


Propaganda i dezinformacja

Sianie zamętu
Wiosną ub. r. ówczesnypremier Donald Tusk obiecy-wał, że nie będzie zamykaniakopalń. Racjonalnie wskazy-wał, że w dłuższej perspekty-wie ich zamykanie jestnieopłacalne, nie tylko zewzględu na  koszta społeczne,ale nawet dla samego budżetupaństwa. Wówczas rozmowy zgórniczymi związkami zawo-dowymi trwały. Pamiętamypomysły stworzenia państwo-wych składów węgla, zabloko-wania importu taniego ibrudnego węgla zza granicyoraz walki z patologiami zże-rającymi branżę. Było tochwilę przed wyborami doParlamentu Europejskiego.Jakiś czas po nich premierTusk przestał być premierem izostał prezydentem Rady Eu-ropejskiej. Wyjechał na lata doBrukseli. I o obietnicach za-pomniał.Schedę po Tusku przejęłajego wtedy jego wierna sojusz-niczka Ewa Kopacz. Ta samapartia (PO) i prawie ten samrząd z tym samym koalicjan-tem (PSL). Już na samym po-czątku swych rządów nowapani premier natknęła się naproblemy w górnictwie. A togłośny strajk w ostatniej czyn-nej kopalni w Zagłębiu Dąb-rowskim – KWK „Kazi-mierz-Juliusz”, a to protestgórników 1 październikaprzed Sejmem w dniu wygło-szenia expose przez nową sze-fową rządu. Były wzajemneodwiedziny Kopacz z żonamigórników z Sosnowca, była iBarbórka. I nagle coś się posy-pało!Pod koniec roku górnicy zkopalń Kompanii Węglowejmusieli przez kilka dni okupo-wać siedzibę spółki po tym jakusłyszeli od ówczesnego pre-zesa KW, że grozi brak pienię-dzy na grudniowe wypłaty.Domagano się również konty-nuacji rozmów w sprawie pro-gramów naprawczych, zmianorganizacyjnych i prawnychdających możliwość dalszegofunkcjonowania KW. Odbyłosię tylko jedno takie spotkaniena linii górniczy związkowcy –premier Kopacz.

Zamknięte usta i kopalniePod koniec 2014 r. rząd ob-wieścił, że na początku no-wego roku przedstawi plandla górnictwa. Zelektryzowałoto górniczy Śląsk, bo cokol-wiek tam w planach pisali i

kombinowali, to po cichu i bezzapoznania z założeniami gór-ników. Szok i niedowierzanie!– to najlepsze określenie tego,co stało się dokładnie 7 stycz-nia br. Premier Kopacz na spe-cjalnie zwołanej konferencjiprasowej w Warszawie chwa-liła się dziennikarzom bilan-sem 100 dni swego rządu.Drugim punktem tego wy-stępu był przedstawienie rzą-dowego planu dla KompaniiWęglowej – największej spółkiwęglowej w Unii Europejskiej.I – tu uwaga! – to z mediówśrodowisko górnicze, miesz-kańcy Śląska, pracownicy 4kopalń: „Pokój”, „Brzeszcze”,Bobrek-Centrum” i „Sośnica-Makoszowy” dowiedzieli się,że ich zakłady zostaną zlikwi-dowane! Jakie oburzenie towywołało, mówić nikomu nietrzeba.Złamano obietnicę, jakąkoalicja PO-PSL złożyła, że za-mykania kopalń nie będzie.Sposób i forma powiedzeniapracownikom kopalń, że ichzakład idzie do kasacji były napoziomie żenującym. To tak,jakby ludzi SMS-em poinfor-mowano, że lecą na bruk. Plannaprawczy dla KW okazał sięplanem likwidacji tej spółki.Jednocześnie akcentowano to,ze przygotowano pakiet so-cjalny dla zwalnianych zbranży. Żonglowano tym me-dialnie mocno, by podbić nar-rację, że górnicy nie powinninarzekać, bo „inni zwalnianinie mogą liczyć na takie ko-kosy”. Ha!
Gadać każdy możeByła akcja – jest reakcja.Chyba nikt poważny nie mógłnie spodziewać się, że górnicynie tylko będą wzburzeni, ale izaprotestują. Protesty na dolei powierzchni kopalń, a takżeblokady dróg spowodowały, żerząd już po fakcie ogłosił, iżzacznie z przedstawicielamigórników rozmawiać. I tu robisię ciekawie.Przez pierwsze 3 dni poogłoszeniu planu zamykaniakopalń, rząd milczał. Prawdo-podobnie to wtedy na zleceniePO przeprowadzano w Polscebadanie opinii społecznej, zktórego wyszło, że rząd pre-mier Kopacz zyska kilka punk-tów procentowych na wojnie zgórnictwem. Z takim papier-kiem w łapkach przystąpionodo gierek, prowokowania iwyzywania górników.

