


PGG: Wyższa czternastkaKto walczy – ten wygrywa.Hasło to znalazło potwierdze-nie w Polskiej Grupie Górni-czej. Związki zawodowe nieodpuściły tematu nagrodyrocznej. Związkowcy uznalipodział przedstawiony przezzarząd spółki za niesprawied-liwy i wywalczyły jego zmia-nę. Skorzystają pracownicywszystkich kopalń. Odczu-walne to będzie już na dniach.Wypłata 14. pensji odbędziesię bowiem do 15 lutego.Pracownicy kopalń, którewykonały założenia planówwydobywczych, tj. kopalnie:„Piast-Ziemowit”, „Mysłowice-Wesoła” i „Bolesław Śmiały”oraz „ROW” otrzymają „czter-nastki” w wysokości 112 proc.zaplanowanej sumy, kopalnie„Staszic” i „Sośnica” w wyso-kości 100 proc., a pracownicykopalń „Ruda” i „Wujek” po 95procent.

To znacząca zmiana wobecpierwotnych zamiarów PGG,kiedy to chciano aby nagrodawynosiła od 85 proc. („Wujek”i „Ruda”) do maksymalnie108% (tylko kopalnie „ROW”).Propozycje te jednak mocnonie spodobały się związkow-com. Tłumaczyli, że na przy-kład KWK „Sośnica” niewykonała planu z powodu ma-jowego tąpnięcia, któregoskutkiem była utrata pokładuwęgla wielkości około 130 tys.ton. „Jakby nie to zdarzenie, tokopalnia „Sośnica” rok 2019zakończyłaby wydobyciegrubo powyżej zakładanegoPTE” - można było przeczytaćw piśmie kopalnianego „Sierp-nia 80” do prezesa PGG.Związkowy podkreślili, że gór-nicy nie mogą ponosić odpo-wiedzialności za zdarzenielosowe.No, ale udało się. Do poro-

zumienia doszło w czwartek 6lutego podczas nadzwyczaj-nego spotkania z udziałemwicepremiera i ministra akty-wów państwowych Jacka Sa-sina. Wicepremier Sasin za-znaczył, że osiągnięty kom-promis w sprawie „czternas-tek” wychodzi na przeciwoczekiwaniom strony społecz-nej, a jednocześnie mieści sięw ramach możliwości finanso-wych Polskiej Grupy Górni-czej.Czternasta pensja to gwa-rantowane  85 proc. podstawywynagrodzenia danego gór-nika. Pozostała część zostaniewyliczona względem wykona-nia planu wydobycia macie-rzystej kopalni w porównaniudo planu na 2019 rok.Wypłacona w tym rokuczternastka będzie większaniż w poprzednich latachtakże dzięki walce, jaką pod-

jęły związki zawodowe podkoniec listopada ub.r. Okupo-wano wówczas siedzibę PGGw Katowicach. W wyniku pro-testu, zarząd PGG zgodził sięna postulowane przez związkizawodowe włączenie tzw. do-datków gwarantowanych dosumy, na podstawie której na-

liczana będzie nagroda roczna,tzw. czternastka. Chodzi o do-datki do dniówek  wysokościod 18 do 32 zł, w zależności odstanowiska. Włączenie tejsumy do podstawy naliczanianagrody spowoduje, że rów-nież ona będzie odpowiedniowyższa.                     Anna Bojko

– Mogę zadeklarować, bojestem po rozmowach z preze-sami spółek Skarbu Państwaw tym zakresie, nie będą wię-cej sprowadzały węgla z za-granicy – poinformował wRMF FM Jacek Sasin, wicepre-mier i minister aktywów pań-stwowych. Polskie spółki będąpotrzebowały około 3-4 mie-sięcy na spełnienie najno-wszej obietnicy wicepremiera,ministra aktywów państwo-wych Jacka Sasina.
Satysfakcja i niepewność„Z satysfakcją przyjmu-jemy zapowiedź wicepre-miera, ministra aktywówpaństwowych Jacka Sasinawycofania się spółek SkarbuPaństwa z importowaniawęgla na potrzeby polskiejenergetyki. Mamy nadzieję, żewkrótce strona rządowa istrona społeczna usiądą dowspólnych rozmów, aby roz-wiązać kolejne problemy pol-skiego górnictwa i energetyki,a przede wszystkim aby wy-pracować konieczne do prze-prowadzenia systemowe roz-wiązania dalszego wspólnegofunkcjonowania branży wydo-bywczej i energetyki. Jesteśmydo tych rozmów przygoto-wani” – napisał w oświadcze-niu Bogusław Ziętek, prze-wodniczący WZZ „Sierpień

