


O „zajebistości” prezesa JSW słów kilka

Jarosław górnictwo zbawW marcu JarosławowiZagórowskiemu stuknęłobyosiem lat na stanowisku pre-zesa Jastrzębskiej Spółki Węg-lowej. Przyspawał się do fotelai siedząc na nim co rusz wy-myślał, jak to zrobić, by jemubyło lepiej, a górnikom gorzej.Zarządzanie poprzez nieu-stanny konflikt – tak najlepiejmożna określić styl sprawo-wania władzy w JSW. Pamię-tamy strajk w kopalni„Budryk”, wypowiedzenieUkładu Zbiorowego Pracy ipróby wkładania co chwila rąkw górnicze kieszenie i port-fele.Media go uwielbiają. Jesttaki błyskotliwy, czarujący i dotego potrafi przekonać dzien-nikarzy do tego, że cokolwiekrobi, to zawsze z myślą odobru spółki i jej pracowni-kach. On jest tym dobrym, azłymi są związki zawodowe,które przeszkadzają mu wzbawianiu świata. Te związ-kowe łotry nie chcą pozwolićna to, by górnicy zarabialimniej, a pracowali więcej. Ło-buzy...Jego narracja się przebija.Został znakomicie wyszkolonyprzez agencje piarowskie. No,ale jak mawia klasyk, i szym-pansa można nauczyć parusztuczek... I może szympansna stanowisku prezesa JSWbyłby tańszy i skuteczniejszy?!„Zagór” już dawno ogłosił, żepracownicy JSW muszą zacis-nąć pasa. Dotyczy to nie tylkobraku podwyżek, ale wręczobniżenia pensji poprzez lik-widację różnych składnikówwynagrodzenia, nazywanychprzez niego „górniczymi przy-wilejami”. Prezes wypowie-dział trzy porozumienia izapowiedział likwidację 14-stki, deputatu węglowego orazdopłaty do biletów i pomocy

szkolnych dla dzieci. I zaraz siępochwalił: my już wcześniejdając dobry przykład obniży-liśmy wynagrodzenia zarzą-dowi spółki i dyrektoromkopalń. Propaganda zadzia-łała, Zagórowskiemu zaklas-kano. Szkoda tylko, że prezesJSW nie powiedział, że wostatnich latach jego pensjawzrosła wielokrotnie! Jakpodał „Super Express”, w 2011roku Zagórowski zarobiłponad 730 tys. zł. To dwa razytyle, co rok wcześniej. A to do-piero początek. Jego podsta-wowa pensja ma wynosićobecnie ok. 80 tys. zł miesięcz-nie. Jego nagroda za rok 2012wyniosła 480 tys. zł, za rok2013 – 180 tys. zł. Razem za tedwa lata ponad 700 tys. samejnagrody! Na to górnik musiharować przez 10-15 lat. Tujest z czego obniżać! Ba!, towręcz nieprzyzwoite, że pre-zes spółki z państwowymudziałem zarabia tak duże pie-niądze i to mimo że spółka –jak sam on mówi – jest w tra-

gicznej sytuacji finansowej.„Zagór” się wyżywi i zamiastbelki w swoim oku, widziźdźbło u zarabiających po 2tysiące złotych górników. Ach,JSW tworzy co chwila swojespółeczki zależne. Wiadomo,jest spółka, musi być i dobrzeopłacany zarząd spółki. Jednej,drugiej, trzeciej...Taki wspaniały i fanta-styczny jest Jarosław Zagó-rowski, jak ulepili go spece odwizerunku i bezkrytycznieprzyjęli dziennikarze? Nie.Prezes wie o swej ułomności i– uwaga! - ubezpieczył się odswych pomyłek. W mediachelektronicznych można zna-leźć informacje, że JSW zaku-piła swemu zarządowi polisęopiewającą na 1 miliard zło-tych. Chodzi o to ubezpiecze-nie majątkowe zabezpie-czające przed skutkami błęd-nych decyzji związanych z za-rządzaniem firmą, np. wprzypadku podjęcia działań,które doprowadzą do poważ-nych strat finansowych spółki.

