodzinom, przyjechaliśmy 
zaprotestować - wyjaśnia.
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W Twoich rękach leży przyszłość Brzeszcz

WEŹ UDZIAŁ W REFERENDUM 6 PAŹDZIERNIKA
Od Ciebie zależy przyszłość gminy i naszych miejsc pracy!

BRZESZCZE referendum za odwołaniem lub pozostawieniem na stanowiskach władz gminnych

6 PaźDZIeRNIKa w gminie Brzeszcze przeprowadzone zostanie referendum, w którym mieszkańcy opowiedzą się za odwoła-
niem lub pozostawieniem na dotychczasowych stanowiskach Burmistrza Gminy i rajców miejskich. 

Zagrożona kopalnia
Inicjatorem zwołanego przez 

Komisarza Wyborczego w Krakowie 
referendum jest Komitet Społeczny 
Mieszkańców i Pracowników KWK 
Brzeszcze Przeciwko Budowie Dro-
gi S1. Głównym zarzutem skiero-
wanym do władz wykonawczych 

i uchwałodawczych gminy jest 
ich pozytywna opinia, co do prze-
biegu drogi ekspresowej S1 w wa-
riancie przecinającym pole wydo-
bywcze kopalni „Brzeszcze”. 

W zgodnej opinii Zarządu Kom-
pani Węglowej SA jak i dyrekcji ko-
palni uniemożliwiłoby to wydoby-
cie około 14 mln ton węgla w filarze 
ochronnym drogi, co tak naprawdę 
oznacza likwidację kopalni w ciągu 
kilku najbliższych lat. 

Już dziś brak decyzji w spra-
wie wariantu przebiegu drogi, a 
wiec samo zagrożenie możliwością 
przebiegu S1 w wersji pozytywnie 
zaopiniowanej przez panią Bur-
mistrz Brzeszcz zaskutkowało dra-
stycznym programem reorganizacji 
modelu kopalni. W skutek tego zo-
stało ograniczone wydobycie oraz 
zatrudnienie w kopalni - najwięk-
szym zakładzie pracy w gminie i 
powiecie. 

Pomimo protestów i jednoznacz-
nego stanowiska Zarządu Kompanii 
Węglowej w sprawie przyszłości 
KWK „Brzeszcze” w odniesieniu 
do przebiegu drogi S1, Burmistrz 
Brzeszcz nie zmieniła zdania i opi-
nii, co do przebiegu drogi przez pole 
wydobywcze kopalni. 

Przedstawianą w mediach re-
gionalnych i lokalnych troskę Bur-
mistrza gminy Teresy Jankowskiej 
o rozwój gminy po roku 2047 - gdy-
by nie zagrożenia wynikające z tego 
tytułu dla kopalni i tysięcy miejsc 
pracy - można by rozważać jedynie 
w aspekcie kabaretowym. 

Poza sprawą drogi S1 we wnio-
sku o przeprowadzenie referendum 
znalazło się dodatkowo dwanaście 
punktów, które w ocenie wielu 
mieszkańców gminy potwierdza-
ją zasadność odwołania obecnych 
władz gminy.  

Wodociągi i kanalizacja 
– drożyzna i starocie

Pierwszy z nich to brak efek-
tywnych działań zmierzających do 
obniżenia cen wody dla mieszkań-
ców. Wodociągi w gminie Brzeszcze 
należą do Rejonowego Przedsię-
biorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
w Tychach (RPWiK). Nie chodzi 
więc, jak pokrętnie przedstawia 
Burmistrz Jankowska, o zatwier-
dzanie lub odrzucanie wyliczonej 
przez firmę taryfy, ale o przejęcie 
sieci wodociągowej przez gminę 
Brzeszcze. W tym roku swoją sieć 
wodociągową wyodrębnia ze spół-
ki gmina Czechowice-Dziedzice. 
Brzeszcze, mimo że są w wojewódz-
twie małopolskim zwlekają z jaki-
mikolwiek decyzjami poza umiesz-
czeniem Prezesa RPWiK na listach 
wyborczych Pani Burmistrz. A 
może właśnie dlatego zwlekają?

 Z wodą nierozłącznie wiąże 
się problem z kanalizacją. Brzesz-
cze dzięki budowanej na począt-
ku ubiegłego stulecia kopalni jako 
pierwsza wieś ziemi oświęcimskiej 
posiadała wodociąg i z kanalizowa-
ne osiedla górnicze. Na ironie za-
krawa fakt że po stu latach jedno z 
tych osiedli  tzw. Nowa kolonia nie 
jest wpięte do kanalizacji miejskiej 
a ścieki prawdopodobnie płyną 
przez miejscowy las w obszar natu-
ry 2000. Pozyskane środki unijne 
na infrastrukturę kanalizacyjną w 
porównaniu z innymi gminami po-
wiatu są zawstydzająco niskie. Do 
dziś nie skanalizowano Skidzinia, 
Zasola, Boru, część Jawiszowic i 
Przecieszyna po prostu wstyd.

Drogi, ulice, chodniki, zieleń 
– obraz rozpaczy

Pani Burmistrz na zarzut o brak 
remontów dróg, ulic i chodników 
triumfalnie wylicza kilometry i 
metry inwestycji. Problem tylko w 
tym, że większość tych inwestycji 
wykonały inne samorządy. Woje-
wództwo - remont drogi 933; po-
wiat - remont drogi Rajsko-Zasole 
oraz Bielskiej i Przecznej. Gmina 

poza środkami popowodziowymi 
pozyskała w poprzedniej kaden-
cji jedynie środki ze „schetynów-
ki” na ulicę Kościelną, przy której 
leży… Urząd Gminy. Jeśli ktoś chce 
poznać stan chodników w gminie, 
wystarczy przejść ulicą Kościuszki, 
którą setki mieszkańców codzien-
nie udaje się do pracy w kopalni 
– jeden, wielki koszmar. 

Nie trzeba architekta krajobra-
zu, by wyobrazić sobie jak może 
wyglądać dbałość o zieleń miejską. 
Wystarczy zobaczyć piękne kompo-
zycje kwiatowe na rondach drogo-
wych w Oświęcimiu. W Brzeszczach 
na zieleń w 2012 r. wydano 470 tys., 
w 2013 – 375 tys. Za te pieniądze od-
bywa się jedynie dwukrotnie w roku 
koszenie trawników. W tej sytuacji 
komentarz wydaje się zbyteczny. 

Zapaść kultury
Największe oburzenie Burmi-

strza a także przebywającej na urlo-
pie bezpłatnym Dyrektorki Ośrodka 
Kultury wywołał punkt mówiący o 
zapaści kulturalnej w gminie. Aby 
odnieść się do tego zarzutu war-
to przyjrzeć się ofercie kulturalnej 
skierowanej do mieszkańców i ich 
rodzin gmin ościennych, gdzie odby-
wają się koncerty zespołów, gwiazd 
estrady, kabaretów itp., (patrz dni 
Kęt, Chełmka, Oświęcimia, Zatora, 
ba nawet Osieka) i porównać z ofer-
tą gminy Brzeszcze. No cóż, w wy-
mienionych gminach nie skoncen-
trowano się na certyfikatach ISO i 
CAL, ale na potrzebach, gustach i 
upodobaniach mieszkańców. Ośro-
dek Kultury w Brzeszczach znalazł 
również sposób by nie dopuścić do 
publikacji krytycznych uwag pod 
adresem władz gminy formułowa-
nych przez mieszkańców i radnych 
różnych szczebli. Otóż jest nim li-
kwidacja gazety lokalnej! 

Sport – zło konieczne
Sport, który w wielu gminach 

jest jednym z kluczowych czynni-
ków wpływających na życie społecz-
ne, przez władze gminne traktowa-

ny jest jak zło konieczne. Efektem 
tego jest wycofanie z rozgrywek lub 
wycofanie drużyn z wyższych klas 
ligowych (do niższych ze względu 
na brak środków finansowych): 
LKS Przecieszyn, LKS Skidziń, KS 
Górnik Brzeszcze. 

Po niespełna dziesięciu latach 
eksploatacji stan techniczny base-
nu wymagał nakładów remonto-
wych w wysokości ok. 1 mln zł, a 
jak twierdzą radni kolejne kilkaset 
tysięcy złotych trzeba będzie wy-
dać na remont dachu. Ekspertyza 
techniczna zawierająca informacje 
o przyczynach degradacji obiektu 
nigdy nie została opublikowana. 
Propozycja KS Górnik Brzeszcze 
użytkowania obiektów przez gwa-
rantowane kilkanaście lat w zamian 
za rewitalizacje obiektu przez klub 
została przez władze gminy odrzu-
cona. Jaki jest obecny bazy sporto-
wej „Górnika” każdy widzi, walące 
się ogrodzenie, betonowe trybuny 
zamieniające się gruzowisko, hotel 
w ruinie.

