


Milowy węgiel kamienny
Gdy w Polsce różne formacje polityczne prześcigają się w terminach kiedy zamknąć wszystkie kopalnie i zlikwidować zawód
górnika, na świecie górnictwo węglowe wciąż ma się dobrze. I tak w Australii wybory wygrała formacja prowęglowa. Nie dajmy
więc sobie wmówić, że „czarne złoto” jest złe.

PATRYK KOSELAParlamentarne wybory wAustralii, jakie odbyły się wsobotę, 18 maja, wygrała rzą-dząca koalicja. Dotychczasowypremier Australii – Scott Mor-rison, to zwolennik węgla.Pewnego dnia przyniósłbryłkę węgla do parlamentu imówił: to jest węgiel – nie bój-cie się! Przegrała lewica, którapodzieliła się na obóz obronyklimatu i obóz obrony miejscpracy w przemyśle. Ten brakjednomyślności Partii Pracyokazał się bardzo dobry dlarządzącej koalicji. Pracownicyze stanu Queensland, w tympracownicy sektora węglo-wego, obawiając się o swojemiejsca pracy poparli koalicjęrządzącą.  Australia tak jak iPolska węglem stoi.  Można?Można, a nawet trzeba!
Wspólnota węgla i staliTomasz Rogala, prezes Pol-skiej Grupy Górniczej wska-zuje, że w roku 2018 wy-produkowano i zużyto naświecie ponad 7 mld tonwęgla. A takie kraje, jak mię-dzy innymi Chiny, Indie, Rosja,USA czy Australia nie zwal-niają tempa w zakresie wydo-bycia węgla. – Na świeciewzrasta konsumpcja energiielektrycznej i jest duże zapo-trzebowanie na węgiel. W UniiEuropejskiej ten surowiec po-zostaje na cenzurowanym –mówi w rozmowie z portalemwnp.pl. – Obecnie nie zauwa-żamy oznak zmniejszenia an-tywęglowego trendu wEuropie – dodaje prezes Ro-gala. Ostatnio słyszymy, że po-winniśmy patrzeć na Niemcy,które zamykają swoje kopal-nie i przestawiają się na zie-loną energię. Czy aby napewno powinniśmy brać przy-kład z naszych zachodnich są-siadów?Niemcy importują 65 mlnton węgla na potrzeby energe-tyczne. – W przypadku węglabrunatnego kraj ten wydo-bywa 180 mln ton rocznie, aPolska 60 mln ton. Nasz sąsiadchce odejść od węgla w 2038roku, jednocześnie chce teżzrezygnować z atomu. Niewierzę, że przy realizacji takiejpolityki uda mu się za 20 latzrezygnować z węgla brunat-nego, jako z podstawy – po-

wiedział na katowickim Euro-pejskim Kongresie Gospodar-czym prof. Zbigniew Kaszte-lewicz z krakowskiej AGH.Dodał przy tym, że taki udziałwęgla w strukturze wytwarza-nia energii, jaki mają Niemcy,przekłada się na 800 mln tonemisji CO2, a Polska emitujerocznie 300 mln ton. – Nie-miecka transformacja energe-tyczna, czyli Energiewendeprzełożyła się na spadekemisji w Niemczech o 2-3 pro-cent rocznie – przypomniał,dodając, że nakłady na nią wy-niosły już łącznie 1 bln euro.W Niemczech nie idzie ozrezygnowanie z węgla wenergetyce, a więc o faktycznądekarbonizację. Niemcy poprostu postawiły na importtego paliwa do swoich elek-trowni. Czy Polska ma zatemiść ich śladem i zamykającswoje kopalnie, uzależnić sięzupełnie od węgla sprowadza-nego z Rosji? Przecież to taksamo niedorzeczne, jak i nie-bezpieczne! Niemcy już czująw swoich kieszeniach zielonefanaberie. Tam bowiem padająpostulaty nie tylko zamknięciakopalń, ale i węglowych elek-trowni. Tymczasem land Pół-