Roczna składka to 150 mln zł.Więcej niż potrzeba na „czter-nastki” dla całej 26-tysięcznejzałogi JSW.Przypatrzmy się kilkuosiągnięciom Zagórowskiego.W 2011 r. Jastrzębska SpółkaWęglowa kupiła Hotel Dia-ment za 4,5 mln zł od spółkicórki, Jastrzębskiej AgencjiTurystycznej tylko po to, bypod koniec ubiegłego roku do-słownie zrównać go z ziemią.Kolejny hotel, który należy dospółki, mieści się w Gdyni –podaje „Fakt”. To Różany Gaj,kiedyś ruina. Próbowano gosprzedać, ale się nie udało,wyremontowano go więc zaogromne pieniądze. Dzisiaj

tym luksusem zarządza firma,która specjalizuje się w hote-larstwie i płaci JSW za dzie-rżawę. Średnio na miesiąc JSWdostaje ok. 61 tys. złotych z ty-tułu dzierżawy. To tyle, ilekosztowały nowe fotele dladyrektorów. To jakieś grosze,kpina! Sam remont hotelukosztował 27 mln zł. Abyzwrócił się tylko koszt re-montu, trzeba 30 lat, ale Zagó-rowski chwali się, że toświetna inwestycja. Świetna,ale dla tych, co przejęli hotel ina nim zarabiają, a nie dla gór-ników.Taki fachowiec z Zagórow-skiego, a nie ma siły przebicia,by wyszarpać z Warszawy rea-lizację porozumienia. Chodzi oto, że w momencie prywatyza-cji JSW przez giełdę rząd zobo-wiązał się, że uzyskane 7 mldzł przez ten zabieg zostanie wJSW na inwestycje. Tak się jed-nak nie stało i pieniądze te za-brało Ministerstwo SkarbuPaństwa, by ratować dziurębudżetową. Czemu „Zagór” niewalczył o respektowanie gwa-rancji. Dlaczego skapitulował ioddał te pieniądze? Przecieżto taki wspaniały fachowiec,charyzmatyczny menedżer,wizjoner...Aż w końcu szydło wyszłoz worka, i pan Jarosław górnic-two zbawi. Bo po prostu odej-dzie ze spółki. Budka zhot-dogami dla supermena-dżera już czeka!
Patryk Kosela

Zagór jak bezrobotnySystem podatkowy w Polsce jest wysoce niesprawiedliwy,ponieważ największymi podatkami obciąża najbiedniejszych.Prezes JSW Jarosław Zagórowski, zarabiając rocznie w okolicach1,5 mln zł, odprowadza tylko 19% podatku, a nawet bezrobotnymusi odprowadzać równie duży procentowo podatek ze swo-jego zasiłku - w wysokości 18%, bo przekracza kwotę wolną odpodatku. Kwota ta - 3091 zł - jest śmiesznie niska i nawet krajeAfryki mają ją o wiele wyższą!

Jarosław Zagórowskiprzedstawiany jest w mediachjako najlepszy w Polsce mene-dżer. Zrobiono z niego ikonę.Wkrótce postawią mu po-mniki. Rysę na zajebistościprezesa JSW kładą jednakujawnione kilka dni temuumowy. Spółka wydała na do-radztwo miliony złotych.Gruchnęła wiadomość, żeprezes Jarosław Zagórowskizłoży rezygnację z zajmowa-nego stanowiska i akcje Jast-

rzębskiej Spółki Węglowej po-szły w górę. Kilka chwil póź-niej Zagórowski oświadczył,że odejdzie, ale postawił wa-runki. Czy istotne? Nie, bowola porozumienia jest, alenie z tym człowiekiem. Zagó-rowski nie negocjował poro-zumienia i nie ma terazżadnego prawa stawiać jakich-kolwiek warunków. Od po-czątku było jasne żądaniezałóg górniczych: Zagórowskimusi odejść! Odejść, a nie