80”.Jak wyjaśnił jednak prze-wodniczący, bezpośrednieograniczenie importu węglaprzez państwowe spółki tojedna sprawa. Ważne jesttakże to, aby nie kupowaćwęgla od tych sprzedawców,którzy oferują sprowadzanysurowiec. – Trzeba iść dalej wstronę integracji górnictwa ienergetyki, bo to jest dobrykierunek. Natomiast obie tebranże wymagają zmian syste-mowych, bardzo głębokich, októrych też chcemy rozma-wiać – powiedział lider „Sierp-nia 80” radiu RMF FM. I dodał,że ważne jest też, by firmyenergetyczne zaczęły odbieraćzakontraktowany już węgiel,który zalega na kopalnianychzwałach. W tej chwil w Pol-skiej Grupie Górniczej na zwa-łach jest ok. 2,5 miliona tonwęgla, z czego 1,5 miliona ton

należy do energetyki, którazwleka z odbiorem.Czy to oznacza koniec blo-kad? – Będziemy się zastana-wiać. Deklaracja wicepremie-ra dotyczy części problemówgórnictwa. Są spółki energe-tyczne, które kupują rosyjskiwęgiel na rynku polskim odpodmiotów, które handlujątym węglem i na to równieżtrzeba znaleźć rozwiązanie –odpowiada Bogusław Ziętek.
Co  z Tauronem?Jacek Sasin wśród importe-rów obcego węgla wymieniłtylko PGE i Węglokoks. Anisłowem nie zająknął się o gru-pie Tauron, a to ta budzi naj-większe kontrowersje!31 stycznia br. związkowcyWZZ „Sierpień 80” zabloko-wali tory prowadzące do Elek-trowni Łaziska z grupyTauron, w proteście przeciwko

korzystaniu z importowanegowęgla przez spółki energe-tyczne, kontrolowane przezSkarb Państwa. Związkowcyzwracali też uwagę na nieod-bieranie zakontraktowanegosurowca przez energetykę, codoprowadziło do znaczącegowzrostu wielkości zwałówwęgla przy kopalniach.W odpowiedzi na blokadętorów do swej elektrowni,spółka Tauron Wytwarzaneoświadczyła, że ten zakład niekorzysta z importowanegowęgla. Związkowcy kwestio-nowali to oświadczenie, wska-zując, iż kupowanie węgla –jak podała spółka – „wyłączniena rynku krajowym, u naj-większych podmiotów zajmu-jących się produkcją i obrotempaliwami" w praktyce oznaczatakże zakup węgla z importu.Pomimo dwóch wezwań doudzielenia informacji publicz-nej, prezes Tauron PolskaEnergia nie odpowiedział napytania ile w 2018 i 2019 rokusprowadził węgla z zagranicyi na jakie potrzeby. Widocznie,ma sporo do ukrycia.
Wojna o węgielZespół ekspercki spółkiJSW Innowacje postanowiłokreślić system wzajemnychzależności pomiędzy impor-tem, wydobyciem i konsum-

pcją węgla energetycznego wPolsce. Wniosek płynącyz analizy przeprowadzonejprzez zespół JSW Innowacjewydaje się oczywisty: zamyka-nie kopalń w Polsce powodujewzrost importu surowca, spa-dek niezależności energetycz-nej i na pewno nie powodujespadku emisji gazów cieplar-nianych, bowiem nie skutkujespadkiem jego zużycia.Decyzje o likwidacji kopalńbez uprzedniej, stosownejtransformacji systemu pro-dukcji energii, skutkują niedo-borem węgla na rynku, a przezto wzrostem importu. Systemprodukcji energii elektrycznejw Polsce oparty jest o węgiel,a redukowanie udziału jedno-stek konwencjonalnych w takzwanym miksie energetycz-nym to długotrwały i kosz-towny proces.– Gdy brakuje nam węgla,jesteśmy zmuszeni go po pro-stu kupić, a kupujemy główniez Rosji, przede wszystkim zuwagi na cenę. Zamykanie ko-palń skutkuje wzrostem ubó-stwa społecznego, bezrobociai zapaścią gospodarczą regio-nów. Takie są fakty. Mitem jestnatomiast, że przyczynia siędo zmniejszenia emisji dwu-tlenku węgla i zanieczyszczeń– dodaje Kacper Maruszczakcytowany przez portal wnp.pl. 

