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1.Rymaszewski Tadeusz - lat 51
2. Sobota Edward - lat  59
3. Miko³owski Mariusz - lat 36
4. W¹sowski Adrian - lat  23
5. Giemza Andrzej - lat 47
6. Siepka Wit - lat 48
7. Kindla Daniel - lat 21
8. Poloczek Bernard - lat 46
9. JóŸwiak Przemys³wa - lat  23
10. Prygiel Krzysztof - lat 51
11. Brabañski Ireneusz - lat 32
12. Gaszka Krystian - lat 41
13. Bilman Jan - lat 45
14. Mierzcha³a Jacek - lat 39
15. Samisz Henryk - lat 52

DRUGIEGO CUDU - NIE BY£O!
21 listopada 2006 r. o  godz.16.30

w KWK "HALEMBA" wybuch³ metan, który uwiêzi³ 1030 metrów pod ziemi¹ 23 górników.
W tym dniu na zmianie B

z firmy MARD i KWK "Halemba"
na wieczn¹ szychtê

zjechali:

£¹czymy  siê w wielkim bólu i
cierpieniu z rodzinami oraz bliskimi
ofiar  tragedii, a tak¿e nadziej¹, która
choæ zawsze umiera ostatnia, to
niechaj zmartwych wstanie w
sercach Tych, którym dziadkowie,
ojcowie, dzieci na wiecznej
szychcie -1030 m pod ziemi¹ w
KWK "HALEMBA" - pozostali...

 

Cz³onkowie

Zwi¹zku Zawodowego

Pracowników Zak³adów

Przeróbki Mechanicznej

Wêgla w Polsce

"PRZERÓBKA"

Redakacja

„PRZERÓBKARZA”

 

1. Dola Dariusz - lat 30
                        
 2. Sitek Krystian - lat 47
                      
 3. Banduch Teodor - lat 50
                             
 4. Gêsikowski Janusz - lat 47
                  
 5. Falkus Arkadiusz - lat 29

 6. Toszek Miros³aw - lat 45 
          
 7. Turniak Zbigniew - lat 38

 8. Buba³a Krzysztof - lat 37

SMUTNA
"BARBÓRKA" 2006 ROKU

CA£A BRAÆ GÓRNICZA W SMUTKU POZOSTA£A
ZNÓW ŒL¥SK CZARNY PRZED SWYM ŒWIÊTEM
WIELKA I BOLESNA TRAGEDIA SPOTKA£A.

NIE POMOG£A ŒWIÊTEJ BARBARY OPIEKA
NATURA RAZ KTÓRYŒ ZAKPI£A Z CZ£OWIEKA
WROGI METAN CZAI£ SIÊ SKRYCIE, A¯ BUCHN¥£
- I ZABRA£ - ̄ YCIE.

ONI TAM NA DOLE WIERNIE PRACOWALI
DO KOÑCA SAMEGO - A¯ ̄ YCIE ODDALI.
RATOWNICY SPOD MALTAÑSKIEGO KRZY¯A
WCI¥¯ JEDNAK ̄ YWYCH ICH SZUKALI.

PRZED BRAMA I W STO£ÓWCE KOPALNI
Z NADZIEJA WSZYSCY NA NICH CZEKALI
DLA RODZIN - WIEKI TRWA£Y AKCJI MINUTY,
ILE¯ TO RAZY PADA£Y PYTANIA:
- DLACZEGO, CZEMU, ZA CO?

O TRWOGO!
ŒMIERÆ WPISANA JEST W ROBOTA GÓRNIKA
WCI¥¯ JEDNAK ISTNIA£A  NADZIEJA
ZASTÊPÓW POMOC BRATNIA
NADZIEJA PRZECA - UMIERA OSTATNIA

NIESTETY...
CUDU DRUGIEGO W HALEMBIE NIE BY£O
CHOÆ POJAWIA SIÊ PYTANIE:

- DWA CUDA W JEDNYM ROKU,
TO CHYBA NIE DU¯O MI£OSIERNY PANIE?
JEST ZA TO - GORZKIE SZLOCHANIE

DLATEGO...
GDY JENO U TWYCH BRAM
SERCA POLEG£YCH GÓRNIKÓW STAN¥
PRZYJMIJ BEZ S¥DU
MI£OSIERNY PANIE!
 
PAMIÊÆ O NICH W NASZYCH SERCACH
NA ZAWSZE POZOSTANIE
A NADZIEJA, CHOÆ UMAR£A,
TO ZMARTWYCH WSTANIE

PRZECA TYLKO NA WIECZNEJ SZYCHCIE OSTALI
I TERAZ BÊD¥... W NIEBIE FEDROWALI
 
NIECH PRZYGARNIE ICH ŒWIÊTA BARBARA
UWIELBIAJ¥ WSZYSCY ŒWIÊCI,
-A NA ZIEMI,  NIECHAJ KA¯DY ODDA GODNIE:
CZEŒÆ ICH PAMIÊCI !!!

RUDOLF HANAK
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GÓRNICZE
WIEŒCI

 ATOMOWY BOGOLUBOW

 ENERGETYKA
J¥DROWA W
POLSCE

Wstêpna Koncepcja Krajowej
Konferencji pt. "Renesans
Energetyki J¹drowej", która
ma siê odbyæ 12 luty 2007 r. w
Kielcach zapowiada w swym
programie zaskakuj¹ce
wyst¹pienie - Jana Bogolubo-
wa.

Jak zapewne jeszcze wiêkszoœæ
pamiêta, by³ on do niedawna cz³o-
wiekiem od "czarnej roboty" w re-
sorcie gospodarki w zakresie re-
strukturyzacji górnictwa wêgla
kamiennego za rz¹dów SLD. Co
zatem bêdzie referowaæ na plano-
wanej konferencji Bogolubow? Ku
naszemu zdumieniu tematem
jego wyst¹pienia s¹ : "Dzia³ania
przygotowawcze Ministerstwa
Gospodarki dla wprowadzenia w
Polsce energetyki j¹drowej". Tak,
tak...to nie pomy³ka - Bogolubow
wprowadza nas od wêgla do ato-
mu. Jakby ktoœ w to nie wierzy³,
to niech wejdzie na stronê inter-
netow¹:
http://www.iea.cyf.gov.pl/aktu-
alnosci.html

Msza w intencji ofiar tragedii w „Halembie”
Ca³y kraj, a nawet œwiat wstrz¹snê³a informacja
o najwiêkszej katastrofie w polskim górnictwie
od 27 lat, która siê wydarzy³a 21 listopada br. o
godz. 16.30 w kop. „Halemba”. Wszyscy 23 gór-
nicy z kopalni "Halemba", którzy znaleŸli siê w
strefie wybuchu metanu, nie ¿yj¹. Dopiero po
blisko 38 godzinach prowadzonej 1030 metrów
pod ziemi¹ akcji, ratownicy dotarli do cia³a ostat-
niej ofiary.  W 1979 roku wybuch py³u wêglowe-
go zabi³ 34 górników w kopalni "Dymitrow" w
Bytomiu. 3 grudnia br. o godz.13.00 w Archikate-
drze Chrystusa Króla w Katowicach odbêdzie
siê, celebrowana przez Metropolitê Górnoœl¹-
skiego Ksiêdza Arcybiskupa Damiana Zimonia,
uroczysta Msza Œw. w intencji ofiar tragedii w
Kopalni "Halemba" oraz ca³ego œrodowiska gór-
niczego.

Kompaniia przynosi zyski

W okresie I-X 2006 roku Kompania osi¹gnê³a
zysk na sprzeda¿y ka¿dej tony wêgla w wysoko-
œci 2,53 z³/t. Na podstawowej dzia³alnoœci, jak¹
jest sprzeda¿ wêgla Kompania w okresie I-X
2006 roku osi¹gnê³a zysk w wysokoœci 105,5
mln z³. Zysk netto za okres I-X 2006 roku wyniós³
20,5 mln z³

278 mln z³ zysku netto JSW S.A.
W ci¹gu dziewiêciu miesiêcy tego roku zysk netto
Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej przekroczy³ 278
milionów z³otych. Wynik na sprzeda¿y wêgla
wyniós³ natomiast 400 368 tysiêcy z³otych.
Spó³ka odnotowa³a wzrost sprzeda¿y wêgla
zarówno koksowego, jak i energetycznego o
ponad milion ton. Zysk jest mniejszy ni¿ w
analogicznym okresie roku ubieg³ego œrednio
o 40 procent. Zmniejszenie zysku - zwi¹zane ze
spadkiem cen wêgla koksowego na rynkach
œwiatowych - prognozowano ju¿ na pocz¹tku
roku. Na jednej tonie wêgla Jastrzêbska Spó³ka
Wêglowa S.A. zarabia³a w ostatnich dziewiêciu
miesi¹cach oko³o 40 z³otych.

