


Stan zwałowy!
5 milionów ton węgla zalega na zwałach przy polskich kopalniach. Wydobytego węgla nie ma już gdzie składować, co zagraża
dalszemu funkcjonowaniu zakładów górniczych. Górnicy zapowiadają blokowanie importu węgla z Rosji, a odpowiedzialny za
branżę minister niczym Dyzma powołać chce centralny magazyn węgla energetycznego. 

PATRYK KOSELA„Na zwałach kopalni zalegatak dużo węgla, że wkrótcewydobycie na tychże kopal-niach trzeba będzie zatrzy-mać, a górników odesłać naprzymusowe postojowe. Sy-tuacja budzi słuszne niepokojewśród załóg górniczych, któregotowe są blokować przejściagraniczne, aby chronić swojemiejsca pracy i nie dopuścićdo masowego importu obcegowęgla, głównie z Rosji” – napi-sali liderzy organizacji oddzia-łowych WZZ „Sierpień 80” wkopalni zespolonej „ROW”(kopalnie: „Jankowice”, „Chwa-łowice”, „Marcel” i „Ryduł-towy”). Związkowcy swojepismo skierowali do premieraMateusza Morawieckiego orazod wicepremiera i jednocześ-nie ministra aktywów pań-stwowych Jacka Sasina,żądając natychmiastowych izdecydowanych działań wzwiązku z katastrofalną sytua-cją zespolonej Kopalni WęglaKamiennego „ROW”.„Tu Pańska powinność jestpodwójna – zarówno jako Pre-zesa Rady Ministrów, jak iposła na Sejm RP ze Śląska.Jeśli nie będzie żadnej reakcji,może być Pan pewien, że gór-nicy z zagrożonych kopalńwyjdą na ulice w obronie swo-ich miejsc pracy w Polsce i wobronie bytu swoich rodzin. Ipodobnie jak za rządów Do-nalda Tuska zablokują graniceuniemożliwiając dziki napływwęgla ze Wschodu zabierają-cego im pracę, a ich rodzinomśrodki utrzymania” – wy-brzmiało wezwanie do pre-miera Morawieckiego. Choć kopalnie wchodzącew skład kopalni zespolonej„ROW” produkują węgiel pojednych z najniższych cen, tonie jest on odbierany pomimozakontraktowania (zamówie-nia) go przez spółki energe-tyczne. Za ubiegły rokkopalnie te przyniosły zyski li-czone w setki milionów zło-tych. Wkrótce jednak będąmusiały stanąć, a górnicy zo-staną bez pełnych wynagro-dzeń, co doprowadzi dopoważnego wrzenia na Śląsku– ostrzegają związkowcy„Sierpnia 80”.

Góry węglaRosnące zwałowiska węglato problem nie tylko kopalni„ROW”, ale i innych należącychdo Polskiej Grupy Górniczej(np. „Ziemowit”, „BolesławŚmiały”), a także kopalń Jast-rzębskiej Spółki Węglowej.Około 1,5 mln ton węglazalega na zwałach przy kopal-niach JSW, z czego większośćstanowi węgiel energetyczny.Problem ponadnormatyw-nego zapełnienia zwałów zwa-łowisk dotyczy szczególniekopalń „Budryk” i „Zofiówka”.Według szacunków, węgiel nazwałach JSW ma wartość ok.500 mln zł, a gdyby te pienią-dze były w JSW, to spółka niemusiałaby sięgać po 700 mlnzł z Funduszu Stabilizacyjnegona pokrycie kosztów bieżą-cych. Co więcej, wkrótce nazwały JSW trafić może węgielkoksujący, którego ceny dra-matycznie spadają, a hutyograniczające produkcję wPolsce (ze względu na szkod-liwą politykę klimatyczną UniiEuropejskiej), potrzebują gocoraz mniej.Jak się okazuje, problemywzięły się stąd, że spółki ener-getyczne przeszacowały zapo-trzebowanie i zamówiły zadużo węgla z importu. Czy jestto usprawiedliwienie? Nie.Jeśli zarządy spółek energe-tycznych zamówiły za dużowęgla z Rosji, to świadczy totylko i wyłącznie o tym, że sąniekompetentnymi parta-czami, którzy powinni być nietylko odwołani ze świetnieopłacanych stanowisk, ale ipokryć wszystkie koszty swo-ich głupich decyzji i to ze swo-

