


„Wnosimy o odpowiedźczy – szczególnie w okresie odpoczątku 2018 roku do dniadzisiejszego – spółki SkarbuPaństwa lub spółki od nich za-leżne uczestniczyły w proce-derze sprowadzania zagrani-cznego węgla do Polski? Jeślitak, prosimy również o infor-macje: które to były spółki, ilewęgla sprowadziły oraz najakie potrzeby – do energetyki,przetworzenia, odsprzedaży,czy też obcy węgiel jest prze-chowywany na zwałach?” –czytamy w datowanym na 7stycznia br. liście Komisji Kra-jowej Wolnego Związku Zawo-dowego „Sierpień 80” dopremiera Mateusza Morawiec-kiego. Podpisany pod doku-mentem przewodniczącyBogusław Ziętek podkreśla, żePolska uzyskała w Unii Euro-pejskiej dobre warunki dlaprzyszłości polskiej energe-tyki opartej na węglu. Nie cho-dzi jednak o to, aby spalaćobcy surowiec. Polska węglemstoi i sprowadzanie węgla wsposób oczywisty uderza wpolską gospodarkę, w polskiegórnictwo i w polskich górni-ków.„Szczególnie bulwersującejest sprowadzanie obcegowęgla przez spółki kontrolo-wane bezpośrednio lub po-średnio przez Skarb Państwa,zwłaszcza że spółki te posia-dają własne kopalnie lub sązaangażowane kapitałowo współki węglowe” – pisze WZZ„Sierpień 80” do szefa rządu.Górnicy grożą blokadąprzejść granicznych i zapowia-dają protesty. Wszystko dla-tego, że na przykopalnianychzwałach w całej Polsce zale-gają ogromne ilości polskiegowęgla. Do naszego kraju jest zkolei sprowadzany dotowanywęgiel z Rosji. – Nasze kopal-nie fedrują, wydobywają wę-giel, ale nasz węgiel leży nazwałach, a rosyjski węgiel jestspalany w naszych elektrow-niach – mówił w rozmowie z„Faktami” TVN Rafał Jed-wabny z „Sierpnia 80”.
Tona plus, 

minister minusImport zagranicznego wę-gla do Polski bije niechlubnerekordy. W 2018 roku wyniósł

on blisko 20 mln ton, a za rok2019 szacunki są podobne. Jakwynika z danych MinisterstwaAktywów Państwowych, zsamej tylko Federacji Rosyj-skiej sprowadzono do Polskiblisko 9 mln ton węgla!  Cho-dzić zatem nie o jakieś śla-dowe ilości, lecz o miliony ton.W sumie za rządów PiS(1.1.2016-30.11.2019) Polskęzalało 36 mln ton węgla zRosji, co daje średnio prawiepo tonie węgla z państwa Wła-dimira Władimirowicza Pu-tina na jednego mieszkańcaPolski.Problem polega na tym, iżchociaż informacje takie do-cierają do związkowców, tonikt nie chciał ich oficjalniepotwierdzić. Strona społecznawielokrotnie próbowała uzys-kać tego typu informacje naposiedzeniach Zespołu Trój-stronnego ds. BezpieczeństwaSocjalnego Górników, lecz bez-skutecznie i to mimo że obiet-nicę ujawnienia tego typuinformacji złożył w zeszłymroku odpowiedzialny za gór-nictwo wiceminister AdamGawęda. Później przesuwałtermin przedstawienia wy-kazu, a następnie zasłonił siętajemnicą handlową przedsię-biorstw.Adam Gawęda nie tracijednak dobrego humoru. – Im-port węgla maleje w sposóbznaczący – ocenił 10 styczniawiceminister. – W ciągu 10miesięcy 2019 r. do Polski na-płynęło z zagranicy prawie 2,5mln ton mniej, niż w porówny-walnym okresie rok wcześniej