Malej¹ zapasy wêgla w elektrowniach
Z powodu braku wystarczaj¹cej iloœci wêglarek
kopalnie nie mog¹ na bie¿¹co wysy³aæ wêgla
do klientów - alarmuj¹ producenci tego surow-
ca. OpóŸnienia w podstawianiu wagonów, kolej
t³umaczy m.in. zwiêkszonymi przewozami innych
³adunków i zapewnia, ¿e zatory bêd¹ wkrótce
roz³adowane.

46 cali górnika ocali
Trzy wielkie monitory cyfrowe o przek¹tnej 46
cali kupuje kopalnia w Bogdance. Po to, by na
bie¿¹co wyœwietlaæ górnikom informacje o licz-
bie wypadków przy pracy. Jeden taki monitor
kosztuje od 8 do 20 tys. z³otych.

Zgadnij kto to powiedzia³?
- Rezygnuj¹c z wydobycia w Polsce, musieliby-
œmy sprowadzaæ rocznie 74,7 mln ton wêgla
kosztem 17 mld z³, bior¹c pod uwagê obecne
ceny w portach Amsterdamu, Rotterdamu i An-
twerpii powiêkszone o koszty transportu do por-
tów polskich. Ekonomicznie i spo³ecznie to nie-
mo¿liwe do udŸwigniêcia - mówi .................
................. .Jak myœlisz, kto móg³ wypowiedzieæ
takie s³owa? Wpisz w miejsce wykropkowane
sw¹ propozycjê, a nastêpnie sprawdŸ. Prawi-
d³owa odpowiedŸ na stronie 3.

BRAWO DLA RADY
NADZORCZEJ JSW SA
Jak siê dowiedzieliœmy Jastrzêbska Spó³ka Wêglowa
przyjmie do pracy w IV kwartale tego roku jeszcze  430
osób. Jak powiedzia³ nam przewodnicz¹cy ZZ "Prze-
róbka", Tadeusz Staroñ - Rada Nadzorcza Jastrzêbskiej
Spó³ki Wêglowej wyrazi³a na to zgodê. Mamy nadzie-
jê, ¿e czêœæ z tych osób trafi do pracy w zak³adach
przeróbczych, gdy¿ stan zatrudnienia w nich zbli¿a siê
do minimalnego.

W tym roku do kopalñ Ja-
strzêbskiej Spó³ki Wêglowej
przyjêto w pierwszym kwar-
tale 247 pracowników. W dru-
gim kwartale 278, a w trze-
cim 259. £¹cznie, w ca³ym
2006 roku w kopalniach JSW
mo¿e znaleŸæ zatrudnienie
1228 osób. Obecnie we
wszystkich kopalniach i za-
k³adach JSW SA pracuje 19
tysiêcy 371 osób. Jastrzêb-
ska Spó³ka Wêglowa równie¿
zas³uguje na s³owa uznania
za podejmowania dzia³ania
w zakresie modernizacji za-
k³adów przeróbczych. Ma on
na celu spowodowaæ zna-
cz¹c¹ poprawê jakoœci wê-
gla i jego kalorycznoœci.

Przyk³adem na to jest za-
koñczona w sierpniu br. mo-
dernizacja sytemu nr 3 w
KWK "Krupiñski". Obecnie
trwa modernizacja sytemu
nr 2, a system nr 1 zostanie
zmodernizowany do koñca
pierwszego pó³rocza 2007 r.
Drobna sprzeda¿ flotokon-
centratu i niesortu w 2007
roku zostanie usprawniona
przez uruchomienie wagi sa-
mochodowej, co przyœpie-
szy za³adunek, zwiêkszy
sprzeda¿ drobnicow¹ oraz
zlikwiduje kolejki samocho-
dów - powiedzia³ nam prze-
wodnicz¹cy ZZ "Przeróbka"
z KWK "Krupiñski", Dominik
Tañczuk.

S£

NIESPRAWIEDLIWE RELACJE P£ACOWE W BUDRYKU

„PRZERÓBKA” W KWK „BUDRYK”
DOMAGA SIÊ ZMIANY RELACJI P£AC
Czy to mo¿liwe, aby pracownicy zak³adu przeróbki mechanicznej wêgla, którzy maj¹
wy¿sze stawki tabeli p³acy zasadniczej i wy¿szy procentowy wymiar Karty Górnika
mogli mieæ œrednio miesiêczne wynagrodzenia ni¿sze od pracowników zatrudnionych
na powierzchni? Otó¿ tak.

-Z otrzymywanych cyklicznie informacji o wynagro-
dzeniach poszczególnych grup zawodowych w naszej
kopalni zauwa¿yliœmy dziwne i zarazem bardzo nie-
pokoj¹ce zjawisko. Jako pracownicy produkcyjni, ma-
j¹cy z tego tytu³u wy¿sze stawki oraz KG zarabiamy
mniej ni¿ pracownicy powierzchni. W zwi¹zku z tym
postanowiliœmy wyst¹piæ do zarz¹du naszej kopalni o
wyjaœnienie tej bulwersuj¹cej sytuacji - mówi Broni-
s³aw Pietrkiewicz, przewodnicz¹cy ZZ „Przeróbka” w
kop. „Budryk”. Okazuje siê bowiem, ¿e w miesi¹cu
wrzeœniu br. pracownicy przeróbki TJZ zatrudnieni na
stanowiskach robotniczych mieli œrednio ni¿sze wy-
nagrodzenie miesiêczne od pozosta³ych robotników
zatrudnionych na powierzchni o blisko 105 z³, a pra-
cownicy in¿ynieryjno - techniczni TJZ o 90 z³. Z wyja-
œnieñ otrzymanych na piœmie od Prezesa Zarz¹du,
Piotra Bojarskieg - wynika, ¿e wszystko jest ok. Ni¿-
sze wynagrodzenia przeróbkarzy we wrzeœniu w sto-
sunku do pozosta³ych grup pracowniczych na po-
wierzchni spowodowa³y wyp³aty odpraw emerytalno -
rentowych, które w miesi¹cu wrzeœniu otrzymali jedy-
nie pracownicy fizyczni pozostali na powierzchni. W
zasadzie zarz¹d „Budryka”, t³umaczy przeróbkarzom,
¿e wszystkiemu s¹ winne tzw. sk³adniki nieperiodycz-
ne, czyli; nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno

- rentowe. Te wyjaœnienia nie przekonuj¹ jednak nasz¹
organizacjê zwi¹zkow¹. - Bêdziemy dalej na bie¿¹co
œledziæ relacje p³acowe i domagaæ siê zwiêkszenia
wynagrodzeñ dla przeróbkarzy. Przecie¿ na przerób-
ce te¿ pracownicy odchodz¹ na emerytury i otrzymuj¹
nagrody jubileuszowe - mówi¹ cz³onkowie naszej or-
ganizacji. I zapewne maj¹ racjê, tylko wci¹¿ musz¹ o
ni¹ walczyæ. Szkoda tylko, ¿e jako pracownicy pro-
dukcyjni - przeróbkarze w „Budryku” musz¹ sami upo-
minaæ siê o w³aœciwe relacje p³acowe. Owe upomina-
nie, choæ nie jest ³atwe, to zaczyna jednak przynosiæ
konkretne efekty. Ju¿ od listopad ma wzrosn¹æ o 5 %
miesiêczna premia dla pracowników zarówno fizycz-
nych jak i etatowych - przeróbki mechanicznej wêgla.
Chwa³a za to Zarz¹dowi „Budryka”, bo najwyraŸniej
uzna³, ¿e relacje p³acowe pomiêdzy przeróbkarzami i
pozosta³ymi pracownikami zatrudnionymi na po-
wierzchni s¹ nie w³aœciwe. S¹dzimy, ¿e sukcesywnie
pracownicy przeróbki na naszej kopalni, bêd¹ odpo-
wiednio doceniani. Dziêki czemu w zasadniczy spo-
sób wzroœnie czynnik motywacyjny i poczucie spra-
wiedliwoœci.
Red.
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EMERYTURY POMOSTOWE
Rz¹d sk³ania siê do utrzymania listy
uprawnionych grup zawodowych do
emerytur pomostowych