Rząd zapowiada koniec importu węgla!
Presja ma sens! Blokada na torach kolejowych transportu importowanego węgla do Elektrowni Łaziska przez WZZ „Sierpień
80” przyniosła rezultaty. Wicepremier Jacek Sasin zapowiedział, że państwowe spółki nie będą już importowały węgla dla
energetyki. Ale czy można wierzyć politykom?

PATRYK KOSELA



Nie pomogły mediacjewicepremiera i ministra akty-wów państwowych Jacka Sa-sina. Wspólny międzyzwiąz-kowy Sztab Protestacyjno-Strajkowy działający w Pol-skiej Grupie Górniczej pod-trzymał harmonogram protes-tów.– Nie ma możliwości dal-szych mediacji, ponieważ zestrony zarządu jest sztywnestanowisko, że na dziś niemoże zaproponować żadnej -ani kwotowej, ani procentowej- podwyżki płac dla pracowni-ków. W związku z tym podpi-saliśmy protokół rozbieżności.Harmonogram dalszych dzia-łań mamy przyjęty i będziemygo realizować – powiedziałszef WZZ „Sierpień 80” w PGGPrzemysław Skupin.  – To jestnasze wołanie o zwrócenieuwagi na sytuację branży gór-niczej. Trzy najważniejszespółki węglowe – PGG, JSW iTauron Wydobycie – są w bar-dzo trudnej sytuacji. Kata-strofa w górnictwie nastąpiszybciej, niż się można spo-dziewać. Jeśli nie będzie zmiansystemowych wiążących gór-nictwo z energetyką i przebu-dowujących cały ten system,to w maju, a najdalej w czer-wcu, wszystko to trafi szlag –dodaje Bogusław Ziętek, prze-wodniczący Komisji Krajowej„Sierpnia 80”.Podpisaniem protokołurozbieżności zakończył sięetap sporu zbiorowego pole-gający na rozmowach z udzia-łem mediatora. Formuła roz-mów został wyczerpana. – Niejesteśmy zadowoleni ze spo-sobu prowadzenia mediacji,bo trudno było oprzeć się wra-żeniu, że mediator ma pro-blem, aby zachować abso-lutnie niezbędną w tej roli

bezstronność. Wobec powy-ższego uznaliśmy mediacje zazakończone i podczas masó-wek będziemy rozmawiać zzałogą o dalszych planach –stwierdził szef górniczej „Soli-darności” Bogusław Hutek.
PoczekalniaJeszcze w czwartek 6 lu-tego niespodziewanie w Kato-wicach zjawili się wice-premier, minister aktywówpaństwowych Jacek Sasin i od-powiedzialny w rządzie zagórnictwo minister Adam Ga-węda. Mimo 6-godzinnychrozmów, nic nie wskórali. Ichpomysł skupiał się bowiem natym, aby do tematu podwyżekpłac powrócić po zakończeniupierwszego półrocza, czyli wlipcu. W sposób oczywistychodziło o  wygaszenie pro-testu na czas wyborów prezy-denckich.– Zarząd wycofał się nawetz propozycji złożonej na ostat-nim spotkaniu mediacyjnym,kiedy mówił, że w planietechniczno-ekonomicznymma 100 mln zł na podwyżkiwynagrodzeń (...). Strona spo-łeczna uznała, że nie ma moż-liwości uzyskania jakiegokol-wiek kompromisu – powie-dział lider górniczej „Solidar-ności” Bogusław Hutek, oce-niając, iż związkowcy moglibyrozważyć zmniejszenie swoichżądań, gdyby ze strony za-rządu padły konkretne propo-zycje płacowe.„W obecnej sytuacji, kiedyobserwujemy wyraźny spadekcen oraz ograniczenie popytuna węgiel, zarząd PGG S.A. - wtrosce o przyszłość spółki i za-chowanie miejsc pracy - niemoże  podjąć decyzji o wzro-ście funduszu wynagrodzeń” –czytamy z kolei oświadczeniu

