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Obserwując posiedzeniaRady Miasta mijającej kadencjidoszliśmy do wniosku, że po-trzeby zwykłych mieszkańcówNaszego Miasta nie są w spo-sób wystarczające przesta-wiane i reprezentowane.Potrzeby Radnych, którzy re-prezentują tylko interesy par-tii politycznych są bardzoodległe od potrzeb mieszkań-ców. Radni PO, PiS i RAŚ kiero-wani przez posłów GrzegorzaTobiszowskiego i Danutę Piet-raszewską zamiast myśleć iwspierać rozwój miasta, wy-konują polecenia partyjne zWarszawki i organizują teatrypolityczne polegające na pró-bach zaklinania rzeczywisto-ści poprzez organizowaniereferendum odwoławczych(jedno nieudane z powodumałej frekwencji, drugie niedoszło do skutku z powoduzłożenia list z nieprawidło-wymi podpisami).Nasze współdziałanie zobecną Panią Prezydent Gra-żyną Dziedzic doprowadziłodo zaangażowania się miesz-kańców w konsultacje orazwspółtworzenie inicjatywobywatelskich w zakresiesportu, rekreacji, ale przedewszystkim wsparcia rozwojugospodarczego Rudy Śląskiej.Pomimo fatalnej sytuacji fi-nansowej miasta w 2010 rokudo dnia dzisiejszego udało sięwybudować Aquadrom, Bur-loch Arenę, boiska treningowe

dla klubów sportowych, wie-lofunkcyjne obiekty przy-szkolne, place zabaw, ścieżkirowerowe, siłownie napo-wietrzne, zainwestować wTrasę N/S i remonty dróg oraztak zmienić wizerunek Miasta,że nowi inwestorzy budują wRudzie Śląskiej swoje zakładypracy, dzięki czemu jeszcze wtym roku będzie otwarty za-kład przetwórstwa mięsnego,który zatrudni 700 osób, a ko-lejna inwestycja gdzie pracębędzie mogło uzyskać równieżokoło 700 osób jest w trakcierealizacji.Odchodząca Rada Miastaniestety nie reprezentuje peł-nego przekroju mieszkańcówRudy Śląskiej. Mając na uwa-dze potrzeby MieszkańcówNaszego Miasta polegające nadostępie do mieszkań, znale-zieniu swojego miejsca pracy,stworzenia możliwości roz-woju dzieci, taniego dostępudo kultury i rekreacji orazBezpłatnej Komunikacji Miej-skiej, która pozwoli obniżyćkoszty funkcjonowania na-szych rodzin postanowiliśmyzaangażować się w obecnychWyborach Samorządowych wdniu 16 listopada 2014 r. i roz-ważenie poparcia naszychkandydatów do Rady MiastaRuda Śląska. 
Komisje Zakładowe 

WZZ „Sierpień 80”
działające w Zakładach

Rudy Śląskiej

Drodzy mieszkańcy 
Rudy Śląskiej

Nie głosuj na
partyjne listy. 
Głosuj na ludzi niezależ-
nych od partyjnych ukła-
dów i koterii. Znajdziesz
ich wszędzie.

Ruda Śląska:
– Grażyna Dziedzic i Ko-mitet Wyborczy Wybor-ców Grażyny Dziedzic
Sosnowiec:
– Maciej Adamiec i Ko-mitet Wyborczy Wybor-ców Niezależnych MiastaSosnowiec lub Marek
Barański i Komitet Wy-borców Wyborców „No-woczesny Sosnowiec”
Katowice:
– Krystyna Doktoro-
wicz i KWW „My z Kato-wic”lub Marcin Krupa iKWK Forum Samorzą-dowe i Piotr UszokProsimy o głosowanie naludzi zaangażowanych wdziałalność społeczną ina rzecz praw pracowni-czych:
– Iwona Borchulska(OZZPiP) do Rady MiastaSosnowiec, Okręg 2, po-zycja 1, KWW „Nowo-czesny Sosnowiec”
– Wacław Czerkawski(ZZG) do Sejmiku Woje-wództwa, Okręg nr 7, po-zycja nr 7, Lista nr 6– oraz związkowcówWZZ „Sierpień 80” doRady Miasta Ruda Śląskaz listy Komitetu Wybor-czego Wyborców Gra-żyny Dziedzic, lista nr 30:– Marceli Murawski,Okręg nr 3 (Halemba,Bielszowice), pozycja nr12– Dariusz Forma, Okręgnr 4 (Bykowina, Kochło-wice), pozycja nr 3
– Izabela Makles, Okręgnr 1 (Ruda, Orzegów,Chebzie, Godula), pozycjanr 13
– Dariusz Dobiech,Okręg nr 1 (Ruda,Orzegów, Chebzie, Go-dula), pozycja nr 14
– Dariusz Tkoc, Okręgnr 2 (Nowy Bytom,Wirek), pozycja nr 10
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Pijawy z Platformy
Arkadiusz Godlewskiuśmiecha się do nas z każdegosłupa w Katowicach. Tysiąceplakatów. Szkoda tych drzew,które poszły na ten papier.Może to te same drzewa, którektoś, do dziś nie wiadomo kto,wyciął w Parku Śląskim. Poli-cja szukała sprawców niele-galnej wycinki drzew.Bezskutecznie. Godlewski,mimo że Parkiem zarządza,robi wielkie zdziwione oczy,bo nie wie, kto mu w Parkudrzewa wyciął. Godlewski wogóle ma pecha i mało wie cosię wokół niego dzieje. Kilkanaście dni temu jegoplakaty ukazały się na zna-kach drogowych. I znowu tosamo Arkadiusz Godlewskirobi zdziwioną minę i mówi,że nie wie kto go tam powiesił.Nie on. „Zielone ludziki” tozrobiły, rzuca – wydaje mu się,że dowcipnie. 