Jak ju¿ wczeœniej informo-
waliœmy Ministerstwo Pra-

cy i Polityki Spo³ecznej przygo-
towuje konsekwentnie ustawê
o emeryturach pomostowych.
Potwierdzi³a to - minister Anna
Kalata podczas spotkania z
dziennikarzami. Kalata powie-
dzia³a, ¿e resort sk³ania siê do
utrzymania obowi¹zuj¹cej
obecnie listy zawodów, któ-
re uprawniaj¹ do przej-
œcia na emeryturê po-
mostow¹. Aczkolwiek -
jej zdaniem - mo¿liwe
jest jeszcze jej ograni-
czenie. "Pojawiaj¹ siê g³o-
sy, i¿ niezbêdne jest ograni-
czenie takiej listy" - poinformo-
wa³a. Obecnie w Sejmie znaj-
duje siê poselski projekt, który
znacz¹co powiêksza listê zawo-
dów uprawniaj¹cych do przej-
œcia na wczeœniejsz¹ emery-
turê. Rz¹d nie popiera noweli-
zacji ustawy poszerzaj¹cej kr¹g

osób przechodz¹cych na
wczeœniejsze emerytury, gdy¿
twierdzi, ¿e koszt noweli mo¿e
przekroczyæ 60 mld z³ do 2040
roku. Projekt rz¹dowej ustawy
o emeryturach pomostowych
ma byæ gotowy w grudniu tego

roku. -Grudzieñ ju¿ za pasem,
wiêc cierpliwie czekamy na ko-
lejne propozycje strony rz¹do-
wej dotycz¹ce emerytur pomo-
stowych - powiedzia³ nam S³a-
womir £ukasiewicz, przewod-
nicz¹cy Zarz¹du Krajowego ZZ

"Przeróbka". - Uwa¿amy jednak,
¿e ¿adne propozycje nie zast¹-
pi¹ tzw. "opcji zerowej", której
wprowadzenia siê domagamy
od samego pocz¹tku i uznajemy
j¹ za najbardziej sprawiedliw¹ w
wymiarze spo³ecznym, jak i uza-
sadnion¹ w wymiarze ekono-
micznym. Opiera siê bowiem
ona na zasadzie - nie zmienia-

nia zasad nabywania upraw-
nieñ emerytalnych w trak-
cie ich nabywania. Co
oznacza, i¿ ka¿da osoba,

która rozpoczê³a pracê za-
wodow¹ w warunkach szcze-

gólnych lub w szczególnym
charakterze przed wejœciem w
¿ycie reformy ubezpieczeñ spo-
³ecznych, czyli przed 1 stycznia
1999 roku, to powinna ona
przejœæ na emeryturê wcze-
œniejsz¹ na dotychczasowych
(starych) zasadach - oœwiadcza
£ukasiewicz.

Red.

PRAWIE 1,3 TYS. OSÓB DO PRACY W
TYM ROKU PRZYJMIE KATOWICKI
HOLDING WÊGLOWY.
W tym roku z kopalñ KHW odejdzie blisko 1400 osób. Bêd¹ to tzw. odejœcia naturalne
na emerytury i renty. Do pracy, g³ównie na dole, przyjmiemy oko³o 1300 osób. Bêd¹
to pierwsi absolwenci klas górniczych, z którymi KHW podpisa³ umowy gwarantuj¹ce
zatrudnienie oraz ludzie spoza górnictwa - mówi Ryszard Fedorowski, rzecznik KHW.

Pracownicy do³owi bêd¹ zatrudnieni na stano-
wiskach produkcyjnych, nowoprzyjêci na po-
wierzchni znajd¹ zatrudnienie w zak³adach
przeróbczych. Uzupe³nienie zatrudnienia w
KHW odbywa siê co kilka miesiêcy. Holding
przyjmuje wtedy po ok. 200-300 osób. Aby przy-
j¹æ nowych pracowników, za ka¿dym razem
Holding musi mieæ zgodê Ministerstwa Gospo-
darki. Na koniec wrzeœnia br. w KHW praco-
wa³o oko³o 20,3 tys. osób, z czego ponad 16
tys. to pracownicy do³owi. Pozostali pracowni-

cy s¹ zatrudnieni na powierzchni, przy czym
po³owa z nich to pracownicy zak³adów prze-
róbczych. Holding podpisa³ porozumienia z
trzema szko³ami (w Katowicach, Mys³owicach
i Tychach) kszta³c¹cymi w klasach górniczych
przysz³ych pracowników spó³ki. W tym roku
szko³y górnicze opuœci³o ponad 100 absolwen-
tów. Czêœæ z nich ju¿ pracuje w KHW, pozo-
stali s¹ w trakcie za³atwiania formalnoœci zwi¹-
zanych z przyjêciem do pracy. Brawo  Holding!
RG

Jak nas poinformowa³ przewodnicz¹cy najm³od-
szej organizacji ZZ „Przeróbka” w LW „BOG-

DANKA” S.A., Ryszard Bronisz - w dniu 22.11. br.
skierowany zosta³ na podstawie § 3 art.2419 Ko-
deksu Pracy wniosek o wyra¿enie zgody na wst¹-
pienie, z dniem 01.12.2006 r., ZZ "PRZERÓBKA"
w prawa i obowi¹zki strony Zak³adowego Uk³adu
Zbiorowego Pracy LW "Bogdanka" S.A.
Równoczeœnie poinformowaliœmy, ¿e zwi¹zek
nasz aktualnie zrzesza ok. 5.5% za³ogi LW "Bog-
danka" S.A., czyli blisko 170 cz³onków mówi Bro-
nisz.
- Mamy ustne zapewnienia od dwóch przewodni-

cz¹cych organizacji zwi¹zkowych dzia³aj¹cych w
naszej kopalni tj. ZZG w Polsce oraz ZZ „KADRA”,
¿e wniosek nasz spotka siê z ich ¿yczliwoœci¹.
Ostatecznie jednak s³owo w tej sprawie nale¿y
do odpowiednich organów statutowych tych or-
ganizacji - dopowiada Stec Andrzej, wiceprzewod-
nicz¹cy „Przeróbki”. Formalnie musimy jeszcze
uzyskaæ zgodê od Zarz¹du LW „Bogdanka”, jako
pracodawcy, a tak¿e NSZZ „Solidarnoœæ”. Mamy
jednak nadziejê, i¿ otrzymamy wymagan¹ zgodê
i staniemy siê z dniem 1 grudnia 2006 r. czêœci¹
strony spo³ecznej ZUZP LW „Bogdanka”.
Red.

W LW „BOGDANKA” CHCEMY WEJŒÆ W PRAWA I OBOWI¥ZKI STRON ZAK£ADOWEGO UK£ADU ZBIOROWEGO PRACY

CHC¥ WEJŒÆ W PRAWA ZUZP

Pielgrzymka Benedykta XVI do Turcji
Czterodniowa podró¿ Benedykta XVI do Turcji
uwa¿ana jest za najwa¿niejsze wydarzenie
tego pontyfikatu i najtrudniejsz¹ jego pielgrzym-
kê z dotychczasowych.
"Przybywam do Turcji, aby pog³êbiæ przyjaŸñ
miêdzy Stolic¹ Apostolsk¹ a narodem turec-
kim i pomóc spotkaniu kultur" - tymi s³owami
papie¿ powita³ premiera Erdogana, którego
zapewni³, ¿e Watykan jest przychylny staraniom
jego kraju o wejœcie do UE. Czym na pocz¹tku
swej pielgrzymki zjedna³ sobie Turków.

Corhydron - lek œmierci
Ca³y kraj zszokowa³ informacja, ¿e lek o na-
zwie Corhydron zamiast leczyæ - zabija. Zosta³
on wycofany ze sprzeda¿y, gdy okaza³o siê, ¿e
w jednej z fiolek znajduje siê groŸny dla ¿ycia
lek zwiotczaj¹cy miêœnie. Decyzjê podjê³o Mi-
nisterstwo Zdrowia. 10 listopada wiceminister
Boles³aw Piecha poprosi³ aptekarzy o przyjmo-
wanie od pacjentów corhydronu wszystkich
serii i dawek (25, 100 i 250 mg). Zapewni³ ich,
¿e pieni¹dze za lek odzyskaj¹. Wed³ug policji
na rynku mo¿e byæ nawet 50 tys. fiolek.

"Diablo" W³odarczyk mistrzem œwiata
Krzysztof "Diablo" W³odarczyk zosta³ mistrzem
œwiata jednej z najwiêkszych organizacji boksu
zawodowego - IBF. W pojedynku o wakuj¹cy
tytu³ w wadze junior ciê¿kiej pokona³ na punkty
Amerykanina Steve'a Cunninghama.
Werdykt sêdziów nie by³ jednog³oœny.
W³odarczyk zwyciê¿y³ stosunkiem g³osów 2:1
(109:119, 116:112, 115:113).