nocna Nadrenia-Westfalia żą-da co najmniej 10 mld europomocy strukturalnej za za-przestanie wydobycia węgla,jeśli elektrownie węglowe wNiemczech mają być zlikwido-wane.Dekarbonizacja, odejścieod węgla, zamykanie kopalń –to główne zadania nakładanena Polskę od lat przez Unię Eu-ropejską. Unię, która sama po-wstała na bazie EuropejskiejWspólnoty Węgla i Stali. Unię,której inne państwa człon-kowskie nie są skore do przej-ścia na neutralność energe-tyczną. Państwa członkowskiebagatelizują zapowiedź doj-ścia do klimatycznej neutral-ności UE przed 2050 rokiem.Taki wniosek można wysnuć zprzeglądu 10-letnich strategiienergetycznych i klimatycz-nych – punktuje nawet „Ga-zeta Wyborcza”.
Świat węglem stoiJapończycy budują dzisiajdwa bloki 540 MW na impor-towany z Indonezji węgiel.Tylko w ostatnich dwóch la-tach w Japonii oddano doużytku 8 zupełnie nowychelektrowni opalanych węglem,

a w ciągu następnych 10 lat ja-pońskie spółki energetycznemają wybudować kolejnych36. Na rozwój energetyki węg-lowej japoński sektor finan-sowy wyłożył równowartość40 mld dolarów. Jeśli ktośmówi o „końcu epoki węgla” tona pewno nie nastąpi on wKraju Kwitnącej Wiśni.Węglowo rozwijają siętakże Chiny, gdzie lokalnerządy w Chinach ignorują de-cyzję Pekinu w sprawie elek-trowni węglowych. Chińskiewładze prowincjonalne w la-tach 2014-2016 wydały po-zwolenia na budowę nowychelektrowni węglowych o łącz-nej mocy około 259 gigawa-tów mocy, czyli tyle, co łącznawartość amerykańskiej flotywęglowej. Później jednak rządzdecydował, że należy zatrzy-mać lub opóźnić budowęponad 150 planowanych elek-trowni o wartości prawie 57GW mocy energetycznej.Nowy raport sugeruje, żewiele z nich jest wciąż budo-wanych.Jakby tego było mało, wChinach wydobycie węgla jestnajwyższe od lat! Chińscy gór-nicy w grudniu zeszłego rokuwydobyli 320,38 mln tonwęgla. W kraju rozpoczęto bu-dowę nowych kopalń. Anali-tycy spodziewają się jednakstyczniowego krachu wyni-ków z powodu ogromnej kata-strofy górniczej, do którejdoszło w połowie miesiąca. Wostatnim miesiącu 2018 r. pro-dukcja węgla w Chinach wzro-sła o 2,1 proc. w porównaniu ztym samym okresem rokwcześniej – wydobycie byłonajwyższe od ponad trzech lat.Najważniejsze chińskie kom-panie węglowe zwiększałyprodukcję m.in. z powoduostrej zimy, a także w związkuze startem krajowego pro-jektu budowy nowych kopalń.Program uruchamiania no-wych zakładów górniczychpodniósł wynik produkcyjny.W ciągu kilkunastu latBangladesz chce kilkakrotniezwiększyć wydobycie węgla irozwijać energetykę opartą oten surowiec; w realizacji tychplanów mogą pomóc... polskiefirmy. „Nasze firmy są gotowedo realizacji dużych przed-sięwzięć przemysłowych. To,

