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KWK: „Kazimierz–Juliusz”



Gadające puste głowy
Przy okazji protestu na to-rach w Braniewie, jak i pod-czas strajku w KWK„Kazimierz-Juliusz”, uaktyw-nili się różnej maści eksperci ikomentatorzy. Oblegali onistudia telewizyjne i radioweoraz ochoczo wypowiadali sięna łamach prasy. Jak możnasię domyśleć, śmiało ocenialitak górników, jak i związkow-ców. Tryskali też jakże „genial-nymi” receptami dotyczącymipomyślności branży górniczej.Wśród dyżurnych wy-roczni praw jedynie słusznychi najlepszych znaleźli się za-równo ci, którzy kopalnię wi-dzieli jedynie na zdjęciach inie są w stanie odróżnić szybukopalnianego od szyby woknie, jak i ci, którzy dzierżącster władzy niszczyli polskiegórnictwo. Ba!, nie mogło za-braknąć również wywoduprezesa JSW, który najwyraź-niej chciałby, aby górnictwoistniało bez górników i związ-ków zawodowych.Jako, że nikt z naszychprzedstawicieli nie mógł od-nieść się w mediach do propa-gandy antygórniczej dyżurnejwatahy profesorków i znaw-ców, postanowiliśmy skomen-tować wybrane ichnie prawdyobjawione na niniejszych ła-mach.

***
– Musimy zlikwidować ko-

palnie, w których kończą się za-
soby, które są stale
nierentowne. Niestety, mamy
do czynienia z brakiem odpo-
wiedzialnego podejścia do roz-
wiązywania problemów tej
branży. Odnoszę wrażenie, że
jest to bal na „Titanicu”– po-wiedział 25 września „SuperExpressowi” wicepremier iminister gospodarki w rządzieAWS Janusz Steinhoff – do-dajmy: jeden z reżyserów za-bójstwa WałbrzyskiegoZagłębia Węglowego i zamy-kania wielu śląskich kopalń.„Nierentowne kopalnie, nie-rentowne kopalnie, nieren-towne...” - w ostatnim ty-godniu powtarzano to  w me-diach dziesiątki razy i odmie-niano przez wszystkieprzypadki zaznaczając przytym oczywiście, że nieren-towne kopalnie trzeba zlikwi-dować. Tak działa propaganda.Natomiast fakty są takie, żenie istnieje coś takiego, jaknierentowna kopalnia. Danakopalnia z przeróżnych przy-czyn może w pewnym okresie

mieć słabszą kondycję finan-sową (zapalenie ściany, geolo-gia, itd.), ale każdą kopalnięmożna wyprowadzić na pro-stą, np. wprowadzając plannaprawczy, czego najlepszymprzykładem jest KWK „Ha-lemba-Wirek”, na którą kilkalat temu salon Warszawy po-łożył krzyżyk. Dziś ta radzisobie coraz lepiej.
***

– 6,3 tys. zł wyniosło śred-
nie wynagrodzenie brutto w
górnictwie w I kwartale 2014 r.- wyliczyła Barbara Oksińskaw „Rzeczpospolitej” z 25wrześniaZ całym szacunkiem, alepodawanie średnich wynagro-dzeń, to nieporozumienie.Średnie wynagrodzenie za-wsze będzie imponująco wy-sokie, bo liczone jest wraz zuposażeniem dyrektorów ko-palń i prezesów spółek węglo-wych. Ci ostatni zarabiają po80-90 tys. zł miesięcznie!

***
– Karta górnika jest przepi-

sem z roku 1981 i mało jest w
Polsce miejsc, gdzie tak długo
w niezmienionej formie prze-
trwały jakiekolwiek regulacje.
Branża nadal pozostaje wyjęta
z obiegu gospodarczego i żyje
swoim życiem, bez względu na
to, co dzieje się z koniunkturą
na świecie – powiedział 25września w Polskim Radiu 24Roland Paszkiewicz, tytuło-wany ekspertem ekonomicz-nym.Och, jak ich świerzbiąłapki, by zlikwidować porozu-mienia branżowe! Polska po-zbawiona jest właściwiebranżowych układów pracy.To bardzo zły symptom. U na-

szych zachodnich sąsiadów,Niemców, branżowe układypracy są bardzo dobrze działa-jącym standardem światapracy.
***

– W 1997 roku dobrze się
przygotowaliśmy i dzięki temu
górnicy, jeśli chcieli wyjść z ko-
palni i nie pracować, pójść na
wcześniejszą emeryturę, to do-
stawali odprawy, byli trakto-
wani bardzo serio. Nikt nie był
zmuszany do wychodzenia –stwierdził były premier JerzyBuzek w RMF FM 27 wrześniaEch... Pana Buzka nie ma cokomentować. Spuściznę ponim widać na Śląsku patrzącna rozlatujące się już szyby ibudynki po zlikwidowanychkopalniach.

***
– Związki zawodowe per-

fekcyjnie wykorzystują sytuację
i polityków do swoich celów.
Rok temu mieliśmy mieć kon-
gres gospodarczy w Katowi-
cach, związki postanowiły
zrobić awanturę. Ma być ex-
pose pani premier, związki gór-
nicze robią awanturę. Dokąd
będzie stosowany szantaż
przez związki zawodowe jed-
nego sektora na politykach, a
politycy będą tej presji ulegać,
to źle się to będzie odbija na
sektorze – oświadczył Jaro-sław Zagórowski, prezes JSWw TVN24 Biznes i Świat.No, no! Prezes Zagórowskinazwał związkowców szanta-żystami. Powinien od razurzec, że szantażyści to terrory-ści i zgodnie ze starą zasadą ztakimi się nie negocjuje.Awanturę związki postano-wiły zrobić? Jak ulał pasuje todo tych, dość niedawnych cza-

sów w Polsce, gdy nie byłowolności związkowych, a or-ganizatorów protestów pra-cowniczych nazywano wła-śnie per „awanturnikami” i„warchołami”. Panie prezesie,czyżby chciał Pan powrotu doczasów, gdy pałką, armatkamiwodnymi i gazem rozganianoniezadowolonych?
***