Rozrywka sp.  z o.o.Ciekawe, że nie wie też, cowpisał w oświadczenie mająt-kowe. No tam to już „zieloneludziki” mu nie namieszały.Oświadczenie nosi datę 30kwietnia 2014 roku. Arka-diusz Godlewski przyznaje sięw nim do tego, że jest preze-sem zarządu WojewódzkiegoParku Kultury i Wypoczynkuim. gen. Jerzego Ziętka w Cho-rzowie. Rzeczywiście preze-sem WPKiW, zwanym równieżParkiem Śląskim, jest. Ale wdniu, w którym wypełniał tooświadczenie Godlewski peł-nił także inne funkcje. 
AmnezjaOd 24 marca 2014 rokuGodlewski jest także preze-sem tajemniczej spółki PSRozrywka sp. z o.o. Nie mógł otym zapomnieć, bo spółka ist-nieje od 24 marca tego roku.Kilka dni później Godlewskiwypełnia świadczenia mająt-kowe, ale zapomina w nim po-informować, że od kilku dnijest prezesem tajemniczejspółki PS Rozrywka. Spółka PS Rozrywka wprzedmiocie swojej działalno-ści wpisaną ma działalnośćwesołych miasteczek i parkówrozrywki. Czyli dokładnie tosamo, czym zajmuje się ParkŚląski. W przedmiocie działal-ności tej spółki wymienione sąwszystkie te rzeczy, któryminormalnie zajmuje się Park

Śląski. A więc działalność we-sołych miasteczek i parkówrozrywki, działalność rozryw-kowo-rekreacyjna, działalnośćobiektów kulturalnych i spor-towych, organizacja targów ikongresów i sto innych rzeczy,które powielają to, czym do-tychczas zajmował się i zaj-muje Park Śląski. 
SobowtórUdziałowcem spółki PSRozrywka jest WPKiW w Cho-rzowie. Prezesem jednego idrugiego Godlewski. Po co po-wstaje tajemnicza spółka,która jest nakładką na całądziałalność Parku Śląskiego?W zasadzie, gdyby pewnegodnia przestało istnieć WPKiW,to następnego dnia spółka zo.o. mogłaby przejąć wszyst-kie jego – Parku  – funkcje. Niemówimy, że po to zostało tozrobione. Mówimy, że tak mo-głoby się stać, gdyby Parkupadł i nie mógł dalej działaćw tej formie prawnej, w którejobecnie funkcjonuje. No to jestgotowa spółeczka z o.o. W ję-zyku zwykłych ludzi nazywasię to przewłaszczenie. 

Lody à la SawickaKiedy coś, co jest własno-

ścią nas wszystkich, własno-ścią publiczną nagle staje sięwłasnością czyjąś. Świętą, pry-watną własnością jakiegośbiznesmena, który może z niązrobić, co chce. Oczywiściespółka z o.o. to dopiero drogado tego celu. Cały ten proces wjęzyku Platformy Obywatel-skiej, która specjalizuje się w„kręceniu lodów à la Sawicka”,nazywa się komercjalizacją. 
ŚciemaKiedy trzeba było prze-właszczyć szpitale, to nikt nienazywał tego prywatyzacją. Tobyła komercjalizacja. Naj-pierw przekształcono te szpi-tale w spółki prawahandlowego, aby uspokoićopinię publiczną, że przecieżnikt ich nie przejmuje, abypóźniej dochodziło do dal-szego przejęcia. Dziś bardzowiele z tych szpitali jest już wprywatnych rękach. Prywatyzacja Wojewódz-kiego Parku Kultury i Wypo-czynku im. Jerzego Ziętka wChorzowie spotkałaby się zogromnym oburzeniem i pro-testami społecznymi. Ktoś, ktopróbowałby jej dokonać, byłbypolitycznym trupem. Ale ko-mercjalizacja Parku Śląskiego,

o to już pomysł, który możnasprzedawać ludziom. Gdyż, jakstwierdził wybitny klasyk odPR, „ciemny lud to kupi”. 
Komercjalizacja 
na horyzonciePark Śląski od lat notujestraty. W 2011 miał prawie 3mln straty. W 2012 już ponad5 mln straty. W roku 2013strata wyniosła ponad 6 mln.W styczniu 2013 prezydentChorzowa nałożył na Park 3,3mln złotych kary za tajemni-czo wycięcie 5 400 drzew. Nikttej wycinki nie zauważył, a po-licja nikogo nie złapała. Ponad3 mln kary dobije Park. Park,notorycznie, z roku na rokprzynoszący coraz większestraty, obciążony karą ponad3,3 mln złotych, niedoinwesto-wany i zaniedbany wymagaczego?... Inwestora wymaga.Taki inwestor to zadba owszystko. I pieniądze wyłoży.I nikt mu drzew nie wytnie.Dobry taki inwestor jest. Tylkokomercjalizacja musi być. Bowiadomo - państwowe, czy sa-morządowe, to nikt nie zain-westuje. Bo to nasze, czyliniczyje przecież jest. I gdybytrzeba było takiego inwestora,to spółka już jest. 

Chwiejny 
jak panienkaArkadiusz Godlewski pre-zesem spółki PS Rozrywkazostał 24 marca 2014 r. Wtedynie chciał się bawić w politykę.Rezygnował, odchodził z poli-tyki i mało aktywny politycz-nie był. 8 maja ogłosił, że na99 procent, to on prezyden-tem być nie chce. Potem musię odwidziało i we wrześniuprezydentem już chciał być.Na wszelki wypadek, w mię-dzyczasie, przestał być preze-sem spółeczki PS Rozrywka.W jego sposobie myślenia cośsię zmieniło - nie tylko w tejsprawie. We wrześniu 1%przeważył te 99% procent iGodlewski już chciał wracaćdo polityki i być prezydentemKatowic. Wszystko to jest otyle niepokojące, że facet, któ-remu ktoś wiesza plakaty naznakach drogowych, a on niewie kto, wycina 5400 drzew,on nie wie kto, w wynikuczego instytucja, którą kierujebędzie musiała zapłacić ponad3 mln kary, oraz który nie wpi-suje do oświadczenia majątko-wego czegoś, czego prezesemjest, średnio nadaje się na pre-zydenta. Katowice na  kogośtakiego nie zasługują.