co możemy zaoferować part-nerom z Bangladeszu, to m.in.wsparcie merytoryczne, wy-mianę wiedzy i doświadczeńoraz dostawy rozwiązań tech-nologicznych, maszyn i urzą-dzeń górniczych. Potencjał dlarozwoju naszej współpracy bi-lateralnej jest ogromny i po-winniśmy go wykorzystać dlawzmocnienia gospodarek obukrajów” – zadeklarował prze-wodniczący polskiej delegacjiwiceminister energii GrzegorzTobiszowski, cytowany komu-nikacie Ministerstwa Energii.
Dobry węgiel– Węgiel stał się dyżurnymchłopcem do bicia i jest trak-towany jako najgorsze paliwo,które ma największy wpływna klimat. To wszyscy uzna-liśmy za pewnik i nikt nie pró-buje nawet przeanalizowaćdokładnie danych ani bardziejszczegółowo przyjrzeć sięcałej sprawie. Często myślimystereotypami – tak jest np. zbiomasą, która często koja-rzona jest z czymś zielonym,ekologicznym. Jeśli weźmiemysamo spalanie, to wg danychInstytutu Fraunhofera, na coniewiele osób zwraca uwagę,węgiel idzie łeb w łeb z bio-masą – obydwa paliwa emitująpodobne ilości CO2 (od 670 do900 g CO2/kWh w przypadkuwęgla, 620-880 g CO2/kWh wprzypadku biomasy korowa-nej). W wielu metodykach bio-masę traktuje się równieżinaczej, a więc w ten sposób,że odlicza się od emisji to, cobiomasa za czasów życia zasy-milowała – wylicza w wypo-wiedzi dla nettg.pl dr PawełBogacz z Wydziału Górnictwai Geoinżynierii AGH w Krako-wie.– W mojej opinii Polska niema alternatywy, żeby zastąpićwęgiel jakimkolwiek innymnośnikiem energii, przynaj-mniej w perspektywie 2050roku (...). Nie mamy szans, abyw tym okresie zastąpić węgielinnym nośnikiem po rozsąd-nych, umiarkowanych cenach– powiedział prezes GórniczejIzby Przemysłowo-HandlowejJanusz Olszowski, komentu-jąc przygotowany w resorcieenergii projekt Polityki Ener-getycznej Polski do 2040 roku.
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Niech się kręci!



Podlenie ludzi, wyzywanie, dyskryminacja ze względu na wiek, seksistowskie żarciki. Mobbing pełną gębą. I to do tego stopnia,
że jedna z pracownic gnębiona przez kierownika próbowała popełnić samobójstwo. Gdzie? W firmie Valeo w Skawinie.

PATRYK KOSELAWracamy do tematu. Po-przednim razem opisali-śmy utrudnianie prowadzeniadziałalności związkowej ipraktyki relacji kierownicy –zwykli pracownicy w firmieValeo Chłodnice w Skawinie wwojewództwie małopolskim. Ichoć sprawą zainteresowałysię ogólnopolskie media, byłakontrola Państwowej Inspek-cji Pracy, a pracodawca powo-łał Komisję Antymobbingową,nie ma poprawy. Ba, jest go-rzej, skoro ktoś z powodu sy-tuacji w miejscu pracy po-stanawia odebrać sobie życie.Gdzie są służby państwa?Gdzie sprawiedliwość w tymdziś tak hucznie świętowanym30-leciu wolności?
W pół do śmierciDotarliśmy do relacji pi-semnej córki jednej z pracow-nic Valeo. W liście tym opisujefrancuskim właścicielom jakzostała potraktowana jej pra-cująca dla nich rodzicielka i żemało brakowało, a nie byłobyjuż jej pośród żywych.Od ponad roku kobieta wwieku około emerytalnym(1,5 roku do emerytury) cierpiprzez psychiczny terror swo-jego kierownika. Starając sięjak najlepiej i sumiennie wy-konywać swoje obowiązki,doznaje przemocy psychicz-nej, zostaje poniżana, ośmie-szana i zastraszana słowamitypu: „Jak nie umrzesz, to bę-dzie ci tu bardzo ciężko”. Tosłowa kierownika-oprawcy dopracownicy tuż po powrociedo pracy po jednej z dwóchoperacji ręki. Problemy ko-biety z ręką były wykorzysty-wane przez kierownika w tensposób, że przenosił ją na sta-nowiska, gdzie ręce już odma-wiały jej posłuszeństwa. „Działania te spowodowałyrozstrój zdrowia u mamy,która zaczęła zażywać przedrozpoczęciem pracy ciężkieśrodki uspakajające, aby miećsiłę utrzymać: 8 godzinnystres, ból psychiczny, wynika-jący z podeptania godności,braku uznania, zastraszenianapiętnowania, izolacji. Wie-my, iż dla kolegów w pracy,kontakty z osobą mobbowanąsą realnym zagrożeniem dlaich pozycji w firmie dlategowiele ludzi przestało w ogólez mamą rozmawiać” – czy-