 Sport, jako czynnik wycho-
wawczy trudno przecenić. Rodzi-
ce z gminy wysyłają dzieci chcące 
realizować swoje pasje w klasach 
mistrzostwa sportowego do szkół w 
Oświęcimiu, a dla tych, które uczą 
się w Brzeszczach pozostaje jedynie 
festiwal Reggae i ogródek piwny w 
parku miejskim i to w gminie skąd 
wywodzą się olimpijczycy: Ryszard 
Kopijasz, Aniela Nikiel, bracia 
Włodarczykowie oraz dwukrotny 
złoty medalista olimpijski Arka-
diusz Skrzypaszek! Według wyjaś-
nień Burmistrza Brzeszcz zamiast 
boiska ze sztuczną nawierzchnią 
(szczególnie na osiedlach mieszka-
niowych) wystarczą młodzieży boi-
ska LZS-esów. 

Do śmieci z taką polityką
W tym roku weszły w życie nowe 

zasady gospodarowania odpadami 
i śmieciami. Koszt wywozu śmieci 
w 5-osobowej rodzinie w Kętach 
wynosi 25 zł, a w Brzeszczach 42,50 
zł, podczas gdy wszystkie śmieci z 
jednej i drugiej gminy trafiają na 
wysypisko w Brzeszczach. Miasto 
Oświęcim może poszczycić się ulgą 
na 3 i 4 dziecko, a za każde następ-
ne nie pobierana jest żadna opłata! 
Zmiany te wprowadzono po wejściu 
w życie ustawy w lipcu bieżącego 
roku. Tam się dało je wprowadzić!

Brak żłobka i miejsc w przed-
szkolach dla wszystkich chętnych 
dopełniają obrazu prorodzinnych 
działań w gminie Brzeszcze.

Kosztowna administracja
Zarzut dotyczący zbyt wysokich 

kosztów administracji, Burmistrz 
odpiera argumentem o rozgorycze-

niu gminnych urzędników brakiem 
podwyżek od kilku już lat. Nie o 
wynagrodzenie kadry urzędniczej 
wszak tu chodzi, ale marnotrawie-
nie publicznych pieniędzy. Niech 
za przykład posłuży miasto powia-
towe Zakopane. Liczy ono 36 tys. 
mieszkańców, a odwiedza je około 
3 mln turystów rocznie. Zakopiań-
ska straż miejska liczy 16 strażni-
ków. Tymczasem gmina Brzeszcze, 
która liczy 21 tys. , przy jedno-
czesnym braku turystów również 
zatrudnia 16 strażników i to po 
cięciach budżetowych, bo wcześ-
niej było ich 18! 

Zadłużenie gminy, która już dziś 
wynosi 20 200 000 zł  zapowiada 
się na wyższe, bowiem planowany 
jest deficyt budżetu w bieżącym 
roku na poziomie 3 200 000 zł. 
Przy braku większych inwestycji i 
jednoczesnym pozyskiwaniu środ-
ków unijnych jest to wynik godny 
podziwu. I hit ostatniego miesiąca 
coś, co eksperci finansowi nazywa-
ją gaszeniem pożaru benzyną - emi-
sja obligacji na kwotę 6 200 000 zł 
w celu tzw. rolowania obecnego za-
dłużenia. 

Czy to jest polityka 
proinwestycyjna?

Żale i utyskiwanie na spadające 
dochody budżetowe z tytułu podat-
ków od osób fizycznych i prawnych 
jakoś nie współbrzmią z polityką 
obecnego Burmistrza Gminy wobec 
drobnych przedsiębiorców działa-
jących na lokalnym rynku handlu 
i usług. 

W pełni świadoma decyzja o 
sprzedaży działek w obrębie „Ron-
da pod górnikiem” z przeznacze-
niem na budowę obiektów handlo-
wych (patrz: Netto i Galeria) oraz 
zapowiedź sprzedaży obecnego 
parkingu przy ulicy Ofiar Oświęci-
mia nie pozostawia złudzeń, co do 
polityki proinwestycyjnej w naszej 
gminie. 

Demokracja to w znaczeniu do-
słownym rządy większości obywa-
teli. Jednym z jej instrumentów jest 
referendum, także referendum w 
sprawie odwołania władzy, którą w 
opinii mieszkańców należy odwo-
łać przed upływem ustawowej ka-
dencji. Od tego czy górnicy i miesz-
kańcy gminy Brzeszcze skorzystają 
ze swojego prawa i wezmą 

6 października udział w refe-
rendum zależy przyszłość gminy i 
kopalni „Brzeszcze”. 

Szczegółowo przedstawiona li-
sta zarzutów o braku umiejętności 
w odpowiedzialnym zarządzaniu 
Gminą jest niepodważalnym argu-
mentem do odwołania Burmistrz 
Gminy Brzeszcze i Rady Miejskiej 
w Brzeszczach.
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OKD na skraju upadku
OSTRaWa DeMONSTRaCJa GóRNIKóW

TłUM górników oraz sympatyzujących z 
nimi związkowców innych branży wyru-
szył z ostrawskich Bazalów w kierunku 
Placu Prokeša w centrum Ostrawy. Na 
czele szli górnicy z zielono–czarnymi 
sztandarami oraz okrytą górniczym sztan-
darem trumną symbolizującą „śmierć” 
spółki węglowej Okd.

Uczestnicy wiecu zapełnili cały plac 
przed ostrawskim ratuszem. – Bakalu do 
dolu! (Bakalę do kopalni!) – to jedno ze 
skandowanych przez nich haseł. W prze-
mówieniach działaczy związków zawodo-
wych brzmiały oskarżenia wobec właś-
cicieli kopalń, przede wszystkim Zdeňka 
Bakali, którzy przez lata czerpali korzyści 
z zysków, a kiedy sytuacja ekonomiczna 
się pogorszyła, starają się oszczędzać 
przede wszystkim na pracownikach. Ma-
nifestanci uchwalili rezolucję, w której 
wyrazili zdecydowany sprzeciw wobec 
obniżek płac o 20 proc., zwalnianiu gór-
ników z kopalni Paskov, ograniczeniom 
świadczeń socjalnych.

Gwiżdżąc i skandując „Hovada!” 
(„Bydlęta!”) uczestnicy wiecu przeszli do 
budynku, gdzie do niedawna miała siedzi-
bę dyrekcja generalna Okd. Część z nich 
wtargnęła do środka, niosąc tam sym-
boliczną trumnę. Posąg górnika, stojący 
przed gmachem, opasali wstęgą z napi-
sem: „Bakala grabarzem Okd”. Na miej-
scu interweniowała jednostka specjalna 
policji.

Prezes Związków Zawodowych, Ja-
romír Pytlík, powiedział, że początkowo 
demonstranci mieli tylko w proteście 
umieścić trumnę przed budynkiem Okd, 

na niej posąg górnika, przed nim powiesić 
skrzydła. Jak stwierdził – demonstracja 
przebiegała zgodnie z planem, było znacz-
nie więcej osób, niż się spodziewano. 

– Niestety, ludzie byli ogarnięci złymi 
emocjami i rezultat był inny niż oczekiwa-
no. demonstranci zaatakowali budynek 
Okd powodując pewne szkody. Tacy są 
górnicy, kiedy już są ogarnięci gniewem, 
nie można ich powstrzymać – mówił Pyt-
lik. Okd musi zareagować, zobaczyć, że 
stoi na skraju upadku.

Z powodu niskiej wydajności i sytuacji 
na rynku firma węglowa Okd zastosowała 
poważne środki oszczędnościowe. Gór-
nikom ograniczono dodatki urlopowe i na 
Boże Narodzenie (13 i 14 pensje). Pracow-
nikom kontraktowym spółka zmniejszyła 
płace, zwolniono 250 pracowników admi-
nistracyjnych i stopniowo zmniejsza się 
liczbę pracowników dostawczych – z 4200 
odeszło 2500. Firma chce sprzedać Okk 
koksovny, a także mówi o upadku kopalni 
Paskov, gdzie zatrudnia około 3000 osób.

Morawsko-śląski gubernator, Miroslav 
Novák, powiedział, że protestujący mają 
rację. – Właściciele muszą zasiąść do roz-
mów przy stole. Nie tylko ze związkami za-
wodowymi w negocjowaniu płac, ale także 
o tym, jak państwo i powiat mają pomóc 
Okd – powiedział Novak.