jej własnej kieszeni! Służbypaństwa oczywiście śpią…Albo jesteśmy poważnym pań-stwem, albo państwem zdykty.– Nasze kopalnie fedrują,wydobywają węgiel, ale naszwęgiel leży na zwałach, a ro-syjski węgiel jest spalany wnaszych elektrowniach –mówi Rafał Jedwabny z WZZ„Sierpień 80”.
Akcja – reakcjaNa reakcję rządu nietrzeba było długo czekać.Wicepremier, szef resortu ak-tywów państwowych JacekSasin zadeklarował, że w kilkadni postara się rozwiązać pro-blem zwałów węgla zalegają-cych przy kopalniach. –Monitoruję tę sytuację odkilku dni, od momentu, kiedydostałem informację, że takasytuacja ma miejsce. Dzisiajbędziemy i jutro dyskutowaćrównież z wiceministrem Ga-wędą (pełnomocnik rządu ds.restrukturyzacji górnictwawęgla kamiennego Adam Ga-węda – PAP), z prezesami spó-łek energetycznych na tentemat – powiedział Sasin.Rosnące zwały niesprzeda-nego lub nieodebranegowęgla, to obecnie jeden zgłównych problemów pol-skiego górnictwa. Jak powie-dział na antenie PolskiegoRadia Katowice wspomnianywiceminister Adam Gawęda,problem ma pomóc rozwiązaćspecjalnie powołany do tegosztab.  W piątek 17 styczniaGawęda na zwołanej konfe-rencji prasowej poinformo-wał, że w ciągu kilku dni

powinien powstać centralnymagazyn rezerw węgla ener-getycznego. Mają do niego tra-fiać nadwyżki, tak by niepowodować zastoju w kopal-niach. Wiceminister poinfor-mował, że trwają rozmowy zespółkami wydobywczymi ienergetycznymi na tematstworzenia centralnego maga-zynu węgla energetycznego,który ma zaspokoić potrzebyenergetyki, a także umożliwićdalsze wydobycie węgla przezkopalnie. Dodał, że miałby onzmagazynować około 1 milionton węgla.Słownie: jeden milion ton,podczas gdy na przykopalnia-nych zwałach zalega pięć razywięcej. Pomysł Adama Ga-wędy żywo przypomina teDyzmy związane z magazyno-waniem cukru, klasyka kina.Tamto jednak było komedią,na kopalniach mamy zaś doczynienia z prawdziwym dra-matem, a nawet katastroficznąsytuacją niefilmową, choć me-dialną. Mało tego, upychany nazwałach węgiel wciąż traci nawartości, bo jest rozjeżdżany iprzez to kruszony przez spy-charki. Z orzecha czy groszkurobi się miał. Gdzie ma być tenmagazyn i jak zwieźć tam wę-giel? Wyliczono, że na rozłado-wanie zwałowisk potrzebaponad 15 tysięcy kolejowychwagonów towarowych!
Dyzmy węgla pryzmyWęglowy Bank Zbożowy,węglowy silos, Węglowy PlacCentralny – tak komentowanonajnowszy pomysł wicemi-nistra Gawędy. Dla wielu wy-gląda on jak wzięty z sufitu,