tamy w piśmie do Francji.Kobieta jednak mówiła ro-dzinie: „Poradzę sobie. Chcęspokojnie dopracować dokońca emerytury, wytrzymamjakoś". Stan psychiczny pogar-szał się jednak coraz bardziej,widziały też to jej przyjaciółki.I pytały coraz częściej, codzieje  się z mamą dlaczegojest ciągle smutna, nieobecna,ciągle zapłakana. „Doświad-czając coraz to większego nę-kania ze strony bezpo-średniego przełożonego, po-stanowiła szukać pomocy u in-nych kierowników, wyższegoszczebla, ale to nie zmieniłocałej sytuacji, a wręcz ją po-gorszyło” – opisuje jej córka.Wykończona psychicznie ibezradna pracownica zapisałasię do WZZ „Sierpień 80” wi-dząc w związku ostatnią deskęratunku. Związkowcom udałosię 22 maja br. umówić spot-kanie z dyrekcją, na którym tokobieta przedstawiła swojąsytuację. Dyrektorzy obiecy-wali jej, że sprawa rozstrzyg-nie się pozytywnie dla niejw tempie natychmiastowym,lecz ostatecznie nic na lepszesię nie zmieniło.„23.05.2019 r., na rannejzmianie zostaje znowu  upo-korzona przez swojego kie-rownika, zmęczona tym nie-ustannym krzykiem o pomoc,która do niej nie napływała zżadnej strony doprowadziło todo drastycznej sytuacji, jakąpróbowała popełnić wieczo-rem tego dnia czyli odebraćsobie życie” – pisze zrozpa-czona córka pracownicy Valeo.I dodaje, że  mama, jest podopieką lekarzy z którymi pra-cują i próbują powrócić do

normalności, do odzyskaniarównowagi psychicznej.Aby mieć jasność jakiedziałania zakład pracy podjąłw tej sprawie córka kobietyzatrudnionej w Valeo popro-siła związek „Sierpień 80” abyumówiono ją z dyrekcją firmyna spotkanie. Do takiego spot-kania doszło 24 maja z dyrek-torem HR i w obecnościprzedstawiciela WZZ „Sier-pień 80”. „Na podstawowemoje pytanie dlaczego nikt niezainterweniował jak mamaprosiła o pomoc, nie umiał miodpowiedzieć. Jego  jedyne od-powiedzi brzmiały: >>niewiem<<, >>nie mogę odpo-wiedzieć<<, >>mogę tylko po-wiedzieć że jako człowiekdoskonale panią  rozumie copani czuje z powodu mamy,ale jako dyrektor nic nie mogęz tym zrobić, ponieważ są todecyzje odgórne<< - relacjo-nuje. I na koniec podsumo-wuje, że po tej rozmowie zdałasobie sprawę że ma do czynie-nia z „zamkniętym środowi-skiem”, w którym wszyscy owszystkim doskonale wiedzą,ale nikt z tym nic nie robi. 
Warto rozmawiać?Dysponujemy też steno-gramem z nagrania rozmowypracownicy (tej, która zdespe-rowana próbowała popełnićsamobójstwo) z kierowni-kiem, który się na nią uwziął.Rozmowa prowadzona jestpodczas oceny rocznej.Już na samym początkukierownik używa słów wul-garnych, w tym stwierdza:„Wkurwiają mnie ludzie wValeo”. Już w pierwszej minu-cie, gdy pracownica zapytana

o to czy jest przygotowana narozmowę odpowiedziała, żemniej więcej, to zostało to sko-mentowane seksistowsko sło-wami: „Mniej, więcej to dwapalce wchodzą” i „Możeszsprawdzić, ja nie sprawdza-łem”. Zachowanie to  świadczynie tylko o braku kultury, sza-cunku do drugiego człowieka,ale i o totalnym zezwierzęce-niu.„Jest mi bardzo przykro, żetaki zakład  jak Valeo (reno-mowana firma notowana nagiełdzie) nie podjął żadnychkonsekwencji przeciw panu[tu pada nazwisko kierow-nika] – przyp. Red.]” - czytamyw liście córki pracownicyValeo Chłodnice skierowanymdo władz firmy we Francji. Ko-bieta zastrzega, że sprawęskieruje do prokuratury i in-nych służb oraz nagłośni ją wmediach. Kobietom pomaga„Sierpień 80”.- W chwili obecnej pani tajest pod opieka lekarzy i jest wbardzo złym stanie psychicz-nym. Z informacji jakie posia-dam rodzina tej kobietyskłada zawiadomienie do pro-kuratury i zamierza wystąpićna drogę sądową przeciwkofirmie Valeo ponieważ dyrek-cja była informowana o zacho-waniu kierownika i nic z tymnie robiła – informuje RafałKyzioł, przewodniczący Ko-misji Międzyzakładowej WZZ„Sierpień 80” w Skawinie.
To nie wyjątekPo tym, gdy WZZ „Sierpień80” po raz pierwszy nagłośniłmobbing, atmosferę w miejscupracy i szykanowanie pracow-ników, tematem zajęło się