– dodał. Minister Gawęda wy-powiedział te słowa w okolicz-nościach, kiedy na zwałachpolskich kopalń zalega rekor-dowo dużo węgla, co zagrażaich prawidłowemu funkcjono-waniu, a spadający import wroku 2019 przyrównywanyjest do sytuacji z roku 2018,kiedy import ten był rekor-dowo wysoki. Jak można cie-szyć się ze spadającegoimportu, kiedy jego wielkośćjest nadal tak wysoka, że za-graża funkcjonowaniu pol-skich kopalń i o wiele mi-lionów ton przewyższa importz czasów, kiedy polskim gór-nictwem zarządzała nieprzy-chylna mu ekipa DonaldaTuska?!
Dobra zmiana?Katastrofalną porażką tegorządu jest to, że import węglado Polski bije wszelkie re-kordy, choć ci sami ludzie,kiedy dochodzili do władzymówili, że skończą z tym pro-cederem. Teraz okazuje się, żenie tylko nie skończyli, ale to-lerują sytuację, w której pań-stwowe spółki lub spółki odnich zależne rozwinęły tenproceder do wcześniej niewy-obrażalnych rozmiarów.Jak przypomniał TVN, emi-tując archiwalne nagrania,przed dojściem do władzy po-litycy Prawa i Sprawiedliwościkrytykowali sprowadzaniewęgla z Rosji do Polski i wska-zywali, że jego ograniczenie„rozwiąże część problemówgórnictwa”. – W tej chwili Pol-ska więcej kupuje węgla, niż

sprzedaje – mówił JarosławKaczyński w maju 2014 roku.Rok później stwierdził, że rządPO-PSL „podniósł rękę na Pol-ski węgiel”. Zaznaczył też, żejego zdaniem można by zablo-kować import sprzedawanegopo niskich cenach węgla zRosji. – Trzeba sobie uświado-mić, o co w Polsce chodzi.Chciałem was zapewnić, żejeśli uda się dojść do władzyPrawu i Sprawiedliwości, to tepraktyki się skończą. (...) Gór-nictwo jest dzisiaj w trudnejsytuacji, ale nie z winy górni-ków, tylko tej władzy i klienty-stycznego systemu, w którymbardzo dużo ludzi, nie robiącnic, zarabia – mówił. Co teraz mówią politycyPiS? Poseł tej partii TadeuszCymański stwierdził tak:„Rynek jest, już nie mamy so-cjalizmu, chcę przypomnieć.Mamy taki siaki, ale mamy ka-pitalizm w Polsce niestety.Niestety dla tych, którzy bychcieli, żeby wszystko było narozkaz, było [w tym momenciepstryknął palcami – przyp. PK]tak, jak ja chcę. Nie no! Rynek,ekonomia".Trzeba przypomnieć po-słowi Cymańskiemu i neolibe-ralnej frakcji PiS to, że w Rosjinie obowiązują żadne zasady,łamane są prawa pracownicze,wydobycie węgla i jego trans-port są szeroko dotowane, arosyjskiej gospodarki (w tymwydobycia węgla) w najmniej-szym stopniu nie dotyka res-trykcyjna politykaklimatyczna Unii Europejskiej.Ktoś, kto mówi o konkurencyj-ności pomiędzy polskim a ro-syjskim węglem – albo nie wieco mówi, albo jest pożytecz-nym idiotą, świadomie lubnieświadomie działającym narzecz rosyjskich oligarchów irosyjskiego interesu politycz-nego. Jeśli możemy uznać zanormalne zjawisko zalewaniaPolski przez rosyjski węgiel, todlaczego nie kupować rzeczywytworzonych przez dzieci zAzji Południowej, wszak sątańsze od tych wytwarzanychz poszanowaniem praw pra-cowniczych i praw czło-wieka?! Opowiadanie o tym,że Polska nie ma instrumen-tów, by chronić interes włas-nych obywateli i własnych