pisany na kolanie, wymyślonyna potrzeby chwili. Tymcza-sem potrzeba tu rozwiązańsystemowych! W przeszłościbywało już też tak, że energe-tyka nie odbierając zakontrak-towanego węgla z kopalń,szantażem wymuszała w tensposób drastyczne obniżeniejego cen.Warto tu wspomnieć wy-powiedź z kwietnia 2019r. ówczesnego wiceministraówczesnego MinisterstwaEnergii (a dzisiaj europosła)Grzegorza Tobiszowskiego: –Na umowach wieloletnich Pol-ska Grupa Górnicza zbudo-wała swoje bezpieczeństwo.Nie może jednak dojść do sy-tuacji, że zapłacony węgielczeka aż nabywca go odbierze.Jeśli tego nie zrobi, to zapłaciduże kary. Nieodebrany węgielmoże zablokować dalszą pro-dukcję w kopalniach – mówił19 kwietnia 2019 r., w Katowi-cach Tobiszowki. – Jeśli ener-getyka sobie przywiozławęgiel, to dostanie duże karyza to, że nie odbiera węgla zpolskich kopalń. Będzie mu-siała coś zrobić z tym surow-cem, a kopalń to już nie będzieinteresować. W pewnym celuzbudowaliśmy ten system ak-cjonariatu i długoletnichumów, bo takie rozwiązaniadaje bezpieczeństwo. Faktycz-nie mamy po raz pierwszy doczynienia ze zjawiskiem, żesektor wydobywczy ma długo-letnie kontrakty, a przez toenergetyka dostaje węgiel tań-szy od rynkowej ceny. To jestuśredniona cena, i jeśli cenarynkowa spadnie, to górnic-two będzie miało trochę wię-cej z tych umów. Jest to jednakobopólny zysk – ocenił Grze-gorz Tobiszowski.Oczywiste, że pomysł Tobi-szowskiego jest o wiele lepszyniż ten Gawędy. Żarty się bo-wiem kończą w momencie,gdy dalsze funkcjonowaniekopalń jest zagrożone. Polskawęglem stoi? Polska węglemzalega. Bo jacyś sabotażyści zespółek energetycznych robiągeszefty z Rosjanami i spalają„ruski” węgiel zapełniając kie-szeni rosyjskich oligarchów iWładimira WładimirowiczaPutina. Hańba im!



Komisja Krajowa WolnegoZwiązku Zawodowego "Sier-pień 80" wobec sytuacji niepo-kojów w górnictwie, nara-stających problemów orazbezczynności decydentów,wzywa centrale związków za-wodowych działających wgórnictwie do spotkania i wy-pracowania wspólnego spo-sobu reakcji w stosunku dorządu, który nie realizujeoczekiwanych przez stronęspołeczną działań w branży. Najważniejsze problemy,które powinny być przedmio-tem rozmów z rządem to:- podwyżki płac w spół-kach górniczych – wbrewobiegowym opiniom i propa-gandowemu podawaniu wmediach średnich wynagro-dzeń w górnictwie oraz rozta-czaniu dyskusji o  rzekomych"przywilejach górników",płace w górnictwie nie należądo wysokich. Choć górnicy po-nieśli ciężar kryzysowych cza-sów branży i przekształceń tejbranży, to od lat nie mieli real-nych podwyżek wynagrodze-nia za pracę. Górnicy chcąpracować i zarabiać pieniądze.Aby branża przetrwała i miałkto wydobywać węgiel, wewszystkich spółkach wydo-bywczych (Polska Grupa Gór-nicza, Jastrzębska SpółkaWęglowa, Tauron Wydobycie iLubelski Węgiel "Bogdanka")konieczne są podwyżki płac iwprowadzenie ZakładowychUkładów Zbiorowych Pracy.Górnictwo węgla kamiennegojest jedyną branżą w Polsce, wktórej od ponad 10 lat nie byłożadnych podwyżek płac,- pełne przykopalnianezwały węgla – zwały te osiąg-nęły rekordowy poziom 5 mlnton! Poszczególne kopalniePolskiej Grupy Górniczej, ale iJastrzębskiej Spółki Węglowejnie mają już miejsca składo-wania tego zakontraktowa-nego, lecz nieodebranegoprzez energetykę węgla. Nie-sie to za sobą groźbę wstrzy-mania wydobycia i wysłaniagórników na przymusowe po-stojowe. Gdy kopalnie nie fed-rują, to górnicy nie zarabiają!,- rosnący import węgla doPolski - na skutek wsparciapolskich oligarchów, na im-porcie węgla zarabiają oligar-chowie rosyjscy. W pro-