zarządu PGG wydanym w pią-tek 7 lutego wieczorem.Co ciekawe, w minionychlatach zarząd PGG i resortenergii nie informowały, iżspółka jest w trudnej sytuacji,zaś zgodnie z biznesplanem wubiegłym roku PGG miała wy-pracować 886 mln zysku; na2020 r. biznesplan zakładałzysk rzędu 1,1 mld zł.
Ostre masówki3 lutego na wszystkichzmianach we wszystkich ko-palniach Polskiej Grupy Górni-czej odbyły się masówki. -Panowie, teraz wszystko za-leży od was. Bo jak na War-szawę z kopalni „Staszic”pojedzie 50 osób, to my niemamy po co tam jechać. Stądma wyjechać kilkanaście auto-busów – słychać było podczasmasówki na KWK „Murcki-Staszic”. – Jeśli dojdzie dostrajku dwugodzinnego, to niechcę widzieć, że ja muszę zje-chać. Bo sztygar poprosił, żetrzeba, k....., metry z przodkuzrobić. Nie ma! Albo jesteśmyrazem, albo nas nie ma! Niemoże być inaczej. Jak dojdziedo strajku, zostają tylko

służby, które mają zabezpie-czyć kopalnię, nikt więcej. Janie będę blokował żadnejszoli. To wy musicie popatrzećjeden drugiemu w oczy –mówił prowadzący masówkęRafał Jedwabny, szef WZZ„Sierpień 80” na kopalni.Nasz związkowiec podzie-lił się kilkoma spostrzeże-niami ze spotkania z zarządemi mediatorem w PGG w spra-wie podwyżek. Przyznał, żeczegoś takiego nie przeżył. –Zarząd dał swoją propozycję.Brzmi mniej więcej tak:opier...... wam wynagrodzeniao 500, 600 zł, wy pracujciecały rok, jak wypracujeciezysku 150 mln, to my wam od-damy po 400. To są podwyżkizdaniem zarządu – mówiłzwiązkowiec. Dodał, że propo-zycje zarządu przedstawił niezarząd, a mediator, który po-winien być osobą bezstronną,próbującą doprowadzić do po-rozumienia między stronąspołeczną, a zarządem.– Zarząd w pewnym mo-mencie uznał, że nie będzie copół godziny na spotkanieschodził, tylko ich stanowiskoprzedstawi mediator, czło-

wiek, który jest z listy minis-terstwa, człowiek, który powi-nien być niezależny, mawysłuchiwać dwóch stron ipróbować działać, żebyśmy siędogadali. A stanowisko za-rządu przedstawiał mediator,bo zarząd miał to w d.... Możezarząd tłumaczył sobie, z takąpropozycją podwyżki, którasię równa z obniżką, wstyd imbyło zejść – mówił górnik.Masówki ewidentnie poka-zały, że górnicy nie są w naj-lepszych nastrojach. Narzeka-ją przede wszystkim na to, żerząd sprowadza węgiel z Rosji,a na ten polski nie ma zbytu. –Jest coraz gorzej. Wszystkodrożeje, a nasze wypłaty nie-stety stoją w miejscu – mówi-li dziennikarzom zagadnięcigórnicy.
O co ten spór?W Polskiej Grupie Górni-czej spór zbiorowy trwa nie-przerwanie od 20 listopada2019 roku. Chodzi przedewszystkim o 12-procentowepodwyżki płac dla pracowni-ków, których domagają sięzwiązkowcy górniczy.  Dla-czego akurat 12 proc.? Takajest właśnie różnica międzyśrednią płac w górnictwie w2018 a zarobkami w PGG. Gór-nicy PGG chcą po prostu zara-biać tyle, ile ich koledzy zinnych kopalń.Związkowcy – prócz pod-wyżki górniczych wynagro-dzeń w tym roku - sprze-ciwiają się też planom cichejlikwidacji kopalń i żądają roz-wiązania problemu wysokichzwałów niesprzedanego wę-gla. Wskazują, że jest to efek-tem importu z Rosji oraznieodbierania zakontraktowa-nego surowca przez energe-tykę.