m.in. Radio Eska Kraków. Doredakcji zgłosili się kolejnipracownicy Valeo, którzy zde-cydowali się opowiedzieć oabsurdach, jakie ich zdaniemmają miejsce w tym zakładzie.Zdaniem jednego z byłychpracowników, jego koleżankazgłosiła kierowniczce, że cho-ruje na reumatyzm dłoni: -Kiedy nie wykonywała pole-ceń liderki w sposób zadowa-lający, została wysłana donajgorszej pracy na podmon-taże, tam gdzie ręce odma-wiały jej posłuszeństwa. Wefekcie pani po kilku miesią-cach psychicznie nie wytrzy-mała i odeszła z pracy – mówijeden z byłych pracowników,cytowany przez stronę kra-kowskiej rozgłośni.Problem miał pojawiać sięrównież przy wyjściu do ła-zienki. - Operator wiodącymusiał zatrzymywać maszynęi wpisywać do raportu prze-stój z powodu wyjścia do toa-lety. Jeżeli nie było osoby,która podmieniłaby ją na sta-nowisku, to takie wyjścia byłybardzo utrudnione. Odbijałosię to później na atmosferze istosunkach panujących we-wnątrz zespołu – czytamydalej. Dwóch byłych pracow-ników zgłosiło nam, że latemw hali produkcyjnej wyłą-czana jest klimatyzacja. Ichzdaniem to nie z powodu awa-rii, lecz przez redukcję kosz-tów: - Temperatura dochodzi-ła do 45 stopni. Ludzie mdleli,nikogo to nie interesowa-ło. Klimatyzacja dopiero podwóch tygodniach zostaławłączona, tylko dlatego że ma-szyny odmawiały posłuszeń-stwa. W tzw. "akwariach", czyliw wydzielonych miejscachgdzie siedzieli kierownicy, kli-matyzacja działała bez zarzu-tów – mówi.Były pracownik powie-dział nam też, że w ramachoszczędności na nocnychzmianach gaszono część świa-teł i produkcja odbywała się wpółmroku. Jego zdaniem źlewpływało to na bezpieczeń-stwo pracy. - Nagle poczułemsię obserwowany - relacjonujejeden z byłych pracowników. -Obracam się, a tu stoi kierow-nik i przygląda się, jak wyglą-dają moje ruchy, czy nie sązbyt wolne. 
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„Jak nie umrzesz, będzie ci tu bardzo ciężko”.

Mobbingowana pracownica Valeo omal nie umarła

Kilkakrotnie krytykowaliśmy w „Kurierze Związkowym” stosunki panujące w Valeo.
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Milowy węgiel...
>> dokończenie ze str. 3Dowiedziałem się, że jestemza mało wydajny. Kierownikwłączył stoper i przez jednąminutę w bardzo szybkimtempie "na wyścigi" wykony-wać moją pracę. Po tym czasieporównał swój wynik do mo-jego i powiedział mi, żebymzwiększył swoje tempo pracy.Nie da się w ciągu siedmiu ipół godziny utrzymywać ta-kiej szybkości – relacjonujeEsce Kraków jeden z byłychpracowników.