Minister obiecuje nagrody za informacje o
Halembie
Pawe³ Poncyljusz, wiceminister gospodarki,
obiecuje: wszyscy górnicy, którzy ujawni¹, co
dzia³o siê na terenie kopalni, maj¹
zagwarantowan¹ pracê w Halembie!
- Czekam na ka¿dy sygna³ o
nieprawid³owoœciach. Mo¿e byæ nawet anonim
rzucony na wycieraczkê ministerstwa. Ju¿
nieraz przekona³em siê, ¿e takie informacje
póŸniej siê sprawdzaj¹ - mówi wiceminister
Poncyljusz. I zapewnia. - Ka¿demu górnikowi,
który boi siê mówiæ, osobiœcie gwarantujê
pracê w kopalni. Na pewno nie zostanie
zwolniony.

Adrian nie zniós³ wyzwisk i upokorzeñ
Kolejne samobójstwo gimnazjalisty. 15-letni
Adrian z W³oc³awka powiesi³ siê, bo
przeœladowali go trzej koledzy z klasy. Wytykali
mu ubrania z lumpeksu i naœmiewali siê, ¿e
ma brudno w domu.

Dro¿sza benzyna i papierosy
Ministerstwo Finansów planuje podwy¿kê
akcyzy na benzynê o 25 gr na litrze i wzrost o 13
proc. stawek tego podatku na wyroby tytoniowe.
Pierwsza podwy¿ka mia³aby obowi¹zywaæ od
1 stycznia 2007 roku, druga od 15 stycznia -
wynika z projektu rozporz¹dzenia resortu.

KTO TO POWIEDZIA£?

OdpowiedŸ: Pawe³ Poncyljusz.

Z okazji zbli¿aj¹cej siê
 „Barbórki - 2006”

oraz Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
Redakcja i Zarz¹d Krajowym Zwi¹zku

 ¿yczy wszystkim wszelkiej i
nieustannej
pomyœlnoœci



Str. 4

„PRZER       BKARZ”

               Nr 11 (78) Rok XI - Listopad 2006 r.G Ó R N I C T W O

TEODOR BANDUCH, 50 LAT
By³ zatrudniony w dziale wentylacji. Doœwiadczo-
ny górnik, od wielu lat pracowa³ w kopalni. Spe-
cjalista od metanu. Wkrótce mia³ odejœæ na za-
s³u¿on¹ emeryturê. Pozostawi³ dwie córki. Star-
sza wysz³a niedawno za m¹¿, m³odsza ma 19 lat.

JAN BILMAN, 45 LAT
Pracownik firmy Mard. Górnik rabunkarz, który za-
wsze wita³ siê s³owami": "Szczêœæ Bo¿e". Miesz-
ka³ w Chorzowie. W feralnym dniu zamieni³ siê
zmianami z koleg¹. Uwa¿any za jednego z najlep-
szych. Zawsze nosi³ przy sobie tabakê. Kawaler.

IRENEUSZ BRABAÑSKI, 32 LATA
Od 10 lat górnik, 5 lat temu zo-
sta³ zwolniony z kopalni. Zatrud-
ni³ siê czeskiej kopalni - Karwi-
nie. Chcia³ byæ bli¿ej rodziny. Za-
trudni³ siê w firmie Mard. ¯onê
Monika. Osieroci³ 3 córki: oœmio-
miesiêczn¹ Zosiê, szeœcioletni¹
Weronikê i oœmioletni¹ Kamilê.

KRZYSZTOF BUBA£A, 37 LAT
W Halembie najpierw pracowa³
w dziale strzelniczym, a ostatnio
w dziale t¹pniêæ. By³ ¿onaty, mia³
syna. Mirek. Uznawany za  facho-
wca, zawsze spokojny i opano-
wany w ka¿dej s³u¿y³ pomoc¹ i
doœwiadczeniem.

DARIUSZ DOLA, 30 LAT
Elektryk. Osieroci³ pó³torarocz-
nego syna, Dominika. Weso³ek,
wszystko potrafi³ obróciæ w ¿art.

ARKADIUSZ FALKUS, 29 LAT
Pracowa³ na przodku. W kopalni
zatrudniony po zawodówce. Po-
zostawi³ dwuletniego syna.
Mieszka³ w Paniówkach miêdzy
Gliwicami a Rud¹ Œl¹sk¹.

KRYSTIAN GASZKA, 41 LAT
Zapalony kibic Górnika Zabrze.
Pracownik firmy Mard. Chcia³
wróciæ na kopalniê. Zostawi³
¿onê Mariolê (w styczniu przypa-
da 15. rocznica ich œlubu), dzie-
wiêcioletni¹ córkê Patrycjê oraz
czternastoletniego syna £uka-
sza. Dzieci by³y jego oczkiem w
g³owie.

JANUSZ GÊSIKOWSKI, 47 LAT
Doœwiadczony pracownik kopal-
ni Halemba, ceniony fachowiec
od metanu. Nied³ugo móg³by
przejœæ na emeryturê. Mieszka³ w Wirku, dzielnicy
Rudy Œl¹skiej, do pracy mia³ cztery kilometry. Bar-
dzo spokojny, skromny. Zostawi³ ¿onê i dzieci.

ANDRZEJ GIEMZA, 47 LAT
By³ górnikiem strza³owym i kombajnist¹. Przez
æwieræ wieku pracowa³ w kopalni Polska-Wirek.
Cztery lata temu przeszed³ na emeryturê, ale chcia³
dorobiæ i zatrudni³ siê w firmie Mard. Zostawi³ ¿onê
El¿bietê i trójkê dzieci.

PRZEMYS£AW JÓ•WIAK, 23 LAT
W firmie Mard, zacz¹³ pracowaæ w sierpniu br.
Wczeœniej by³ w wojsku. Elektrykiem, mia³ troje
rodzeñstwa, w tym brata bliŸniaka. Jego ojciec jest
górnikiem w kopalni Bielszowice. Uprawia³ boks.
Mieszka³ w Rudzie Œl¹skiej w Bykowinie.

DANIEL KINDLA, 21 LAT
Mieszka³ w Rudzie Œl¹skiej Halembie. W firmie
Mard by³ zatrudniony od wrzeœnia br. Chwali³ so-

bie pracê. Nied³ugo mia³ wzi¹æ œlub ze swoj¹
dziewczyn¹. By³ ojcem pó³torarocznego syna.

JACEK MIERZCHA£A, 39 LAT
Pracownik firmy Mard. Dzieñ przed tragedi¹ mia³
urodziny. Ma nastoletniego syna, w zesz³ym roku
urodzi³a mu siê córeczka. Bardzo siê z tego cie-
szy³. Pod ziemi¹ zawsze mo¿na by³o na niego li-
czyæ. Posiada³ wiele uprawnieñ.

MARIUSZ MI£KOWSKI, 36 LAT
Jako jedyny w rodzinie pracowa³ w górnictwie.
Osieroci³ czteroletniego syna. Pracownik firmy

Mard.

BERNARD POLOCZEK, 46 LAT
¯onaty, mia³ syna. Mieszka³ w Rudzie Œl¹skiej w
Bykowinie. Pracowa³ w firmie Mard.

KRZYSZTOF PRYGIEL, 51 LAT
Pracownik firmy Mard. Doœwiadczony górnik. ¯y³
prac¹ w kopalni. Zostawi³ ¿onê i córkê. Mieszka³ w
Rudzie Œl¹skiej.

TADEUSZ RYMARZEWSKI, 51 LAT
By³ sztygarem. Po przejœciu na emeryturê zatrud-
ni³ siê w firmie Mard.

HENRYK SAMISZ, 52 LATA
Pracownik firmy Mard. Osieroci³ nastoletniego
syna. Górnik "z³ota r¹czka", mia³ uprawnienia do
obs³ugi wielu podziemnych urz¹dzeñ, m.in. ci¹-
gników i kolejek. Mieszka³ w Rudzie Œl¹skiej. >>

KIM BYLI, CI KTÓRZY ZOSTALI NA WIECZNEJ SZYCHCIEPO£UDNIOWY KON-
CERN ENERGETYCZNY
CHCE WZI¥Æ, A KOM-
PANIA CHCE SPRZE-
DAÆ KOPALNIÊ "BOLE-
S£AW ŒMIA£Y"

Na pytanie "Dziennika Zachodniego" -  czy
oddanie kopalni "Boles³aw - Œmia³y" do
Po³udniowego Koncernu Wêglowego S.A.
spowoduje rozbicie Kompanii Wêglowej,
jej prezes Grzegorz Paw³aszek odpowia-
da wprost: -Potrzebujemy pieniêdzy na
sp³atê ponad pó³tora miliarda z³otych za-
d³u¿enia. Albo zarobimy te pieni¹dze, albo
sprzedamy kopalnie. Je¿eli "Boles³aw
Œmia³y" zosta³by w Kompanii Wêglowej,
kopalnia istnia³aby co najwy¿ej 18 lat (nie-
którzy specjaliœci twierdz¹, ¿e tylko 8), bo
nie ma pieniêdzy, by dotrzeæ do nowych
z³ó¿ wêgla. Kiedy trafi do PKE i dostanie
pieni¹dze na inwestycje, przed ni¹ jesz-
cze 100 lat - napisa³ "DZ".