O sytuacji w regionie rozmawiał już 
czeski rząd. Ustępujący premier, Jiří Rus-
nok, powiedział jednak, że nie należy ocze-
kiwać od rządu, że będzie ratować upada-
jący przemysł. 

jm

W jakim kierunku pójdą zmiany? 
KOMPANIA WĘGLOWA Marek Uszko pokieruje spółką

Joanna Strzelec-Łobodziń-
ska ustąpiła z fotela szefa 
Kompanii Węglowej. Jej dymi-
sja była sporą niespodzianką, 
co nie znaczy, że na ten temat 
wcześniej nie spekulowano.

Owszem, spekulowano, gdyż w 
osobie Joanny Strzelec-Łobodziń-
ska upatrywano „człowieka Pawla-
ka” (to u boku Waldemara Pawlaka 
piastowała stanowisko wicemini-
stra gospodarki i to on powołał ją na 
szefa Kompanii Węglowej), a wia-
domym jest, że Janusz Piechociński 
ze swoim poprzednikiem (zarówno 
na stanowisku szefa PSL jak i mini-
sterstwa gospodarki) nie żyje najle-
piej. 

Jeśli zdać się na spekulacje, wi-
cepremier Piechociński nie miał 
dotąd pretekstu, by odwoływać 
Strzelec-Łobodzińską ze stanowi-
ska, mimo, iż Kompania Węglowa 
znajduje się w trudnej sytuacji eko-
nomicznej. Jednak jak dotąd firma 
realizowała program naprawczy na 
efekty którego trzeba było pocze-
kać, tym bardziej, że prezes zarzą-
du zapowiadała, iż spółka do końcu 
roku wyjdzie na prostą. Tymczasem 
pojawił się pretekst, by dokonać w 
spółce zmian kadrowych. Otóż, był 
nim konflikt personalny. 

Oficjalnie przyczyną konfliktu 
był kontrakt dla nowych bloków 
elektrowni Opole. Polska Grupa 
Energetyczna uważała, że ta warta 
11 mld zł inwestycja nie bardzo się 
opłaca, ale w sprawę włączył się 
premier Donald Tusk. PGE próbuje 
więc „urentownić” inwestycję. Pod-

Ponad 3 tys. pracowników OKD protestowało we wtorek, 17 bm., w 
Ostrawie przeciwko planom zmniejszenia zatrudnienia i ograniczenia 
wysokości płac w spółce.

pisała kontrakt z Kompanią Węglo-
wą na dostawę węgla.

Wówczas po raz pierwszy Kom-
pania zgodziła się uzależnić cenę 
węgla od cen prądu. Dotychczas 
mimo nalegań energetyków górni-
cy nie zgadzali się na takie umowy, 
tłumacząc, że nie mogą sprzedawać 
węgla poniżej kosztów, gdy cena 
prądu spada.

W kontrakcie zawarte są progi 
cen węgla, górny i dolny, które nie 
będą mogły być przekroczone, na-
wet jeśli cena prądu poszybuje bądź 
mocno spadnie. Mimo to wicepre-
zes KW Zbigniew Kotlarek uznał, że 
umowa z PGE jest niekorzystna dla 
spółki, i złożył zawiadomienie do 
prokuratury. Menedżer twierdzi, że 
cześć jej zapisów została zamienio-
na na niekorzyść spółki, kiedy nie 
było go w firmie, bo przebywał na 
urlopie. Sprawę ujawnił 12 wrześ-
nia „Dziennik Gazeta Prawna”.

Jednak w branży już od kilku 
miesięcy mówiło się, że członkowie 
zarządu KW są ze sobą skonflikto-
wani. Zagrywka Kotlarka mogła być 
elementem rozgrywek wewnątrz 
kierownictwa spółki.  Zarząd spół-
ki odrzucił bowiem kilka kosztow-
nych pomysłów wiceprezesa, m.in. 
propozycję zmiany logo firmy, czy 
sponsoringu jednego ze związków 
sportowych. 

Kiedy przed posiedzeniem Rady 
Nadzorczej, zwołanej na 16 wrześ-
nia, pojawił się punkt dotyczący 
zmian personalnych w zarządzie 
spółki było raczej pewne, że dotyczy 
on odwołania z funkcji wiceprezesa 

Kotlarka. Dlatego informacja jaka 
pojawiła się 13 września, dotycząca 
rezygnacji prezes Strzelec-Łobo-
dzińskiej była dla większości osób 
z branży sporym zaskoczeniem. 
Ostatecznie jednak i Kotlarek zo-
stał odwołany tak jak wcześniej 
można było się tego spodziewać. 

Janusz Piechociński uznał, 
że konflikt personalny w zarzą-
dzie Kompanii  zagrażał nie tylko 
sprawności zarządzania, ale i sta-
bilności firmy.

Rada nadzorcza powierzyła 
obowiązki koordynowania prac 
zarządu spółki Markowi Uszko, 
dotychczasowemu wiceprezesowi 
ds. produkcji. Rada nadzorcza po-
stanowiła, iż zarząd Kompanii Wę-
glowej będzie pracował w składzie 
czteroosobowym do zakończenia 
obecnej kadencji, która upływa w 
czerwcu przyszłego roku. 

Kompania Węglowa jest w bar-
dzo trudnej sytuacji. Nie chodzi o 
to, że za pierwsze półrocze miała 
100 mln zł strat, ani nawet o gi-
gantyczne problemy z płynnością 
finansową - płaci kontrahentom 
po 120 dniach. Brak płynności 
sprawia, że firma nie ma szans na 
jakiekolwiek kredyty inwestycyj-
ne, zwłaszcza w obecnych, trud-
nych czasach. Na zwałach leży ok. 
6 mln ton węgla, na który nie ma 
chętnych. Kryzys zmniejszył za-
potrzebowanie na prąd, elektro-
wnie potrzebują mniej surowca. 
Wprawdzie rośnie eksport węgla, 
ale tajemnicą poliszynela jest to, że 
wypycha się go za granicę poniżej 

kosztów produkcji.
Strzelec-Łobodzińska mimo 

ogromnych trudności nie zamie-
rzała iść na wojnę ze związkami 
zawodowymi. I dlatego jasno de-
klarowała, iż firma nie zamierza 
likwidować kopalń, w których 
jest jeszcze węgiel; nie zamierza 
też zwalniać pracowników. Ma-
rek Uszko ma jednak nie co inny 
temperament, a także spojrzenie 
na wiele spraw (jest utożsamiany 
z prof. Andrzejem Karbownikiem, 
autorem programu restruktury-
zacji górnictwa węglowego za rzą-
dów AWS-UW). Wielokrotnie dał 
się już poznać jako umiarkowany 
zwolennik dialogu społecznego. 
Czy jednak w sytuacji, kiedy na 
jego barkach leży przyszłość fir-
my będzie szukał konfrontacji czy 
jednak usiądzie do stołu ze stroną 
społeczną w poszukiwaniu roz-
wiązań tak dobrych dla firmy, jak 
i jej załogi? 

Zadanie ma nie łatwe, bo-
wiem zdecydowanych działań 
naprawczych oczekuje Minister-
stwo Gospodarki. – Sytuacja 
na rynku węgla jest bardzo zła. 
Ponieważ ceny węgla na świecie 
spadają, krajowi producenci na-
ciskani są przez importerów. Za-
rząd Kompanii musi przedstawić 
radzie nadzorczej satysfakcjonu-
jący plan dostosowawczy na lata 
2013–2015 – podkreśla wicepre-
mier Piechociński.

Pierwsze decyzje Marka Uszko 
nie zapowiadają się ciekawie.

- Zmuszeni jesteśmy do dosto-

Marek Uszko rozpoczął swoje zarządzanie 
od propozycji ograniczenia wydobycia o 
dalsze dwa miliony ton. Fot.: kW Sa

sowywania zdolności produkcyj-
nych kopalń do zapotrzebowania na 
węgiel naszych potencjalnych klien-
tów – powiedział Marek Uszko. 
– Stąd też propozycja ograniczenia 
wydobycia o dalsze dwa miliony ton 
w 2013 roku.  W efekcie w porów-
naniu do roku ubiegłego wydobycie 
będzie mniejsze o ponad 5 milionów 
i wyniesie ok. 34 miliony ton.

A taka wielkość to roczne wydo-
bycie dwóch średnich kopalń. 