BOGUSŁAW ZIĘTEK



KHW: Chcą, by ludzie pracowali za miskę ryżu. A w kopalni „Murcki-Staszic” ludzi przerzuca
się niczym paczki.

Kilofem w górnika i jego prawaZarząd Katowickiego Hol-dingu Węglowego zapowie-dział ostatnio zawieszenienagrody barbórkowej, czter-nastej pensji, biletu z KartyGórnika, ekwiwalenty z tytułupomocy szkolnych oraz depu-tatu węglowego dla pracowni-ków i emerytów. „Mając nauwadze aktualną sytuację eko-nomiczno-gospodarczą, w ja-kiej znajduje się polskiegórnictwo węgla kamiennego,w tym KHW SA – naszafirma...” – tak brzmi niczymstara śpiewka oświadczeniewładz KHW. Czarno na białymspółka wylicza co chce pra-cownikowi zabrać. W tejsytuacji słowa prezesa Zyg-munta Łukaszczyka: „Nie wy-obrażam sobie, aby pra-cownicy KHW nie otrzymalibarbórki i nie otrzymali pen-sji” – wypowiedziane na kon-ferencji prasowej brzmią jakgroteska.Górnicy o usunięciuchoćby jednej z nich, nie chcąsłyszeć.  Bo nagroda barbór-kowa i inne to nie przywileje,lecz składniki wynagrodzenia!Na zorganizowanych 6 listo-pada przez WZZ „Sierpień 80”masówkach, załoga kopalństanowczo zapowiedziała, żew przypadku zabierania impieniędzy, będą protesty.– Ci, którzy rządzą górnic-twem, doprowadzili do takiejsytuacji, w której zagrożenie

upadkiem jest tak duże, że usi-łuje się je przerzucić na pra-cowników. Jeżeli Holding maproblemy finansowe, to niechpolitycy oraz obecnie i wcześ-niej nim zarządzający mena-dżerowie pokrywają zobo-wiązania z własnych kieszeni,a jak brakuje, niech sprzedająwłasne nerki! – mówi Bogu-sław Ziętek, szef „Sierpnia 80”.– Nie zgadzamy się na stoso-wanie metody salami: naj-pierw mówi się, że odetnie sięnam troszeczkę, tylko palec,później – że już całą rękę, a nasamym końcu głowę. Zatemnie ma takie możliwości,byśmy się godzili na to, by cojakiś czas kolejne elementywynagrodzenia były odbie-rane – dodaje.
„Boże Dary”

w rękach Boga?Doszły do nas informacje,że na kopalni „Murcki-Staszic”rozpowszechnione są pogło-ski jakoby Ruch „Boże Dary”ma zostać wygaszony, a pra-cownicy poprzenoszeni nainne kopalnie należące do Ka-towickiego Holdingu Węglo-wego. Według naszychwiadomości, oficjalnie nikt niepodjął jednak w tej sprawieżadnych decyzji!Przez to jednak, że pra-cownicy sygnalizują nam tegotypu rzeczy, to WZZ „Sierpień80” zwrócił się do dyrekcji

KWK „Murcki-Staszic”, jak i dozarządu KHW na jakiej pod-stawie tego typu pogłoski sąwśród załogi rozpowszech-niane. Pyta tam wprost: czy wsprawie ewentualnego wyga-szania oraz potencjalnych alo-kacji zapadły jakiekolwiekwiążące decyzje? Kto i na ja-kiej podstawie je podjął? Zczyjego polecenia oraz na ja-kiej podstawie pracownicy do-zoru rozpoczęli z pra-cownikami rozmowy doty-czące ewentualnego przejściana inne kopalnie?–  Szokujące jest dla nas to,że po raz kolejny popełnia siębłąd, jak w przypadku kopalni„Kazimierz-Juliusz”. Nie roz-mawia się z ludźmi otwarcie,

tylko po cichu zakulisowymidziałaniami wywołuje się nie-pokój wśród pracownikówRuchu „Murcki” – uważaSzczepan Kasiński, przewod-niczący „Sierpnia 80” w KHW.– Pomożemy kolegom z „Mur-cek” skutecznie walczyć z za-rządem Holdingu. Górnicy ztej kopalni wspierali nas w na-szej walce, teraz oni mogą li-czyć na nas – zapewnia PawełWidyna, szef związku w KWK„Kazimierz-Juliusz”. Z koleiZenon Zembrzuski, lider„Sierpnia 80” w KWK „Murcki-Staszic” dodaje: – Ruch „BożeDary” ma prawo istnieć i niepozwolimy na to, by ktośchciał je likwidować! Jeśli cośna tym ruchu dzieje się niedo-

brego, należy to wyjaśnić,wskazać i wprowadzić plannaprawczy, a nie zrzucaćwszystko na górników, bo tonie nasza wina! Jeśli zaś KHWma chętkę na przenoszenieludzi z „Bożych Darów” naswoje inne kopalnie, to po-winna oprzeć to na zasadziedobrowolności i dokonaćprzeniesienia tylko tych pra-cowników, którzy chcą sięprzenieść na inne kopalnie. Atakie osoby jak wiemy są.Gdy tylko otrzymamy od-powiedzi z zarządu KHW, za-łoga zostanie poinformowanana masówkach oraz oczywi-ście, w „Kurierze Związko-wym”.
Patryk Kosela

Jak założyć

1. Zbierz grupę przynaj-
mniej 10 osób i skontak-
tuj się telefonicznie z
biurem Komisji Krajowej,
tel. 032-206-89-09; fax
032-206-84-30
2. W biurze Komisji Krajo-
wej lub na internetowej
stronie www.wzz.org.pl
znajdziesz uchwałę i
wniosek o rejestrację.
3. Z wypełnionymi i pod-
pisanymi drukami przy-
jedź do biura Komisji
Krajowej w Katowicach,
ul. Warszawska 19. Re-
jestrację można otrzymać
w tym samym dniu.
4. W każdej sprawie pra-
cowniczej lub dotyczącej
założenia związku mo-
żesz napisać na adres
mailowy
>> bzietek@wzz.org.pl

Ostatni argument zarządu KHW?