W dniu 6 listopada br. do kopalni przyjecha³
Pawe³ Poncyljusz, wiceminister gospodar-

ki odpowiedzialny za górnictwo. Pracownicy witali
go brawami i kwiatami, dosta³ te¿ wspania³y kufel
i figurê œw. Barbary wyrzeŸbion¹ w wêglu. Jak Pon-
cyljusz  powiedzia³, ¿e po³¹czenie z PKE ma sens,
to zebra³ tyle braw, ¿e przez chwilê sprawia³ wra-
¿enie zaskoczonego. I nie ma siê czemu dziwiæ,
gdy¿ Poncyljusz w œrodowisku górniczym nie cie-
szy siê dobr¹ s³aw¹.  Jego zdaniem: - Po³¹czenie
zosta³o zapisane w propozycji nowego programu
dla górnictwa. Prezesi obu firm musz¹ ustaliæ
szczegó³y transakcji. Powinna ona byæ korzystna
dla Kompanii i PKE. S³uchaj¹cy tych s³ów prezes
Kompanii od razu zakomunikowa³:
- Myœlê, ¿e PKE powinien zap³aciæ nam oko³o 360
milionów z³otych. To wystarczy³oby Kompanii na
dwuletnie op³aty ZUS - mówi³ Paw³aszek. Z kolei
Jan Kurp, prezes PKE, chcia³by, ¿eby "Boles³aw
œmia³y" zosta³ przejêty podobnie jak kopalnia "Ja-
nina". Wtedy powsta³a spó³ka stworzona przez
Kompaniê i PKE. Nie by³o mowy o ¿adnej zap³a-
cie w gotówce.
Alojzy Roj, przewodnicz¹cy Komitetu Obrony Ko-
palni i zarazem przewodnicz¹cy ZZ "Przeróbka"
powiedzia³: - W historii kopalni, by³a wiele razy roz-
wa¿ana koncepcja po³¹czenia kopalni z elektrow-
ni¹ "£aziska". Za takim aliansem przemawiaj¹
wzglêdu bliskiej lokalizacji i powi¹zania technolo-
giczne. Ostatnio, gdy nasza kopalnia zosta³a wska-
zana do likwidacji w roku 2003, to za³ogo jedno-
myœlnie opowiedzia³a siê za uratowaniem kopal-
ni na zasadzie  w³¹czona do PKE, bo to by³ jedyny
ratunek dla jej dalszego istnienia. Warto by³o or-
ganizowaæ manifestacje, jeŸdziæ do Warszawy i
przekonywaæ urzêdników. Dziœ kopalnia stoi finan-
sowo bardzo dobrze, co oznacza, ¿e za³oga kopal-
ni mia³a racjê broni¹c "Boles³awa - Œmia³ego"
przed likwidacj¹.
 Zdaniem Paw³a Poncyljusza, który  powinien wie-
dzieæ, co sam zapisa³ w swej wersji najnowszej
Strategii dla górnictwa na lata 2007 - 2015, to nie
ma mowy o oddaniu "Boles³awa - Œmia³ego" do
PKW, a jego sprzeda¿y.
-Skoro Kompania jest gotowa sprzedaæ kopalniê,
a PKE chce j¹ kupiæ, to nale¿y wyceniæ "Boles³a-
wa Œmia³ego" i jak najszybciej przeprowadziæ
transakcjê. Myœlê, ¿e mo¿na to za³atwiæ jeszcze w
tym roku - powiedzia³ Poncyljusz.           Red.

MIEJSCE TRAGEDII
•ród³o: www.gazeta.pl
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V 1896 - katastrofa kopalni "Kleofas" w Ka-
towicach, w wyniku której w skutek zatrucia
truj¹cymi gazami œmieræ ponios³y 104 osoby.

XX WIEK:

V 31 stycznia 1923 - po¿ar w kopalni "Roz-
bark" w Bytomiu, w wyniku którego ponios³o
œmieræ 145 osób.
V 31 lipca 1931 - wyrzut dwutlenku wêgla w
kopalni "Wenceslaus" (Wac³aw) w [[Mi³kowie ]
obecnie dolny œl¹sk]. Œmieræ ponios³o 151 gór-
ników.
V 1941 - wyrzut dwutlenku wêgla w Nowej
Rudzie. Zginê³o 180 ludzi, w tym dwóch Bry-
tyjczyków - jeñców wojennych z RAF.
V 28 sierpnia 1958 - po¿ar w kopalni "Mako-
szowy", w wyniku którego zginê³y 72 osoby.
(wiêcej informacji)
V lipiec 1969 - w wyniku zalania i zmulenia
w kopalni KWK "Gen. Zawadzki" zgin¹³ jeden
górnik, a ok. 100 zosta³o uwiêzionych na d³u¿-
szy okres.
V 23 marca 1971 - zawa³ w kopani zabrzañ-
skiej "Rokitnica", kiedy to zginê³o 18 górników,
a ocala³, jako jedyny z 19 uwiêzionych, Alojzy
Piontek.
V 28 czerwca 1974 - w wyniku wybuchu
metanu w kopalni "Silesia" w Czechowicach-
Dziedzicach zginê³o 32 (34?) górników.
V 5 lipca 1978 - katastrofa w kopalni "Sta-
szic" - zwarcie instalacji elektrycznej spowo-
dowa³o zapalenie metanu a nastêpnie jego
wybuch - zginê³o wtedy 4 górników, a 13 zo-
sta³o rannych.
V 10 paŸdziernika 1979 - w wyniku wybuchu
py³u w kopalni "Dymitrow" w Bytomiu zginê³y
34 osoby.
V 30 paŸdziernika 1979 w wyniku po¿aru w
kopalni "Silesia" w Czechowicach-Dziedzicach
zginê³o 22 górników.
V 29 listopada na 30 listopada 1982 - (w
nocy z niedzieli na poniedzia³ek) w wyniku
wybuchu py³u wêglowego w kopalni "Dymitrow"
w Bytomiu zginê³o 18 osób - sami ratownicy
górniczy i lekarz OSRG Sosnowiec.
V 22 grudnia 1985 - eksplozja metanu w
wa³brzyskiej kopalni "Wa³brzych" - ginie 18 gór-

NAJTRAGICZNIEJSZE KATASTROFY GÓRNICZE NA TERENACH POLSKI

XV WIEK:

V  Wypadek w Z³otym Stoku, w korytarzu "Him-
melfahrt" w polu górniczym "Z³oty Osio³" zgi-
nê³o 59 górników.

XIX WIEK:

V 1880 - katastrofa w kopalni "Renard" w
Sosnowcu, w wyniku której ponios³o œmieræ ok.
200 osób.

ników.
V 1987 - wybuch py³u wêglowego w kopalni
"Mys³owice", w wyniku którego zginê³o 17 gór-
ników, a osiemnasta ofiara zmar³a w szpitalu.
V 1990 - w wyniku wybuchu metanu w ko-
palni "Œl¹sk" w Rudzie Œl¹skiej udusi³o siê 4
górników.
V 1990 - eksplozja metanu w kopalni "Ha-
lemba", w wyniku której ponios³o œmieræ 19 gór-
ników, a ok. 20 zosta³o rannych.
V 1991 - w wyniku t¹pniêcia w kopalni "Ha-
lemba" w Rudzie Œl¹skiej zginê³o 5 górników.
V 1993 - w wyniku silnego wstrz¹su w ko-
palni "Miechowice" w Bytomiu zginê³o 6 górni-
ków.
V 1995 - katastrofa w kopalni "Nowy Wirek"
w Rudzie Œl¹skiej. W wyniku t¹pniêcia zginê³o
5 górników. Podczas akcji ratowniczej po 5
dniach wydobyto na powierzchniê 4 ¿ywych gór-
ników.
V 1996 - w wyniku t¹pniêcia i wp³ywu meta-
nu w kopalni "Bielszowice" w Zabrzu udusi³o
siê 5 górników.
V marzec 1998 - katastrofa w kopalni "Niw-
ka-Modrzejów" w Sosnowcu. W nieu¿ywanym
i pozbawionym tlenu wyrobisku udusi³o siê 6
doœwiadczonych ratowników (zastêp czterech,
którzy weszli pierwsi, oraz dwóch id¹cych im
z pomoc¹).
V 2000 - ska³y stropowe przysypa³y trzech
górników w zak³adzie górniczym "Piekary".