Na piątek 9 stycznia zwo-łano w Warszawie spotkanieprzedstawicieli rządu zezwiązkowcami. Miano tamdyskutować nad tym – co zda-niem rządu – stało się faktemi nie ma od niego odwołania.Związkowcy do stolicy nie po-jechali, bo stawanie przed fak-tem dokonanym nie ma sensu. Po południu pełnomocnikrządu ds. górnictwa WojciechKowalczyk przysłał związkomzawodowym list, w którym za-chwalał plan dla KW. Na ko-niec tej laurki dla napisanegoprzez siebie na szybko planudodał, że czeka na pilne przed-

stawienie przez stronę rzą-dową ich planu ratowaniaspółki, o którym jest gotówrozmawiać w każdym miejscui czasie. Dosłownie kilka go-dzin później Centrum Infor-macyjne Rządu podało, że wsobotę nazajutrz na Śląsk wy-bierają się wspomniany minis-ter Kowalczyk, a takżewiceminister Skarbu Rafał Ba-niak, wiceminister pracy i po-lityki społecznej Jacek Męcinaoraz minister w KancelariiPremiera Jakub Jaworowski.Celem tej eskapady ekipy rzą-dowej miało być spotkanie zwładzami województwa ślą-skiego i samorządowcami.Tyle tylko, że... samorządowcyo spotkaniu dowiedzieli się nadwie godziny przed zaplano-wanym spotkaniem. Wtopasłużb prasowych rządu? Napewno. Gdy tę farsę zaczęli na-głaśniać dziennikarze, dla ra-towania wizerunku delegacjarządowa wystosowała zapro-szenie do związkowców.
Rząd przemówiłJak napisała „Gazeta Wy-borcza”, wraz z warszawskądelegacją przyjechała do Kato-

wic specjalistka ds. public re-lations, która radziła przedsta-wicielom rządu, jak sięzachować. „Dlatego z górni-kami rozmawiali bez krawa-tów, na salę obrad wniesionoduże kartki papieru, na któ-rych markerami miano zapisy-wać ustalenia i pomysły.Związkowcy niemal od razu toobśmiali i zażądali zabraniatablic” - czytamy w tym dzien-niku.Ale PR-owskich sztuczekpodczas pierwszej tury roz-mów było więcej. Choćby ob-szerny komunikat prasowyKompanii o przekraczających

800 mln zł stratach czterechprzeznaczonych do likwidacjikopalń. Rząd też nadał prze-kaz, że brak działań napraw-czych może do 2020 rokukosztować nawet 25 mld zł.Aby wszystkim uświadomić, ojak wielkiej kwocie mowa, na-pisano, że starczyłoby to na...finansowanie obiadów dladzieci w szkołach przez 2,5roku, budowę nawet 800 pod-stawówek, 25-60 szpitali czyod 10 do 25 tys. boisk typu„Orlik”. I tu „GW” zadała bar-dzo dobre pytanie: czy ma toprzekonać do zamknięcia ko-palń, czy też może chodzi o na-stawienie opinii publicznejprzeciwko górnikom? Jeśli tak,to moralny szantaż w postaciwidma głodnych dzieci zezrujnowanych szkół wydajesię co najmniej niestosowny.Sobotnie rozmowy pokilku godzinach zakończyłysię na tym, że przedstawicielerządu nie potrafili udowodnić,że mają pełnomocnictwa nietylko do prowadzenia roz-mów, ale i zawierania wiążą-cych porozumień i uzgodnień.Niedzielne rozmowy zostałyzerwane po tym, gdy minister