Jastrzębska Spółka Węglowa

Jarosław kiepskiZgodnie z wynikami refe-rendum przeprowadzonymwśród załogi JastrzębskiejSpółki Węglowej, zostaliśmyzobligowani do tego, żebypodjąć działania, które dopro-wadzą do odwołania zarząduJSW z Jarosławem Zagórow-skim na czele. Dlatego 13 lis-topada 2014 r. związkizawodowe działające w JSWpodejmą akcję blokady dróg,połączoną z konferencją pra-sową, na której pokażemy „do-konania zarządu” w ostatnichlatach. Przedstawimy nasząanalizę tych dokonań.O wynikach referendum izarzutach, jakie mamy wobecprezesa i jego świty napisa-liśmy do premier Ewy Kopaczoraz do ministra gospodarkiJanusza Piechocińskiego.Wskazaliśmy konkretne za-rzuty dotyczące przyczyn,które spowodowały, że JSWjest w trudnej sytuacji. Mu-simy tu jasno podkreślić, żedecyzje rządowe nakładającena JSW obowiązek dokonywa-nia pewnych transakcji dopro-wadziły do tego, że wprzeciągu ostatnich 7 lat wy-prowadzono ze spółki ponad 8mld złotych. Pomijam tu obo-wiązkowe i nałożone na gór-nictwo wszelkiego rodzajudaniny. Wiadomo, podatkipłacą wszyscy, a dywidendępłacą ci, którzy mają zysk. Jed-nak takie wysysanie wszelkichśrodków ze spółki SkarbuPaństwa bezkarnie robi tylko

państwo. Suma przeraża i dajedo myślenia. Kto tak na-prawdę kieruje JSW i o co tuchodzi? Bo na pewno nie o to,by spółka państwowa prężniesię rozwijała, a jej pracownicyspokojnie pracowali i żyli zwyników tej pracy. Wydawaćby się mogło, że to niemoż-liwe. A jednak tak się dzieje!Jeśli przyjąć, że w tym rokuJSW będzie miała 1 mld straty,to z pieniędzmi, które wyciąg-nięto z JSW moglibyśmy prze-trwać osiem takich trudnychlat. Rząd znalazł sposób na to,jak upiec dwie pieczenie najednym ogniu. Nie dość, że po-

zbyli się problemów z upada-jącymi przedsiębiorstwami -to jeszcze skasowali za to nie-złą sumkę do budżetu.Zróbmy podsumowanie, zaco kasowali JSW. Pierwszympomysłem było przyłączeniedo JSW Koksowni Przyjaźń.Czy też mówiąc precyzyjniej:wykupienie, za które spółkazapłaciła do Skarbu Państwaok. 400 mln zł. Potem przy-szedł czas na Wałbrzyskie Za-kłady Koksownicze Victoria,za które Skarb Państwa skaso-wał kolejne ponad 400 mln zł.Dalej była KWK „Knurów-Szczygłowice” za 1,5 mld zł i

Zakład Odsalania za około 300mln zł. Do tego dochodzi za-garnięcie całej kasy z upub-licznienia w wysokości 5,4mld zł. I proszę, mamy ma-giczną sumkę 8 mld. Tewszystkie niby-inwestycjebyły zawierane ze SkarbemPaństwa, czyli właścicielemJSW. A mogło to wyglądać tak,jak z KWK „Budryk”, która zos-tała włączona w strukturyJSW. Niestety tak się nie stało!Państwo skasowało niezłąsumkę, a nam się wmawia, żemusimy oddać swoje 14-stki,węgiel i inne wynagrodzenia,bo zarabiamy za dużo, a Zagó-rowski walczy o nasze miejscapracy. Zarząd spółki zasłynąłteż niesamowitymi inwesty-cjami, takimi jak np. oddaniaaportem do Agencji Turystycz-nej hotelu „Diamet” w Jastrzę-biu Zdroju, a potemodkupieniu tego hotelu tylkopo to, żeby go zburzyć. Innągenialną inwestycją był re-mont siedziby JSW S.A., którymiał kosztować 30 mln, potem50 mln, a kosztował 80 mln zł!Ciekawe, że nie budzi to wąt-pliwości co do gospodarnościnaszego zarządu. Dla zobrazo-wania skali tej „piramidalnejinwestycji” przypomnę, żekoszt budowa siedziby PZPNwynosi 40 mln zł.Prezes mimo tego, że niepotrafi niczym zarządzać, to zawszelką cenę chce wyciągaćpieniądze od pracownikówJSW. Wystosował nawet list do

załogi, w którym próbuje sięusprawiedliwić i oczywiściewinę zrzuca na związki zawo-dowe. W swojej bezczelnościkaże się przyglądać pracowni-kom czy dobrze wykonywaliswoją robotę, bo jest trudno.Nie wydobyliśmy ponad mi-liona ton węgla koksującego,który można było sprzedać,tym samym zmniejszającujemny wynik. Prezes pisze,że to wina związków zawodo-wych, bo jak jest koniunktura,to domagają się podwyżek dlapracowników, zamiast teśrodki odkładać na trudniej-sze czasy. Nie pozwalają też nato, żeby pracodawca jak kapow obozie koncentracyjnym za-ganiał górników do pracy wsoboty. Jedynym widocznympomysłem na przejście przezczas kryzysu widzi w cięciachpłac górników.A my widzimy inne rozwią-zanie! Porządki trzeba robićgeneralne i dlatego zaczynamyod zarządu JSW. Dlatego wyj-dziemy na drogi i będziemyprotestować, bo nam zależy namiejscach pracy górników niezarządu spółki. Jak to nie po-może, to będą kolejne prote-sty, gdyż górnictwo i JSW,panie prezesie to nie Ursus,stocznia czy FSO. Jak trzebabędzie to i w mordę damy, alekopalnie obronimy!
Krzysztof Łabądź
Przewodniczący 