miejsc pracy jest zwykłymkłamstwem. Po co komu pań-stwo, które nie potrafi ochro-nić własnych interesówgospodarczych, własnychmiejsc pracy i własnych oby-wateli? 
Wyparcie i zaparcieNiezrozumiałym jest to, żerząd nie potrafi sobie poradzićnawet z takim problememjakim jest sprowadzanie doPolski rosyjskiego węgla przezkontrolowane przez spółkiSkarbu Państwa. Jedna z naj-większych spółek energetycz-nych zaangażowana kapita-łowo w PGG, za pośrednic-twem podległej sobie spółki,sprowadziła do Polski wubiegłym roku blisko 4 mlnton węgla, to jest mniej więcejtyle samo, ile obecnie zalegana kopalnianych zwałach.Rząd może tłumaczyć się tym,że nie ma instrumentów dozablokowania importu, bo niepozwalają 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. Winni sąznowu górnicy, którzy „drogoprodukują węgiel”, więc trzebaim zlikwidować kopalnie. Pol-ski górnik drogo produkujewęgiel, bo utrzymuje legionynieudaczników i złodziei! Przykładem tego jestspółka Tauron, która – wedługinformacji jakie docierają dostrony społecznej – coraz czę-ściej korzysta z obcego węglaniż z własnego wydobywa-nego w jej trzech kopalniach,które znalazły się w głębokiejzapaści. Kopalnia ma wydoby-wać własny węgiel, a nie byćskładem węgla zagranicznego,który wpływa i wjeżdża doPolski przy współudziale spó-łek powiązanych ze SkarbemPaństwa. Na skutek wsparciapolskich oligarchów, na im-porcie węgla zarabiają bo-wiem oligarchowie rosyjscy.W procederze tym uczestnicząspółki powiązane ze SkarbemPaństwa, które robią geszeftyna rosyjskim węglu. 

ciąg dalszy >> str. 3

Polska rosyjskim węglem stoi
Skandal! Spółki zależne od Skarbu Państwa zajmują się importem węgla z Rosji. To wszystko w tym samym czasie, gdy przyko-
palniane zwały przepełnione są naszym węglem, kopalnie chce się likwidować, a pracujących w górnictwie zwalniać. WZZ
„Sierpień 80” domaga się od rządu ujawnienia wykazu państwowych spółek importujących „ruski” surowiec do Polski, lub ku-
pujących go od polskich spółek, zajmujących się jego importem. Jest gorzej niż za Tuska!

PATRYK KOSELA



Wkrótce węgla na przyko-palnianych zwałach będzie takdużo, że trzeba będzie wstrzy-mać wydobycie kopalń, a gór-ników odesłać na postojowe.Związkowcy wzywają rząd doujawnienia wykazu spółek za-leżnych od Skarbu Państwazajmujących się importem ob-cego węgla i pociągnięcia doodpowiedzialności prezesówtych spółek. Domagają siętakże skutecznych działań,które powstrzymają nad-mierny import węgla.– Nie wjedzie tu żadenruski węgiel. Dziś blokujemyelektrownię, ale jak będzietrzeba, przyspawamy dotorów pociągi na przejściachgranicznych, a transporty zRosji będziemy wysypywać –zapowiedział przed Elektrow-nią Łaziska Rafał Jedwabny,górnik z WZZ „Sierpień 80”.Jak dodał, kopalnia „BolesławŚmiały” w Łaziskach Górnychma pełne zwały, a znajdującasię za płotem elektrowniasprowadza węgiel wagonami,choć taśma pomiędzy kopal-nią a elektrownią może go do-starczyć bez dodatkowychkosztów.Miliony ton zagranicznegowęgla, więcej niż za rządównieprzychylnego górnictwuTuska, zalewają Polskę. Wtedychoć import był mniejszy niżdziś „Solidarność” była na to-rach, a politycy PiS grzmieli otym, że to skandal i oni z tymskończą. Co stało się z tymiobietnicami, gdzie są ci poli-tycy, gdzie „Solidarność”? – py-tają górnicy. Zwały nakopalniach są pełne, a rząd za-miast wziąć się poważnie doroboty, składa kolejne obiet-nice i deklaracje, które są pus-tosłowiem. Elektrownia Ła-ziska należy do grupy Tauron.Tauron ma swoje trzy kopal-

nie, ale mimo to importujeobcy węgiel. To jakaś kpina! Poraz kolejny wzywamy rząd doupublicznienia wykazu spółekzależnych od spółek SkarbuPaństwa, które mimo posiada-nia własnych kopalń lub zaan-gażowania kapitałowego współki zajmują się importemwęgla od Putina i jego oligar-chów. To nie do pomyślenia.Nasze kopalnie wkrótce będązamykane ludzie pójdą nabruk, Śląsk stanie się skanse-nem biedy, a rosyjscy oligar-chowie przy pomocy polskichmenadżerów spółek SkarbuPaństwa nabijają swoje kie-szenie kolejnymi miliardami.
Pudrowanie 

rzeczywistościNa reakcję grupy Tauron iprzedstawicieli rządu nietrzeba było długo czekać. „WElektrowni Łaziska nie ko-rzystamy z węgla pochodzą-cego z Rosji. W Łaziskach,podobnie jak w całym seg-mencie wytwarzania GrupyTauron, węgiel kupowany jestwyłącznie na rynku krajo-wym, u największych podmio-tów zajmujących się produkcjąi obrotem paliwami” – napi-sała w oświadczeniu rzecz-niczka Tauron WytwarzaniePatrycja Hamera.