Jaworowski podczas omawia-nia przyszłości KWK „Sośnica-Makoszowy: zwrócił się doprzedstawiciela osób protes-tujących na tej kopalni, że pa-jacuje. Co ważne, Jaworowskito młody synek, urzędas napoczątku swej kariery. Ma pra-wie taki sam wiek, ile lat liczypraca górnicza osoby, do któ-rej tymi słowami się zwrócił.– Ten klaun nie obraził nas,związkowców. On obraził za-łogi górnicze! Ludzi, którzy wskrajnie ciężkich warunkachwalczą tam na dole o miejscapracy – mówi Zdzisław Bred-lak, przewodniczący WZZ„Sierpień 80” w kopalni „Soś-nica-Makoszowy”.Na zachowaniu rządowejdelegacji suchej nitki nie zos-tawił szef Faktów TVN, KamilDurczok. Niekompetencja,brak umiejętności rozmów czyusadzenie rozmówców ple-cami do siebie – wyliczał re-daktor.Strona rządowa przepro-siła za słowa swego kolegi, alerozmowy niedzielnego wie-czora nie był już kontynuo-wane. Związkowcy zażądaliwznowienia rozmów, ale zudziałem premier Kopacz. Teodbyły się w poniedziałek jużbez butnego Jaworowskiego. Itrwały 12 godzin.Jak górnicy zarabiają, to ichsię nienawidzi. Jak górnicyumierają, to się ich kocha. Dziśwszyscy wypowiadają się wmediach na temat górnictwa.Robią to też ludzie, którzy ko-palnie widzieli na zdjęciach,szyb górniczy myli im się zszybą w oknie, a zamiast Kom-pania Węglową, mówią „Kam-pania”. Bzdury o przywilejachgórniczych, trwałej nieren-towności kopalń – odmieniająprzez wszystkie przypadki.Dziennikarze podali np., żepensja młodego górnika wy-nosi blisko 6 tys. zł miesięcz-nie. Kłamstwa te prostowalisami górnicy, pokazując paskiz wypłat, gdzie pensje czarnona białym opiewały na zabój-czą kwotę 1800-2100 zł. Jesz-cze mniej zarabiają pra-cownicy przeróbki i admini-stracji. To ich pensje chce sięobniżyć, aby uratować górnic-two. Dawniej górnictwem rzą-dziła mafia. Dziś rządzą nimnieudacznicy, którym mafiasię przygląda, śmieje i czeka,co z tego będzie. I wtedy i dziśza wszystko płacili górnicy, ichrodziny i Śląsk.
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Nasza wspólna walka!
Rząd rozpoczął likwidacjęgórnictwa. Rozpoczął ją odczterech kopalń: „Brzeszcze”,„Bobrek-Centrum”, „Sośnica-Makoszowy” i „Pokój”. Ale tonie oznacza, że pozostałe ko-palnie będą istnieć, że górnicyz pozostałych kopalń mogąspać spokojnie. Nie mogą! Polikwidacji kopalń „Brzeszcze”,„Bobrek-Centrum”, „Sośnica-Makoszowy” i „Pokój” przyj-dzie czas na kolejne. Potemkolejne i kolejne! Aż z pol-skiego górnictwa nie zostanienic. Ch..., d... i kamieni kupa –jak powiedział klasyk z tegorządu. Już teraz rząd powie-dział, że robi łaskę Śląskowi igórnikom, bo likwiduje czterykopalnie, a powinien zamknąćosiem. Podczas długich roz-mów udowodniliśmy, że każdaz tych czterech kopalń madobry plan naprawczy. Każdama węgiel i perspektywy ren-townego wydobywania. Wkażdej można zachować ty-siące miejsc pracy. Ale rząduto nie obchodzi. Te cztery ko-palnie mają być zlikwidowanei już.Jak usłyszeliśmy, kopalnia„Brzeszcze”, która ma za pół-tora roku przynosić zyski, jesttak „zła”, że trzeba ją zlikwido-wać, ale tak „dobra”, że niewolno dla niej szukać inwes-tora, bo na pewno sobie pora-dzi. 