– W ekonomii dawno udo-
wodniono, że im silniejsze są
związki zawodowe, tym więk-
sze bezrobocie wśród młodych
ludzi. Związki nie walczą o
tworzenie nowych miejsc
pracy, a jedynie o przywileje
swoich członków – czyli osób
już zatrudnionych. Im bardziej
obecni pracownicy obrastają w
przywileje (wyższe pensje i
zakaz zwalniania), tym mniej-
sze szanse pracodawcy na za-
trudnienie większej liczby
ludzi, zwłaszcza przyjęcia do
pracy młodych – napisał 24września Bartłomiej Derski naportal www.wysokienapie-cie.plNagadano na górników, totrzeba czepić się i uderzyć wzwiązki zawodowe. Te najle-piej obwinić już o wszystko,łącznie z plagami egipskimi.Och, jak się boją panowieszlachta. Co? Górnictwo tojeden z ostatnich bastionów,

którego nie sprywatyzowano inie zniszczono neoliberalnąideologią? Co? Silne związki toniemożność uwłaszczenia sięna górnictwie? I wreszcie co,górnicy to groźna siła, gdywyjdzie na ulice walczyć oswoje prawa lub pomagając wwalce innych grup zawodo-wych i społecznych? Nie cho-wajcie pampersów, przydadząsię wam jeszcze! Tak nawia-sem mówiąc, dlaczego gospo-darki Danii, Niemiec, Szwecjiświetnie sobie radzą, skoro odlat są tam bardzo silne związkizawodowe?
***

– Ewa Kopacz ma dziś
okazję, aby nie tylko nawiązy-
wać do legendy Margharet
Thatcher, ale wprost pójść w jej
ślady. Zwłaszcza że stawką w
konflikcie ze związkami zawo-
dowymi jest państwo polskie –walnął komentator „Rzepy”Tomasz Pietryga 25 września.Czy jest na sali psychiatralub choć prokurator? Thatcherwysłała na brytyjskich górni-ków policję. Chciała ich krwi,rozlewu krwi. Nie liczyła się zżyciem swoich współobywa-teli pracujących w górnictwie.Jeśli do tego samego nową sze-fową rządu namawia pan Piet-ryga, to musi  mieć bardzo złąwolę.                                           PK

Jak założyć
1. Zbierz grupę przynajmniej 10 osób i skontaktuj się
telefonicznie z biurem Komisji Krajowej, tel. 032-206-
89-09; fax 032-206-84-30
2. W biurze Komisji Krajowej lub na internetowej stro-
nie www.wzz.org.pl znajdziesz uchwałę i wniosek o
rejestrację.
3. Z wypełnionymi i podpisanymi drukami przyjedź
do biura Komisji Krajowej w Katowicach, ul. War-
szawska 19. Rejestrację można otrzymać w tym
samym dniu.
4. W każdej sprawie pracowniczej lub dotyczącej za-
łożenia związku możesz napisać na adres mailowy >>
bzietek@wzz.org.pl

Potrzebujesz pomocy?
Zgłoś się do nas!

Bezpłatna pomoc prawna:
KATOWICE, 

ul. Warszawska 19
tel. 32-206-89-09;

sekretariat@wzz.org.pl

Michał Tomaszek
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Noc z soboty na niedzielę.W kalendarzu już 28 sierpnia,wybija godzina 3.00 nadranem. Sosnowiecka dzielnicaKazimierz Górniczy nie śpi.Nie, nie ma tu żadnego pożeg-nania sezonu grillowego. We-wnątrz oraz w obrębieostatniej nie tylko w mieście,ale i całym Zagłębiu Dąbrow-skim kopalni „Kazimierz-Ju-liusz” sporo ludzi. Ktoś napowietrzu pali papierosa, innyna tablecie śledzi relacje nażywo nadawane przez telewi-zyjny kanał informacyjny. Ce-chownia wręcz oblepionazwiązkowymi flagami i bane-rami. Nagle poruszenie. „Są,są!” - krzyczy ktoś.To przyjechali związkowcyz projektem porozumieniawypracowywanego wspólniez władzami kopalni i zarzą-dem oraz radą nadzorcząKatowickiego Holdingu Węg-lowego. Wypracowanie doku-mentu zajęło im przeszło 11godzin. Wielu oczekujących na

kopalni coraz bardziej wąt-piło, że do wspólnych uzgod-nień po tak długim czasiedojdzie. Nie tylko psychicznieprzygotowywali się już dostrajku.Punkty porozumienia zos-tają odczytane przez związ-kowców. Decyzja czy stronaspołeczna ma kwit podpisaćnależy do załogi kopalni. Pogromkich brawach nie mawątpliwości, że projekt uzys-kał akceptację pracowników.Związkowcy wracają do Kato-wic złożyć pod nim swoje pod-pisy i oficjalnie zakończyćkoszmarnie długie negocjacjei wprawić w ruch machinęwcielającą uzgodnienia wżycie.
Nie 21, a 4 postulatyCo wywalczyli przy nego-cjacyjnym stole związkowcy ina co przystali pracownicyKWK „Kazimierz-Juliusz”? Oddwóch tygodni na łamach „Ku-riera” opisujemy walkę górni-

ków z sosnowieckiej kopalni obyt swój i swej kopalni. Żąda-nia były cztery. Rzućmy na nieokiem raz jeszcze i zobaczmy,czy i co udało się uzyskać.Pierwszy postulat dotyczyłprzedłużenia żywotności ko-palni, bowiem jeszcze w lipcuszacowano, że ostatnia zagłę-biowska kopalnia fedrowaćdobry rok, aż tu nagle pod ko-niec sierpnia ogłoszono, że ko-palnia zostanie zamknięta do1 października. Decyzja tabyła nie tylko dziwna, ale i głu-pia! Nikt nie likwiduje kopalni,gdy ta ma zasoby węgla. To siępóźniej mści, m.in. poprzeznieprzewidywalne ruchy geo-logiczne, mogące powodowaćznaczne szkody. Kopalnia tonie piekarnia, w której wystar-czy wygasić piec, wywiesićtabliczkę „zamknięte” i za-mknąć za sobą na głuchodrzwi. Nie wiadomo zatem, cosobie myślał nadzór właści-cielski kopalni, a więc zarządKHW. Najpierw trzeba by było