WZZ „Sierpień 80” 
w KWK „Budryk”

W Rudzie Śląskiej głosuj również na kandydatów 
z Komitetu Wyborczego Wyborców Grażyny Dziedzic, lista nr 30: 

Dariusz Dobiech
Okręg nr 1 - Ruda, Orzegów, Chebzie, Godula

Dariusz Tkoc
Okręg nr 2 - Nowy Bytom, Wirek

Izabela Makles
Okręg nr 1 - Ruda, Orzegów, Chebzie, Godula
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O tym jak ważne jest, bypójść w najbliższą niedzielę dowyborczych urn doskonaleświadczy przykład gminy Gie-rałtowice. Ta niewielka gminapołożona niedaleko Gliwic naswoim terytorium ma prowa-dzoną działalność górnicząkilku kopalń: KWK „Sośnica-Makoszowy”, KWK „Budryk” iKWK „Knurów-Szczygłowice”.Decyzja o tym, kto zostanie jejwójtem leży w gestii miesz-kańców i rzutować będzie naprzyszłość tych kopalń oraz namiejsca pracy i los nie tylkopracowników kopalń. Zostałojeszcze kilka dni na zastano-wienie się na kogo zagłoso-wać. Za czy przeciwkokopalniom. Za czy przeciwkomiejscom pracy. Za czy prze-ciwko rozwojowi. Za czy prze-ciwko spokojnemu życiu. Zaczy przeciwko niemałymwpływom do budżetu gminyod istniejących kopalń.W wyborach na wójtagminy bierze udział kilka zna-nych osób, a z punktu widze-nia górnictwa znanych ze złejstrony. To obecny wójt Joa-chim Bargiel i jego niedawnyprzyjaciel biznesmen i radnyMarek Błaszczyk. Kiedyś łą-czyła ich wielkie uczucie przy-jaźni. Ostatnio jednak pa-nowie się pokłócili. O co po-szło? Zawsze jak nie wiadomoo co, to iść musi o pieniądzelub władzę. Wybór międzyBargielem, a Błaszczykiem tojak wybór pomiędzy dżumą, acholerą. To żaden wybór. Wobu przypadkach głosowaniena tych dwóch panów to gło-sowanie za likwidacją miejscpracy. Ci panowie przy gmin-nym korycie są od lat. Mocnosię jego trzymają. Jeden jestwójtem, drugi przewodniczą-cym Rady Gminy. Obaj nielubią górnictwa i kopalń, oczym świadczy najlepiejich wojenka z kopalnią „Soś-nica-Makoszowy”. Próbowaliwstrzymać fedrunek. Dopro-wadzili do tego, że sądowniezablokowali ścianę arcybogatąw najlepsze złoża. Ma ona bli-sko 2 kilometry długości wy-biegi i węgiel o kaloryczności31 KJ, a nie ma metanu! Powie ktoś, że to problemtylko tych mieszkańcówgminy, którzy pracują na ko-palniach. Bzdura! A pomyślałktoś o pani ze sklepiku? Prze-cież górnicy zostawiają u niejsporo pieniędzy. A firmy usłu-gowe? Upadek kopalni i utratamiejsc pracy w górnictwie, to

nie tylko problem górnic-twa. Tysiące zlikwidowanychmiejsc pracy, to tysiące bezro-botnych, którzy nie pójdą dosklepu po zakupy, nie wyda-dzą swoich pieniędzy nazakup usług. Ilu ludzi stracipracę i swoje małe rodzinnefirmy, jeśli zabraknie górnika –klienta. Czy o tym myślą Bar-giel i Błaszczyk? Nie. Wystar-czy zajrzeć w ich o-świadczenia majątkowe. Oniżyją w innym świecie. Ich upa-dek gminy nie dotknie. Oni natym zrobią kolejny interes.Górnictwo daje zarobić tejgminie. Jej mieszkańcom pro-wadzącym swoje przedsię-biorstwa i samej gminie.Podatki, które jej płacą kopal-nie pozwalają na inwestycje.Pozamykane kopalnie ozna-czają pozamykane lokalneprzedsiębiorstwa i zakręceniekurka z pieniędzmi, jakie corusz przelewają gminie te trzykopalnie! Likwidacja KWK„Sośnica-Makoszowy” oznaczatakże, że już nie kopalnia, agmina będzie musiała wziąćna siebie pilnowanie wody itego, by Potoku Chudowskiegonikogo nie zalewała. Sprawajuż dawno zresztą byłaby wy-eliminowana, gdyby nie bloko-wanie uregulowania potoku iwykonania robót przeciwpo-wodziowych. Takim cwaniacz-kiem jest kandydujący naradnego gminy GierałtowicePaweł Swoboda, szef Stowa-rzyszenia na rzecz Poszkodo-wanych przez ZakładyGórnicze. Czas z tym układemBargiel-Błaszczyk-Swobodaskończyć! Nie głosujcie na„wybrańców” - idźcie do wy-borów i głosujcie na miesz-

kańców. Głosujcie zgodnie zWaszymi interesami i intere-sem gminy. Macie do tegoprawo.Nie sztuką jest blokowaniei likwidowanie. To każdy głupipotrafi. Mądry zaś buduje,tworzy, inwestuje. Tym sięróżni dobry gospodarz od

złego. Walka z kopalnią jeststrzelaniem sobie w stopę. Ko-palnia ma możliwości finan-sowe i organizacyjne, bywszelkie utrudnienia zwią-zane z działalnością górnicząnaprawiać. Współpraca dajekorzyści nam wszystkim. Wniedzielę idź i zagłosuj na ta-

kiego kandydata na wójta i natakiego radnego, który nie jestdotychczasowym wybrańcemusadowionym przy korycie,ale mieszkańcem, Twoim są-siadem i najlepiej wie co zmie-nić lub poprawić, bymieszkało się w gminie lepiej. 
Patryk Kosela