Kopalnia „Pokój”, która wciągu najbliższego czasuosiągnie lepsze parametry niż„uzdrowione” kopalnie pozos-tałe w Kompanii Węglowej, awydajność wyższą niż „Bog-danka”, też musi być zlikwido-wana, bo ma „bocznicękolejową” w złym miejscu.Także pozostałe kopalniemogą istnieć i fedrować, alerząd nie przyjmuje tego dowiadomości. Woli wydać 2,5miliarda złotych na likwidacjętych kopalń i osłony, niż po-zwolić im istnieć i zachowaćmiejsca pracy. A chodzi byćmoże nawet o 30 tysięcymiejsc pracy na Śląsku! Po długich bojach rząd

przyznał: niepotrzebnie uży-liśmy słowa „likwidacja”. Niechodzi o likwidację, lecz o pro-cesy naprawcze. Przepra-szamy, wycofujemy się.Zapewniamy. Ale mleko sięwylało, a gwarancji, że kopal-nie będą dalej istnieć i fedro-wać, rząd dać nie chciał.Niepewny jest też los tych ko-palń i górników, którzy pra-cują na innych kopalniach i winnych spółkach. Czy będą ist-nieć? Jak długo? Czy będągwarancje wynagrodzeń? Czygórnicy stracą część swoichpłac? Czy kopalnie będą dalejlikwidowane? Co z miastami igminami, w których znikną ty-siące miejsc pracy? Co ze Ślą-

skiem? Na te wszystkie pyta-nia nie padły żadne odpowie-dzi. Dlatego musimy walczyć.Aby nie powstał tu drugi Wał-brzych. Dlatego musimy byćrazem. Ale razem nie tylkojako załogi górnicze. Razemrównież jako społeczności lo-kalne, jako wszystkie branże izawody, jako cały Śląsk i całaPolska. Górnicy sami tych tysięcymiejsc pracy nie obronią. Tonie chodzi o żadne „przywi-leje”, to chodzi o być, albo niebyć całej branży, całego Śląska,a być może całego kraju. Jeślirząd zniszczy górnictwo,zniszczy przemysł na Śląsku,wszyscy zapłacimy za toogromną cenę. To nie jestwojna rządu z górnikami. Tojest wojna rządu z całym spo-łeczeństwem, która trwa odlat, tylko że górnicy teraz wimieniu całego społeczeństwapowiedzieli DOŚĆ. Dość kłam-stwa i obłudy. Dość hipokryzji.Nie można likwidacji nazywaćratowaniem. Nie można lu-dziom zabierać pracy i ostat-niego grosza, podczas gdyrządzący żyją sobie jak pączkiw maśle i pławią się w luksu-sach. Dla ludzi ciężkiej pracybruk i ochłapy, a dla prezesówi władzy miliony i przywileje.Albo rząd to zrozumie, albobędzie tylko gorzej.

Żaden górnik nie jest bezpieczny. Żadna kopalnia nie ma gwarancji, że będzie istnieć. 
BOGUSŁAW ZIĘTEK

Nie zgadzamy się na likwi-dację naszych kopalń. Doma-gamy się opracowaniaprogramu naprawczego całejbranży, a nie jednej spółki –mówią zgodnie prezydenciBytomia, Gliwic, Rudy Śląskieji Zabrza oraz burmistrz mało-polskich Brzeszcz. I mówią, żeprogram proponowany przezrząd nie zawiera żadnych kon-kretów. Włodarze górniczychgmin nie wiedzą ile osób mabyć zwolnionych z danegomiasta.- Jestem zaskoczona de-cyzją o likwidacji kopalni„Pokój”. Jeszcze niedawno za-pewniano mnie, że rudzkie ko-palnie nie będą likwidowane,co najwyżej łączone – mówiłaprezydent Rudy Śl. GrażynaDziedzic. Dziedzic wiele razyspotykała się z protestującymi

oraz ze związkowcami. -Skutki likwidacji kopalni„Pokój” będą ogromne. Dla-tego nie zgadzam się na likwi-dację tej kopalni – podkreślałaprezydent Rudy Śląskiej, naj-bardziej górniczego miasta wEuropie.Jak podkreśla z kolei Zyg-munt Frankiewicz, prezydentGliwic przedstawiony przezrząd dokument nazwany pla-nem restrukturyzacji wyglądaraczej jak skrócona informacjadla mediów, a nie poważny do-kument na tak poważnytemat, jakim jest restruktury-zacja polskiego górnictwa. -Będę wspierał przynajmniejpsychicznie górników, bo ichpotraktowano niegodziwie.Ludzie nie powinni dowiady-wać się o swoich miejscach zpracy z internetu – podkreślił.