spełnić kilka kwestii formal-nych, jak choćby wystąpić dowładz samorządowych. Tegonie zrobiono. Kopalń nie za-myka się w miesiąc także i ztego powodu, że trzeba poczy-nić odpowiednie działania za-bezpieczające pod ziemią, takby cieki wodne nie spowodo-wały zagrożenia podtopień dlasąsiednich zakładów górni-czych, jak i terenów. Jakoszacowano, likwidacja „Kazi-mierza-Juliusza” kosztowa-łaby od 120 do 170 mln zł,których nie ma.Rezultat: zdecydowano, żekopalnia będzie fedrować ażdo wyczerpania zasobówwęgla, tj. co najmniej dokwietnia 2015 roku. W tymczasie prowadzony będzie naspokojnie i z rozwagą proceswygaszania kopalni. Kopalnięprzejmie Spółka Restruktury-zacji Kopalń.Postulat drugi obejmowałzachowanie miejsc pracy orazgwarancję pracy w innych za-

kładach Holdingu. Chodziłoprzede wszystkim o kwestiepłacowe. KHW siał propa-gandę w mediach, że przecieżpracownicy likwidowanej ko-palni dostaną pracę po tym,jak się zwolnią w dotychczaso-wym miejscu pracy, złożą po-dania o pracę w KHW i przejdąbadania lekarskie. W ten spo-sób zatrudnia się „ludzi zulicy”! Ukryto bowiem to, żenp. górnik z 20-letnim stażempracy w „Kazimierzu-Juliuszu”,gdyby Holding łaskawie pozy-tywnie rozpatrzył jego poda-nie, dostałby robotę na takichwarunkach płacowych, jakbydopiero co zaczynał pracę wgórnictwie. Rezultat: na sosnowieckiejkopalni pracować będzie domomentu jej wygaszenia 500osób. Reszta uzyska zatrud-nienie w innych kopalniachnależących do KHW. Wszyscybędą pracować na takich sa-mych warunkach, jak inni gór-nicy KHW.

A mówili, że się nie da. A gadali, że to niemożliwe... Tymczasem wywalczono dalsze funkcjonowanie kopalni
„Kazimierz-Juliusz”, gwarancję pracy w zakładach KHW na dotychczasowych warunkach, wypłatę zaległych
pieniędzy oraz zabezpieczenie mieszkań zakładowych. Nie przyszło to łatwo - po blisko 12-godzinnych ne-
gocjacjach, poprzedzonych 4-dniowym strajkiem podziemnym i odwołaniem prezesa Holdingu.

PATRYK KOSELA

autor: Maciej Jarzębiński



Trzecim była wypłata za-ległych świadczeń. Roszczeniapracownicze wynoszą bo-wiem przeszło 22 mln zł. Pra-cownicy nie mieli wypłaconejcałej sierpniowej pensji orazinnych dodatków, jak Bar-bórka czy jubilat itd. Nie byłytakże płacone składki ZUS-owski i zdrowotne.Rezultat: pracownicyotrzymają w terminie do 10października wynagrodzenieza pracę we wrześniu, a resztanależności zostanie im wypła-cona do 15 listopada br. DoPKZP wrócą pieniądze, którestamtąd zniknęły. To kolejneblisko 10 mln zł.Ostatnie, również bardzoważne żądanie dotyczyło moż-liwości wykupienia na włas-ność, na preferencyjnychwarunkach mieszkań zakłado-wych, w których byli i obecnipracownicy mieszkają. Chodzio 1800 mieszkań, które jakomajątek zadłużonej kopalnizostały objęte egzekucją ko-morniczą. Ich lokatorzy bar-dzo się bali, że zostanąeksmitowani na bruk, lub żesyndyk sprzeda je wraz z nimi.Na Śląsku znane są procederydziałania czyścicieli kamienic,którzy wykupują pozakła-dowe bloki mieszkalne wraz zlokatorami i cyklicznie orazznacząco podnoszą czynsze,na które w pewnym momen-cie nikogo nie stać.Rezultat: mieszkańcom za-gwarantowano prawo pierwo-kupu mieszkań na pre-ferencyjnych warunkach.Sukces? Owszem. Terazzostała jeszcze zmiana prawatak, by możliwa była realizacjaporozumienia. Nowelizacjeustaw w trybie pilnym majątrafić do Sejmu. Z ich uchwale-niem nie powinno być raczejproblemu. Wszak przy wypra-cowywaniu porozumieniaobecni byli przedstawicielerządu: wiceministrowie gór-nictwa i Skarbu oraz szef RadyGospodarczej przy premierze

Jan Krzysztof Bielecki. Koalicjirządowa PO-PSL ma więk-szość parlamentarną. Świeżoupieczona szefowa rządu EwaKopacz z całą pewnością niechciałaby na samym początkuzadzierać z górnikami i po-winna  być daleka od dopusz-czenia do walk górników oswoje interesy na ulicach War-szawy, jak to miało miejsce w2003 roku. Tym bardziej, że nawysłuchanie expose premierKopacz do stolicy wybierająsię górnicy, którzy liczą naszybki program ratowaniapolskiej branży wydobywczej.
A było to tak...Od tygodni opisujemy kon-flikt dotyczący KWK „Kazi-mierz-Juliusz”. Przypomnijmy:były masówki, wiece i marszspod kopalni pod siedzibę Ka-towickiego Holdingu Węglo-wego. Były też rozmowystrony społecznej z praco-dawcą i to przy udziale woje-wody śląskiego Piotra Litwy.Przyśpieszenie nastąpiło naprzestrzeni ostatnich kilkudni. No to zacznijmy od po-czątku ubiegłego tygodnia.W poniedziałek odbyła siędruga tura rozmów pomiędzyKHW, a stroną związkową. Itak, jak poprzednim razem, doporozumienia nie doszło. Pre-zes spółki Roman Łój nie byłskory do słuchania argumen-tów, butnie podtrzymał jedy-nie swoje wyświechtanestanowisko. Takie zachowaniezdziwiło nawet próbującegomediować między stronamiwojewodę. Po tym spotkaniuzwiązkowcy kopalnianegoWZZ „Sierpień 80” złożyli doprokuratury dwa zawiadomie-nia o możliwości popełnieniaprzestępstwa. Pierwszy obej-muje były już zarząd KWK„Kazimierz-Juliusz” Sp. z o.o.,któremu zarzucili to, że wokresie od 2012 r. do lipca2014 r. dopuścił się „czynówprowadzących do wyrządze-nia Spółce znacznej szkody