cederze tym uczestnicząspółki powiązane ze SkarbemPaństwa, które robią geszeftyna rosyjskim węglu. W Rosjizaś nie obowiązują żadne za-sady, łamane są prawa pra-cownicze, wydobycie węgla ijego transport są szeroko do-towane, a rosyjskiej gospo-darki (w tym wydobyciawęgla) w najmniejszym stop-niu nie dotyka restrykcyjnapolityka klimatyczna Unii Eu-ropejskiej. Ktoś, kto mówi okonkurencyjności pomiędzypolskim a rosyjskim węglem –albo nie wie co mówi, albo jestpożytecznym idiotą, świado-

mie lub nieświadomie działa-jącym na rzecz rosyjskicholigarchów i rosyjskiego inte-resu politycznego. Jeśli mo-żemy uznać za normalnezjawisko zalewania Polskiprzez rosyjski węgiel, to dla-czego nie kupować rzeczy wy-tworzonych przez dzieci z AzjiPołudniowej, wszak są tańszeod tych wytwarzanych z po-szanowaniem praw pracowni-czych i praw człowieka?!Opowiadanie o tym, że Polskanie ma instrumentów, by chro-nić interes własnych obywa-teli i własnych miejsc pracyjest zwykłym kłamstwem. Poco komu państwo, które niepotrafi ochronić własnych in-teresów gospodarczych, włas-nych miejsc pracy i własnychobywateli? Niezrozumiałymjest to, że rząd nie potrafisobie poradzić nawet z takimproblemem jakim jest sprowa-dzanie do Polski rosyjskiegowęgla przez kontrolowaneprzez spółki Skarbu Państwa.Jedna z największych spółekenergetycznych zaangażo-wana kapitałowo w PGG, za

pośrednictwem podległej so-bie spółki, sprowadziła do Pol-ski w ubiegłym roku blisko 5mln ton węgla, to jest mniejwięcej tyle samo, ile obecniezalega na kopalnianych zwa-łach. Rząd może tłumaczyć siętym, że nie ma instrumentówdo zablokowania importu, bonie pozwalają na to przepisyunijne, ale niewytłumaczal-nym jest, że spółki podległespółkom Skarbu Państwasprowadzają do Polski węgiel,który likwiduje nasze kopalniei które to działanie jest działa-niem na szkodę innych spółekSkarbu Państwa,

- katastrofalna sytuacjanajwiększych spółek węglo-wych - wprowadzono do gór-nictwa znaną na całymświecie zasadę uspołecznianiastrat i prywatyzacji zysków.Doskonałym tego przykłademsą kopalnie spółki Tauron Wy-dobycie, które to w ubiegłymroku przyniosły setki milio-nów złotych strat, chociaż za-inwestowano w nie wostatnich latach blisko 2 mi-liardy (!) zł. Obłudnym jest tłu-maczenie, że straty tewynikają z niedoinwestowa-nia w latach 2014-2016, skorogórnictwem od 5 lat rządzi PiSi wskazani przez to ugrupowa-nie menedżerowie. Ale jak ko-palnie Tauron Wydobyciemogą nie przynosić strat,skoro również i tam stoso-wano zasadę uspołecznianiastrat i prywatyzacji zysków?Projektowano ściany, przyudostępnianiu których robotypowierzono zewnętrznymspółkom. Te zewnętrzne pry-watne podmioty kasowałydziesiątki milionów złotych,po czym okazywało się, że w