Luty miesiącem górniczych protestów
17 lutego dwugodzinny strajk ostrzegawczy, 25 lutego referendum do strajku właściwego i 28 lutego demonstracja w Warszawie
– tak przedstawia się kalendarz górniczych protestów w lutym. Trwa walka o podwyżki płac oraz przeciwko likwidacji kopalń.
Tej siły już nic nie zatrzyma! – grzmią górnicy.

PATRYK KOSELA

Ruszyły zapisy na wyjazdna manifestację górniczą, któ-ra odbędzie się 28 lutego wWarszawie. Zapisywać się mo-żna telefonicznie lub osobiściew biurach organizacji związ-kowych na kopalniach. Mini-malny to wysiłek, prawda?Parcie na protest w stolicyjest od pewnego czasu. Pisze-cie o tym na forach interneto-

wych, w mediach społeczno-ściowych typu Facebook, mó-wicie o tym głośno na kopalni.No i wreszcie spełnia się żąda-nie wielu – będzie protest.Wiemy, że nie wszystkim do-godzimy. Już pojawiły się na-rzekania, że „za późno”. Innizaś utyskują, że za wcześnie.Dla kolejnych problemem jestwykonanie telefonu lub oso-

biste zapisanie się na wyjazd.Inni zaś mają to wszystko wczterech literach i już zastrze-gają, że to walą i nigdzie niejadą, bo nie będą wybieraliurlopu na żądanie. Są i takiepowody jak urodziny chomika,atrakcyjne przeceny w Bied-ronce lub wielki wysiłek jakimjest wsadzenie tyłka w załat-wiony, opłacony, podstawiony

autobus i pojechanie do War-szawy. Panowie! W ten sposóbnie wywalczy się niczego. Na-rzekać jak stara baba, wypisy-wać całe listy pretensji wInternecie – każdy potrafi. Alewówczas nie będzie trzeba lik-widować górnictwa, gdyż zlik-widuje się ono samo. To Wyjako górnicy jesteście siłą.Ostatnią siłą w Polsce, którado tej pory się nie poddała,była waleczna, solidarna i od-ważna. Każdy z nią się liczył iliczy. Wszyscy inni, gdy siępoddawali, z miejsca przegry-

wali. Tych branż już nie ma lubzatrudnieni w nich pracow-nicy są marginesem, pozba-wionym praw i jakiejkolwieksiły oddziaływania.Trzeba wstać sprzed kom-putera, wylogować się. Powró-cić do rzeczywistości. Dorealnej walki. Na ulicach War-szawy, czyli tam gdzie siedządecydenci. Rządzący, ministro-wie, banksterzy, media. Tylelat było spokoju. Władza (bezwzględu na opcję partyjną)odzwyczaiła się od górniczegogniewu.   ciąg dalszy >> str. 4

Weź, protestuj!



12 lutego
2020

>> dokończenie ze str. 3Teraz przelała się czara gory-czy. Trzeba walczyć, trzebaprotestować, trzeba jechać doWarszawy. Jeszcze nigdyżaden rząd nie dał pracowni-kom nic za darmo. O wszystkotrzeba się upominać, bić, wal-czyć. Wydzierać im naszeprawa, nasze pensje. Zazna-czyć to, że należy nam się sza-cunek nie tylko z okazjiBarbórki czy przy okazji ja-kiejś tragedii górniczej. Co-dziennie, każdego dnia. Sza-cunek ten to też sprawiedliwy

zarobek. To funkcjonowaniekopalni póki ta ma węgiel,nigdy wcześniej.Wokół górnictwa zawszeczaiło się sporo oszołomów,hochsztaplerów i agentów.Tak jest i tym razem. Poży-teczni idioci, gotowi na zlece-nie sabotować różne dobre,ważne i potrzebne rzeczy. Takjest i tym razem. Niejaki Se-bastian Darul ogłosił w me-diach, że protest w Warszawieto głupi pomysł, bo to stolicapaństwa i brakuje tylko tego,by jakieś śląskie hajery zrobiły

tam rozróbę. Darul mówi:>>Chcecie się wybrać do War-szawy, to nie są Katowice ulicaPowstańców pod siedzibą Pol-skiej Grupy Górniczej, tylkoSTOLICA KRAJU! Po minucie wkażdej telewizji, na wszystkichpaskach będzie leciało "Gór-nicy demolują Warszawę". Po-wiedzmy sobie szczerze, żewiększość już w trakcie po-dróży będzie po procentach"bardzo wyrywna"<<. Czuje-cie się pijaną hołotą, niegodnąwyjazdu do stolicy, tak jak ry-suje Was pan Darul?