majątkowej oraz działania najej szkodę”. Z kolei prezesaKHW Łoja obwinili o „nie zło-żenie zawiadomienia o popeł-nieniu przestępstwa orazniedopełnienie obowiązkuprzez funkcjonariusza pub-licznego, pomimo posiadanejprzez niego wiedzy, iż człon-kowie Zarządu KWK 'Kazi-mierz-Juliusz' działają naszkodę Spółki”. Pod dokumen-tami do prokuratury podpisałsię Paweł Widyna, przewodni-czący „Sierpnia 80” w kopalni.We wtorek wojewoda ślą-ski wystosował zaproszeniedo wicepremiera, ministragospodarki Janusza Piechociń-skiego na rozmowy w sprawiesytuacji kopalni „Kazimierz-Juliusz”. Odpowiedzi nigdy sięnie doczekał. Znany grzybiarzPiechociński zrobił to, co naj-lepiej umie, czyli... nic. Olałgórników. Tego dnia odbył siętrzeci już wiec przed kopalnią.Środa zaczęła się od infor-macji, że 24 górników w pro-teście nie wyjechało napowierzchnię po zakończeniunocnej szychty. - Górnicy niewyjechali po nocnej zmianie.Mówią wprost, że nie majądokąd wracać. Mieszkania za-kładowe, w których mieszkająobjęte są nie z ich winy egze-kucją komorniczą. Wkrótcemogą trafić na bruk, więc zos-tali pod ziemią. Nie są w staniespojrzeć w oczy swoim rodzi-nom, bo nie mają pieniędzy najedzenie, opłaty, ani na książkidla dzieci - poinformowałSzczepan Kasiński, szef WZZ„Sierpień 80” na KatowickiHolding Węglowy. Do protes-tujących pod ziemią dołączałykolejne górnicze zmiany aż doliczby 160 osób protestują-cych kilkaset metrów pod zie-mią w ciężkich warunkach.Proporcjonalnie do ilościkamer telewizyjnych, na ko-palni zaczęło przybywać po-magających (przypomnijmy:„Sierpień 80” na tej kopalni za-łożony został na początku

Szczepan Kasiński - przewodniczący WZZ "Sierpień 80" w KHW, wojewoda Piotr Litwa
oraz Bogusław Ziętek, lider "Sierpnia 80".



września br.). Przed zakładamzbierało się także coraz więcejosób. Były to rodziny pracow-ników, osoby kiedyś tu pracu-jące oraz okoliczni mie-szkańcy. Wieczorem do pro-testujących na dole dotarłopismo od szefostwa kopalni, wktórym napisano, żeby nie-zwłocznie wyjechali na po-wierzchnię, gdyż może togrozić zwolnieniem dyscypli-narnym bez możliwości za-trudnienia w KHW.Czwartek przeniósł nachwilę akcent problemu zeŚląska do Warszawy. Woje-woda Litwa przez dwie go-dziny rozmawiał z premierKopacz w sprawie problemówsosnowieckiej kopalni i jejpracowników. - Wracam doKatowic z przesłaniem, żepani premier jest osobiście za-interesowana rozwiązaniemnajistotniejszych spraw spo-łeczno-socjalnych, które wiążąsię z sytuacją górników z ko-palni Kazimierz-Juliusz i ichrodzin. Zostały zlecone sto-sowne ekspertyzy i analizyformalno-prawne, służącewypracowaniu najlepszychrozwiązań - powiedział woje-woda po spotkaniu w Kancela-rii Premiera. W czasie jegospotkania w stolicy, kilkadzie-siąt kobiet (pracownice po-wierzchni oraz żony i matkiprotestujących górników) po-jechały do Śląskiego UrzęduWojewódzkiego oczekiwać napowrót Piotra Litwy. Ten popowrocie spotkał się z nimi. -Wysłuchał nas, obiecał, że po-może nam w miarę swoichmożliwości, we wtorek mająbyć znowu rozmowy, zaprosi-łyśmy go na kopalnię do gór-ników - powiedziała PAP paniKatarzyna, której mąż pracujew „Kazimierzu-Juliuszu”. Rankiem w piątek żonygórników pojechały do Kato-wic, do siedziby KHW. I choćprezesi spotkali się z nimi, nieprzyniosło to żadnego skutku.

Prezes Łój okazał wobec nichcałkowitą butę i arogancję.Chwilę później przedstawi-ciele Komisji Krajowej „Sier-pień 80” złożyli doprokuratury zawiadomienie opopełnieniu przestępstwaprzez prezesa KatowickiegoHoldingu Węglowego, RomanaŁoja. Jako powód podano wy-korzystywanie swojej funkcjido stosowania gróźb bezpo-średnich oraz szantażu wobecprzewodniczącego związku wKHW, Szczepana Kasińskiego.- Prezes Łój zagroził Kasiń-skiemu, że jeśli ten nie

zaprzestanie wspierania pro-testów górników z „Kazimie-rza-Juliusza”, to zostaniedyscyplinarnie zwolniony zpracy na podstawie art. 52 Ko-

deksu Pracy - poinformowałBogusław Ziętek, szef władzkrajowych związku. - W tymsamym czasie, gdy pani pre-mier i pan wojewoda próbująwypracować korzystne roz-wiązania, prezes Holdinguuprawia sabotaż tych działań.Podejmuje niezgodne z pra-wem działania, zmierzające dozłamania woli protestujących.Gratulujemy pani premier ta-kich współpracowników... -dodał. W południe wojewoda zje-chał do protestujących górni-ków. Ci, w czasie podziemnego

spotkania, dowiedzieli się bo-wiem, że dziś wszyscy raczejnie będą mieć zaległych wy-płat. - Przerwijcie ten protestdzisiaj, dajcie mi kilka dni -

apelował wojewoda. - Nie ma takiej opcji. Jakmy wyjedziemy, to nas nie ma.Jesteśmy zastraszani. Holdingnas już przekreślił - odpowia-dali górnicy, którzy nadal sąpod ziemią. Kiedy mówili o ro-dzinach, niektórym łamał sięgłos. - Chciałbym przedewszystkim w końcu kupićcórce książki do szkoły, ponie-waż pani straszy ją, że po pro-stu dostanie jedynkę, jak niebędzie miała książki do szkoły,a ja nie mam w tej chwili zczego kupić. Chciałbym praco-wać i nie mam ochoty tutajsiedzieć, ale tu zostaję. Wyje-dziemy, jeśli osiągniemy swójcel - mówił jeden z protestują-cych. Później ważny, nie-zwykle dramatyczny iemocjonalny list wystosowaławiceprzewodnicząca WZZ„Sierpień 80” do Ewy Kopacz.„Zwracam się do Pani Premierjak kobieta do kobiety. I pro-szę, apeluję aby zechciała sięPani zainteresować prawdzi-wymi dramatami rodzin gór-ników zmuszonych doprotestu” - brzmiały jegopierwsze słowa. W dalszej czę-ści było m.in. o tym, że dorosłyjest zdolny do powstrzymaniauczucia głodu, ale nie dziecko,na którego głód nie może pat-rzeć żaden kochający rodzic.List nadany przez Fornalczykna pewno poruszył dziennika-rzy, a czy panią premier, totylko ona sama to wie. Przed wieczorem, na sku-tek działań wojewody ślą-skiego, jeden z komornikówodblokował konto kopalni,dzięki czemu można było jed-nak dokonać przelewów ban-kowych z kolejną częściąsierpniowych wypłat. Przezfakt, że operacji bankowej do-konano późno i zaczynał sięweekend, pieniądze miały tra-fić na konta dopiero w ponie-działek. Górnicy powiedzieli,że dopóki nie uzyskają po-twierdzenia od żon, że środki