obiecywać odejście. To zna-cząca różnica. Ale postawieniewarunków swej dymisji mógłmu ktoś doradzić. Takich osóbnie brakuje.Jeśli popatrzy się na tajnedokumenty spółki potajemniewydobyte, to widać wykazyróżnego rodzaju umów na do-radztwo biznesowe. Dwietakie umowy JSW podpisanema z Krzysztofem Sędzikow-skim, obecnym prezesemKompanii Węglowej (odpo-

wiednio o wartości netto 350tys. zł i ponad 433 tys. zł). Innaopiewająca na 240 tys. zł za-warta została z AndrzejemTorem - od kilku dni wicepre-zesem KW.Najwięcej spółka płaci jed-nak za sponsoring: 9 mln 400tys. dla GKS Jastrzębie i(uwaga!) 37 mln 140 tys. zł dlaJastrzębskiego Węgla. Są jesz-cze bogate umowy na doradz-two prawne. Kto bogatemuzabroni? Ale zaraz, zaraz! Pre-zes Zagórowski w telewizji corusz płacze, że firma jest wtrudnej sytuacji, bo światoweceny węgla koksującegospadły. No to jest ta kasa dla

znajomych królika czy nie? Mabyć, w kieszeni górników.Rząd jako większościowywłaściciel JSW abdykował.Premier Kopacz ma w nosiegórników. Myśli której ze swo-ich „psiapsiółek” dać jeszczejakieś stanowisko pełnomoc-niczki rządu. Trwa kolejny ty-dzień strajku, problemyodnotowuje nie tylko taspółka, ale i odbiorcy surowca,jak Arcelor Mittal. Dochodzido niepokojów społecznych.Kopaczowa ma to w nosie. Każdy wie, że chwasty sięwyrywa. Zagórowski, kończwaść i wstydu sobie oszczędź!
PK

Stracone miliony



Władza strzela do robotników!

Ludzie mówią międzysobą, że premier Ewa Kopaczodmówiła dostaw broni naUkrainę, bo jest ona potrzebnana Śląsku. Czy pani premierwłoży przyciemnione okulary,oliwkowy mundur i ogłosistan wojenny? Czy na węglo-wej ziemi stanie po latach ko-lejny pomnik. Taki jak ten„Dziewięciu z Wujka” w Kato-wicach? Krew już się polała.Polska Zjednoczona Plat-forma Obywatelska ma obsa-dzone stanowiska kierowni-cze na policji. Komendant od-działów prewencji, którestrzelały do demonstrantówprzed siedzibą JastrzębskiejSpółki Węglowej w Jastrzębiu-Zdroju kandydował w wybo-rach samorządowych z ko-mitetu PO. Kandydatem naradnego z komitetu PO byłtakże jego zastępca! Po emi-gracji zarobkowej DonaldaTuska do Brukseli chyba nie-przypadkowo wicepremieremnowego rządu został ministerobrony narodowej TomaszSiemoniak. Kiedy na polskieulice znów wyjadą czołgi?
Górnik z Jastrzębia padłWładza zobaczyła, że spo-łeczeństwo polskie jest postronie górników. Na nic zdałasię ohydna propaganda. Niepomogły kłamstwa. Nawetstojącym po stronie górnikówpolicjantom nakazano strzelaćdo ludzi. Ściągnięto policyj-nych najemników z innychmiast i regionów. Ci nabuzo-wani i agresywni ruszyli do

walki. Byli tak rozjuszeni iżądni krwi, że zamiast skiero-wać się przed siedzibę JSW,prawie wdarli się do sąsiadu-jącego z nią szpitala. Rozpusz-czony gaz pieprzowy rozszedłsię po tej placówce ochronyzdrowia.Ludzi prowokowano. Zprotestujących tłumów wycią-gano nawet spokojnie stojąceosoby. Było wielu tajniaków.Może to oni rzucali kamie-niami? Dziennikarze interne-

towej TV Jastrzębie zrobilimateriał filmowy szukającpłyt chodnikowych, które zda-niem ministra spraw we-wnętrznych, miały byćrzucane w funkcjonariuszy.Problem w tym, że przedspółką nie ma płyt chodniko-wych. Kłamstwo powtórzone100 razy staje się prawdą...Postrzeleni górnicy trafili