Jacek Srokowski
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� WyDARZeniA, OPinie

Z perspektywy europosła
Trwają prace nad przyszłością 

wychwytywania i składowania 
dwutlenku węgla w Europie. Tym-
czasem coraz więcej firm wyco-

fuje się ze składanych deklaracji i 
mimo obiecanej 50 procentowej 
dotacji na badania, nie ma chęt-
nych do podjęcia tematu.

Projekty CCS, które miały 
być istotnym ogniwem łączą-
cym węgiel z ekologicznie czy-
stą Europą są w obecnej sytu-

acji gospodarczej daleko idącą 
rozrzutnością.  Nie ma bowiem 
zbyt wielu szaleńców, którzy 
uwierzą, że zatłaczanie dwu-
tlenku węgla do ziemi rzeczywi-
ście poprawi jakość powietrza i 
obniży globalną temperaturę. 

Przyczyn takiego stanowi-
ska potencjalnych inwestorów 
jest przynajmniej kilka. Brak 
perspektywy długoterminowej 
rentowności i wysokie koszty 
technologii wychwytywania i 
składowania dwutlenku węgla. 
Bieżące, bardzo niskie ceny 
emisji dwutlenku węgla oraz 
brak ograniczeń prawnych lub 
wystarczających zachęt do 
wprowadzania tej technologii 
powodują, że podmioty gospo-
darcze nie widzą obecnie eko-
nomicznego uzasadnienia dla 
inwestycji w CCS. 

Oznacza to tyle, ze skoro 
brakuje pieniędzy na podsta-
wowe produkty potrzebne do 
w miarę płynnego funkcjono-
wania spółek górniczych, to nie 

może być mowy o inwestowa-
niu w utopijne wizje z przyszło-
ści. To tak jakby przygotowy-
wać się do podróży na Marsa 
nie będąc nawet w drodze na 
księżyc. 

dla gospodarki UE nie-
zbędnie potrzebna jest tania 
energia. aktualnie energetyka 
węglowa mimo miliardowych 
nakładów na OZE nadal stanowi 
o ponad 40 % produkcji energii 
elektrycznej w Europie. Jest 
szereg technologii czystego 
węgla. Zwłaszcza w obszarze 
poprawy sprawności genera-
cji energii elektrycznej i ciepła. 
Te technologie wymagają dal-
szego rozwoju i na nich po-
winniśmy się skupić. Wzorem 
nowej jakości energii z węgla 
kamiennego muszą być zatem 
nowe bloki w Elektrowni Opole. 
Udowodnimy tym samym, że 
nie tylko w Chinach, ale także 
w Europie węgiel może być pa-
liwem przyszłości.

Nie będzie Polski bez węgla
GOSPODaRKa oparta na tylko usługach to mit - mówił w czasie debaty poświęconej polityce przemysłowej Stephane Portet, 
francuski profesor nauk ekonomicznych, doktor socjologii i dyrektor firmy S.Partner. Oprócz niego, wśród panelistów znaleźli 
się m.in. prof. Ryszard Bugaj, dr Bolesław Jankowski (specjalista ws. pakietu klimatycznego), Krzysztof Mroczkowski (Stowa-
rzyszenie Polskie lobby Przemysłowe). Dyskusję moderował Kazimierz Grajcarek, przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i 
energetyki „S”.
Ze WZględu na ulewny deszcz 
dyskusja została przeniesiona do 
jednego z namiotów i rozpoczęła 
się z 45-minutowym opóźnieniem. 
Cieszyła się jednak dużym zaintere-
sowaniem - namiot wypełniony był 
po brzegi, a mimo niesprzyjającej 
aury przed telebimem na zewnątrz 
śledziło ją wiele osób.

Kryzys zmienił myślenie
- W Polsce nie ma ciągłości poli-

tyki gospodarczej, nie dyskutuje się 
na temat energetyki, jak można by 
ją wzmacniać, by mogła być konku-
rencyjna - zwracał uwagę Andrzej 
Chwiluk, przew. ZZ Górników.

Ryszard Bugaj ostrzegał, że jeśli 
rząd będzie kontynuował obecną 
politykę, nie ma szans na wzrost 
gospodarczy rzędu 5%. - Myślę, że 
grozi nam ok. 2% - ocenił profesor. - 
Nie będziemy awansować w UE, nie 
ma szans na wzrost płacy realnej i 
świadczeń. 

Bugaj dodał, że choć jeszcze 
kilka lat temu eksperci sugerowali, 
że przemysł „nie jest konieczny”, to 
kryzys znacznie zmienił myślenie 
na ten temat. - Kluczem jest funda-
ment w postaci silnego przemysłu. 
A w Polsce dodatkowo mamy silne 
tradycje przemysłowe - mówił. 

Zdaniem profesora, by wzmoc-
nić przemysł, konieczne są cztery 

kluczowe warunki: dobra i dostępna 
infrastruktura, przyzwoity poziom 
kapitału ludzkiego, innowacyjność 
i dostępność taniej energii. - Bez-
pieczeństwo energetyczne kosztuje, 
ale to nie znaczy, że nie trzeba w nie 
zainwestować - komentował Bugaj.

Natomiast Krzysztof Mrocz-
kowski ze Stowarzyszenia Polskie 
Lobby Przemysłowe podkreślał, 
że Polska ma złą strukturę gospo-
darczą, ktora „skazuje nas na role 
podwykonawców i monterów”. - 

Mądre kraje mają narodowe centra 
studiów strategicznych, też takiego 
potrzebujemy - sugerował Mrocz-
kowski.

Dyplomacja technologiczna
Stephane Portet zaczął od po-

dziękowania związkowcom za ak-
tywną działalność. - Dawno nie 
widziałem takie demonstracji i 
mam nadzieję, że takiej, jak będzie 
w sobotę, też nigdzie nie widziałem 
- powiedział. - Tu jest racja. I ra-
cję też mieliśmy mówiąc jakiś czas temu, że Polska nie jest zieloną 

wyspą. Polska po prostu pierwszą 
fazę kryzysu przejechała na gapę 
- dodał.

Portet, który brał udział w Fo-
rum Ekonomicznym w Krynicy, 
bardzo krytycznie ocenia polska 
klasę polityczną. - Polska jest na 
pewno wyspą intelektualną, bo elity 
intelektualne myślą wciąż jak 30 lat 
temu - mówił. - Gospodarka oparta 
tylko na usługach to mit, to już wie 
nawet Komisja Europejska, która 
zaczęła dbać o przemysł. Tylko tutaj 
tego jeszcze nie rozumieją.

- Niepodległość jest dla mnie, 
Francuza, bardzo ważna. Francuzi 
niepodległości pilnują, inwestując 
w wojsko. Polacy powinni inwesto-
wać w energetykę, bo niepodległość 
energetyczna jest tutaj niezbędna. 
Portet podkreslił, że w tym kontek-

ście szczególnie istotna jest dyplo-
macja technologiczna. - Liczy się 
dostęp do nowych technologii, a nie 
tylko stawianie budynków dla za-
granicznych inwestorów. Nie bądź-
my naiwni, bądźmy wymagający 
- zachęcał.

Portet odniósł się tez do pakietu 
klimatycznego. - To jest zagrożenie 
dla Polski, to jasne. Nie będzie pol-
skiego przemysłu bez węgla, nie bę-
dzie Polski bez węgla - powiedział. 

Na ten temat wypowiadał się 
również dr Bolesław Jankowski, 
który podkreślił, że pakiet klima-
tyczny to pierwszy krok do wpro-
wadzenia polityki dekarbonizacji. 
- Zaostrzenie polityki UE w tej 
kwestii będzie dla Polski rujnujące 
- ostrzegał Jankowski.

bps

materiał promocyjny
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Może warto powalczyć 
o drobnicę?
DużyMI krokami zbliża się sezon grzewczy. Jak co roku pod kopalniami ustawiać się będzie sznu-
rek samochodów ciężarowych oczekujących na załadunek węgla. I choć słychać z różnych stron 
utyskiwania, że coś z tym trzeba zrobić, nic się nie zmienia. Bo i po co?
a Trzeba to zmienić z prostej 
przyczyny. Rynek klienta indywi-
dualnego to intratna część rynku 
węglowego. Odbiorcy indywidualni 
są ważnym konsumentem dla górni-
ctwa węgla kamiennego, gdyż ponad 
25 proc. przychodów ze sprzedaży 
węgla energetycznego dostarcza 
sprzedaż na potrzeby ogrzewnictwa 
indywidualnego (według danych Izby 
Gospodarczej Sprzedawców Polskie-
go Węgla). Na tą część przychodów 
składa się zaledwie ok. 14 proc. pro-
dukcji spółek węglowych (średnia 
dla wszystkich spółek). Widać więc 
wyraźnie, że węgiel opałowy (tzw. 
sortymenty grube i średnie) to pro-
dukt wysoko marżowy. Należy mieć 
tu dodatkowo na uwadze, że spora 
część tego węgla wydawana jest w 
tzw. deputatach, więc tak naprawdę 
skala węgla opałowego kierowanego 
na sprzedaż jest dużo niższa. 