Gospodarze górniczychgmin w poniedziałek 12 stycz-nia spotkali się z przedstawi-cielami MiędzyzwiązkowegoKomitetu Protestacyjno-Straj-kowego, a także z premierEwą Kopacz. Od szefowejrządu usłyszeli m.in, że prze-kazanie kopalń do  Spółki Res-trukturyzacji Kopalń nie musizakończyć się ich likwidacją.Zakłady, które pomyślnieprzejdą proces restrukturyza-cji, będą „fedrowały” dalej.- Powiem uczciwie, że at-mosfera dzisiejszego i sobot-niego spotkania jest zupełnieinna. Wygląda na to, że panipremier jest zdeterminowanai pracują nad programami, anie przyszli nam zakomuniko-wać programy. To nie znaczy,że jest łatwiej. My samorzą-dowcy na pewno nie akceptu-

jemy tego, co usłyszeliśmy wsobotę i gdy słyszymy o likwi-dacji, mówimy zdecydowane„nie”. Najgorsze jest to, żewszyscy mamy bardzo małoczasu – powiedziała po tychrozmowach prezydent Zabrza,Małgorzata Mańka-Szulik.
PK

Kalendarium
7 styczniaRząd przyjął „plan naprawczy”Kompanii Węglowej.
8 styczniaReaktywacja Międzyzwiązko-wego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. 
9 styczniaMasówki informacyjne w ko-palniach Kompanii Węglowej. Górnicy wraz z mieszkańcamiZabrza i Rudy Śląskiej blokująronda w swych miastach.
10 styczniaW czterech zagrożonych likwi-dacją kopalniach pod ziemią ina powierzchni protestuje jużponad 2 tysiące osób.
11 styczniaPrzedstawiciele związków za-wodowych zrywają rozmowyz delegacją rządową, po aro-ganckim zachowaniu jej człon-ków. Przed bramą KWK „Brzesz-cze” powstaje miasteczko na-miotowe.
12 styczniaRozpoczęły się podziemneprotesty w kolejnych kopal-niach KW: „Chwałowice”,„Marcel”, Jankowice”, „Ryduł-towy-Anna”. 2000 osób bierze udział w de-monstracji w obronie kopalni„Pokój” w Rudzie Śląskiej. Dwugodzinna blokada toróww Katowicach. Na kopalni „Sośnica-Mako-szowy” „Ruch-Makoszowy”rozpoczął się protest głodowy.Spotkanie delegacji żon górni-ków z prezydent Anną Komo-rowską. Rozmowy delegacji rządowej,w tym premier Ewy Kopacz, zprzedstawicielami strony spo-łecznej. 
13 styczniaGórnicy zablokowali most naWiśle w Bieruniu.Rozpoczął się protest w ko-palni „Piekary”.
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„Podczas rozmów z premier Ewą Kopacz podnoszone były te-maty związane z funkcjonowaniem obecnych pracownikówKompanii Węglowej w tzw. Nowej Spółce. Otrzymaliśmy jedynieustną informację od prezesa Sędziowskiego, że pracownicy zo-staną przejęci przez Nową Spółkę na zasadzie art. 231 Kodeksupracy. Na nasze pytanie, czy po roku od przejęcia pracownicyutrzymają wszystkie dotychczasowe uprawnienia wynikające zumów społecznych zawartych ze stroną związkową w KW, nieotrzymaliśmy odpowiedzi. To oznacza, że nie ma żadnej gwa-
rancji, że po roku obecności w Nowej Spółce, pracownicy
zachowają nagrodę barbórkową, czternastkę oraz wszyst-
kie inne uprawnienia socjalne ponad gołe zapisy Kodeksu
pracy.”
Fragment komunikatu Międzyzwiązkowego Komitetu Pro-
testacyjno-Strajkowego z 13. 01. 2015 r.