O tym, jak ważne są wybory samorządowe dla górniczej gminy Gierałtowice

Dla mieszkańców - NIE dla wybrańców

Pracownicy kopalń, mieszkańcy Gminy Gierałtowice!My, Komitet Wyborczy Wyborców Nasze Gierałtowice, apelujemy do wszystkich tych, którzywidzą lub czują, że gmina Gierałtowice jest źle zarządzana, o oddanie głosu w nadchodzącychwyborach samorządowych na naszych kandydatów na radnych oraz kandydata na wójta gminy.Będziemy dążyć przede wszystkim do tego, aby władza w gminie Gierałtowice – ktokolwiekbędzie ją sprawował – kosztowała mieszkańców mniej niż dotychczas. Chcemy, aby pieniądze mieszkańców były wydawane w sposób bardziej rozsądny i zgodny z ichrzeczywistymi potrzebami, a nie zachciankami władzy, które często są dyktowane tylkowzględami osobistymi lub politycznymi. Przedstawicielami mieszkańców w radzie gminy mająbyć przedstawiciele ogółu tejże społeczności, a nie lokalnych oligarchów czy nieudolnychkarierowiczów. Zadłużenie gminy, nieudolność urzędnicza, marnotrawienie naszych podatków,fatalnie zorganizowane skanalizowanie gminy pochłaniające ogromne pieniądze na „firmy” i„firemki”, które nie poradziły sobie z zadaniem. Gmina zmuszona była wziąć kredyt pod zastawhipoteczny Pałacu w Przyszowicach, aby dokończyć realizację kanalizacji. Szczególnie prosimypracowników kopalni o poparcie dla naszego kandydata na wójta – Mariusza Pawluka, który dajegwarancję właściwego reprezentowania interesów wszystkich mieszkańców oraz pracownikówkopalń zagrożonych poprzez dotychczasową postawę przedstawicieli gminy Gierałtowice. Obec-nie włodarze gminy zajmują się głównie utrudnieniem funkcjonowania i sposobem likwidacjiKWK „Sośnica-Makoszowy”. Zamiast rzetelnie i po partnersku podjąć współpracę zprzedsiębiorcą górniczym, domagają się likwidacji tysięcy miejsc pracy. Takimi działaniami RadaGminy doprowadzi do zwiększenia bezrobocia także na terenie naszej gminy, gdzie zamieszkująsetki pracowników zatrudnionych w kopalni. Dzisiejsza Rada Gminy, niestety, nie reprezentujepełnego przekroju interesów mieszkańców. Układy, układziki, nepotyzm i kumoterstwo zżerająGminę od środka. 
Nadszedł czas na zmiany!!! Być radnym czy wójtem to oznacza służyć wszystkim mieszkańcom niezależnie od ich statususpołecznego, rozwiązywać ich problemy, pomagać, budować społeczeństwo obywatelskie, a niedzielić mieszkańców na lepszych i gorszych, na tych z układami i bez. Tylko tworzenie nowychmiejsc pracy poprawia bezpieczeństwo finansowe mieszkańców oraz poprawia ich zamożność.Obecne włodarze gminy robią zupełnie odwrotnie. 
Dlatego mówimy głośno:  DLA MIESZKAŃCÓW, NIE DLA WYBRAŃCÓW !!!Apelujemy o wzięcie udziału w wyborach samorządowych 16 listopada 2014 r. i poparcie naszychkandydatów na radnych oraz Naszego Wójta – Mariusza Pawluka.

WZZ „Sierpień 80”
KWK „Budryk”

KWK „Knurów-Szczygłowice”
KWK „Sośnica-Makoszowy”



Klęska czy sukces? – to py-tanie padało wiele razy popodpisaniu przez premierEwę Kopacz porozumienia zKomisją Europejską w ramachtzw. Pakietu Klimatyczno-Energetycznego. Ustalono, żeUnia Europejska ograniczyemisje CO2 o co najmniej 40proc. do 2030 r. (względemroku 1990). Mniej zamożnekraje UE, wśród nich oczywi-ście Polska będą mogłyprzekazywać darmowe po-zwolenia na emisję CO2 elek-trowniom do 2030 r. – Rząd koncentrując się nanegocjowaniu mechanizmówkompensacyjnych popełniłbłąd. Mogą one jedynie czę-ściowo złagodzić niektóre ne-gatywne skutki w średnimokresie, ale nie zapobiegająnajważniejszemu zagrożeniujakim jest wprowadzenieogromnej niepewności w sfe-rze inwestycji energetycznychi przemysłowych – ocenił wrozmowie z portalem WNP.plBolesław Jankowski, wicepre-zes firmy doradczej EnergSys.– Nie ma znaczenie czy dosta-niemy jakieś uprawnienia doemisji CO2 do roku 2030 i jakabędzie ich cena. Obniżenieemisji dwutlenku węgla o40%, jak pokazują symulacje,będzie wymagało od Polski re-zygnacji zarówno z węgla bru-natnego, jak i kamiennego iprzestawienie elektrowni nagaz jako paliwo. Uzależni toenergetykę od dostawców ze-wnętrznych, a cena energiielektrycznej wzrośnie o około50% – powiedział z kolei por-talowi BiznesAlert.pl prof.Władysław Mielczarski z Poli-techniki Łódzkiej.
Maj nejm is 

PiechocińskiNo to jak to?! Miało być takpięknie i bezboleśnie, a wy-szło jak zawsze? Szefowarządu zamiast zawetować nie-korzystny pakiet, zgodziła sięprzyjąć to, co jej podsunięto.To, że coś ładnie jest owiniętew papierek nie musi oznaczać,że jest wartościowe i dobre.Skunks przybrany w różowąwstążeczkę wcale nie przesta-nie wypuszczać z siebie śmier-dzących bąków. Widać, gazyzaczęły już działać, bo otowicepremier odpowiedzialnyza gospodarkę Janusz Piecho-ciński dostał do czuba i na wy-borczych spędach PSL niczymapostoł, a na pewno prorok