XXI WIEK

V 6 lutego 2002 - wybuch py³u wêglowego w
kopalni "Jas-Mos" w Jastrzêbiu-Zdroju, w wy-
niku którego ponios³o œmieræ 10 górników. (wiê-
cej informacji)
V czerwiec 2005 - po wejœciu w zamkniêt¹
strefê o atmosferze niezdatnej do oddychania,
zginêli dwaj górnicy (szef dzia³u wentylacji i jego
zastêpca) w rudzkiej kopalni KWK Pokój.
V 22 listopada 2005 - w wyniku wyrzutu
metanu i ska³ zginêli trzej górnicy kopalni KWK
Zofiówka w Jastrzêbiu Zdroju.
V 23 lutego 2006 - wyniku wstrz¹su góro-
twórczego przysypany zosta³ górnik w kopalni
"KWK Halemba" w Rudzie Œl¹skiej. Po 111 go-
dzinach spêdzonych pod ziemi¹ 27 lutego 2006
zosta³ uratowany przez ratowników ([1])
V 27 lipca 2006 - katastrofa w kopalni "Po-
kój" w Rudzie Œl¹skiej. W wyniku t¹pniêcia zgi-
nê³o 4 górników.
V 21 listopada 2006 - wybuch metanu w
kopalni "KWK Halemba" w Rudzie Œl¹skiej. Zgi-
nê³o 23 górników.

Red.

WIT SIEPKA, 48 LAT
Zostawi³ trójkê dzieci, jego syn w tym roku idzie
do komunii. Pracowa³ dla firmy Mard.

KRYSTIAN SITEK, 47 LAT
Mieszka³ w Chorzowie. Zostawi³ ¿onê i trzech
synów: 24-letniego Adama, prawie 18-letniego
Artura i 17-letniego Micha³a. Od dziecka by³ kibi-
cem Ruchu Chorzów. Sport by³ jego prawdziw¹
pasj¹. By³ wspania³ym cz³owiekiem i ojcem.

EDWARD SOBOTA, 59 LAT
Sztygar zmianowy firmy Mard. Dozorowa³ pracê
reszty pracowników. Nie puœci³by ludzi do robo-
ty, gdyby przypuszcza³, ¿e coœ im grozi. Zostawi³
¿onê i kilkoro dzieci. Wiêkszoœæ z nich ma ju¿
w³asne rodziny. W domu zosta³ tylko 23-letni syn.
Mieszka³ w Rudzie Œl¹skiej.

MIROS£AW TOCZEK, 45 LAT
By³ elektromonterem. Bardzo weso³y cz³owiek. Mia³
czworo dzieci, ca³y wolny czas poœwiêca³ rodzinie.
Cieszy³ siê, ¿e za kilka lat przejdzie na emeryturê.
Mieszka³ w Rudzie Œl¹skiej.

ZBIGNIEW TURNIAK, 38 LAT
By³ elektrykiem. Niedawno kupi³ mieszkanie, pla-
nowa³ œlub, zosta³o mu siedem lat do emerytury.
Mieszka³ w Nowym Bytomiu, dzielnicy Rudy Œl¹-
skiej.

ADRIAN W¥SOWSKI, 23 LATA
Niedawno skoñczy³ s³u¿bê wojskow¹, w armii zdo-
by³ zawód œlusarza. Trzy miesi¹ce temu zatrudni³
siê w firmie Mard. Chcia³ za³o¿yæ rodzinê, ustatko-
waæ siê. Mia³ piêæ lat starszego brata Artura. Mat-
ka zmar³a dwa lata temu. Zostawi³ ojca.

Czeœæ Ich Pamiêci !!!
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Zwi¹zkowcy odmówili jednak rozmów w Warsza-
wie, bo uznali za szczyt nonszalancji ze strony Paw³a
Poncyljusza, sposób ustalania terminu posiedze-
nia Zespo³u. Najpierw bowiem zosta³ on wspól-
nie ustalony na 20.10., póŸniej Poncyljusz wnosi
o jego przesuniêcie z 20 na 27.10. br., i kiedy wszy-
scy siê na nim zjawiaj¹  w dniu 27.10. br. w War-
szawie, to Poncyljusza na nim brak, bo jak siê
t³umaczy³ - mia³ wa¿ne g³osowania w sejmie. -To,
jakaœ paranoja, albo oznaki  sklerozy, czy te¿ sta-
nu niepoczytalnoœci pana wiceministra, mog¹ byæ
przyczyn¹ tego, ¿e czeka³ on na zwi¹zkowców w
Warszawie 10.11.br. - mówi S³awomir £ukasie-
wicz, przewodnicz¹cy ZZ "Przeróbka". Bo jak ina-
czej wyt³umaczyæ fakt, ¿e zwi¹zkowcy jeszcze 27.10.
br. napisali w swym stanowisku, ¿e ¿¹daj¹ spo-
tkania w ramach Trójstronnego Zespo³u w Kato-
wicach 3.11. br., na które Poncyljusz odpowiada,

PARANOJA PONCYLJUSZA
Jak ju¿ wczeœniej informowaliœmy Górnicze Centrale Zwi¹zkowe nie przyby³y na zwo-
³ane przez Paw³a Poncyljusza, wiceministra gospodarki w dniu 10.11. br. posiedzenie
Zespo³u Trójstronnego do spraw Bezpieczeñstwa Socjalnego Górników. Rz¹d, praco-
dawcy i górnicze zwi¹zki mieli debatowaæ nad ,,Strategi¹ dla górnictwa wêgla ka-
miennego na lata 2007 -2015''. W zasadzie, to Poncyljusz mia³ ustosunkowaæ siê na
tym spotkaniu do opinii, uwag oraz stanowisk przedstawionych wczeœniej przez stro-
nê spo³eczn¹.