Górnicze gminy nie chcą zamykania kopalń

Miasta solidarne z górnikami



Mit I:
„Nierentowne kopalnie”Dzisiaj wmawia się nam, żedopłacamy do trwale nieren-townych kopalń. Wmawia się,że nie ma żadnych szans dlauratowania polskiego gór-nictwa. Dzisiaj pokazuje sięjak wielkie straty przynosigórnictwo. Mówi się o trwalenierentownych kopalniach, ajeszcze przecież 2 lata temuzyski górnictwa liczono w mi-liardach. Co chwilę w „Wiado-mościach” chwalono, jak topolskie górnictwo z roku narok bije kolejne rekordy zy-sków. Na całym świecie ren-towność górnictwa ocenia sięnie rocznie, a w perspektywie10, 20, czy nawet 30 lat. W niektórych latach za-wsze pewne kopalnie mogąprzynosić straty. Zwłaszcza,jeśli wydobywają w trudnychwarunkach geologicznych, takjak kopalnie Kompanii Węglo-wej. Takie zdarzenia losowebardzo ciężko przewidywać i

rzeczywiście czasem zdarzasię, że przez ciężkie warunkitrzeba walczyć z naturą, a niewydobywać węgiel. To kosz-tuje i póki nie pokona się trud-ności kopalnia przynosi straty.Tak jak rolnik, który orze polei sieje wiosną jest na minusie,a zyski liczy dopiero po żni-wach. W perspektywie wielu latkopalnie potrafią być bardzodochodowe. Dlatego prywatnefirmy pchają się drzwiami ioknami  po węgiel z zamknię-tych kopalń.
Mit II:

„Dopłacamy 
do kopalń”Polskie państwo w 2013roku na pomoc dla przedsię-biorstw przeznaczyła prawie22 mld złotych. Były to dotacjei różne ulgi dla firm. Aż 85%tej kwoty trafiło w ręce firmprywatnych! Reszta do firmpaństwowych. Ani złotówkanie poszła na kopalnie.

Mit III:
„Węgiel ze wschodu 

jest tańszy”Faktycznie, węgiel zewschodu jest tańszy. Tylkonikt nie mówi o tym, że jestdotowany. Jest to nieuczciwakonkurencja. Stąd ma sensblokada importu węgla, któryw rzeczywistości jest droższy.
Mit IV:

„Likwidacja kopalń 
poprawi 

efektywność produkcji”Żadna likwidacja kopalninigdy nie przyniosła efektu wpostaci wzrostu jej efektywno-ści. Likwidacja kopalni tolikwidacja możliwości wydo-bywczych, a nie poprawa. Totak jakby lekarz leczył choregokulą w łeb. Efektywnośćmożna podnieść tylko poprzezinwestycje zwiększające wy-dobycie. Ani obniżka wyna-grodzeń, ani likwidacjakopalni nie podniesie wydaj-ności pracownika.                 ŁŁ

ZAPRASZAMY - TO NASZA WSPÓLNA WALKA!
środa 14 stycznia, godz. 17.00, BYTOM: Marsz kobiet i dzieci od kopalni „Bobrek” do „Ruchu Centrum”. 

środa 14 stycznia, godz. 15.00, WARSZAWA: Pikieta solidarnościowa z górnikami pod Ministerstwem Gospodarki.
czwartek 15  stycznia, godz. 17.00, KATOWICE: Protest przeciwko likwidacji kopalń, plac pod pomnikiem Piłsudskiego 

przy ul. Jagiellońskiej.
Facebook >> fanpage Popieramy i wspieramy górnicze protesty

Mity o górnictwie
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Donald Tusk po spotkaniu 
z górnikami 5 czerwca 2014
r.: W interesie państwa nieleży prosta i szybka ścieżkalikwidacji kopalni. Takie de-cyzje są bardzo kosztownezarówno ze względów spo-łecznych, jak i budżetu pań-stwa. 
Grażyna Dziedzic,  
prezydent Rudy Śląskiej:Program proponowanyprzez rząd nie zawiera ża-dnych konkretów. Niewiem ile osób ma być zwolnio-nych z naszego miasta i niewiem jakie będą progra-my osłonowe proponowaneprzez rząd.Zamykanie kopalń odbijasię nie tylko na Rudzie Ślą-skiej czy na Śląsku, lecz i nacałej Polsce, a przypominam,że jest to jedyny ciężki prze-mysł w naszym kraju.Jeżeli nie będzie strategii ener-getycznej to może być bar-dzo źle w Polsce. To propaganda, że podat-nik musi dotować kopalnie. (…) Polska ma najwyższy VAT iproszę zobaczyć ile różnychpodatków nałożonych jest nakopalnie. I tylko wystarczy ob-niżyć te zobowiązania o po-łowę i górnictwo zacz-nie być rentowne. 