do szpitala. Widok ran jakiedostali jest przerażający! Niewiadomo, jakie to będziemiało konsekwencja dla ichzdrowia. Strzelano do nich jakdo kaczek.  Gazem po oczach.Nie oszczędzano wody z poli-cyjnych armatek i to mimomrozu. Władzę, która oszu-kuje, trzeba zmienić. Władza,która strzela do ludzi nie za-sługuje na szacunek, a na opór.- Interwencja policji byłaabsolutnie nieuzasadniona.

Nie było zagrożone zdrowie,ani życie funkcjonariuszy poli-cji, a interwencja nastąpiła,gdy ludzie zaczęli się rozcho-dzić. Nie było żadnego uzasad-nienia, aby do nich strzelać ipolewać ich wodą. To jest poprostu zezwierzęcenie -uważa Bogusław Ziętek, szefWZZ „Sierpień 80”. W jego opi-nii, do czasu podjęcia inter-

wencji przez policję „jedynymiposzkodowanymi były drzwiJSW”. - Za to, że zniszczyliśmydrzwi, należało nas obciążyćstosowną fakturą, jako organi-zatorów tej demonstracji, a niestrzelać do ludzi - dodaje Zię-tek.
Sąd kapturowyKolejne osoby są skazy-wane na narażanie własnegozdrowia, a nawet i życia. Na-stawienie rządzących dosytuacji w JSW zmusiła kilku-nastu górników do podjęciagłodówki. Protest się rozsze-rza. Trwa strajk okupacyjny,blokowane są drogi. Codzien-nie o godzinie 17. przed KWK„Budryk” w Ornontowicachorganizowane są wiece. Odby-wają się także protesty przedsiedzibą Jastrzębskiej SpółkiWęglowej. Protestują tam teżmatki, żony i dzieci górników.To dramatyczne sceny.- Albo oni, albo my. Nieopuścimy tego miejsca, aż pre-zesa nie odwołają. Prędzej wy-niosą nas na noszach - mówiągórnicy głodujący od wtorkuna kopalniach. Mirosław Kolb,który na kopalni pracuje już24 lata, powiedział „Dzienni-kowi Zachodniemu”: - Napisz-cie - co się jeszcze musi stać,żeby prezesa Zagórowskiegoodwołali, mamy skakać zokien?

Sprawa 
nas wszystkich!- Społeczeństwo rozumie,że w tych protestach nie cho-

dzi o żadne przywileje, tylko omiejsca pracy i sprzeciwieniesię temu, że ten rząd nie dba oobywateli. To dotyczy za-równo górników, jak i rolni-ków, czy pracowników służbyzdrowia. Można by tak długowyliczać. Po prostu ten rządnie dba o obywateli jako ta-kich. Nie udało się rządowistworzyć nagonki na górni-ków, w myśl której, to oni mie-liby być wszystkiemu winni.Ludzie już rozumieją, że tawładza po prostu źle rządzi –podkreśla przewodniczący„Sierpnia 80”.Takiej narracji bardzo boisię władza. Sąd w Gliwicach coprawda (jeszcze) nie odniósłsię do legalności bądź nie, ale– uwaga! - zakazał związkow-com prowadzenia strajku, boprzynosi on straty spółce. Śro-dowisko górnicze o wszystkimdowiedziało się z mediów, anie z oficjalnego pisma. Demo-kracja XXI wieku! Polska pań-stwem prawa... W zeszłymroku hucznie obchodzono 25-lecie wolności. Kto jest wolny?Wolni dopiero będziemy. Trwawłaśnie bunt niewolników.Bogusław Ziętek podsumo-wuje: - Żyjemy w kraju bandy-tów strzelających do pro-testujących ludzi, złodziei,okradających nas wszystkich,wyprowadzających pieniądzeze spółek skarbu państwa imafii, która rządzi górnic-twem i jest silniejsza niż rząd,wszyscy ministrowie i pre-mier razem wzięci.