miejscu, w którym przygoto-wano te ściany, nie ma ża-dnego węgla! Za takiepatologiczne sytuacje nikt nieponosi odpowiedzialności.Służby państwa albo tego niewiedzą, ale wiedzieć nie chcą.Winni są znowu górnicy, któ-rzy „drogo produkują węgiel”,więc trzeba im zlikwidowaćkopalnie. Polski górnik drogoprodukuje węgiel, bo utrzy-muje legiony nieudaczników izłodziei! Równie zła jest sy-tuacja w Jastrzębska SpółkaWęglowa, która w ostatnichdniach uruchomiła 700 mln złz Funduszu Stabilizacyjnego,co oznacza, że spółka ma na-rastające problemy finansowe.Zalegający na zwałach JSWwęgiel energetyczny wkrótcezostanie powiększony o zwaływęgla koksującego, któregocena drastycznie spada. Cowięcej, jego główny odbiorca(ArcelorMittal Poland) ograni-cza swoją działalność w i pro-dukcję i być może na skutekpolityki klimatycznej UE cał-kowicie wycofa się z Polski,- zagrożenie likwidacją ko-lejnych kopalń – w ostatnichlatach bez mrugnięcia okiemzamknięto perspektywiczne ibogate w zasoby węgla kopal-nie "Krupiński" (niezwykleważny  węgiel koksujący) i ko-palni "Makoszowy". Obecniezaś do przyśpieszonej likwida-cji przygotowywana jest ko-palnia "Pokój", w którejzatrzymano niejako w poło-wie roboty inwestycyjne.Przed decyzją o likwidacji ko-palni „Pokój” zainwestowanodziesiątki milionów złotych wrozcięcie i przygotowanie dowydobycia nowych ścian, na-tomiast ściany te (które byłyzaplanowane do roku 2022),mają nie być już wybierane.Skraca to żywotność Ruchu"Pokój" o dwa lata. Zarobiły natym prywatne zewnętrznespółki, do kieszeni których temiliony popłynęły. Teraz ko-palnię się zlikwiduje i śladyzostaną zatarte. To kolejnyskutek importu węgla zza gra-nicy. Po to by wywołać więk-sze zapotrzebowanie nawęgiel z Rosji, planuje się lik-widację polskich kopalń węglakamiennego. Jedną z pierw-szych (lecz nie ostatnich) ofiartego typu zamysłu ma być ko-

palnia „Pokój”. Zagrożone lik-widacją są także wszystkie ko-palne spółki TauronWydobycie. Spółka ta notujestraty idące w setki milionyzłotych rocznie i mimo ogrom-nych inwestycji, nie wydo-bywa zaplanowanej ilościwęgla. Wobec narastającychproblemów grupy TauronEnergia S.A., w każdej chwilimoże dojść do zaprzestania fi-nansowania spółki TauronWydobycie, co oznaczać bę-dzie likwidację wszystkich ko-palń tej spółki,- zmniejszenie obciążeńfiskalnych wobec górnictwa –w okresie ostatnich 4 latbranża górnicza konsekwent-nie płaci wszystkie swoje ob-ciążenia podatkowe. Górni-ctwo w 100 procentach reali-zuje swoje zobowiązania pub-liczno-prawne wobec budżetupaństwa, samorządów, ZUS.Jak żadna inna branża obcią-żona jest nadmiernym fiskaliz-mem. Odprowadza np. do-datkowe podatki w formieFunduszu Likwidacji Kopalń,podatku od wyrobisk czy naPFRON, z pomocy którego niekorzysta. Obciążenia te za-miast się zmniejszać, co obie-cywał rząd PiS, ulegają sta-łemu zwiększaniu. Ponadto,branża ta jest poddana res-trykcyjnej, niszczącej polityceklimatycznej UE, co nakładana górnictwo dodatkowe ob-ciążenia,- niesprawiedliwy sposóbwypłaty 14. pensji dla górni-ków PGG -  brak jest dokład-nych wyliczeń jak będę siękształtowały czternastki za2019 r. w przypadku poszcze-gólnych kopalń. Jak to w gór-nictwie bywa, informacji brak,wszystko jest objęte klauzuląpoufności i tajemnicami hand-lowymi, co rodzi poważne po-dejrzenia, zwłaszcza, żemenedżerowie spółek do per-fekcji opanowali tzw. krea-tywną księgowość. ZarządPolskiej Grupy Górniczej mazamiar ukarać górników ko-palń PGG w wyniku błędów wzarządzaniu, które to błędy to-lerowane były przez zarządPGG (kopalnia zespolona„Ruda”) lub w wyniku zdarzeńlosowych, niezależnych odzałóg górniczych.
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Apel...
Trwają boje o wypłatę dru-giej części 14. pensji dla pra-cowników Polskiej GrupyGórniczej. Pierwsza część(85%) naliczana była kwartal-nie: 20% za I kwartał, 25% zaII i po 20% za kwartały III i IV.W porozumieniu z 23 kwiet-nia 2018 roku uzależnionowypłatę reszty od wykonanianałożonych na poszczególnekopalnie zadań. Teraz okazujesię, że większość kopalń PGGtych zadań nie wykonała i tonie z winy pracowników.- W porozumieniu mowa owykonaniu zadań minimal-nego, ustalonego i planowa-nego wydobycia przedstawio-nego związkom zawodowymdo końca 2018 roku. To jakieśnieporozumienie, bo my jakostrona społeczna nie otrzyma-