Duży lepszy niż mały?
Największym dostawcą tzw. wę-

gli opałowych (sortymenty grube 
i średnie) na rynek jest Kompania 
Węglowa, która w ostatnich latach 
sprzedawała ok. 4 – 4,5 mln ton ta-
kich gatunków – to zaledwie ok. 10 
proc. całej produkcji. I pozwolicie, że 
w dalszym swoich rozważaniach na 
temat powyższego problemu skupie 
się właśnie na niej. Odnoszę bowiem 
wrażenie, że rynek klienta indywidu-
alnego został nieco zbagatelizowany 
przez Kompanię. 

Spółka korzystając z hossy ener-
getycznej skupiała swoją uwagę 
na dużych kontraktach z dużymi 
odbiorcami przemysłowymi. Poza 
trudnymi negocjacjami cenowymi 
cała reszta jest tu dość prosta – wy-
dobyć węgiel, poddać go mechanicz-
nej obróbce, wpakować na wagony 
i wystawić fakturę. Pewnie, że to 
duże uproszczenie, ale w istocie nie 
wymaga on skomplikowanych zabie-
gów marketingowych. Drobnica to 

kłopot dla firmy, zwłaszcza, jeśli nie 
posiada ona dobrze zorganizowanej i 
funkcjonującej sieci autoryzowanych 
sprzedawców. Już nie raz słyszałem, 
jak to Kompania Węglowa buduje 
własną sieć. Ba, były nawet plany by 
wdrożyć odpowiedni system infor-
matyczny, który usprawni zarządze-
nie taką siecią, a mianowicie system 
CRM (Customer Relationship Mana-
gement), który zapewniłby Kompanii 
wgląd m.in. w transakcje zawierane 
przez dilerów, bazę klientów, zamó-
wienia, ich realizację, cennik, a tym 
samym wielkość przychodów. Na 
planach się skończyło. 

Zmiana logo 
– nie ten kierunek

Powołany w tym roku i już odwo-
łany wiceprezes ds. handlu Wojciech 
Kotlarek odgrażał się, że wprowadzi 
w Kompanii Węglowej nową jakość 
marketingową. 

„Chciałbym zmniejszyć łańcuch 
firm pośredniczących, które zarabiają 
na naszym produkcie potężne pienią-
dze” – facet podszedł ambitnie do za-
dania. W praktyce rozpoczął jednak 
od zamiarów zmiany logo spółki. Nie 
chcę się czepiać, ale akurat Kompa-
nia Węglowa na tle swoich konku-
rentów krajowych (patrz: KHW czy 
Bogdanka) ma w miarę nowoczesny 
system identyfikacji wizerunkowej i 
nie jest to potrzeba pierwszego rzędu. 
Mało tego, Kotlarek i powołana przez 
niego dyrektor marketingu Ewelina 
Krysiak chcieli wymóc na zarządzie 
spółki umowę z agencją reklamową 
(oczywiście warszawską), która za 
koszmarnie wielkie pieniądze świad-
czyłaby doradztwo w zakresie pro-
mocji i reklamy. Pozostali członkowie 
zarządu nie przystali na to, bo pewnie 
słusznie wyczuli, że ktoś tu chce upra-
wiać kosztem firmy „fituliten geszeft”. 
Nie udało się, tak jak i nie udało się 
wprowadzić rewolucji marketingowej 
w Kompanii Węglowej. 

Potrzeba rewolucji
Abstrahując jednak od pomysłów 

duetu Kotlarek-Krysiak, Kompania 
Węglowa i jej podejście do rynku 
indywidualnego wymaga rewolucji 
marketingowej. 

Wymaga po pierwsze, budowy 
mocnej, a przy tym transparentnej 
sieci autoryzowanych sprzedawców, 
sieci z prawdziwego zdarzenia, gdzie 
to Kompania Węglowa będzie okre-
ślała poziom cen docelowych, a nie 
sprzedawcy. W dobie kryzysu widać, 
aż nadto, że rynek indywidualny 
charakteryzuje się dużą stabilnością 
cenową, co dla takiej firmy jak Kom-
pania Węglowa, która ponosi spore 
koszty stałe ma duże znaczenie. Kie-
dy gospodarka zwalnia energetyka 
zamawia mniej węgla, a kiedy jest 
go na rynku sporo wówczas szuka 
najtańszego dostawcy. A jeśli jest to 
duży koncern, jak np. PGE wówczas 
może zmniejszać produkcję na wę-
glu kamiennym zwiększając ją na 
tanim węglu brunatnym. Przeciętny 
Kowalski, który jest właścicielem 
domku, zwłaszcza poza dużą aglo-
meracją miejską nie ma możliwości 
korzystania z innych źródeł niż wę-
giel kamienny, jeśli przyjdą pierwsze 
przymrozki nie będzie się zastana-
wiał nad wyborem paliwa. Tyle, że i 
Kowalski ma już dziś pole manewru, 
może kupić węgiel, ale niekoniecznie 
polski. Może to być węgiel rosyjski 
zakupiony np. w jednym ze składów 
firmy skladywegla.pl, która tak dy-
namicznie się promuje i zdobywa ko-
lejne obszary rynku. 

W Polsce, czy się to komuś po-
doba czy nie dominuje fetysz niskiej 
ceny. Na tym polu polscy producenci 
przegrywają nie tylko z dostawcami 
rosyjskiego węgla, ale także z co-
raz bardziej popularnym w Polsce 
czeskim, młodym węglem (to coś 
pomiędzy węglem kamiennym a 
naszym węglem brunatnym). Nie za-
uważyłem jednak, by przedstawiciele 
Kompanii Węglowej czy też Katowi-
ckiego Holdingu Węglowego podjęli 
próbę przekonania konsumenta w 
Polsce do własnego produktu, bo nie 
zawsze tańszy węgiel oznacza tańszy 
koszt ogrzewania. Tu aż prosi się o 
kampanię informacyjno-promocyj-
ną własnych produktów. I tu znów 
wracamy do sieci autoryzowanych 
sprzedawców. 

Dziś wygląda to tak, iż diler wę-
gla Kompanii Węglowej jest jedno-
cześnie dilerem kilku innych marek 
węglowych. Ma to w nosie, który 
węgiel wybierze konsument, on i tak 
swoją marżę zbierze. Sprzedawca, 
który w swojej ofercie będzie działał 
pod szyldem Kompanii Węglowej i 
który będzie handlował jedynie wę-
glem jej marki na to samo pozwolić 
sobie nie może. 

Węgiel z sieci?
Dobrze zorganizowana sieć 

sprzedaży z silnym wsparciem mar-

ketingowym to podstawa. A co z 
Internetem? Blisko 10 lat temu, ów-
czesny prezes Kompanii Maksymi-
lian Klank chwalił się tym, iż Kom-
pania Węglowa będzie prowadziła 
sprzedaż węgla poprzez Internet. 
Na planach i pewnych próbach się 
jednak skończyło. Uznano w końcu, 
że ten kanał dystrybucji ma niski 
potencjał. Jednak dziś mamy zu-
pełnie inny wymiar tzw. ecommer-
cu w Polsce. Polacy przyzwyczaili 
się do zakupów internetowych, 
obecnie zakup żadnego towaru nie 
stanowi przeszkody logistycznej. 
Opony samochodowe, sprzęt AGD 
i RTV, meble sprzedaje się w dużej 
mierze poprzez Internet. Ten kanał 
dystrybucji wykorzystują już także 
prywatni sprzedawcy węgla. Pyta-
nie, co stoi na przeszkodzie, by ten 
system dystrybucji wykorzystywała 
Kompania Węglowa, dlaczego nie 
może być węglowym Amazonem? 

Rynek z potencjałem
Ważne jest jednak nie tylko 

uzyskiwanie tu i teraz dobrej ceny. 
Jeszcze ważniejszą kwestią jest od-
powiednie kształtowanie rynku. 
Dynamika wydawanych pozwoleń 
na budowę kształtuje się na pozio-
mie 80 – 90 tys. budynków jed-
norodzinnych  na rok. Zakładając 
ogrzewanie węglowe i kalkulację, że 
jeden budynek zużywa około 5 ton 
węgla na rok, uzyskujemy potencjał 
nowego rynku w wysokości około 
400 - 450 tys. ton/rok.