Broń, gaz i armatki wodne – wycelowane w społeczeństwo. Strzelanie do ludzi. Atak na szpital. Wywlekanie
rannych. Nie! To nie wspomnienie z PRL, czy Polski międzywojennej. To niemal codzienność na ulicach Jast-
rzębia-Zdroju. Tak władza traktuje strajkujących górników. Kiedy będą nas internować, kiedy będą zabijać?

PATRYK KOSELA

Protestujący górnicy - ofiary przemocy władzy



Jerzy Markowski, były wice-
minister gospodarki, w wy-
wiadzie dla portalu wnp.pl
powiedział, że prawie ni-
kogo w kraju wcale nie mar-
twi protest w Jastrzębskiej
Spółce Węglowej i właściwie
nic nie obchodzi. Zgadza się
Pan z Jerzym Markowskim? - Nie, nie zgadzam się. Lu-dzie w kraju doskonale rozu-mieją protest górników wJastrzębskiej Spółce Węglo-wej. Społeczeństwo rozumie,że w tych protestach nie cho-dzi o żadne przywileje, tylko omiejsca pracy i sprzeciwieniesię temu, że ten rząd nie dba oobywateli. To dotyczy za-równo górników, jak i rolni-ków, czy pracowników służbyzdrowia. Można by tak długowyliczać. Po prostu ten rządnie dba o obywateli jako ta-kich. Nie udało się rządowistworzyć nagonki na górni-ków, w myśl której, to oni mie-liby być wszystkiemu winni.Ludzie już rozumieją, że tawładza po prostu źle rządzi.
Zarząd JSW cały czas wska-
zuje, że chodzi mu właśnie o
obronę miejsc pracy, że nie
ma mowy o zwolnieniach
czy likwidacji kopalń.- Nie chcę tu powtarzać ar-

gumentów, które stronazwiązkowa wielokrotnie pod-nosiła. Chcę natomiast wska-zać na dwie sprawy, które sąspoza argumentacji związko-

wej. Wartość jednej akcji JSWw momencie debiutu wyno-siła 136 zł. Obecnie jest to nie-wiele ponad 20 zł. To pokazujeumiejętności prezesa JSW wzarządzaniu tą spółką. Jej war-tość spadła z ponad 16 mld złdo 2,5 mld zł w dniu dzisiej-szym. W międzyczasie JSW SAprzejęła za 1,5 mld zł kopa-lnię Knurów-Szczygłowice odKompanii Węglowej. Gdybyodjąć tę kwotę, to JSW byłabydziś warta 1 mld zł. To sątwarde fakty ekonomiczne.Zaznaczę, że 29 grudnia 2014roku, a więc miesiąc przed

rozpoczęciem strajku, akcjeJSW były na dnie, kosztującniewiele ponad 16 zł. A wów-czas nie było mowy o straj-kach i protestach. Dziś, kiedystrajk w JSW trwa, akcje spółkisą więcej warte niż 29 grudnia2014 roku. Skarb Państwa,który tak broni prezesa Jaro-sława Zagórowskiego, straciłna akcjach JSW około 10 mldzł. Jeżeli to nie są wystarcza-jące powody do zmian perso-nalnych, to nie wiem, co takimpowodem mogłoby być.Innym argumentem jest to, żeJarosław Zagórowski po pro-stu utracił zdolność do kiero-wania tą spółką. Mówił o tymmiędzy innymi Longin Komo-łowski, który jest mediatorem.
17 lutego w Warszawie ma
się zebrać Rada Nadzorcza
Jastrzębskiej Spółki Węglo-
wej. Czego Pan w związku z
tym oczekuje? - Oczekuję, że Rada Nad-zorcza JSW podejmie wła-ściwą decyzję w celuprzywrócenia spokoju spo-łecznego w spółce, a zatem do-kona zmian personalnych wzarządzie. 