Za: Radio Wnet

dr Jerzy Markowski:Ten sam właściciel,

ten sam rząd i ten sam minis-ter gospodarki akceptowaliprogram inwestycyjny, którybył realizowany w kopalni„Brzeszcze”. Ten zakład, dosto-sowując się do rentowności, wciągu 2-3 lat zmniejszył za-trudnienie o 40 proc., udo-stępnił zupełnie nowepokłady, dokonał całkowitejmodernizacji procesu wzbo-gacania i przeróbki węgla, wy-budował stację odmetano-wania. Jak już to wszystko, po-tężnym kosztem, jestgotowe, to zamyka się tę ko-palnię. (...)Dziś importujemy 12 mlnton węgla, co jest równo-znaczne z utrzymywaniem20 tys. miejsc pracy w górnic-twie poza granicami kraju.Stać nas na to, a likwidujemy8 tys. miejsc pracy w Polsce.Od 8 lat polskim górnictwemzajmują się osoby, które niemają o nim zielonego pojęcia.
Za: „SuperExpress”

Stefan Niesiołowski (PO) 
o protestujących górnikach:Nagle objawili się niesły-chanie wrażliwi, pełni subtel-ności hrabiowie. Hrabiowie,którzy się obrazili. Z czym pre-mier Ewa Kopacz jedzie dotych wytwornych arystokra-tów, niezwykle czułych naformę? Mam nadzieję, że wnajmniejszym stopniu nie wy-cofa się z programu ratowaniagórnictwa. 

Za: TVP.Info

Trwające obecnie naŚląsku strajki, protesty, blo-kady, manifestacje oraz innetego typu akcje przejdą do his-torii nie tylko dlatego, że jed-nocześnie pod ziemią straj-kuje ponad 2 tysiące osób. To,co jest wyjątkowe w tych pro-testach to także i to, że aktyw-nie biorą w nich udziałkobiety.Do tej pory o swoje inte-resy, prawa i miejsca pracyosobno walczyli pracownicydołowi i osobno pracownicypowierzchni kopalń. Tymrazem jest inaczej. Górnicywalczą razem, ramię w ramięz pracownikami przeróbkimechanicznej węgla i admini-stracji kopalń, a to głównie ko-biety. Ich sytuacja jest fatalna.Złożona im oferta jest z kate-gorii tych „nie do odrzucenia”- zwalniani z przeróbki do-staną 10-miesięczną odprawę,a ci z administracji wynagro-

dzenie miesięczne razy 3,6. Togrosze, jałmużna, bruk.Pracownice powierzchnisą bardzo zaangażowane wwalkę. Okupowały zakładyprzeróbki, a także wraz z żo-nami górników pikietowałyprzed kopalniami i blokowałydrogi. Pojechały też do War-szawy na spotkanie z prezy-dentem Bronisławem Komo-rowskim, który w weekend za-żądał wyjaśnień od rządu wtemacie sytuacji w górnictwiewęgla kamiennego. Prezydentnie mógł się spotkać ze kobie-tami z ze śląskich kopalń. Pe-tycję przyjęła i rozmawiała zato żona prezydenta Anna Ko-morowska.Przedstawicielki delegacji,które wzięły udział w spotka-niu - Anna Malcherczyk-Kuligoraz Agnieszka Poniedziałek -podkreśliły, że są usatysfakcjo-nowane poniedziałkową roz-mową z pierwszą damą.

Poinformowały, że przekazałypierwszej damie petycję skie-rowaną do prezydenta, przed-stawiły też swoje stanowisko.Jednocześnie na ul. Wiejskiejprzy Kancelarii Prezydenta iblisko Sejmu trwał protestokoło 200 innych kobiet zwią-zanych z górnictwem.Jedna z nich, pani Stani-sława z kopalni „Brzeszcze”mówiła dziennikarzom, żeprzyjechała do Warszawywraz z koleżankami, by bronićmiejsc pracy. - Na kopalni pra-cuję 40 lat, mój syn pracuje 10lat, teraz chcą nas zwolnić, bozamykają kopalnię, która maogromne pokłady węgla. Gdzieja znajdę pracę? - mówiła. Zkolei pani Jolanta pytała: „coto za gospodarz, który wy-rzuca na bruk ludzi, którychjedynym miejscem pracy jestkopalnia?”.  
PK

Walczą też kobiety

Michał Tomaszek
Przypominamy:

Dobrze powiedziane

Z pustej głowy