Naukowcy z AGH kilka lat temu 
dokonali badań, z których wynika, 
że wymiana wszystkich tzw. pieców 
lokalnych (gaz ziemny, olej opałowy 
i inne) na piece węglowe otworzy-
łoby możliwość sprzedaży w Polsce 
dodatkowo ponad 4,7 milionów ton 
węgla kamiennego rocznie.

To jest ogromny potencjał, któ-
rego nawet krajowi producenci nie 
są w stanie zagospodarować z uwagi 
na ograniczoną podaż węgla śred-
niego i grubego. Nie należy jednak 
zapominać, że nowe budynki to 
możliwość zagospodarowania drob-
nego sortymentu. Nie tylko groszku 
(czy tzw. ekogroszku), ale także mia-
łu energetycznego. W tym aspekcie 
od dłuższego czasu słyszę, że priory-
tetem jest wprowadzenie na rynek 
paliwa kwalifikowanego na bazie 
miału. Ostatnim czasy Kompania 
Węglowa wprowadziła na rynek tzw. 
ekomiał pod marką Rokita. Nie sły-
szałem jednak, by klienci ustawiali 
się w masowych kolejkach po miał. 
Problem w tym, że na rynku panu-
je przekonanie, że miał to trudne w 
użytkowaniu paliwo. Może dlate-
go, że nie ma dostatecznie dobrych 
urządzeń, które radziłyby sobie z 
efektywnym spalaniem miału, a je-
śli są, to są one mało promowane.

I tu pojawia się kolejny problem, 
Kompania Węglowa (ale nie tylko) 
w moim odczuciu całkowicie zanie-

chała współpracy z producentami 
kotłów węglowych i automatyki. A 
czy nie byłoby sensowne, by Kompa-
nia Węglowa produkowała własne, 
dedykowane pod swoje paliwa kotły 
(jeśli już nie sama, to w bardzo moc-
nej kooperacji z dużymi producenta-
mi urządzeń). Swego czasu pojawia-
ły się pomysły, całkiem nie głupie, by 
Kompania Węglowa była dostawcą 
na rynku kompleksowej usługi, po-
cząwszy od kotła, poprzez węgiel, na 
odbiorze popiołu kończąc (a jest to 
problem dla użytkowników, zwłasz-
cza po wejściu ustawy śmieciowej). 

Być może jest to daleko posu-
nięte – jak na górnicze warunki 
– science fiction, ale potrafię sobie 
wyobrazić, że każdy nowy użytkow-
nik węgla (czytaj: posiadacz nowe-
go domu) mógłby zawierać umowę 
abonencką z dostawcą urządzenia 
grzewczego, czyli kotła, w której 
płaciłby w jednym abonamencie za 
kocioł i węgiel – mając zagwaranto-
waną kilkuletnią dostawę surowca. 
Taki model działa sprawnie u ope-
ratorów telefonii komórkowej i jest 
on coraz szerzej wykorzystywany w 
innych dziedzinach. Branża górni-
cza nigdy nie zastanawiała się nad 
stosowaniem innych modeli bizne-
sowych niż tradycyjnymi metodami 
sprzedaży i być może na tym polega 
dziś jej problem. Kto powiedział, że 
taki model nie mógłby na siebie za-
robić? 

Dla potencjalnego użytkownika 
węgla byłoby to  rozwiązanie idealne, 
gdyż odpadłby problem dostawcy (u 
kogo kupić w tym roku węgiel, jeśli 
nie mam sprawdzonego dostawcy?), 
ale także serwisu i doradztwa tech-
nicznego, tak niezwykle wskazanego 
na etapie inwestycji. 

W polskim górnictwie tkwi 
od lat przekonanie, że węgiel jest 
najtańszym źródłem ogrzewania. 
Może jest to prawda, ale nie zawsze 
się sprawdza. Wystarczy zły dobór 
mocy kotła (za duża moc w stosunku 
do powierzchni mieszkalnej) lub zły 
dobór paliwa, złe ustawienie auto-
matyki (w kotłach nowej generacji), 
by mit taniego węgla padł.  Zresztą 
jest wiele czynników, które wpływa-
ją na koszty ogrzewania. Producenci 
węgla nie robi nic, albo niewiele by 
rozwiązywać problemy konsumen-
tów.

Kraków, kto następny?
A co więcej, nie tworzą dobrej 

aury wokół węgla. Powtarzane jak 
mantra slogany, że węgiel może być 
ekologicznym paliwem jeśli jest do-
brze spalany nie wystarczy. Trzeba 
rozmawiać i przekonywać zaintere-
sowane strony wymiernymi wskaź-
nikami, pokazywać co należy robić, 
by stosowanie węgla nie wpływało 
negatywnie na otoczenie. Kraków, 
gdzie wprowadzono zakaz spalania 
węgla jest najlepszym przykładem, 
iż lobbing węglowy nie działa. Po 
fali programów ograniczania niskiej 
emisji z wykorzystywaniem nowo-
czesnych kotłów węglowych ślad 
zaginął. Nie prowadzi się rozmów z 
samorządowcami, nie prowadzi się 
rozmów z deweloperami, z którymi 
aż się prosi, by producenci węgla na-
wiązywali relacje biznesowe (a przy-
najmniej my o nich nic nie słyszy-
my). Może przed kolejnym sezonem 
grzewczym, bo już pewnie nie przed 
zbliżającym się, warto byłoby się nad 
tym wszystkim poważnie zastano-
wić, a może już mam się ustawić po 
węgiel do skladuwegla.pl?

Jacek Srokowski
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Zażądali strategii dla całego sektora
KaTOWICe Walne Zebranie Delegatów górniczej „Solidarności”

ZASADNICZą częścią obrad było przyjęcie 
uchwał i stanowisk WZd. W najważniejszych 
delegaci zażądali od Ministerstwa Gospodarki 
stworzenia spójnej strategii dla całego sektora 
paliwowo-energetycznego, która uwzględniałaby 
kwestię zapewnienia bezpieczeństwa energe-
tycznego kraju w oparciu o rodzime nośniki ener-
gii, przede wszystkim o węgiel kamienny i węgiel 
brunatny, zaś od polityków różnego szczebla 
podjęcia działań na rzecz korekty bądź całkowi-
tego odrzucenia unijnego Pakietu klimatycznego, 
którego negatywne skutki już są odczuwalne. 
Wezwali też rząd do podjęcia skutecznych dzia-
łań w celu realizacji budowy nowych bloków wę-
glowych przez Polską Grupę Energetyczną Sa w 
Elektrowni Opole (tzw. Opole II).

Skrytykowano działalność branżowego Ze-
społu Trójstronnego do spraw Bezpieczeństwa 
Socjalnego Górników, który „z powodu pasywnej 
postawy przedstawicieli rządu (...) nie rozwiązuje 
problemów ani pracowników, ani pracodawców 

górnictwa węgla kamiennego”.
W stanowisku odnoszącym się do sytuacji 

w Jastrzębskiej Spółce Węglowej Sa (JSW) za-
rzucono Zarządowi Spółki, że powołując się na 
spowolnienie gospodarcze, dąży do likwidacji 
niektórych praw pracowniczych wynikających z 
zakładowych układów zbiorowych pracy i zawar-
tych porozumień, w tym zawartego 5 maja 2011 
roku porozumienia o charakterze „trójstronnym”, 
bo podpisanego przez przedstawicieli strony 
społecznej, pracodawcy i strony rządowej. - Pro-
pozycja likwidacji wolnych sobót jest jaskrawym 
przejawem pogardy dla podstawowych praw gór-
ników, wynikających z Porozumienia Jastrzęb-
skiego. Powoływanie się przez Zarząd na kryzys 
JSW S.a. przy dobrym wyniku finansowym za 
pierwsze półrocze (ponad 100 milionów złotych 
zysku netto) pomimo niewykonania planu wy-
dobycia węgla koksowego jest nielogiczne. (...) 
Wszystko to dzieje się przy milczącej aprobacie 
układu politycznego będącego u władzy, którego 

postawa sprzyja bezprawnym działaniom praco-
dawców - głosi dokument przyjęty przez delega-
tów.