się pojawiły, nie przerwą pod-ziemnego protestu. Wieczo-rem w Warszawie odbyło sięw trybie pilnym posiedzenierady nadzorczej KatowickiegoHoldingu Węglowego z udzia-łem przedstawicieli jej właści-ciela, czyli MinisterstwaGospodarki. Dokładnie o godzinie22.10 na oficjalnym profiluKomisji Krajowej WZZ „Sier-pień 80” na Tweeterze zamie-ściliśmy gorącą informację, żerada odwołała Romana Łoja zestanowiska prezesa Holdingu.Górnicy „Kazimierza-Juliusza”przyjęli informację z radością.Pracę stracił także wiceprezesdo spraw handlowo-rynko-wych, Mariusz Korzeniowski.
Długa sobotaSobota zasługuje naosobny fragment relacji. Oka-zało się, że to właśnie tegodnia, a nie we wtorek 30września odbędzie się spotka-nie Międzyresortowego Ze-społu ds. górnictwa węglakamiennego w Katowicach.Jednak wcześniej miejscemiała inna sytuacja.Jeszcze w nocy, po rozmo-wach, protestujący na dole odczterech dni górnicy zdecydo-wali, że o godzinie 12.00 prze-rwą podziemny strajk i wyjadąna powierzchnię. - Są tak na-prawdę dwa powody zakoń-czenia protestu. Pierwszy, tojest pozytywna odpowiedź naapel pana wojewody PiotraLitwy. To człowiek z górni-czym rodowodem, który wy-kazał wiele trosk w sprawierodzin górniczych z Sosnowca,a także podjął szereg działańzmierzających do pozytyw-nego rozwiązania problemów.Drugi powód dotyczy oczywi-ście odwołania Romana Łojaze stanowiska prezesa Kato-wickiego Holdingu Węglo-wego. To był niewłaściwyczłowiek na niewłaściwym
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BUC! - tak oceniono postawę byłego już prezesa KHW podczas spotkania z żonami górników z kopalni "Kazimierz -Juliusz".



miejscu. Załoga chce teraz wy-stawić nowemu prezesowinową, czystą kartę – tłumaczyłszef „Sierpnia 80” w Holdingu.Na wieść o tym wspierająceswych protestujących męż-czyzn kobiety poprosiły oobecność podczas ich wyjazduwojewodę śląskiego. PiotrLitwa się zgodził, co wywołałosporą radość. Kobiety mówiły,że w tak ważnym momencienie może zabraknąć tego,który w głównej mierze przy-czynił się do długo wyczeki-wanej przez nie chwili.Na wyjazd górników cze-kały setki osób, w tym rodziny,współpracownicy, mieszkańcydzielnicy, związkowcy orazoczywiście zaproszony woje-woda. Gdy wreszcie wyjechali,witani byli brawami jak boha-terowie. Skandowano: „Dzię-kujemy!” i „Kazimierz!”.- To nie jest koniec naszejwalki. Wszyscy o tym wiemy.Staliście się symbolem na całąPolskę. Będziecie teraz dobrzesprzedawać swój węgiel, boteraz każdy już wie, co to jest„Kazimierz-Juliusz” - witał ichna hali zbornej Bogusław Zię-tek. - Wystarczyło zacząć znami rozmawiać, aby wszyst-kie sprawy poszły do przodu -dodał. - Stał się cud. Zrobiliśmy towszyscy wspólnie - górnicy,ich żony i dzieci. Możemy torobić w każdym zakładzie, bojedyną rzeczą, której człowie-kowi nie da się zabrać jestGODNOŚĆ. Nie może ktośkomuś mówić, że jego życie

jest nic niewarte, bo mu si cy-ferki nie zgadzają – krzyczał zkolei Szczepan Kasiński.- Zostaliście na dole, bo niemieliście odwagi spojrzeć woczy swoim żonom i dzieciom,mówiąc: „Nie mamy na chleb,rachunki, książki, nie mamy nanic, bo nie dostaliśmy całegowynagrodzenia, a może nie-długo stracimy dach nadgłową” – zwróciła się przezmikrofon do protestującychjedna z żon górników. - Dzię-kujemy naszym chłopcom nadole, którzy tyle wytrwali. Ko-chamy Was - przemawiałainna z kobiet.Łzy, ale też wielka radośćtowarzyszyły tym chwilom. -Rodzina na pewno tęskniła, jateż. W głębi ducha nie traciłemnadziei, że to się uda – powie-dział jeden z górników. - Jes-teśmy bardzo zmęczeni, wręczwyczerpani – dodał inny wrozmowie z dziennikarzami. -Rozłąka z rodzinami byłaciężka, ale wiedzieliśmy, żemusimy walczyć. Jesteśmyzdeterminowani. Zakładupada i trzeba było o niegowalczyć. Na dole jest jeszczedużo złóż do wydobycia –mówił kolejny.  – Jesteśmyzmęczeni, ale jeśli będzietrzeba, zjedziemy pod ziemięjeszcze raz – stwierdził jeszczeinny tuż po wyjściu na po-wierzchnię.- Wiedziałem, że górnik nieoszuka górników. Co do urzęd-nika miałem wątpliwości, alesprawdził się pan – tymi sło-wami Kasiński zwrócił się do