- Pan Darul jest górnikiem,jednym z nas. Jego stwierdze-nie, że na manifestację pojadąpijani górnicy, aby zrobić roz-róbę nie powinny paść z ustinnego górnika. Chciałbym byprzyszedł na kopalnie, stanąłprzed swoimi kolegami i po-wiedział przepraszam, źle wy-powiedziałem słowa – mówiRafał Jedwabny z WZZ „Sier-pień 80” na KWK „Murcki-Sta-szic”. Zdaniem Jedwabnego,Sebastian Darul nie powinienatakować swoich kolegów mó-wiąc „że pijacy pojadą rozra-biać w Warszawie”. Jak dodaje,jadą tam walczyć o swojemiejsca pracy, również dlaniego.

Wbrew twierdzeniom Da-rula, zawód górnika cieszy sięniesłabnącym poważaniem.Sondaż przeprowadzony wpaździerniku ubiegłego rokuprzez CBOS (badanie na repre-zentatywnej grupie doro-słych) pokazuje, że górnicycieszą się zaufaniem 84 proc.Polaków! Z kolei pamiętamy,że podczas strajków i protes-tów w 2015 r. poparcie dlagórników walczących przeciwrządowemu (PO-PSL) pomy-słowi zamykania kolejnych ko-palń aż 68,5 proc. badanychpopierało górników, a nie rządEwy Kopacz.
Ryszard Konieczko

W dniu, w którym na ko-palni „Pokój” w Rudzie Ślą-skiej odbywały się masówkiinformujące załogę kopalni oplanach przyśpieszonej likwi-dacji zakładu, znani działaczeZwiązku Zawodowego Górni-ków w Polsce pochwalili się naFejsiku zdjęciem ze świato-wym wrogiem węgla – GretąThunberg. W czasie, gdy wPolskiej Grupie Górniczej trwapogotowie strajkowe i przygo-towania do protestów, funk-cjonariusz ZZG AndrzejChwiluk występuje na konfe-rencji prasowej u boku posłówantygórniczej Platformy Oby-watelskiej i opowiada się z eu-ropejskim planem likwidacjigórnictwa. ZZG ma problem inie umie, bądź nie chce go roz-wiązać.OK, Rada Krajowa ZwiązkuZawodowego Górników w Pol-sce odcięła się szybko od eme-ryta Jerzego Hubki, wice-przewodniczącego ZZG w lik-widowanej KWK „Mako-szowy”, który lansował sięsłitfociami z nieletnią szwe-dzką aktywistką klimatycznąGerą Thunberg. Greta dziękitemu wycierała sobie twarzpodczas szczytu bogaczy wDavos mówiąc, że spotkała sięz polskimi górnikami (czyli zHubką i kolesiami) i twier-dząc, że rozumieją oni ko-nieczność zmian (czytajodchodzenia od węgla i zamy-kania kopalń). Mało tego, wi-zycie Thunberg towarzyszyłykamery stacji telewizyjnejBBC i film propagandowy mabyć wyemitowany jeszcze wlutym.Hubka to nikt, płotka. Niegrzeszy intelektem, ani umie-

jętnościami organizacyjnymi.On stanął jednak w centrumzainteresowani, ponieważgłówny autor zamieszania niema konta na Facebooku. Mowaoczywiście o Andrzeju Chwi-luku, szarej eminencji ZZG.Chwiluk był kiedyś przewod-niczącym Rady Krajowej ZZG,biznesmenem i geszefciarzemoraz aspirującym politykiem.W styczniu 2015 roku kato-wicka „Gazet Wyborcza” takpisała o Chwiluku: „Przez lataprofity z górniczych robótczerpała też Fundacja na rzeczIntegracji Środowisk Pracow-niczych i Tworzenia MiejscPracy. Założył ją AndrzejChwiluk, wieloletni szefZwiązku Zawodowego Górni-ków w Polsce. Fundacjawygrywała przetargi na czysz-czenie urządzeń transportuwęglowego, a konkurencję ko-siła niską ceną. KompaniaWęglowa płaciła jej za ośmio-godzinną roboczodniówkę161 zł w dni powszednie i 180zł za pracę w weekendy. Tyleże górnicy otrzymywali dużoniższe stawki. Za to działacze

