Komentarz związkowy (23)
Zmiany w KHW

29 kwietnia Robert Łaskuda został odwołany ze
stanowiska dyrektora kopalni Mysłowice-Wesoła
w związku z wyborem na stanowisko wiceprezesa
zarządu KHW ds. produkcji. Funkcję tę obejmie
po przeprowadzeniu Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Holdingu
za rok 2012. Zarząd KHW dotychczasowemu dyrektorowi kopalni Mysłowice-Wesoła powierzył
koordynację prac przy reorganizacji pionu technicznego Holdingu. Jego miejsce zajął Eugeniusz
Małobęcki, dotychczasowy dyrektor Zespołu
BHP i Szkoleń w Biurze Zarządu Katowickiego
Holdingu Węglowego. Zmiany objęły także stanowisko naczelnego inżyniera w mysłowickim
zakładzie. Janusz Czarnecki został odwołany ze
stanowiska i powołany na stanowisko naczelnego
inżyniera KHW. Jego miejsce w kopalni Mysłowice-Wesoła zajmie Adam Borowiec, który dotychczas był głównym inżynierem górniczym.
Ranking największych polskich przedsiębiorstw

Na miejscu pierwszym rankingu Rzeczpospolity,
z przychodami przekraczającymi 120 mld zł znalazł się PKN Orlen, ale w czołówce nie zabrakło
firm górniczych. Górnictwo jako branża znalazło się na 1. miejscu w zestawieniu, które pokazuje procentowy udział w przychodach. Oprócz
tego górnictwo jest na 2. miejscu jeśli chodzi o
rentowność, na 4. w rankingu ilości zatrudnianych osób i na 5. jeśli chodzi o udział w eksporcie. W indywidualnym zestawieniu Listy 500,
spośród firm górniczych najwyżej, bo na miejscu
5. z przychodem ponad 28 mld uplasowało się
PGNiG, a zaraz po nim KGHM z wynikiem
ponad 26 mld. Jeśli chodzi o górnictwo węgla
kamiennego najwyżej znalazła się Kompania Węglowa. Z przychodami ze sprzedaży przekraczającymi 10,7 mld zł. zajęła ona miejsce 20. Cztery pozycje niżej, z wynikiem ponad 8,8 mld,
uplasowała się Jastrzębska Spółka Węglowa. Katowicki Holding Węglowy z wynikiem bliskim 4
mld zł zajął miejsce 73, a LW Bogdanka 188. Na
liście znaleźli się też czołowi producenci maszyn
górniczych: Kopex (miejsce 169) i Famur (220).
Kosztowny papieros

Jak podała australijska prasa, jeden z tamtejszych
górników musi zapłacić 10841,7 dolara grzywny,
czyli prawie 36 tys. zł. Taką kwotą został ukarany
za papierosa, którego zapalił pod ziemią w kopalni
North Goonyella w stanie Queensland. Wydobywa ona wysokiej jakości węgiel koksowy. Dodatkowo ukarany musi zapłacić koszty sądowe podobnej
wysokości. Przedstawiciel związków zawodowych
powiedział, komentując wyrok, że kara powinna być wyższa, a to z tego powodu, że kopalnia
North Goonyella należy do gazowych. W kopalni
eksploatuje się pokład metanowy i prowadzi się
jego odgazowanie. Zawartość metanu sięga ok.
10 m sześc. w tonie węgla. Ukarany górnik narażał
na niebezpieczeństwo nie tylko siebie, ale także
wszystkich kolegów - ponad 100 - którzy pracowali w tym czasie, gdy on popalał sobie papierosa
pod ziemią.

To nie konkurs piękności
Tegoroczna mizeria obchodów 1 maja w moim mieście skłania mnie do
kilku reﬂeksji. Z roku na rok liczba Sosnowiczan podczas obchodów tego
święta maleje. Kilku samorządowców, kilku związkowców, emeryci, jakiś
działacz młodzieżówki SLD... Co się stało z aktywnością i świadomością
tego „bastionu lewicy”? A przecież nie zawsze tak było.
To tutaj pierwszego lutego 1905r. rozpoczął się strajk w fabryce Fitznera i
Gampera, który zapoczątkował wybuch
Rewolucji 1905 roku w naszym mieście.
Wróćmy do tamtych wydarzeń, gdyż
żywo przypominają one wystąpienia robotnicze znane z najnowszej historii
Polski. W niedługim czasie strajk objął
swym zasięgiem kopalnię „Renard” i
hutę „Katarzyna”, a następnie pozostałe
zakłady miasta, przenosząc się na całe
Zagłębie Dąbrowskie. Głównymi postulatami strajkujących były podwyżki płac,
skrócenie czasu pracy, uznanie prawa
do strajku, utworzenie kasy emerytalnej,
poprawa opieki lekarskiej, otwarcie czteroklasowych szkół dla dzieci robotników
i wprowadzenie języka polskiego w urzędach. Te i inne żądania sformułowano 9
lutego podczas wiecu w kopalni „Renard”.
W trakcie wiecu do jego uczestników
dotarła wiadomość, że w hucie
„Katarzyna” brygada łamistrajków rozpoczęła rozpalanie wielkiego pieca.
Strajkujący w spontanicznym pochodzie
przeszli do huty i sforsowawszy bramę
wtargnęli na teren zakładu. Odział wojska sprowadzony wcześniej do stalowni