W odpowiedzi na to związ-kowcy napisali, że „wobec wy-danego przez właścicielaElektrowni Łaziska (spółkęTauron Wytwarzanie) oświad-czenia, które WZZ 'Sierpień80' odbiera jako manipulację ipróbę wprowadzenia opiniipublicznej w błąd, przewodni-czący związku Bogusław Zię-tek po raz drugi zawnioskowałdo pana premiera MateuszaMorawieckiego o podanie in-formacji w kwestii importuwęgla do Polski i udziału wtym procederze spółek zależ-nych od Skarbu Państwa”. Bo-gusław Ziętek poprosił teżprezesa Grupy Tauron, FilipaGrzegorczyka „o natychmias-towe                podanie do wia-domości publicznej informacjio tym ile węgla i w jakim celuw latach 2018-2019 Tauronlub spółki od niego zależne za-importowały do Polski”. „Zna-czące jest to, że inne spółkienergetyczne Skarbu Państwa,do których skierowaliśmy po-dobne wystąpienie, nie miałynic do ukrycia i udzieliły na-szemu związkowi informacjina temat importowanegoprzez nie węgla lub zakupio-nego w kraju u podmiotówzajmujących się obrotem pali-wami, w tym obrotem impor-towanego węgla”.

Długa walka7 stycznia Komisja Kra-jowa WZZ „Sierpień 80” w piś-mie do premiera MateuszaMorawieckiego zarzuciła rzą-dowi bierność w sprawieimportu węgla z Rosji. Związ-kowcy napisali do szefa rządum.in.: „Polska węglem stoi isprowadzanie węgla w sposóboczywisty uderza w polskągospodarkę, w polskie górnic-two i w polskich górników.Stanowi to poważne zagroże-nie dla bezpieczeństwa ener-getycznego kraju i tysięcymiejsc pracy w naszych kopal-niach. Przykładem tego jestspółka Tauron, która – wedługinformacji jakie docierają dostrony społecznej – coraz czę-ściej korzysta z obcego węglaniż z własnego wydobywa-nego w jej trzech kopalniach,które znalazły się w głębokiej

zapaści. Kopalnia ma wydoby-wać własny węgiel, a nie byćskładem węgla zagranicznego,który wpływa i wjeżdża doPolski przy współudziale spó-łek powiązanych ze SkarbemPaństwa”. Na pismo to do dziśnie przyszła żadna odpowiedź.Pomimo, że w międzyczasieMateusz Morawiecki nawetkilka razy gościł na Śląsku, wtym spotkał się z częścią re-prezentacji środowiska górni-czego na karczmie piwnej wSpodku. Blokadę kolejowego przej-ścia na wschodniej granicy za-powiedzieli także na początkustycznia zrzeszeni w „Sierpniu80” górnicy z czterech kopalńkopalni zespolonej „ROW”.Jeśli sytuacja się nie zmieni wnajbliższych dwóch tygo-dniach kopalnie „ROW” staną,bo zwały mają pełne. Dziś ra-dykalizację protestu zapowia-dają górnicy z kopalni „Pokój”(część kopalni zespolonej„Ruda”), w której to zatrzy-mano wszystkie inwestycje iplanuje się ją zamknąć jeszczew tym roku (choć pierwotnadata likwidacji wyznaczonabyła na koniec 2022 r.). Związ-kowcy twierdzą, że do likwi-dacji przeznaczone mają byćkolejne kopalnie jak: „Wujek”,„Bolesław Śmiały”, a być możetakże „Halemba” i „Bielszo-wice”.