związkowi, którzy w Bytomiuzałożyli Zakład DziałalnościGórniczej, przez kilka mie-sięcy w ogóle nie płacili fedru-jącym górnikom i nie od-prowadzali składek na fun-dusz socjalny. Jakby tego byłomało, bez ich zgody potrącaliim z pensji składki związkowe.Proceder przerwała dopierokontrola Państwowej Inspek-cji Pracy”. Chwiluk był bohate-rem wielu publikacji w„Kurierze Związkowym”.Andrzej Chwiluk dziś jestszefem struktury ZZG na ko-palni „Makoszowy” w stanielikwidacji. Europejskie kon-takty wyrobił sobie wówczas,gdy jako szef centrali związkudelegowany był do Europej-skiego Komitetu Ekono-miczno-Społecznego. To wów-czas zamiast na Śląsku dbać ointeresy górników, siedział itył w Brukseli, zawiązując naróżnych imprezach kontakty zekologiczną ekstremą, któraklepiąc Andrzeja po plecachwykorzystywała go bez mydła.Teraz Chwiluk reprezentujeantygórnicze pozycje. Jako, że

jego macierzysta kopalnia„Makoszowy” została zlikwi-dowana, to chce, by ten samlos spotkał całe polskie gór-nictwo węglowe. KWK „Mako-szowy” zamknięto również zwiny samego Chwiluka i jemupodobnych związkowych cwa-niaczków. To oni zamiast wal-czyć o przetrwanie kopalni iprogram naprawczy (wzoremkopalni „Sośnica”), pokłócilisię o przejęcie kopalni. Jednichcieli aby to była spółdziel-nia, a inni optowali za spółkąpracowniczą. W efekcie kopal-nia zaprzestała wydobycie iwkrótce kamień na kamieniupo niej nie zostanie.W czwartek 6 lutego An-drzej Chwiluk wystąpił nawspólnej konferencji prasowejz posłami PO Wojciechem Sa-ługą i Krzysztofem Gadow-skim. Jaka partia – takizwiązkowiec… – Albo wsią-dziemy do pociągu Unii Euro-pejskiej i pojedziemy, razemze wszystkimi krajami szuka-jąc rozwiązania, albo zosta-niemy w ogonie i po razkolejny będziemy żałować

tego, że nie wykorzystaliśmytego czasu – ocenił Chwiluk,zachwalając uroki programu„zielony ład”, będącego pla-nem dekarbonizacji i likwida-cji polskiego górnictwa.Związek Zawodowy Górni-ków w Polsce ma problem. Zo-baczymy, jak Związek Za-wodowy Górników zachowasię podczas przygotowań dostrajku i protestu w Warsza-wie. Czy stanie na wysokościzwiązku zawodowego – czyklubu towarzyskiej paktującejz ekooszołomami i antygórni-czym ugrupowaniem BorysaBudki. Budka nie ma pojęcia ogórnictwie. W sobotę 8 lutegow „Wyborczej” ukazał się wy-wiad z przewodniczącymBudką. W żaden sposób niezareagował na słowa dzienni-karki, gdy ta stwierdziła, że„średnie zarobki w górnictwieto 15 tysięcy złotych miesięcz-nie”. Zamiast to w jakikolwieksposób sprostować, Budka po-wiedział, że trzeba odchodzićod wydobycia węgla, bo to nie-opłacalne i podatnicy do gór-nictwa dopłacają, więc górnicypowinny znaleźć pracę w no-woczesnych firmach.Tymczasem frakcja Euro-pejska Partia Ludowa (do któ-rej należy PO) w ParlamencieEuropejskim chce analizy czyplany klimatyczne UE, zwłasz-cza te dotyczące zwiększeniaredukcji emisji gazów cieplar-nianych do nawet 55 proc. w2030 r., nie wpłyną obciąża-jąco na unijną gospodarkę. Po-winno to dać do myślenianadgorliwym polskim polity-kom i usłużnym im związko-wym kundelkom.
Patryk Kosela

Związki towarzyskie

Andrzej Chwiluk na wspólnej konferencji prasowej z posłami PO Wojciechem Saługą
i Krzysztofem Gadowskim.

Weź, protestuj!