liśmy dotąd tych założeń! Sy-tuacja jest skandaliczna i napewno jej nie odpuścimy.Spółka złamała porozumienie- denerwuje się szef WZZ„Sierpień 80” w PGG, Przemy-sław Skupin.Jak podkreśla przewodni-czący Skupin, większość ko-palń nie wykonała planowa-nego wydobycia, lecz nie wy-nika to z winy górników, przezco nie można ich teraz karaćnie wypłacając drugiej częściczternastki. I tak: kopalnia„Sośnica” jechała ścianą, naktórej się węgiel skończył. NaRuchu „Pokój” przez ponadpół roku nie było wydobycia. Ijakby tego było tam mało, nakopalnię dano przenośnik,który nie spełniał wymogów. Idalej: na „Staszicu” zapaliły się

ściany, a na „Bielszowicach”pożar był w wyrobisku. Wy-mieniać tak można bez liku.Brak wykonania planówwydobywczych to przedewszystkim błędy w zarządza-niu kopalniami i zaniedbania,zła organizacja pracy, nietra-fione inwestycje, a także przy-czyny geologiczno-górniczeoraz wiele innych złożonych wcałość rzeczy, na które górnicynie mieli żadnego wpływu!Dlaczego więc nie za swojewiny karani mają być terazgórnicy? O wypłatę drugiejczęści 14. pensji walczą związ-kowcy. Kolejne spotkanie w tejsprawie zaplanowano na 21stycznia. O jego efektach bę-dziemy informować.
Ryszard Konieczko

>> dokończenie ze str. 3Teraz chce się za to odebraćgórnikom część należnej imczternastki. Ma to charakterantymotywacyjny i sprawia,że frustracja pośród załóg gór-niczych narasta, ponieważ za-łogi te wykonały dobrze swojąpracę, a teraz górnicy karanisą nie za swoje winy.Nie negujemy wszystkiegotego co było dobre i co zrobiłrząd PiS po przejęciu władzy,gdy zastał górnictwo w kata-strofalnej sytuacji. Podjętychbyło wiele dobrych działań za-równo na szczeblu międzyna-rodowym (w Unii Euro-pejskiej), jak i na szczeblu kra-jowym. Górnictwo zarządzanejest jednak fatalnie na po-ziomie spółek węglowych.Związki zawodowe działające

w górnictwie – wzorem lat po-przednich – muszą stanąćrazem, ramię w ramię prze-ciwko lekceważeniu przez rzą-dzących i braku niezbędnychdecyzji. Sytuacja jest na tylepoważna, że dłużej tolerowaćjej nie można.WZZ "Sierpień 80" wzywawszystkie górnicze centralezwiązkowe do rozmów iwznowienia porozumienia ojedności działań w odpowie-dzi na zastałą sytuację, którama tendencje do pogarszaniaswego negatywnego oblicza.Ruch związkowy musi byćteraz razem. Solidarny.
Bogusław Ziętek
Przewodniczący 

WZZ „Sierpień 80”