Komitet 
czy komitywa?„Komitet antymobbingowy

został ustanowiony. Docho-dzenie jest w toku. Czynnościsprawdzające mają na celu za-pewnienie, że w zakładzie wSkawinie nie zachodzi żadneniezgodne z prawem zacho-wanie. Jeśli w toku dochodze-nia okaże się, że zarzuty byłyuzasadnione, kierownictwonatychmiast podejmie wszel-kie niezbędne środki, aby za-gwarantować bezpieczeństwoi szacunek wszystkim pracow-nikom pracującym w zakła-dzie” - twierdzi w przesłanymmediom komunikacie działMedia Relations Valeo weFrancji. Ma się spotkać zezwiązkowcami „Sierpnia 80”.O próbie samobójczej pra-

cownicy Rafał Kyzioł zaalar-mował francuskie władzefirmy. Te w  efekcie delegujądo Skawiny wiceprezydentaspółki ds. wizerunku. Toświetna wiadomość. Francuzdowie się jakie stosunki pa-nują w Valeo Chłodnice. Stądrepresje, gnębienie, szowi-nizm i nienawiść do innychludzi. Mali ludzie tak po prostumają, inaczej nie potrafią. Aleczy to musi oznaczać, że swojefrustracje taki kierownik maleczyć wyładowując się na in-nych i biorąc jeszcze za tokasę? No chyba jednak nie!Zwierzęta się lepiej zacho-wują.

>> dokończenie ze str. 2Co ciekawe i ważne, to nieprzemysł węglowy, lecz bran-ża mięsna należy do najwięk-szych trucicieli na świecie.Jeśli wzrost produkcji mięsabędzie postępować w dotych-czasowym tempie, w roku2050 może być ona odpowie-dzialna nawet za 80 procentprognozowanej globalnejemisji gazów cieplarnianych.– Uprawnienia do emisjiCO2 kosztują elektrowniesetki milionów. A mimo tonadal produkcja prądu z węgladaje nam najniższe ceny w Eu-ropie. Teorie o taniości innych

źródeł nie wytrzymują próbyporównania cen – napisał 22maja Jacek Frączyk na portaluMoney.pl w tekście pod wy-mownym tytułem: „Cenyprądu niższe są tylko na Li-twie. Węgiel wciąż o niebotańszy od atomu i OZE”. Zazna-czył przy tym, że przewagaLitwy jest niewielka, rzędu 0,3proc. Litwa energię głównieimportuje (aż 70 proc. zużyciato import) ze Szwecji. Szwedz-kie elektrownie liczą swoimobywatelom drogo za energię,ale najwyraźniej gdy ekspor-tują nadwyżki, to cena rady-kalnie spada.

Nazwa Tauron pochodzi odłacińskiego słowa Taurus zna-czącego „byk”. Byk zaś jestsymbolem giełdowej hossy. Ito na nią liczył koncern ener-getyczny Tauron Polska Ener-gia. Liczył, liczył i sięprzeliczył. Albo ktoś źle zarzą-dzał i liczyć nie umiał. W efek-cie Tauron szoruje po dnie.Straty górniczej części Tau-rona rosną proporcjonalnie dotuszy prezesa zarządu TauronWydobycie, Zdzisława Filipa. Tauron jako byk jest właś-nie kastrowany z górniczejczęści i malowany na zielono.Niedawno pisaliśmy, że spółkazajmuje się sprowadzaniemobcego (w tym kolumbij-skiego) węgla na zwały swoichkopalń, choć swojego węglama pod dostatkiem. Teraz oka-zuje się, że spółka sprzedajeZakład Górniczy „Janina” w Li-biążu i planuje wydać nawet 6miliardów złotych na inwesty-cje w zieloną energię! Szefo-wie Taurona już mogą pisaćpodręcznik jak zaorać dużąspółkę. Będzie bestsellerem!
Janina 

– panna na wydaniuSpółka energetyczna Tau-ron potwierdziła, że rozważasprzedaż jednej z trzech mało-polskich kopalń węgla. Chodzio ZG „Janina” w  Libiążu. Natym polegać ma aktualizacjakierunków strategicznych roz-woju grupy Tauron.– Bez względu na to, ktobędzie właścicielem kopalni„Janina”, miejsca pracy górni-

ków nie są zagrożone – pod-kreślał Filip Grzegorczyk, pre-zes grupy Tauron, podczaskonferencji prasowej.  Podkre-ślił, że bez względu na roz-strzygnięcie rynek będzienadal potrzebował węgla ztego zakładu. – Węgla potrze-bujemy bez względu na ewen-tualne zmiany właścicielskie.Ktoś ten węgiel musi wydobyć,a węgiel wydobywają górnicy.Ich miejsca pracy są absolut-nie bezpieczne bez względuna to, kto będzie właścicielem– zapewnił Grzegorczyk.Nieoficjalnie mówi się, żeprzejęciem ZG „Janina” zainte-resowany jest katowicki Węg-lokoks. Zdaniem „DziennikaGazety Prawnej”, Tauron chceza kopalnię 1 mld zł, czyli tyle,ile wyniosła strata operacyj-