Nie wjedzie tu żaden ruski węgiel!
Kilkuset górników zrzeszonych w WZZ „Sierpień 80” przez 10 godzin 31 stycznia blokowało tory kolejowe prowadzące do Elek-
trowni Łaziska. Związkowcy zaprotestowali w ten sposób przeciwko importowi zagranicznego węgla do Polski. – Będziemy
blokować pociągi, będziemy blokować granice. To jest próba zmuszenia rządu do tego, żeby zaczął reagować – zapowiada Bo-
gusław Ziętek, szef „Sierpnia 80”. 

PATRYK KOSELA

>> dokończenie ze str. 2Zmasowany światowy eks-port rosyjskiego węgla wpi-suje się w nową doktrynęWładimira Putina. Zakładaona, że ciągu najbliższych 15lat Rosja może zwiększyć wy-dobycie węgla o 50 procent, ajego większość będzie prze-znaczona na eksport. Plano-

wana ekspansja może do 2035r. przekształcić Rosję w lideraświatowego eksportu węgla –napisała „Gazeta Wyborcza”.Według szacunków rosyj-skiego Ministerstwa Energii,już teraz Rosja ma 14 procentudział w światowym handluwęglem i ustępuje pod tymwzględem tylko Australii i In-

donezji. Ze Wschodu polskie gór-nictwo węglowe atakuje dzikiimport dotowanego węgla. ZZachody durna polityka klima-tyczna Unii Europejskiej. Polski węgiel i polskie gór-nictwo są na cenzurowanym.Zwałowiska węgla przy kopal-niach osiągnęły poziom nie-

spotykany od lat 90. Nie magdzie tego węgla już upychać iistnieje poważne zagrożeniedla dalszego funkcjonowaniawielu kopalń. Wydobytegowęgla nie ma już bowiemgdzie składować. Działaniarządu są pozorowane i symbo-liczne. Jakby tego było mało,napływ „ruskiego” węgla wy-

pycha nasz rodzimy surowiec.Rodzi to poważne zagrożenielikwidacją kopalń. Przykła-dem jest Ruch „Pokój” kopalnizespolonej „Ruda”. Wstrzyma-nie inwestycji w polskich ko-palniach skutkować może teżzwolnieniami pracownikówspółek kooperujących, w tympaństwowego Gliwickiego Za-kładu Usług Górniczych.Jak długo rząd MateuszaMorawieckiego udawać bę-dzie, że problemu nie ma?

Kolejne blokady!W związku z brakiem reakcji rządu na katastrofalną sytuacjęgórnictwa wynikającą z:- nadmiernego importu węgla - głównie rosyjskiego,- stanu zwałów, które grożą wstrzymaniem wydobycia,zagrożeniem postoju kopalń, przymusowych urlopów dla załóg,- coraz realniejszą groźbą likwidacji kolejnych kopalń,
WZZ "Sierpień 80" planuje kolejne blokady torów i
pociągów z importowanym węglem.
Chętni do udziału w akcjach proszeni są o zgłaszanie się do
Komisji Zakładowych WZZ "Sierpień 80".

Polska rosyjskim węglem stoi
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Pogotowie strajkowe wewszystkich kopalniach i zakła-dach Polskiej Grupy Górniczejogłosiły w piątek 31 styczniawszystkie związki zawodowedziałające w spółce, które teżkilka dni wcześniej powołaływspólny Sztab Protestacyjno-Strajkowy. 3 lutego na wszyst-kich zmianach we wszystkichkopalniach odbyły się ma-sówki informacyjne skiero-wane do załóg. Decydują sięformy i terminy protestów.Znaczna część górników do-maga się wyjazdu na protestdo Warszawy.Pogotowie strajkowe tom.in. następstwo fiaskaczwartkowych mediacji płaco-wych w PGG. Związkowcy, do-magający się 12-proc. pod-wyżki wynagrodzeń w tymroku, nie przyjęli propozycjizarządu przeznaczenia nawzrost płac dodatkowych 100