¿e nie mo¿e przybyæ, ale powa¿nie traktuje koniecz-
noœæ odbycia Trójstronnego Zespo³u, i bardzo prze-
prasza za sw¹ nieobecnoœæ w dniu 27.10. br., po
czym proponuje zwo³anie Zespo³u na 10.11. br.
wiedz¹c o tym, ¿e zwi¹zkowcy chc¹ siê spotkaæ
9.11. br., i na dodatek, kiedy zwi¹zkowcy w tym
samym dniu pisz¹ proœbê do Premiera RP o zwo-
³anie posiedzenia Zespo³u w Katowicach w ter-
minie do 17.11. br., to Poncyljusz czeka na
zwi¹zkowców w Warszawie 10.11. br. - próbuje,
ca³e zamieszanie wyjaœniæ - £ukasiewicz. Na do-
miar z³ego - Poncyljusz oœwiadcza na specjalnym
zorganizowanym przez siebie tzw. biefingu praso-
wym 10 listopada br. w Centrum Partnerstwa Spo-
³ecznego "Dialog", ¿e: - Kolejne spotkanie Zespo-
³u Trójstronnego powinno byæ w Warszawie, po-
niewa¿ tu jest najlepsza baza techniczna i tu swoj¹
siedzibê ma rz¹d . - ¯¹danie zwo³anie posiedze-
nia w Katowicach traktujemy jako przejaw arogan-
cji i demonstracji si³y. - Pragnê zaznaczyæ, ¿e rz¹d
nie chce wchodziæ w konflikt ze zwi¹zkowcami,
ale jednoczeœnie nie mo¿e dopuœciæ by emocje,
a nie merytoryczne argumenty bra³y górê nad ko-
lejnymi spotkaniami.
Zapewne ma racjê, bo najwyraŸniej nie tyle rz¹d,
lecz Poncyljusz wchodzi w jawny konflikt ze stron¹
spo³eczn¹, a rz¹d na tym cierpi. Dlatego zdaniem
ZZ "Przeróbka" zachodzi pilna koniecznoœæ wy-
jaœniæ - kto tu rz¹dzi, Panie Premierze?!
Na szczêœcie szybko okaza³o siê, ¿e Jaros³aw Ka-
czyñski jeszcze rz¹dzi, bo jakby s³ysz¹c nasze we-
zwanie w dniu 14.11. br. podczas spotkania z „So-
lidarnoœci¹”, poleci³ wiceministrowi Paw³owi Pon-
cyljuszowi zorganizowanie obrad Trójstronnego
Zespo³u na Górnym Œl¹sku jeszcze przed Bar-
bórk¹. Premier równie¿ poprosi³ Paw³a Poncylju-
sza, aby w obecnoœci zwi¹zkowców odpowiedzia³
na ich zapytanie dotycz¹ce walki z rzekomym uk³a-
dem  zwi¹zkowym w górnictwie. W odpowiedzi
us³ysza³, i¿:
-Tocz¹ siê postêpowania prokuratorskie do-
tycz¹ce nieprawid³owoœci w kopalniach. Nigdy nie
mówi³em, ¿e zwi¹zki zawodowe blokuj¹ walkê z
patologiami na kopalniach - powiedzia³ Poncyl-
jusz.
W dniu 23 listopada 2006 r. strona spo³eczna otrzy-
ma³a oficjalne zaproszenie na d³ugo oczekiwane
posiedzenie Trójstronnego Zespo³u ds. Bezpie-
czeñstwa Socjalnego Górników. Jego g³ównym
tematem ma byæ - kontynuacja dyskusji nad "Stra-
tegi¹ dzia³alnoœci górnictwa wêgla kamiennego
w Polsce w latach 2007 - 2015". Po tym, co siê
wydarzy³o w kop. "Halemba", to nie ulega w¹tpli-
woœci, ¿e w strategii musi byæ mocno zaakcento-
wana sprawa bezpieczeñstwa pracy w górnictwie.
Niestety w piœmie, które otrzymaliœmy nie wspo-
mina siê nawet s³owem o problematyce bezpie-
czeñstwa pracy w kopalniach. Pani Minister Pracy
i Polityki Spo³ecznej - Anna Kalata, jakby ¿y³a w
innym œwiecie i nawet nie ujê³a w porz¹dku obrad
punktu - sprawy ró¿ne. Tym samym ogranicza pole
dyskusji tylko do przyjêcia protoko³ów z poprzed-
nich posiedzeñ Zespo³u oraz Strategii. A¿ siê wie-
rzyæ nie chce, ¿e w obliczu tak wielkiej tragedii,
jaka mia³a miejsce w "Halembie", pani minister
wraz z wiceministrem Paw³em Poncyljuszem, który
notabene jest odpowiedzialny w resorcie gospo-
darki za górnictwo - nie chce na ten trudny temat
rozmawiaæ.

Red.

W OBRONIE
"MYS£OWIC"

Punktem kulminacyjnym pikiety, by³o wrêczenie
"Petycji". I choæ przebiega³a ona spokojnie, to w
momencie kiedy odczytana zosta³a "Petycja", a nikt
z zarz¹du KHW nie mia³ odwagi wyjœæ do górni-
ków  - atmosfera sta³a siê gor¹ca. Górnicy skano-
wali: "WychodŸ szczurze", "z³odziej", "Mróz tchórz".
Ostatecznie "Petycjê" odebra³ Micha³ Mu¿elak - pe³-
nomocnik zarz¹du KHW do kontaktów ze zwi¹zka-
mi zawodowymi. -To jest kompletne olewanie pra-
cowników z kopalni Mys³owice przez zarz¹d KHW
- ocenili to zachowanie górnicy. W proteœcie
uczestniczyli równie¿ liderzy górniczych zwi¹zków
zawodowych z ZZG w Polsce, Solidarnoœci, Ra-
towników oraz ZZ "Przeróbka".
 - £¹czyæ to mo¿e siê Poncyljusz z pani¹ Tahery
(asystentka wiceministra - przyp. red.) - Jak
po³¹czymy biedê z bied¹, to wyjdzie ca³kowita nê-
dza - wykrzykiwa³ Dominik Kolorz, lider górniczej
"Solidarnoœci". I zaznaczy³, ¿e œrodowa pikieta
mo¿e byæ pocz¹tkiem d³ugiej serii górniczych pro-
testów. Przed nim w ostrym tonie wypowiada³ siê
Wac³aw Czerkawski z ZZG w Polsce, który sta-
nowczo oœwiadczy³: - Niech Poncyljusz odpier...
siê od kopalni Mys³owice. - £apy precz od Mys³o-
wic - skandowa³. Obydwaj liderzy przy krytyce li-
kwidacji  kop. Mys³owice wskazywali za g³ównego
winowajcê niepokojów spo³ecznych Paw³a Pon-
cyljusza, wiceministra gospodarki, który odpowia-
da za górnictwo.  Z kolei Krzysztof Urban, szef gór-
niczej Solidarnoœci kopalni Mys³owice zaznaczy³,
¿e górnicy nie s¹ ca³kowicie przeciwni koncepcji
³¹czenia kopalñ. Jednak nie zgadzaj¹ siê na pla-
nowan¹ realizacjê tego przedsiêwziêcia. Urban
podkreœli³, ¿e nowy podmiot mia³by ju¿ na starcie
230 mln z³ d³ugu, natomiast kolejne 150 mln z³
musia³oby pójœæ na inwestycje. - To ³¹czenie do-
prowadzi de facto do likwidacji kopalni Mys³owi-
ce. - Obawiamy siê, ¿e za parê lat, kiedy nowy
podmiot nadal bêdzie uzyskiwa³ kiepskie wyniki,
utracimy nie 1,2 tys., ale kolejnych 5 tys. miejsc
pracy - grzmia³ K. Urban. Natomiast przewod-
nicz¹cy ZZ "Przeróbka", S³awomir £ukasiewicz
stwierdzi³ stanowczo: -Nie ma zgody spo³ecznej
na ³¹czenie, które zak³ada likwidacjê zak³adu prze-
róbczego. To s¹ miejsca pracy, które zostan¹ bez-

powrotnie utracone. Ludzie, którzy chc¹ tego do-
konaæ znajduj¹ siê równie¿ w Katowicach, bo to
zarz¹d KHW przedstawia koncepcjê tworzenia ko-
lejnego centra wydobywczego, którego celem jest
likwidacja przeróbki - mówi³ £ukasiewicz. Jak siê
dowiedzieliœmy data protestu nie by³a przypadko-
wa, bowiem 9 listopada mia³a obradowaæ rada
nadzorcza KHW. Zwi¹zkowcy ¿¹dali uczestnictwa
w obradach rady. I tak, te¿ siê sta³o, o czym zapew-
ni³ pe³nomocnik zarz¹du KHW: - Wszyscy prze-
wodnicz¹cy zwi¹zków zawodowych dzia³aj¹cych w
kop. Mys³owice zostali zaproszenie na posiedze-
nie rady. Zwi¹zkowcy licz¹ na to, ¿e uda im siê
przekonaæ cz³onków  rady nadzorczej do swoich
racji. - Jeœli tak siê nie stanie, a zarz¹d KHW w
dalszym ci¹gu, bêdzie na si³ê d¹¿y³ do po³¹czenia
obu kopalni od stycznia 2007 roku, to protesty
mog¹ przybraæ na sile - zaznaczy³ przewodnicz¹cy
ZZG z kop. Mys³owice. Co jest bardzo prawdopo-
dobne, bo obecna polityka strony rz¹dowej oparta
na braku dialogu spo³ecznego, niechêci Poncyl-
jusza do spotkania siê w Katowicach ze stron¹
spo³eczn¹ w ramach Trójstronnego Zespo³u ds.
Bezpieczeñstwa Socjalnego Górników, a tak¿e
straszenie zabraniem uprawnieñ emerytalnych,
tylko potêguje niezadowolenie wœród za³óg górni-
czych. Pytaj¹c Marka Binasia - przewodnicz¹cego
ZZ "Przeróbka" z kop. Mys³owice, który do wziêcia
udzia³u w manifestacji przed KHW zachêca³ pra-
cowników przeróbki, jakie panuj¹ nastroje w za-
k³adzie, to odpowiedzia³, ¿e fatalne. - Za³oga jest
sko³owana, bo z jednej strony s³yszy o zamiarze
likwidacji zak³adu przeróbczego, a z drugiej strony
zarz¹d KHW zapewnia, ¿e nikt nie straci pracy.
Obecnie trwaj¹ rozmowy na temat konsolidacji obu
kopalñ, które zmierzaj¹ do zawarcia porozumie-
nia gwarantuj¹cego istnienie obu kopalñ.W ogól-
nym rozrachunku po trzech kwarta³ach roku 2006
zysk netto KHW zbli¿y³ siê do 80,4 mln z³. Szacuje
siê, ¿e zysk za ca³y rok 2006 wyniesie ok. 100 mln
z³, a wiêc bêdzie porównywalny jak w roku ubie-
g³ym.
Wiêcej o przyczynach protestu piszemy na naszej
stronie internetowej: www.przerobka.pl    Red.