wojewody Litwy (wszak to byłprezes Wyższego Urzędu Gór-niczego). Wojewoda zebrałgromkie brawa i podziękowa-nia, po których to powtórzyłinformację, że jeszcze tego sa-mego dnia o godz. 16 w Urzę-dzie Wojewódzkim wKatowicach rozpocznie się ko-lejna tura rozmów nt. kopalni.Zapewnił przy tym, że zrobiwszystko, by doszło do zawar-cia porozumienia satysfakcjo-nującego wszystkie zainte-resowane strony. Było już teżwiadomo, że pełniącym obo-wiązki prezesa KHW będziepoprzednik Litwy na stano-wisku wojewody, a dotychczaswiceprezes spółki JSW Koks.Jak tę zmianę personalną oce-niają pracownicy? - Kto by tunie przyszedł, będzie lepszymwłaścicielem tej firmy –stwierdził w TVN24 Rafał Jed-wabny z „Sierpnia 80”.Nim spotkanie w Katowi-cach się zaczęło, wyjeżdżającyna Śląsk reprezentujący paniąpremier Jan Krzysztof Bieleckiprzyznał, że działania po-przedniego zarządu kopalnipozostawiały wiele do życze-nia i rozumie determinacjęgórników. - To czego szczegól-nie chcą górnicy to szacunku,a nie postawienia ich w takiejsytuacji, w jakiej zostali posta-wieni, to znaczy - nie ma wy-płaty od sierpnia i mówi się oegzekucji komorniczej miesz-kań, czyli nie ma pracy i niema mieszkania - powiedziałBielecki.Rozmowy miały bardzo

burzliwy przebieg. Była walkana argumenty, a nawet ude-rzanie pięścią w stół. Począt-kowo uczestnicy negocjacjizapowiadali rychłe zakończe-nie rozmów, by po kilku godzi-nach przekazać dziennika-rzom, że do zawarcia porozu-mienia w ogóle może niedojść. Spór dotyczył szczegó-łowych zapisów, bo choć pokilku godzinach była zgoda codo szkieletu porozumienia, todiabeł na długo utkwił wszczegółach Odpowiedzialny za górnic-two wiceminister TomaszTomczykiewicz, jeszcze przedpodpisaniem porozumieniamówił na antenie TVN24, żebył zaskoczony stanem ko-palni. - Z tego co wiemy, do-chodziło do fałszowaniadanych dotyczących stanu ko-palni Kazimierz-Juliusz. Niebyło żadnych sygnałów mó-wiących o tym, że kopalnia wSosnowcu jest w takim stanie– powiedział. Panie ministrze,od czego jest teraz prokura-tor? Natomiast po podpisaniuporozumienia, Tomczykiewicznapisał na Tweeterze: „Zwy-ciężyła ekonomiczna racjonal-ność i społeczna wrażliwość”.Porozumienie podpisanow dwunastej godzinie toczą-cych się rozmów, w niedzielęnad ranem. Zadecydowali otym na kopalni górnicy, którzydając zielone światło do pod-pisu zakończyli protest i ro-zeszli się do domów, byodespać mijający bardzociężki tydzień. - Trzeba się

zwijać i fedrować od ponie-działku. Dostaliśmy wszystko,o co walczyliśmy – mówili pra-cownicy KWK „Kazimierz-Ju-liusz”, ciesząc się z efektówrozmów w Katowicach.Niedziela minęła na odpo-czynku górników i  nadrabia-niu okresu rozłąki ze swoimirodzinami. Wszyscy byli jużjednak spokojni o swój byt –przyszłość, miejsca pracy imieszkania.  Może też słyszelikomentarz gościa PolskiegoRadia 24, politologa doktoraAndrzeja Anusza, który na an-tenie zwrócił uwagę, że pierw-szy raz od dawna w tego typunegocjacje zaangażowali sięprzedstawiciele rządu. - Do tejpory rząd nie chciał wchodzićw negocjacje mówiąc, że zasprawy funkcjonowania zakła-dów pracy odpowiedzialne sąwładze poszczególnych spółek- podkreślił politolog. ZdaniemAnusza ta sytuacja może byćpoczątkiem protestów innychzwiązków zawodowych. - Wkrótkoterminowej perspekty-wie jest to sukces , natomiastw długoterminowej możeotworzyć dalsze negocjacje zinnymi grupami, które będąsię domagały takiego samegotraktowania, czyli negocjowa-nia z przedstawicielami rządu– powiedział.Górnicy po raz kolejny po-kazali, że tylko zdetermino-waną i bezkompromisowąwalką osiąga się zamierzonecele. To dobra lekcja dla in-nych grup społecznych i zawo-dowych.

au
to

r:
 M

ac
ie

j J
ar

zę
bi

ńs
ki



Ceny węgla z polskich ko-palń wynoszą około 300 zło-tych. Przykładowo z kopalni„Kazimierz-Juliusz” w Sos-nowcu cena wyjściowa węglawynosi około 330 złotych. Jestto węgiel najwyższej jakości isprzedaje się od ręki. W sprze-daży detalicznej jego ceny do-chodzą do 800 złotych. Skądtaka różnica? Miliony dla po-średników, a górnicy z „Kazi-mierza-Juliusza” mogą stracićnie tylko pracę, ale takżemieszkania... Na cenę pol-skiego węgla składają siętakże o wiele wyższe niż w in-nych branżach obciążenia po-datkowe. Polskie górnictwopłaci obecnie 23 (!) różnegorodzaju podatki. Te dodat-kowe podatki podnoszą jegocenę i zmniejszają konkuren-cyjność.
ImportW ubiegłym roku polskiekopalnie wydobyły 76,5 mlnton węgla. Z tego na eksportposzło 10,6 mln ton, a impor-towano 10,8 mln ton. Węgielimportowany to węgiel przedewszystkim z Rosji. Od styczniado kwietnia tego roku do Pol-ski trafiło 2,5 mln ton węglarosyjskiego. Było to o 32%więcej, niż w tym samymokresie zeszłego roku. Na zwa-łach polskich kopalń leżyokoło 5 mln ton niesprzeda-nego węgla. To oznacza, żeroczny import jest znaczniewyższy niż zwały węgla w na-szych kopalniach! Trzeba jasno zaznaczyć, żeten węgiel ze wschodu jestgorszej jakości! A ceny impor-towanego węgla są porówny-walne. Polski węgiel z kopalnikosztuje ponad 90 dolarów imusi konkurować z węglem zRosji, który jedzie do nas po-ciągami przez prawie 5 tys. ki-lometrów! Węgiel tenpochodzi z kopalń odkrywko-wych, który wydoby- wanyjest w cenie 25-30 dolarów zatonę. Jego transport kosztuje45-47 dolarów. To wszystkodaje na granicy z Polską cenęokoło 70-77 dolarów. Tam wę-giel rosyjski poddawany jestjeszcze opłatom celnym. Im-porterzy oszukują mieszając