Związkowcy zwrócili się do Ministra Go-
spodarki o podjęcie działań mających na celu 
wycofanie zapisów Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z 29 stycznia br. wprowadzającego 
nowe wzory obliczania temperatury na stanowi-
sku pracy, które sztucznie zaniżają jej wysokość. 
- W czasie, kiedy z wydobyciem schodzi się co-
raz głębiej temperatura pierwotna skał jest coraz 
wyższa, a rosnąca koncentracja produkcji i moc 
urządzeń również wpływają na jej wzrost, należy 
wprowadzać urządzenia do centralnego schła-
dzania stanowisk pracy, a nie zmiany przepisów 
dopuszczające do pracy w wyższej temperatu-
rze niż do tej pory - uznali uczestnicy Walnego 
Zebrania delegatów górniczej „S”. - Takie nowe 
rozwiązania działają na szkodę pracowników, 
a przede wszystkim stwarzają zagrożenie dla 
zdrowia i sprzyjają powstawaniu wielu chorób 

układu krążenia i zawałów serca - ocenili, przy-
pominając przy tym, że sprawa była wielokrotnie 
sygnalizowana podczas posiedzeń Zespołu Trój-
stronnego. Zapoznał się z nią m.in. wiceminister 
gospodarki odpowiedzialny za sektor wydobyw-
czy Tomasz Tomczykiewicz. Nie wpłynęło to 
jednak w najmniejszym stopniu na rozwiązanie 
problemu szkodliwych dla zdrowia pracowników 
metod obliczania temperatury, jakkolwiek - co 
podkreślono - są one sprzeczne również z pra-
wem unijnym.

Gośćmi  WZd górniczej „Solidarności” byli 
m.in. kapelana Sekretariatu Górnictwa i Ener-
getyki (SGiE) NSZZ „Solidarność” ksiądz prałat 
Bernard Czernecki, przewodniczący kk Piotr 
duda, członek Prezydium kk Henryk Nakoniecz-
ny, szef śląsko-dąbrowskiej „S” dominik kolorz 
i wiceprzewodniczącego regionalnych struktur 
Związku Sławomir Ciebiera oraz przewodniczą-
cego SGiE kazimierz Grajcarek. 

mj

W Katowicach 2 września obradowało Walne Zebranie Delegatów (WZD) górniczej „Solidarności”. Związkowcy wysłuchali rocznego sprawozdania prze-
wodniczącego Jarosława Grzesika, które przyjęli jednogłośnie. Potem dyskutowali o coraz gorszej kondycji branży, wynikającej m.in. ze złego zarządzania, 
i zażądali od rządu opracowania spójnej strategii dla całego sektora paliwowo-energetycznego.

uhonorowani bohaterowie
JAStRZĘBIE-ZDRÓJ Rocznice górniczych strajków

TeGOROCZNe obchody rocznicy podpisania Porozumienia Jastrzębskiego połączone zostały z uroczystościami upamiętniającymi gór-
nicze strajki z 1988 roku. Pamięć o uczestnikach protestów, które przyczyniły się do demontażu systemu komunistycznego w Polsce 
i europie Środkowo-Wschodniej, uczczono specjalną sesją Walnego Zebrania Delegatów (WZD) górniczej „Solidarności”. W jej trakcie 
odczytano okolicznościowe stanowisko WZD i wyświetlono „Skok ku wolności”, film na temat strajków.

WyJątKoWe obchody rozpo-
częła tradycyjna msza święta w koś-
ciele pw. Najświętszej Marii Panny 
Matki Kościoła (zwanym kościołem 
„na górce”), który przed 25 laty sta-
nowił azyl dla działaczy nielegalnej 
wówczas „Solidarności”. Nabożeń-
stwo koncelebrowane odprawił 
arcybiskup metropolita katowicki 
Wiktor Skworc, a wśród koncele-
bransów byli m.in. kapelan Sekreta-
riatu Górnictwa i Energetyki NSZZ 
„S” ksiądz prałat Bernard Czernecki 
oraz kapelan śląsko-dąbrowskiej 
„S” ks. prałat Stanisław Puchała.

Następnie uroczystości prze-
niosły się przed Pomnik Porozu-
mienia Jastrzębskiego przy KWK 
„Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” 
Ruch „Zofiówka”, gdzie delegacje 

złożyły wieńce i kwiaty. Wcześ-
niej związkowcy, politycy szczebla 
lokalnego, przedstawiciele służb 
mundurowych i mieszkańcy Ja-
strzębia wysłuchali wystąpienia 
przewodniczącego Komisji Kra-
jowej Związku Piotra Dudy. Lider 
największego związku zawodowego 
w kraju nawiązał do porozumień z 
1980 roku, przypominając o nadal 
aktualnych postulatach robotni-
ków strajkujących 33 lata temu, 
takich jak uregulowanie kwestii 
wieku emerytalnego, podwyższe-
nie płacy minimalnej czy ułatwie-
nie dostępu do służby zdrowia, 
żłobków i przedszkoli. - Ale nigdy 
nie sądziłem, że będziemy się upo-
minać o postulat pierwszy, najważ-
niejszy: wolne od pracodawców i 

od polityków, niezależne związki 
zawodowe. (...) Obecnie rządzą-
cy przygotowali projekt ustawy, 
który tak w praktyce delegalizuje 
związki zawodowe, utrudniając im 
działalność - mówił. - Dlatego tym 
bardziej te postulaty są dzisiaj ak-
tualne. I związek zawodowy „So-
lidarność” musi walczyć o to, aby 
testament robotników z 1980 roku 
był wypełniony - podkreślał.

Tuż po zakończeniu przemówie-
nia Dudy na plac dotarła sztafeta 
biegowa, która rano wyruszyła na 
trasę, by jednego dnia odwiedzić 
wszystkie okoliczne zakłady znane 
z protestów sprzed 33 lat. Biegacze 
zostali uhonorowani pamiątkowy-
mi medalami i upominkami.

Obchody zakończyła uroczysta 

sesja Walnego Zebrania Delegatów 
Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla 
Kamiennego NSZZ „S” w jastrzęb-
skim Domu Zdrojowym.

Złotymi Medalami Regionu Ślą-
sko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidar-
ność” w uznaniu zasług dla Związku 
wyróżniono 18 osób. Odznaczenia 
otrzymali: Elżbieta Baradziej, Euze-
biusz Bogdanik, Kazimierz Brudziń-
ski, Roman Chwastyk, Józef Fry-
zowicz, Jan Golec, Zofia Jóźwiak, 
Mieczysław Kościuk, Mirosław 
Kuczyński, Antoni Mojżesz, Jan 
Myrmus, Waldemar Pałgan, Józef 
Pleszak, Elżbieta Słoń, Mieczysław 
Smak, Henryk Szewczuk, Leszek 
Wdowiak i Kazimierz Włodarek.

Wręczono również najwyższe 
wyróżnienia przyznawane przez 

Konwent Seniorów Solidarności. 
Odebrali je: opozycjonista zwią-
zany z Niezależnym Zrzeszeniem 
Studentów i podziemną „S”, a 
obecnie szef Stowarzyszenia „Po-
kolenie” Przemysław Miśkiewicz 
oraz legendarny przywódca NSZZ 
„Solidarność” w Hucie „Katowice” 
i sygnatariusz Porozumienia Kato-
wickiego z 1980 roku Andrzej Roz-
płochowski.

Podczas sesji odbyła się pre-
miera 35-minutowego dokumentu 
opowiadającego o strajkach z 1988 
roku (film, pod tytułem „Skok ku 
wolności”, jest już dostępny w In-
ternecie) oraz prezentacja gry kar-
cianej poświęconej tamtym wyda-
rzeniom. 

Marek Jurkowski
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Rozwiązanie - aforyzm Cycerona.

KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Diagram: 16 x 12; kratka o wymiarach: 1,1 x 1,1 cm; całkowity rozmiar: 17,8 x 15,7 cm

następna >

http://krzyzowki.pnet.pl/

Jestem górnikiem. Rozumiem Śląsk
hasło „Jestem górnikiem. Rozumiem Śląsk”, a obok twarz uśmiechniętej młodej kobiety, pani z pie-
skiem ośmioletniej dziewczynka bawiąca się w piaskownicy albo strażaka. Takie nieco tajemnicze bil-
lboardy pojawiły się w województwie śląskim.

Rozwiązanie krzyżówki panoramicznej prosimy przesyłać na adres: Sekcja krajowa Górnictwa Węgla kamiennego NSZZ „So-
lidarność”, ul. Floriana 7, 40-286 katowice lub drogą mailową: redakcja@solidarnoscgornicza.org.pl
Wśród nadesłanych odpowiedzi wylosujemy nagrody książkowe. Miłej zabawy.
Rozwiązanie hasła w sierpniowej krzyżówce brzmi: Salma Hayek. Nagrody wylosowali: agata dzieńska z Jastrzębia-Zdrój oraz 
adam Podstawka z Żor. Gratulujemy. Nagrody prześlemy pocztą. 