mln zł, pod warunkiem wy-pracowania w tym roku conajmniej 150 mln zł zysku.Negocjacje toczyły się wramach trwającego w naj-większej górniczej spółcesporu zbiorowego. Mediatorwyznaczył termin następnegospotkania na 7 lutego. Nie wia-domo jednak czy do niego doj-dzie, bo związkowcy poinfor-mowali, że uznali mediacje zazakończone, a w piątek ogło-sili pogotowie straj- kowe.Spór w PGG trwa od jesienizeszłego roku. W końcu listo-pada zarząd przyjął dwazwiązkowe postulaty: utrzy-manie w tym roku gwaranto-wanych dopłat do prze-pracowanych dniówek orazwłączenie tych dopłat do pod-stawy naliczania nagrodyrocznej - tzw. czternastej pen-sji. Natomiast rozmowy doty-czące podwyżek wznowiono

po Nowym Roku, z udziałemmediatora.Związkowcy są rozczaro-wani nieudanymi mediacjami.Jego zdaniem propozycje za-rządu PGG rozmijają się zoczekiwaniami załóg kopalń.Związkowcy wyliczyli, żekwota 100 mln zł, którą za-rząd zadeklarował na wzrostpłac w tym roku, w przelicze-niu na jednego zatrudnionegow spółce dałaby nieco ponad200 zł brutto, podczas gdyzwiązkowcy postulują 12-pro-centową podwyżkę. „W oceniestrony społecznej propozycjazarządu Polskiej Grupy Górni-czej nie wyczerpuje żądaniawzrostu wynagrodzeń wyni-kającego ze sporu. W rzeczy-wistości propozycja zarząduspowoduje obniżkę wynagro-dzeń w stosunku do średnichwynagrodzeń wykonanych naposzczególnych kopalniach i

zakładach za 2019 r. Założonew projekcie planu techniczno-ekonomicznego na 2020 r. 100mln zł na ewentualny wzrostwynagrodzeń przy założeniuwypracowania przez załogiPGG 150 mln zł zysku w 2020r. nie wyczerpuje postulatówzgłoszonych przez związki za-wodowe PGG. Strona spo-łeczna uważa mediację zazakończoną” – brzmi oświad-czenie 13 central związko-wych.Związki chcą też, by załogikopalń, które w ub. roku wy-konały założenia planu tech-niczno-ekonomicznego (atakże kopalnia „ROW”, gdzie oniewykonaniu planu zdecydo-wały warunki obiektywne)otrzymały 115 proc. nagrodyrocznej, a górnicy z pozosta-łych kopalń – 100 proc. ZarządPGG chce natomiast wypłacićto świadczenie proporcjonal-

nie do wielkości wydobycia wposzczególnych kopalniach.Pogotowie strajkowe, o-prócz postulatów dotyczącychpodwyżki płac oraz zasad wy-płaty „czternastki", dotyczyponadto sprzeciwu stronyspołecznej wobec – jak napi-sano – „cichej likwidacji" ko-palń, tak związki interpretująwstrzymanie prac przygoto-wawczych w należącym do ko-palni „Ruda” ruchu „Pokój” wRudzie Śląskiej. Związkowcyzwracają też uwagę na brakprzychodów PGG z węgla za-kontraktowanego, ale nieod-ebranego przez krajowąenergetykę. W efekcie przy ko-palniach PGG wzrosły zwaływęgla.– Luty może być w kopal-niach gorący – przestrzegaprzewodniczący „Sierpnia 80”,Bogusław Ziętek.
Ryszard Konieczko

Pochmurne, piątkowe po-południe było scenerią dlatrzeciej już odsłony ludycz-nego show zwanego szumnie„Protestem mieszkańcówImielina, przeciwko wydoby-ciu pod Imielinem”. I choć po-goda nie zachęcała dospacerów na powietrzu, „soli-darni w proteście” mieszkańcyImielina zdecydowali się namonotonne - ale pełne tylkosobie rozumianej misji -  prze-bieżki po pasach, przecinają-cych główną drogę wjazdowądo miasta.Uzbrojeni w paletę  trans-parentów imielinianie, udalisię na popularną „zebrę” tużprzy Domu Kultury, by zama-nifestować swój sprzeciwwobec planów wydobywczychkopalni „Ziemowit”. Pod wa-lecznym przywództwem To-masza Lamika; niedawnoodrzuconego w wyborach sa-morządowych przewodniczą-cego miejscowej rady, równo o15 zablokowali jezdnię  głów-nego traktu drogowego, wio-dącego przez miasto. Były zamalowane hasłamiprześcieradła, były kalwaryj-skie rymy, były wpadające wucho slogany… Nie zabrakłotakże miejscowych fachow-ców, którzy w rozmowach z