na segmentu wydobywczegoTaurona w ubiegłym roku.Istotne jest to, że w ostat-nim czasie Tauron poczyniłwzględem „Janiny” istotne iwcale nie tanie inwestycje.Pełną parą idą prace budow-lane na poziomie 800 metrów.Dzięki temu możliwe będziewydobycie nowych zasobówwysokiej jakości węgla. Pierw-sza ściana na poziomie 800zostanie oddana do użytkujeszcze w tym roku. Trwają teżprace związane z zasilaniemobiektów w energię elek-tryczną, uruchomieniem węz-łów technologicznych w kom-pleksie przeróbczym, a takżebudową basztowej wieży szy-bowej oraz budynków i infra-struktury nadszybia szybu„Janina VI”. Istotną częścią in-

westycji jest modernizacja Za-kładu Przeróbki MechanicznejWęgla, m.in. ciągów technolo-gicznych, infrastruktury kole-jowej oraz załadunku isprzedaży.Zakład Górniczy „Janina”posiada złoża węgla energe-tycznego szacowane na 2,1mld ton. 
Rady radnychCo ciekawe, małopolscyradni Platformy Obywatelskiejdomagają się pomocy publicz-nej dla kopalń w Libiążu i wBrzeszczach. Zaniepokojenidramatycznym spadkiem wy-dobycia węgla, startami finan-sowymi i wizją sprzedażywęglowych aktywów, napisaliw rezolucji do rządu:„Taka informacja nasuwapoważne obawy o przyszłośćmałopolskich zakładów górni-czych Brzeszcze i Janina, jed-nych z największych zakładówpracy w województwie mało-polskim, które dotychczas za-pewniały swoim pracowni-kom stabilne warunki zatrud-nienia” – czytamy w ich rezo-lucji. I podkreślają: „Od ponadstu lat subregion MałopolskiZachodniej związany jest zprzemysłem wydobywczym” –napisali radni. Jak wskazujemiejscowa „Gazeta Wyborcza”,autorem rezolucji jest radny zPO Tadeusz Arkit, który na Fa-cebooku nie kryje, że przed-stawiając rezolucję, występujejako były burmistrz Libiąża iwieloletni pracownik kopalni.Z podobnym wnioskiem

wystąpić ma klub Prawa iSprawiedliwości. Radny PiSGrzegorz Biedroń tłumaczy w„GW”: – Bardzo nas cieszy sta-nowisko radnych Koalicji Oby-watelskiej. Idą pod prądliderów partii, którzy są gór-nictwu węglowemu przeciwni.To, że radni i posłowie PO zMałopolski mają odwagę prze-ciwstawić się swojemu szefos-twu, napawa nas tylkozadowoleniem i na pewno niebędziemy utrudniać podejmo-wanych przez nich decyzji.
ZieleniakNowe kierunki strate-giczne opierają się na rozwojuczystej energii, która będziepodstawą budowy wartościGrupy Tauron. Do 2025 r. pla-nowane są inwestycje w farmywiatrowe na lądzie (dodat-kowe 900 MW), farmy foto-woltaiczne (dodatkowe 300MW) oraz zaangażowanie wbudowę morskich farm wiat-rowych. Według wiceprezesa Jaro-sława Brody transformacja makosztować ok. 5-6 mld złotych.Widać, za dużo „zielonego”stosują panowie z Taurona,gdyż zdrowy rozsądek zarósłim chaszczami. Zielonymi, ajak!           Ryszard Konieczko

Tauron chce być zielony i sprzedaje kopalnię

Byk z węgla kastrowany

W chwili zakończenia pisa-
nia tego tekstu, okazało się,
że Rada Nadzorcza Tauron
Wydobycie odwołała z fun-
kcji prezesa Zdzisława Fil-
ipa. Zastąpił go Sławomir
Obidziński, do niedawna
prezes Węglokoksu.

Mobbingowana pracownica Valeo...