unosi obie ręce lekko do góryi jak diwa kręci się po scenie.Piechociński znany ze swegoumiłowania do grzybobrańmusiał najeść się grzybkówhalucynogennych, bo nikt nor-malny nie wygaduje takichbredni i głupot jak on. Jestmistrzem żenującej ściemy!„Dzisiaj pół Europy pyta:kim jest ten Piechociński, któ-rym straszyła Ewa Kopacz” –powiedział całkiem poważniePSL-owski wicepremier. Salawypełniona przez rolnikówjednodoniczkowych z PSL ipracowników „Elewaru” przy-jęła to dostojnie, wręcz z uzna-niem. Jednak gdyby spytać wPolsce, kim jest ten Piechociń-ski, to należy założyć, że 9 na10 nie miało zielonego poję-cia. Kim jest Piechociński lide-rem koalicyjnej partii, którywraz z PO zgodził się na reali-zację skrajnie niekorzystnejdla Polski unijnej polityki kli-matycznej, która uniemożliwinaszemu krajowi marzenie odogonieniu w rozwoju krajówzachodniej Europy. Aktorskagra Piechocińskiego doprowa-dzić go może do Bollywood.Mógłby zagrać główną rolę wnowej ekranizacji popularnejkreskówki „Flinstonowie”Wieść gmina niesie, że kilkadni temu, podczas Halloweendzieciaki ochoczo zakładałymaski z podobizną wicepre-miera Janusza. I też pytały:„Kim on jest?”.Wróćmy do sedna. Do2030 r. polska gospodarkamoże i dotrwa. Dotyczy to

kwestii elektrowni węglowychi przemysłu energetycznego.Ale co z innymi gałęziami?One już dziś znalazły się wniekorzystnej sytuacji. Po tymokresie może znów do łaskwrócą świeczki i lampy na-ftowe, bo ludzie nie będą mielipieniędzy, by płacić horren-dalnie wysokie rachunki zaenergię elektryczną. Nie tylkorachunki poszybują w górę,ale i ceny dosłownie wszyst-kiego. Wyższe ceny za energięzostaną wplecione w cenyusług i produktów. Nieopła-calna produkcja zostanieprzeniesiona poza Unię Euro-pejską, poza Europę. Upadnąkopalnie i elektrownie węg-lowe, bowiem aby wypełnićwymogi 2030 r. musimy zre-zygnować ze spalenia prawie50 mln t węgla kamiennego.Wielkość ta stanowi 2/3ubiegłorocznego wydobyciawęgla kamiennego w Polsce.Ludzie znajdą się na zielonejtrawce.
Zielono im!Zielonej... Jak ludki, niema-jące zielonego pojęcia o bez-pieczeństwie energetycznym,miejscach pracy, gospodarce.Przez swoje okularki widzązapieprzające w kółko wiat-raczki. I na tych swoich kom-puterkach wypisują hasła„Węgiel do aptek!”. Na wypro-dukowanie tych ich wiatracz-ków też potrzeba energii. I tomnóstwo. To energia konwen-cjonalna, węglowa. Jak im niewstyd pluć na węgiel, a póź-

niej korzystać z owoców węg-lowej energii? Czy te ich kom-putery ładowane są przezwiatraki? Nie, wkładają kabeldo gniazdka i mimo to szcze-kają antywęglowo. Dobresobie, co? Zielone ludki to sta-tystycznie wegetarianie. Niejedzą zwierząt. Nie jedzą kró-wek, a to krówki rocznie za-truwają o wiele bardziejpowietrze, niż spalany węgiel.Metan wydobywający się zkrowich odchodów niszczyplanetę. Zatem zielone ludkipowinny obowiązkowe zaja-dać się krowami w wielkichilościach, aby zmniejszyćemisję z ich trzewi. A niejedzą. Skandal!- UE będzie przodowni-kiem w niszczeniu własnegoprzemysłu, który w stu pro-centach przeniesie się do Azji,skąd będzie emitował dwutle-nek węgla. My Europejczycybędziemy zdychać bez prze-mysłu, wcale nie w czystszympowietrzu, bo w emitowaniudwutlenku węgla zastąpią nasAzjaci -  przestrzegał Bogu-sław Ziętek, przewodniczący

„Sierpnia 80”.Wydobywany węgiel jestobojętny dla powietrza, kli-matu planety. Ten, kto twier-dzi inaczej jest cholernymlobbystą tłustych interesówatomowych. Chodzi o spalaniewęgla. Dziś dostępne są czystetechnologie spalania czarnegozłota. Można czysto spalać wę-giel. Można też udawać eko-loga i gadać o biopaliwie, którejest dodawane do spalanegosurowca, co powoduje, że de-gradacja środowiska jest gor-sza niż spalanie samego węgla.Górnicy chcą żyć w czy-stym środowisku. Chcą łowićryby w czystych jeziorach irzekach, oddychać czystympowietrzem, a nawet wzoremtego europejskiego pośmie-wiska Piechocińskiego chcązbierać dorodne grzyby w ład-nych lasach. To nie węgiel jestzłem tego świata. Węgiel toskarb natury, odwiecznie z niązwiązany. I może służyć lu-dziom bez szkodzenia plane-cie.  
Patryk Kosela

Potrzebujesz pomocy?
Zgłoś się do nas!

Bezpłatna pomoc prawna:
KATOWICE, 

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

sekretariat@wzz.org.pl

Czy ograniczenie emisji CO2 ograniczy liczbę kopalń?