Rozmawiał: 
Jerzy Dudała 

Przedruk za www.wnp.pl

W obronie naszych praw!
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Górnicy, rolnicy, kolejarze,pielęgniarki - to już czteryduże branże w Polsce, którestrajkują lub będą strajkowaćw najbliższym czasie. Do tegowszystkiego dochodzą plano-wane strajki w energetyce,przemyśle motoryzacyjnym,na poczcie, protesty w obronielikwidowanych szkół, w tymbardzo duże w Gdańsku... Iwiele, wiele innych protestów. Nowy rok, pomimo zimy,jest bardzo gorący i wyglądana to, że wiosna nie będzieinna. Pielęgniarki zdecydo-wały się wejść w spory zbio-rowe ze swoimi praco-dawcami. Szykowany będziestrajk ogólnopolski. Kolejarzeplanują protesty i strajki wcałym kraju, a w PKP Cargo jużjest po referendum strajko-wym. Rolnicy blokują stolicę, agórnicy protestują i strajkująjuż od miesiąca. W czwartek12 lutego sąd wydał wyrok, żestrajk górników jest niele-galny, a protesty były brutal-nie pacyfikowane przezpolicję. Policję, która była do-wodzona przez człowieka zPlatformy Obywatelskiej. Jeśliteraz odpuścimy tak będziewyglądać każdy protest. Tłu-miony przez policję, uzna-wany przez sądy za nielegalny.Organizatorzy będą zamykaniw więzieniach, ich rodzinybędą cierpieć głód i bezrobo-cie, a władza będzie się czućbezkarna. Każdy protest bę-dzie kryminalizowany, aby lu-dzie bali się protestować.Każdy z protestującychwalczy o godność swoją, swo-ich rodzin oraz... wszystkichmieszkańców tego kraju. Bo

gdyby dali sobie w kaszę dmu-chać, napluć w twarz, to wła-dza wiedziałaby, że może wtym kraju wszystko. Obudzili-byśmy się jutro z 16-godzin-nym dniem pracy, bezurlopów. Pracowalibyśmy zajeszcze niższe pensje... Z 30-procentowym bezrobociem,analfabetyzmem, średnią dłu-gością życia poniżej 40 lat. Takjak było w XIX wieku, a wszel-kie ustawy w Sejmie, ataku-jące zdobycze Polek i Polakówwłaśnie, cofają nas o dziesię-ciolecia. Kilkuletnie dzieci za-miast do szkół chodziłyby dopracy... Zresztą i tak szkół bynie było, bo już w tej chwili po-likwidowano ich wiele tysięcy,a w planach są kolejne likwi-dacje. Szpitale będą sprywaty-zowane, a ludzie, których niestać na prywatne leczenie,czekać będą w ogromnych ko-lejkach. Społeczeństwo ma jużdość. Dość buty i arogancji tejwładzy, która rolników na-zywa frajerami, a górnikówpajacami, zamyka szkoły i lik-widuje 8-godzinny dzieńpracy. Dość władzy, która pod-nosi wiek emerytalny, ograni-cza dostępność pomocymedycznej, ludzi skazuje naumowy śmieciowe, zamykastocznie, kopalnie i huty orazniszczy cały potencjał gospo-darczy tego kraju.Gdybyśmy nie wychodzilina ulice, gdybyśmy nie protes-towali, to oni braliby coraz wy-ższe pensje, kosztem corazgorszego naszego życia. Dla-tego mówimy dość! Te prote-sty i strajki to nowy początek inowa nadzieja. I oby był to ko-niec tej władzy!                       ŁŁ

W środę 11.02.2015 roku odbyła się pikieta górników KWK
Murcki Ruch „Boże Dary”. Zarząd KHW przeznaczył tą
kopalnię do likwidacji, pomimo że kilka miesięcy wcześniej
uważał tą kopalnię za najbardziej perspektywiczną, która
miała wydobywać do końca istnienia KHW. 

Społeczeństwo rozumie 
protestujących w JSW
Społeczeństwo rozumie, że w tych protestach nie chodzi o żadne przywileje,
tylko o miejsca pracy i sprzeciwienie się temu, że ten rząd nie dba o oby-
wateli - mówi dla portalu wnp.pl Bogusław Ziętek, szef „Sierpnia 80”.