gruby węgiel z miałem węglo-wym i sprzedając jako węgielnajgorszej jakości. Węgielwjeżdża do Polski jako węgielklasy 16 lub 17, a sprzeda-wany w Polsce jest jako klasa27 lub 28. Nikt niestety tegonie kontroluje. Co więcej, ro-syjskie górnictwo nie jest ob-ciążone tyloma podatkami copolskie. Gdyby kontrolowaćwjeżdżający węgiel i odciążyćpolskie górnictwo od dobijają-cych je dodatkowych podat-ków, mogłoby się okazać, żenikomu nie opłaca się impor-tować rosyjskiego węgla! Ta-kich kontroli niestety nie ma iimporterzy robią, co chcą.
Te pieniądze

idą za granicę!Dwa i pół miliona tonwęgla importowanego, wciągu pierwszych czterechmiesięcy, w cenie 70-77 dola-rów za tonę. To może byćnawet 192,5 mln dolarów!Rocznie to prawie 600 milio-nów dolarów, czyli prawie 2mld złotych! Wystarczająco,by postawić polskie górnictwona nogi. A pieniądze te w cało-ści trafiają do Rosji, zamiastzostać w Polsce. W dodatkuszacunek ilości węgla impor-towanego może być znaczniezaniżony. Pomimo że nasz wę-

giel kosztuje te kilka dolarówwięcej, utrzymywanych z tychpieniędzy jest ponad 100 tys.górników. Każde miejscepracy w górnictwie daje nawet5 miejsc pracy poza nim. Topół miliona ludzi z pracą iokoło 2 milionów ludzi z ro-dzinami, którzy żyją zgórnictwa. To także wielomi-liardowe zyski państwa. A zkupowanego importowanegowęgla nie mamy nic!Prócz importowanego wę-

gla z Rosji mamy także prawie1 mln ton importowanegowęgla z Ukrainy, który jest do-towany przez państwo. Mówiąnam, że takie są realia ryn-kowe i trzeba konkurować, alenikt nie powie nam tego, że takonkurencja jest nieuczciwa!
Brak wizjiPolitycy i liberałowie stra-szą nas, że jeśli nie podnie-siemy efektywnościwydobycia to konkurencja naszniszczy. Zaznaczam, nie-uczciwa konkurencja! Wzwiązku z tym, by oszczędzić,Kompania Węglowa wprowa-dziła wiosną tego roku prze-stoje w produkcji. Ale toprzecież obniża efektywność!Bo koszty stałe takie same, awydobycie zerowe. Gdyby nieimport rosyjskiego węgla tonasze kopalnie mogłybyzwiększyć produkcję i sprze-daż, a co za tym idzie, podnio-słaby się efektywnośćwydobycia! Bo maszyny by-łyby lepiej wykorzystane iwzrosłoby wydobycie w to-nach na jednego zatrudnio-nego. Ceny można by byłoobniżyć i już nikt by nie pa-miętał, że trzeba kupować wpolskich kopalniach droższywęgiel. Byłby tańszy! Nikt bysię nie oburzał tym, że górnicychcą zablokować tańszy wę-giel, bo nasz byłby tańszy. Na

blokadzie importu zyskali-byśmy wszyscy! Górnicy, ichrodziny, budżet państwa izwykli polscy odbiorcy węglai prądu.Od wielu lat nikt nie mawizji rozwoju polskiego gór-nictwa. Zdane jest ono na pas-twę losu. Musi radzić sobiesame. Nie tylko państwo o nienie dba, ale także zarządy naj-większych spółek węglowych.Jedynym problemem gór-nictwa, według tych ludzi, jestgórnik, a nie import węgla, naczym zarabiają importerzy-milionerzy. Nie jest także pro-blemem - według nich - brakuregulowań w handlu węg-lem, brak ścisłego związaniapolskiego górnictwa z energe-tyką, która jest kluczowa dlabezpieczeństwa energetycz-nego kraju. Problemem jestgórnik. A wizja? Wizja sprze-daży i zamykania kopalń,zwalniania górników. Importbędzie rósł, my będziemy tra-cić kolejne miejsca pracy, ko-lejne miliardy będą wyciekaćza granicę, jakby innych mi-liardów nie brakowało z firm,które nie płacą w Polsce po-datków i wyprowadzają zyskiza granicę. Nic, tylko doją pol-skiego pracownika, dorabiającsię milionów. A jak wszystkozacznie się walić, to uciekająza granicę i umywają odwszystkiego ręce. 

Dość importu węgla!
Odkąd zaczęły się problemy Kompanii Węglowej powtarzamy, że problem polskiego górnictwa nie leży w
nim, a w rozwiązaniach systemowych. Na polskim górnictwie zarabiają wszyscy, tylko nie sami górnicy. Od
pośredników, po elektrownie. Zarabiają też właściciele zajmujący się sprzedażą detaliczną, tylko że oni sprze-
dają przede wszystkim węgiel z importu – głównie z Rosji.

ŁUKASZ ŁUGOWSKI

Michał Tomaszek
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Górnicy na granicy, czyli obywatelskie embargo

Grupa 200 górników ześląskich kopalń węgla kamien-nego 24 września nad ranemzjawiła się w Braniewie, by za-blokować tamtejsze kolejoweprzejście graniczne. Niewpuszczano  pociągów z ro-syjskim węglem, o ile to węg-lem w ogóle można nazwać,bo nie wiadomo co za chemiawwożona jest do Polski...To pokłosie ostrzeżeń: „Za-blokujemy każdy transportwęgla zza wschodniej granicyi każdą elektrownie, która gospala!”, które głosił podczasdemonstracji przed UrzędemWojewódzkim w Katowicachszef WZZ „Sierpień 80”, Bogu-sław Ziętek. Ruch należałwówczas do rządu. Mijały ty-godnie i miesiące, a rządzącyjedynie słownie przyznawalirację górniczym związkow-com. Z gadania nie ma chleba,więc pięć miesięcy po tamtymultimatum, wzięto sprawy wswoje ręce.
Z petycjąZorganizowana w Branie-wie akcja obywatelskiegosprzeciwu wobec nadmier-nego importu węgla z Rosjimiała wskazać, że rosnący im-port surowca jest jedną zgłównych przyczyn drama-tycznej sytuacji w polskimgórnictwie. Do protestującychprzyjechał wojewoda warmiń-sko-mazurski Marian Po-dziewski. Wyraźnie zasko-czony, ale nie wrogi wobec