licznie zgromadzonymi me-diami dawali świadectwo tego,jak  niewiele wiedzą o tech-nice górniczej. Trudno bo-wiem o dyskusję opartą nawiedzy, jeśli w głowach dud-nią jedynie demagogicznehasła pseudoekologów, którenijak nie przystają do rzeczy-wistości.  Na manifestacji nie za-brakło także solidnej repre-zentacji górniczych załóg zokolicznego „Ziemowita” i„Piasta”,  która to także posta-nowiła w kontrze pokazaćswoją siłę.  Ci, zwyczajowo, nabok odłożyli dyplomację i wmało parlamentarnych  wyra-żeniach co rusz wytykali pro-testującym mieszkańcom ichniewiedzę, brak zrozumienia i

błędy rozumowania. Jak to jednak przy każdejdemonstracji bywa, każda zestron twardo obstawała przyswoich racjach, nie dopuszcza-jąc argumentów przeciwni-ków. Mieszkańcy bojąc się oswoje domy i komfort bytowa-nia, zdecydowanie sprzeci-wiają się planom fedrowaniapod Imielinem. Pracownicypobliskich kopalń drżą zaś oprzyszłość swoich zakładów,swojej pracowniczej przyszło-ści i przyszłości swoich rodzin.Nie jest bowiem tajemnicą, żebrak koncesji na wydobyciew rejonie administracyjnymImielina jest równoznaczne zrychłym zamknięciem lędziń-skiego „Ziemowita” i „Piasta”

w Bieruniu Nowym.  Kiedy zaśmerytoryczna dyskusja wy-czerpuje się, a naukowe zawi-łości górniczego fachu nietrafiają do zainteresowanych,do głosu dochodzi ta mniej dy-plomatyczna odsłona demo-kracji – manifestacja. I tak,piątkowe popołudnie upły-nęło w niezwykle gorącej at-mosferze, w której w kakofoniiokrzyków i wyzwisk, w hura-ganie powiewających transpa-rentów i przy hukach petard irac, niejako na siłę próbowanoprzeciągnąć przeciwnika naswoją stronę. Ostatecznie, pomimo poli-cyjnej ochrony, konfrontacjaobu grup zakończyła się wy-buchem złych emocji: lawinąwyzwisk i przekleństw orazszarpaniną i przepychankami.Na szczęście jednak – pomimomedialnych doniesień o bru-talnych rozróbach – całość za-kończyła się w miarę spo-kojnie i bez poważniejszychofiar. Stowarzyszenia „NaszImielin” oraz „Zielony Imielin”,które współorganizowały pro-test, ostatecznie zdecydowałyo rozwiązaniu zgromadzenia. Jak zgromadzenie rozwią-zać łatwo, tak kontrowersje idylematy związane z planamiwydobywczymi okolicznych

kopalń wciąż pozostają bezrozwiązania. Obawa górnikówo przyszłość swojego zakładujest w pełni zasadna, toteż nietrudno dziwić się ich wrogościwobec pojawiającego sięwidma utraty pracy. Warty za-znaczenia jest także fakt, żeImielin to przecież miejscow-ość, z której pochodzi wielugórników, którzy niegdyś pra-cowali w pobliskich kopla-niach. Niezrozumiałe jestzatem zacietrzewienie górni-czych emerytów i dawnychpracowników „Ziemowita”,którzy obecnie tak ochoczostają na czele protestów i wal-czą o zamknięcie swojej daw-nej żywicielki. Ważne, by przemysł wydo-bywczy żył z symbiozie zmieszkańcami. By funkcjono-wał w zgodzie z naturą i obo-wiązującym prawem izasadami. Analogicznie, niemożna stać się zakładnikiempseudoekologii i wszystkiegopodporządkowywać antysmo-gowym hasłom. Najtrudniejjednak stanąć po środku i od-naleźć kompromis i zadowala-jący wszystkich konsensus. 
Pan Paweł

Górnik 
z KWK „Piast-Ziemowit”

Ruch „Piast”

Będą protesty

Pogotowie strajkowe w PGG!

Trzeci akt spektaklu

Imielin przeciwko kopalni

Protest górników w Imielinie w obronie miejsca pracy.