Rozpoczęto cichą likwida-cję poprzez wstrzymanie rea-lizacji zaplanowanych wcze-śniej inwestycji. Związkowcywydali ostre oświadczenie, wktórym żądają od zarządu Pol-skiej Grupy Górniczej i dyrek-cji kopalni odblokowaniainwestycji. W przeciwnymrazie będą protesty i skiero-wanie zawiadomienia dosłużb o niegospodarności.Póki co zwołano masówki.
Pod ścianąPodjęto decyzję, żeby wRuchu „Pokój” wybrać tylkotrzy ściany, które są w trakciebiegu. Natomiast kolejne trzyściany (147,154 i 155), którebyły zaplanowane do roku2022, mają nie być już wybie-rane i to pomimo że zainwes-towano miliony złotych wprzygotowanie tych ścian doich dalszej eksploatacji. „Złamanie umowy społecz-nej w PGG skutkować będziekonfliktem na niewyobrażalnądotąd skalę. Już teraz załogigórnicze widząc ewidentnezaniechania inwestycyjne, wy-kazują niepokój. Atmosfera zkażdym dniem robi się coraztrudniejsza i wkrótce możebyć tak trudna do opanowaniajak pożary w Australii” – napi-

sali w oświadczeniu przedsta-wiciele kopalnianych związ-ków zawodowych.Zdaniem PrzemysławaSkupina, przewodniczącegoWZZ „Sierpień 80” w kopalni„Pokój”, takie decyzje PGGoznaczają, że zakład będziefunkcjonować tylko do końca2020 r. To oznaczałoby skró-cenie żywotności zatrudniają-cego ok. 1,2 tys. osób ruchu odwa lata. Wcześniej plano-wano, że „Pokój” zakończy wy-dobycie w 2022 r. – Nastrojewśród załogi są bardzo nie-przyjemne, wręcz podłe. Lu-

dzie zastanawiają się, co sta-nie się z nimi za kilka, kilkana-ście miesięcy. Czy będąprzenoszeni do kopalń wcho-dzących w skład KWK „Ruda”czy gdzieś znacznie dalej? Pa-nuje duży chaos. Najgorszejest to, że o prowadzonychanalizach dotyczących przy-szłości kopalni dowiadywa-liśmy się od osób trzecich –podkreśla Przemysław Sku-pin.Okazuje się bowiem, żejeszcze w październiku za-pewniano związkowców, że tetrzy kolejne ściany pójdą i

będą sypać węgiel. Później zaśza plecami związkowców pod-jęto zupełnie inne decyzje. Wefekcie pokoju i spokoju na„Pokoju” nie będzie! Związ-kowcy ostrzegają, że jeśli nienastąpi powrót do działań in-westycyjnych i w dalszymciągu czynione będą działaniazmierzające do likwidacji ko-palni, spotka się to z radykalnąodpowiedzią. Zawiadomione oniegospodarności zostanątakże wówczas odpowiednieorgana. We wtorek 21 styczniana wszystkich zmianach nakopalni zaplanowano ma-

sówki informacyjne skiero-wane do załogi.
Ofiara 

importu węglaZwiązkowcy mówią, żeprzez ostatnie 4 lata tolero-wano sytuację, w której nie-udolni menedżerowie „za-rzynali” kopalnię. Kopalnią ze-spoloną „Ruda”, kierowałaosoba skrajnie nieodpowie-dzialna, nieudolna i szkodliwa,ale za to z koneksjami w partiirządzącej. Byłemu już dyrek-torowi górnicy nadali prze-zwisko „piroman”.  – Sytuacjakopalni „Pokój” wynika zezłego zarządzania – podkreśliłw Radiu Piekary BogusławHutek, szef górniczej „Solidar-ności”.Kopalnia „Pokój” jestpierwszą, lecz na pewno nieostatnią ofiarą dzikiego im-portu rosyjskiego węgla doPolski. W PGG zamiast praco-wać nad zwiększeniem przy-chodów spółki, pracuje się nadupolowaniem kolejnych ko-palń do likwidacji. Zarządwęglowej spółki milczy. Od-mawia dziennikarzom jakich-kolwiek komentarzy wsprawie przyszłości Ruchu„Pokój”. Typowe.

Niepokój o kopalnię „Pokój”

Górnictwo

Co z tą czternastką?

Ruch „Pokój”, będący częścią kopalni zespolonej „Ruda” może zostać zamknięty jeszcze w tym roku. 

PATRYK KOSELA

Zlikwidowany szyb „Anna” kopalni „Pokój”. Czy podobnie będzie wyglądać cała kopalnia?
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