protestu powiedział, że toprawdopodobnie pierwszyprotest górników na Warmii iMazurach, czyli na terenie, naktórym nie prowadzi się dzia-łalności wydobywczej węgla.Górnicy odpowiedzieli, żemoże i pierwszy, ale na pewnonie ostatni, jeśli rząd niespełni swych obietnic i nie za-cznie przeciwdziałać impor-towi surowca, którego wPolsce mamy na tyle pod do-statkiem swojego, że zalega naprzykopalnianych hałdach.„My, górnicy śląskich ko-palń protestujący przy węźlekolejowym w Braniewie, żą-damy podjęcia zdecydowa-nych działań w sprawieograniczenia nieuczciwegoimportu węgla kamiennego zFederacji Rosyjskiej do na-szego kraju. Przedstawicielerządu RP (...), wielokrotnieobiecywali nam wdrożenie in-strumentów pozwalającychpowstrzymać ten procederrujnujący polskie górnictwo izabierający nasze miejscapracy” – napisali protestującyw petycji. „Niestety, wszelkiedeklaracje składane zarównoprzez przedstawicieli resortugospodarki, jak i przez pre-miera Donalda Tuska okazałysię pustymi obietnicami. W sy-tuacji, gdy polskie spółki węg-lowe stoją na skraju upadku,do naszego kraju importo-wane są coraz większe ilościwęgla. Torami, na których dzi-siaj protestujemy, w zeszłym

roku wjechało do naszegokraju ok. 11 mln ton rosyj-skiego węgla. Nie możemydłużej tolerować takiej sytua-cji. Dlatego zdecydowaliśmysię nałożyć dzisiaj obywatel-skie embargo na rosyjski wę-giel” – podkreślili górnicy. Wojewoda zapewnił, że jaknajszybciej przekaże petycjęod górników do KancelariiPremiera, gdzie trwało posie-dzenie rządu. Podkreślił, żegdy tylko otrzyma opinię wsprawie postulatów górni-czych ze strony rządu, to wrócido protestujących. 
Brud i smródProtestujący przypomnieli,że podczas rozmów ich przed-stawicieli ze stroną rządowązaprezentowali gotowe roz-wiązania pozwalające ograni-czyć zjawisko nieuczciwegoimportu węgla do naszegokraju, które spotkały się z ap-robatą przedstawicieli rządu.Chodzi przede wszystkim –jak napisali w petycji – „owprowadzenie koncesji nahandel węglem, wdrożeniesystemu certyfikatów jako-ściowych w obrocie tym su-rowcem, a także ograniczenieimportu węgla o niskich para-metrach jakościowych”.Polegać miałoby to na ba-daniach laboratoryjnych nazawartość całej tablicy Men-delejewa. Polski węgiel jestpoddawany takim badaniom,a rosyjski nie, którego cena w

dodatku wcale nie jest konku-rencyjna w stosunku do cenysurowca wydobywanego wpolskich kopalniach. Dlaczegopolski węgiel ma być zły, aleten rosyjski, „brudny”, bo nie-podlegający rygorom politykiklimatycznej UE, nikomu nieprzeszkadza? Mamy dośćwłasnego węgla, który wcalenie jest droższy od tego rosyj-skiego, a daje miejsca pracynaszym pracownikom. Dla-czego więc mają na tym zara-biać Rosjanie, skoro to nasobciąża się tymi kosztami?Każda tona tego węgla odbieramiejsca pracy naszym górni-kom. To my ponosimy kosztyrestrukturyzacji kopalń i te,również niemałe, związane zwypełnianiem wymogów pa-kietu klimatycznego UE.Górnicy chcą także „wpro-wadzenia w polskim prawie, azwłaszcza w ustawie o zamó-wieniach publicznych, zapi-sów gwarantujących spalaniepolskiego węgla w komunal-nych ciepłowniach”.
Dołącza „Sierpień 80”Protest kontynuowano. –Oszukują nas, sprowadzająnam z Rosji nie węgiel, tylkojakiś szajs – mówili górnicy wBraniewie. Antoni Rutkowski,jeden z protestujących pod-kreślił, że protest będzie trwałdo skutku. – Jakieś efekty mu-simy uzyskać. A jak nie, to po-jedziemy jeszcze gdzie indziej.Do Warszawy z taczkami, donowej pani premier. Przypo-mnimy jej, jak się wozi nataczkach nieodpowiednie to-warzystwo – powiedział wTVP Info.

Do górników z „Solidarno-ści”, blokujących przejście gra-niczne Braniewo-Mamonowo,dołączyli też górnicy zrzeszeniw WZZ „Sierpień 80” m.in. zkopalń „Brzeszcze”, „Sośnica-Makoszowy”, „Pokój” i „Ha-lemba”.Premier Kopacz zapoznałasię z petycją wieczorem; pole-ciła przygotowanie informacjina temat aktualnej sytuacji wgórnictwie węgla kamiennegoi raportu opisującego działa-nia podjęte przez rząd i zarządKompanii Węglowej od majado września 2014 r. Premierzwróciła się do Sejmu z prośbąo przyspieszenie prac nadustawami, które zakładająwprowadzenie koncesji nahandel węglem i wdrożeniesystemu certyfikatów jako-ściowych w obrocie tym su-rowcem. Górnicy pozytywnie przy-jęli komunikat Kancelarii Pre-zesa Rady Ministrów i podjęlidecyzję o zakończeniu pro-testu na granicy. Zaznaczylijednocześnie, że nie odwołujązapowiedzianej na 1 paździer-nika manifestacji w Warsza-wie. „Decyzję o niej podjąłwcześniej cały sztab protestu-jąco-strajkowy, który składasię z przedstawicieli wszyst-kich central związkowych.Oczekujemy od Pani PremierEwy Kopacz, że w exposewskaże konkretny termin rea-lizacji postulatów zgłaszanychprzez stronę związkową, przy-jętych do realizacji przez po-przedniego premiera” –napisali w oświadczeniu pro-testujący.

Górnicy - w przeciwieństwie do rządzących – dotrzymują słowa. Już w kwietniu zastrzegli, że albo rząd za-
trzyma import brudnego węgla ze Wschodu, albo zrobią to sami. 

PATRYK KOSELA
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