Diabelski pakt z Brukselą



Bezpłatna komunikacjamiejska przeżywa w Polsceistny renesans. Idea, która poraz pierwszy została w prak-tyce sprawdzona we Francji w1971 roku, rozwijała się ma-łymi kroczkami. W Polsce eks-plodowała – w przeciąguzaledwie dwóch lat. Ponad 30miejscowości wprowadziłobezpłatną komunikację. Ko-lejne chcą ją wprowadzić wprzyszłym roku. Już w niedzielę 16 listo-pada odbędą się wybory sa-morządowe. Warto sprawdzić,którzy niezależni kandydacipromują i chcą wprowadzeniabezpłatnej komunikacji miej-skiej. Jest to idealny czas doprzyciśnięcia polityków, abywprowadzili to świetne roz-wiązanie. Świetne, bo się do-skonale sprawdza. Miasta,które bezpłatną komunikacjęwprowadziły, są zaskoczoneaż tak pozytywnymi efektamitego rozwiązania. Korzyści sąogromne. Po pierwsze to pomoc dlarodzin wielodzietnych i naj-biedniejszych, które nie musząwydawać setek złotych na bi-lety. To pomoc dla bezrobot-nych, którzy łatwiej mogą szu-kać pracy w odleglejszychmiejscach. Nie muszą wyda-wać pieniędzy na to, by mócdojechać na rozmowę kwalifi-kacyjną. Korzystają także na tymkierowcy, którzy przesiadająsię z samochodów do autobu-sów i tramwajów. Nie musząwydawać pieniędzy na paliwo. Korzystają na tym także cikierowcy, którzy zostają przy

swoich samochodach, bo niestoją w korkach. Nie tracą pie-niędzy – ze spalonych litrów,czasu i nerwów – stojąc wogromnych korkach.Korzystają na tym miesz-kańcy, bo w mieście jest ciszeji mniej spalin unosi się w po-wietrzu. Mniej spalin, to także lep-sze zdrowie mieszkańcówmiasta, którzy nie muszą jużwdychać tak dużej ilości trują-cych gazów i szkodliwychpyłów. 

Korzysta na tym budżetmiasta, bo drogi są mniej roz-jeżdżane, a ich naprawa jestbardzo droga. Nie ma takżepotrzeby budowy kolejnychparkingów, dróg, czy rozbu-dowy już istniejących. Zamiast tego można pobu-dować parki i miejsca dlamieszkańców do odpoczynku,rekreacji oraz place zabaw dladzieci. Więcej zieleni to bardziejekologiczne miasto, mniej ze-stresowane i zdrowsze społe-czeństwo. A co najważniejsze (wartoto w szczególności podkreślić)– taka komunikacja może oka-zać się tańsza! Trzeba tylkouczciwie do tego podejść idobrze taką komunikację roz-planować. Udowodniły to

Żory. Okazało się, że miasto nabezpłatną komunikację wy-daje znacznie mniej, niżwcześniej na płatną! A tadziała lepiej i jeżdżą nowe kli-matyzowane autobusy.
Jakie zalety wymieniają
przedstawiciele takich

miast?W czwartek 6 listopada wŻorach odbyła się międzyna-rodowa konferencja dotyczącabezpłatnej komunikacji miej-skiej. Uczestniczyli w niejprzedstawiciele miast z całegoświata, w których funkcjonujebezpłatna komunikacja. Comówili? Potwierdzili to, co pi-szemy od dwóch lat. Wszędziewzrosła liczba pasażerów ko-rzystająca z takiej komunika-cji. Spadł ruch samochodowy iwzrosła liczba miejsc parkin-gowych w centrach. WaldemarSocha, prezydent Żor, mówił,że liczba pasażerów wzrosłaponad 4-krotnie. Przedstawi-ciele władz Tallina cytowalibadania Eurostatu z 2013roku, które mówiły, że to cenabiletu jest największą barierąw możliwości korzystania z ta-kiej komunikacji, a nie jej ja-kość. Chińczycy z Chengdu(największe miasto z bez-płatną komunikacją na świe-cie – aglomeracja ma 14 mlnmieszkańców), podkreślali, żebezpłatna komunikacja totakże świetna jakość takiej ko-munikacji. Bezpłatność wcalenie powoduje spadku jakości.Natomiast przedstawiciele zWłoch podkreślali ogromnekoszty zewnętrzne jakie gene-ruje ruch samochodowy. – Wmoim regionie wydajemy

rocznie 150 milionów euro napokrywanie kosztów leczeniai odszkodowania związane zwypadkami drogowymi. Jeśli,dzięki mniejszemu ruchowi,ograniczymy wypadki o 10%,mamy sfinansowaną bez-płatną komunikację miejską –wylicza Paolo Vergnano z Try-dentu. W Tallinie już w pierw-szych miesiącach funkcjono-wania bezpłatnej komunikacjiruch spadł o 15%. A trzeba za-znaczyć, że tam tylko miesz-kańcy Tallina mogą podró-żować za darmo. Ogromnąilość ruchu samochodowegogenerują przyjezdni spoza Tal-lina, którzy w tym mieście pra-cują (podobnie jest wWarszawie). Jak wielkieoszczędności można pozyskaćz wprowadzenia całkowiciebezpłatnej komunikacji? Zpewnością będą znaczniewiększe, niż większość z nasprzypuszcza. Nie tylko dziękimniejszej ilości wypadków, ale

zaoszczędzimy też na remon-tach dróg, czy na tym, żemieszkańcy będą zdrowsi. Mi-chel van Hutlen, profesor zHolandii zajmujący się komu-nikacją publiczną podsumo-wał całą konferencję słowami:– Tylko całkowicie bezpłatnakomunikacja, taka z którejnawet przyjezdni będą korzys-tać, ma szansę najlepiej sięsprawdzić. I właśnie taka ko-munikacja jest najbardziejefektywna.Podkreślamy, że wyboryjuż w niedzielę. Czas wybraćtych przedstawicieli, którzymyślą o bezpłatnej komunika-cji poważnie i chcą ją zrealizo-wać dla dobra mieszkańców.Idąc na wybory głosuj na kan-dydatów niezależnych, a nieumoczonych w partyjne inte-resy (PO, SLD, PiS, PSL), bopartyjne sitwy nigdy nic dlaobywatela nie zrobią. 
Łukasz Ługowski

Wybory to okazja do zmieniania rzeczywistości wokół siebie. Nie zmarnuj jej 16 listopada.
Głosuj z głową, a nie według partyjnych wskazań. 

Tania, bo bezpłatna

W tych miastach już funkcjonuje bezpłatna komunikacja miejska - pikieta 5 listopada pod Teatrem Śląskim w Katowicach.

Przedstawiciele WZZ "Sierpień 80" podczas między-
narodowej konferencji w Żorach.