przez jej niemieckich właścicieli otworzył
ogień do strajkujących. Zginęło 38 robotników, kilkuset odniosło rany.
Mimo tych tragicznych zdarzeń strajk
trwał nadal. Upór robotników skutkował
wymiernymi socjalnymi. W marcu 1905r.
poszczególni właściciele fabryk zmuszeni
zostali do uznania części postulatów,
skracając czas pracy do 9 lub 10 godzin
na dobę i podwyższając zarobki od 5 do
20% w zależności od zakładu.
Następne miesiące rewolucji ograniczyły się do kilku strajków solidarnościowych. Dopiero na przełomie października i listopada doszło do strajku
powszechnego, do którego przystąpiły
załogi wszystkich sosnowieckich fabryk.
Powstała tzw. Republika Zagłębiowska.
Rozbrajano policję, a po wycofaniu
wojska powstał własny robotniczy aparat
władzy. Republika Zagłębiowska upadła,
gdy władze carskie 10 listopada 1905r.
wprowadziły na obszarze Królestwa
Polskiego stan wyjątkowy. Myślę, że
warto przypominać o tych wydarzeniach,
zwłaszcza w czasach, gdy część postulatów
sprzed ponad 100 lat jest znów aktualna
i coraz trudniej o zwykłą solidarność

między ludźmi.
W ostatnich miesiącach trzy największe
centrale związkowe zawiązując w naszym województwie Komitet Protestacyjno Strajkowy podjęły próbę zwrócenia uwagi rządzących na problemy
społeczne w regionie. Był to największy
strajk w regionie od 32 lat. Aktywność
i determinacja pracowników, uczestniczących w referendach strajkowych i
akcjach protestacyjnych w zakładach
pokazuje, że sytuacja jest poważna i
zaklinanie rzeczywistości przez premiera
raczej nie wystarczy do uspokojenia
nastrojów.
Mam nadzieję, że przywódcy związkowi
nie roztrwonią tej determinacji, tak jak
lewicowi politycy roztrwonili zaufanie
społeczeństwa. W interesie każdego pracobiorcy jest wszak realizacja postulatów
Komitetu. Musi jednak wystarczyć
rozsądku na związkowych wyżynach. Bo
to nie konkurs piękności.
Arkadiusz Siekaniec – przewodniczący
ZZG w Polsce w Zakładzie Energetyki
Cieplnej S.A. Katowice

W 222 rocznicę Konstytucji 3 Maja
Na zaproszenie burmistrz Wojkowic Zofii Gajdzik w uroczystościach upamiętniających 222 rocznicę uchwalenia Konstytucji
3 Maja wziął udział Związek Zawodowy Górników w Polsce. W imieniu związku Wacław Czerkawski – wiceprzewodniczący
ZZGwP złożył symboliczny bukiet kwiatów pod pomnikiem „Poległym w obronie Ojczyzny”.

Szkocki rząd ratuje górnictwo

Szkocki rząd regionalny zarejestruje nową spółkę górniczą, która miałaby za zadanie uratować
kopalnie zamykane w całym kraju po likwidacji
przedsiębiorstwa Scottish Coal - podaje portal mining.com. Nowa firma ma eksploatować nie tylko
6 odkrywek należących do upadłej SC, ale przymierzy się do ponownego otwarcia starych, nieczynnych pól wydobywczych w całej Szkocji. Na
zatrudnienie w rządowej kompanii górniczej może
liczyć - jak zapowiadają władze - kilkuset górników. Na czele firmy, która przyjmie formułę trustu,
stanie tymczasowo prof. Russel Griggs, przewodniczący grupy doradców rządowych. Ocenia się,
że przemysł węglowy w Szkocji utrzymuje 4,5 tys.
miejsc pracy (w tym też pośrednio związanych z
wydobyciem) i wart jest 500 mln funtów rocznie.
Na przeszkodzie rządowym planom utrzymania
górnictwa nie stanął nawet fakt, iż Szkocja ma
jeden z najbardziej zaawansowanych programów
rozwijania czystej, odnawialnej energii, a jej ilość
uzyskiwana z OZE osiągnęła w 2012 r. rekordowy
poziom 14,6 tys GWh. W 2015 r. Szkocja ma wytwarzać z OZE już połowę swej energii, w 2020 r.
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