GUIDO Kampania atrakcji turystycznej i nie tylko

Historia i zabawa w jednym!
Zachęcamy do nabycia wyjątkowej gry karcianej poświęconej jastrzęb-
skim strajkom górniczym w 1988 r. powstałej z okazji 25-lecia tego wy-
darzenia. 
KAżDY z graczy rozpoczyna grę z nie-
wielkim, identycznym zestawem kart. 
W ciągu kolejnych tur, używając swo-
jego zestawu, rozbudowuje go o nowe, 
wybrane karty o specyficznym działaniu 
i dzięki temu zyskuje zupełnie inne od 
współgracza możliwości gry. Ostatecz-
nym celem jest zbudowanie dobrze dzia-
łającej struktury (w postaci talii kart), 
odpornej na pułapki Systemu (przeciw-
nicy) i zdolnej do zorganizowania kilku 
strajków jednocześnie.

Gra jest prosta i bardzo łatwa do 
nauczenia (niecała minuta). Zawiera 
element losowy, poszerzający grupę od-
biorców o całą rzeszę ludzi unikających 
konfrontacji czysto logicznych, oraz wa-
riant taktyczny, zmniejszający znaczenie 
elementu losowego i dodający prostą re-
gułę, która usatysfakcjonuje miłośników 
trudniejszych gier. Może w nią grać od 
2 do 4 graczy. Rozgrywka trwa na ogół 
10-15 minut.

Cena zestawu: 25 zł
do nabycia w Twojej komisji Za-

kładowej NSZZ „Solidarność” kontakt: 
sg.katowice@gmail.com

      PNIóWeK

Solidarność w sieci
W OSTATNIM czasie Internet wzboga-
cił się o dwie nowe witryny związko-
we. Pierwsza z nich, będąca wirtualną 
wizytówką komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” kWk „Pniówek”, uła-
twi śledzenie wydarzeń u górników z 
Pawłowic i w całej jastrzębskiej „S”. 
druga to znany już, lecz całkowicie 
przebudowany serwis ogólnopolskie-
go Tygodnika Solidarność, który może 
teraz stanowić dobre, publicystyczne 

uzupełnienie komunikatów z oficjalnej 
strony komisji krajowej Związku.

Stronę „Solidarnych” z „Pniówka” 
można odnaleźć pod adresem www.
solidarnoscpniowek.cba.pl. Oprócz 
informacji cennych dla pracowników 
kopalni, praktycznego wykazu świad-
czeń przysługujących z tytułu przyna-
leżności do związku zawodowego czy 
zapowiedzi planowanych wycieczek i 
uroczystości, zawiera ona podstawowe 

dane kontaktowe oraz pełną listę człon-
ków władz organizacji związkowej. Po-
nadto, w menu głównym umieszczono 
odnośnik do pełnej treści Statutu NSZZ 
„Solidarność”. 
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„JESTEM górnikiem. Rozumiem Śląsk” 
to akcja zabrzańskiej kopalni Guido. 

„Górnictwo to pierwsze naturalne 
skojarzenie dla Śląska. daje pracę ty-
siącom osób, utrzymuje wiele rodzin, 
jest obecne w gospodarce, kulturze, 
historii, turystyce i kształtuje dzie-
dzictwo całego regionu, które mimo 

wielu zamkniętych kopalń ciągle żyje 
i definiuje to, co jest „śląskie”. Nie da 
się zrozumieć śląskości bez kopalni i 
górniczego etosu pracy. dlatego za-
proponowaliśmy kampanię społeczną, 
której przesłaniem jest hasło  - Jestem 
górnikiem. Rozumiem Śląsk” – tłuma-
czą pomysłodawcy kampanii.

Mogłaby być zwykłą kampanią pro-
mocyjną atrakcji turystycznej, ale jest 
czymś więcej.

Ośmioletnia dziewczynka bawiąca 
się w piaskownicy pyta swojego kolegi:

- kim jest twój tata?
- Górnikiem – odpowiada malec. 

– Ja też jestem górnikiem – dodaje dru-

goklasistka po chwili namysłu.
każdy z nas mógł być świadkiem 

takiej scenki albo samemu w niej 
uczestniczyć. Trudno na Śląsku spot-
kać osobę, która nie miałaby krewnych 
lub znajomych pracujących w górni-
ctwie. Ten wariant kampanii wskazuje 
na abstrakcyjne deklaracje postaci (w 
tym przypadku pięciolatka) o byciu 
górnikiem. „Jestem górnikiem” może 
powiedzieć praktycznie każdy – a w do-
myśle każdy, kto jest gotów utożsamić 
się ze Śląskiem i górnictwem.

kampania pokazuje zwykłych ludzi 

obojga płci w każdym wieku, manife-
stujących swoją „górniczą” tożsamość. 
kopalnia Guido jest jedyną autentycz-
ną kopalnią na Śląsku, do której każdy 
może zjechać prawdziwą szolą, poczuć 
się jak na górniczej szychcie i pozdro-
wić mijanego górnika tradycyjnym 
„Szczęść Boże”. W ten sposób kam-
pania będzie pośrednio wskazywać na 
Guido jako miejsce, w którym można 
„zostać” górnikiem, przypomnieć so-
bie śląskość, utożsamić się z kulturą 
regionu. 
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Promocja bezpiecznej pracy

Niezwykły bieg
KaTOWICe VIII Pielgrzymka Biegowa do grobu bł. ks. Popiełuszki

MIMO deszczu kilkanaście osób wyruszyło z Katowic w „Biegu pamięci mę-
czenników Stanu Wojennego”. Biegacze wyruszyli 13 września spod pomnika 
poległych górników KWK Wujek, by na drugi dzień uwieńczyć swój bieg nad 
grobem bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
– To JesT wysiłek, jak każda 
pielgrzymka. Bieg wymaga jednak 
dodatkowego przygotowania, za-
stanowienia się nad sobą. Biegam 
regularnie i mam wielu przyjaciół z 
tego „świata biegaczy”. Znam wielu 
maratończyków. Dzięki temu ten 
pomysł na pielgrzymkę biegową 
udało się zrealizować – tłumaczył 
przed startem Marian Gruszka po-
mysłodawca Biegu.

11 biegaczy – 9 z Knurowa i 
kopalni „Wujek” oraz 2 pracowni-
ków katowickiego IPN – wyruszyło 
wczesnym rankiem do Warszawy. 
Trasę rozpoczęli Mszą św. w kościele 
Podwyższenia Krzyża w Katowicach. 
Eucharystii przewodniczył ks. prał. 
Stanisław Puchała. Homilię wygło-
sił ks. Andrzej Wieczorek, proboszcz 
parafii św. Cyryla i Metodego w Knu-
rowie. Parafia jest jednocześnie jed-
nym z organizatorów biegu, wspólnie 
z Akcją Katolicką w Knurowie, Spo-
łecznym Komitetem Pamięci Pole-
głych 16 grudnia 1981 r. oraz NSZZ 
„Solidarność”. Wydarzenie wspiera 
również katowicki oddział IPN.

W Jankach maratończycy ze 
śląska spotkali się z rowerzystami z 
warszawskiej Akcji Katolickiej. Na-
tomiast na placu Wilsona połączyli 
się z pielgrzymami grupy Warmiń-
skiej by wspólnie dobiec do grobu 
bł. ks. Jerzego. Ostatnim akcentem 
tej pielgrzymki była wspólna mod-
litwa w kościele pw. Stanisława 
Kostki na Żoliborzu. 
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Kilkaset osób bawiło się w sobotę 31 sierpnia w Zielonej koło Kalet 
na pikniku zorganizowanym przez kopalnię Bobrek-Centrum. To już 
kolejna impreza, której nadrzędnym celem jest promowanie zasad 
bezpiecznej pracy.

PIKNIK był okazją do na-
grodzenia laureatów I eta-
pu konkursu Pracuję bez-
piecznie 2013. dyrektor 
kopalni Leonard klabis, 
wręczając nagrody laure-
atom konkursu, podkreślił 
rolę jaką ma przestrzega-
nie zasad bezpieczeństwa 
w codziennym funkcjono-
waniu kopalni. Tradycją 
festynu był turniej rodzin-
ny na temat znajomości 
zagadnień BHP.

Ozdobą wydarzenia 
był występ górniczej or-
kiestry dętej Bytom, dzia-
łającej w ramach Miecho-
wickiego Stowarzyszenia 
Muzyczno-kulturalnego 
pod dyrekcją kapelmistrza 
Józefa Słodczyka.
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