W dniu 8 listopada 2006 r. od godz. 9-10 pikietowali przed Katowickim Holdingiem Wêglowym
S.A., pracownicy z kopalni Mys³owice w sile ok. 200 osób. Protest mia³a charakter pokojowy, wiêc
odbywa³ siê spokojnie. Nie zabrak³o jednak gwizdów i syren. Pracownicy z kopalni "Mys³owice"
protestuj¹ przeciwko planom po³¹czenia kopalni Mys³owice z kopalni¹ Weso³a, gdy¿ obawiaj¹
siê, ¿e po³¹czenie obu kopalñ doprowadzi do likwidacji kopalni Mys³owice.

KA¯DY MO¯E
POLEMIZOWAÆ Z
PONCYLJUSZEM

Uda³o nam siê wyczaiæ w internecie Blog Paw-
³a Poncyljusza, na którym to prezentujê on

swe przemyœlenia i irytacje. Jak na razie wypo-
wiada siê tylko w dwóch tematach. Pierwszy nosi
tytu³: "Zirytowa³em siê", a drugi "Krytycy rz¹du jak
brzuchaci kibole". Na szczêœcie w ¿adnym z nich
nie  porusza spraw  górnictwa. -A mo¿e, szkoda,
bo konwencja blogu jest otwarta, a wiêc ka¿dy
mo¿e skomentowaæ przemyœlenia Poncyljusza.
Wystarczy siê jedynie zarejestrowaæ i ju¿ mo¿na z
Poncyljuszem polemizowaæ. Dla wszystkich chêt-
nych takiego wirtualnego dyskursu podajemy ad-

res internetowy, pod którym czeka wiceminister:

http://pawelponcyljusz.bblog.pl/
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PYTANIE: „Proszê o udzielenie odpowiedzi praw-
nej czy wobec przepracowania stale i w pe³nym
wymiarze:
od 6.06.1972 - 18.02.1973 robotnik /obs³uga zbior-
ników/ w Zak³adzie Przeróbczym;
od 19.02.1973 -31.05.1974 maszynista obs³ugi
urz¹dzeñ przeróbczych;
od 1.06.1974 - 18.01.1977 p³uczkarz;
od 19.01.1977 - 31.01.1979 dozorca Przeróbki
Mechanicznej;
od 1.02.1979 - 30.06. 1993 sztygar zmianowy
p³uczki i sortowni;
od 1.07.1993 -31.12.1993 sztygar zmianowy oddz.
remontów Przeróbki Mechanicznej;
od 1.0 1.1994 - 30.04. 1994 sztygar oddzia³owy
oddz. sortowni;
od 1.05.1994 - 30.09.1994 sztygar zmianowy
p³uczki i sortowni;
od 1.10. 1994 - 3 1.05.1995 kierownik komórki
ds. likwidacji obiektów ZMPW;
od 1.06.1995 - 31.01.1999 sztygar zmianowy ro-
bot powierzchniowych;
od 1.02.1999 - 30.12.2002 inspektor w Dziale
Socjalno Mieszkaniowym Wa³brzyskich Kopalñ
Wêda Kamiennego;
od 1.0 1.2003 do nadal inspektor "Twój
Dom" sp. z o.o./zarz¹dca nieruchomoœci/
zgodnie z Rozporz¹dzeniem Prezesa Rady Mini-
strów z 7.02.1983 r. Dz. U Nr 8 poz.43 z póŸniejszy-
mi zmianami w tym;
Rozp. Prezesa Rady Ministrów z 29.12.1992 r. Dz.U.
Nr 102 poz. 520;
Rozp. Prezesa Rady Ministrów z 3.06.1997 r. Dz.U.
Nr  61 poz. 377.
osi¹gaj¹c 19.02.2007 wiek 55 lat bêdê móg³
przejœæ na emeryturê.”.

ODPOWIEDZ: Naszym zdaniem, bêdzie Pan móg³
przejœæ na emeryturê  po ukoñczeniu wieku 55 lat
¿ycia, czyli z dniem 19.02.2007 r. Z przed³o¿onego
przebiegu pracy zawodowej, a tak¿e zapytania
wskazuj¹cego na osi¹gniêcie wieku 55 lat ¿ycia
wynika bowiem, ¿e jest Pan rocznik 1952. Zgod-
nie z art. 46 ustawy o emeryturach i rentach z FUS
z 17.12.1998 r. prawo do emerytury na warunkach
okreœlonych w art. 29, 32, 33 i 39 przys³uguje rów-
nie¿ ubezpieczonym urodzonym po 31.12.1948 r.,
a przed 1 stycznia 1969 r., je¿eli spe³niaj¹ ³¹cznie
nastêpuj¹ce warunki:
1) nie przyst¹pili do otwartego funduszu emerytal-
nego,
2) warunki do uzyskania emerytury okreœlone w
tych przepisach spe³ni¹ do 31.12.2007 r. Warunki
dodatkowe, które wynikaj¹ z dotychczasowych
przepisów okreœlone s¹ w Rozporz¹dzenie Rady
Ministrów z dnia 7.02.1983 r. w sprawie wieku
emerytalnego dla pracowników zatrudnionych w
szczególnych warunkach lub w szczególnym cha-
rakterze. Rozporz¹dzenie to za okres zatrudnienia
wymagany do uzyskania emerytury, zwany dalej
"wymaganym okresem zatrudnienia", uwa¿a okres
wynosz¹cy 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mê¿czyzn,
liczony ³¹cznie z okresami równorzêdnymi i zali-
czalnymi do okresów zatrudnienia.W Pañskim
przypadku warunek ten jest spe³niony, gdy¿ ³¹cznie
ma Pan wiêcej ni¿ 25 lat pracy. Zgodnie z § 8a
tego rozporz¹dzenia pracownik, który wykonywa³
pracê w szczególnych warunkach, wymienione w
wykazie B dziale IV poz. 8 i 9 nabywa prawo do
emerytury, je¿eli spe³nia ³¹cznie nastêpuj¹ce wa-
runki :

1) osi¹gn¹³ wiek emerytalny: 50 lat - kobieta i 55
lat mê¿czyzna - w czasie zatrudnienia lub w ci¹gu
5 lat od ustania zatrudnienia,
2) ma wymagany okres zatrudnienia, w tym co
najmniej 20 lat przy pracach wymienionych w wy-
kazie B dziale IV poz. 8 i 9, czyli bezpoœrednio przy
przeróbce mechanicznej wêgla w zak³adach gór-
niczych lub pracê górnicz¹ w rozumieniu przepi-
sów o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich
rodzin. Jak wynika z powy¿szego owe wymagane
20 lat pracy  wykonywanej bezpoœrednio przy prze-
róbce mechanicznej wêgla równie¿ Pan posiada.
Wystarczy zliczyæ jedynie tzw. okresy pewne od  6
czerwca1972 r. do momentu kiedy zosta³ Pan szty-
garem zmianowym robót powierzchniowych, czyli
do 1 czerwca 1995 r. Domyœlamy siê, ¿e w¹tpli-
woœæ mo¿e wzbudzaæ warunek uzyskania wieku
emerytalnego w czasie zatrudnienia lub w ci¹gu 5
lat od ustania zatrudnienia. Jednak¿e przepis art.
32 ust. 1 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecz-
nych (Dz.U. nr 162, poz. 1118 ze zm.) nie wymaga
od zainteresowanego dla nabycia uprawnieñ do
emerytury na podstawie tego przepisu spe³nienia
w dacie zg³oszenia wniosku o to œwiadczenie
warunku wykonywania pracy w szczególnych wa-
runkach lub w szczególnym charakterze. (Wyrok
s¹du apelacyjnego z 1 lutego 2001 r., III AUa 1254/
00, OSA 2001/6/24).

Redakcja

ODPOWIADAMY NA LIST Z WA£BRZYCHA
Ostatnio zostaliœmy mile zaskoczeni listem od Czytelnika a¿e z Wa³brzycha. Jak siê
okazuje, mimo tego, ¿e nie mam ju¿ tam ¿adnej czynnej kopalni, a tym samym zak³a-
du przeróbczego, to problemy i w¹tpliwoœci prawne s¹ nadal. Dlatego  z wielk¹ ochot¹
przystêpujemy do ich rozwiania na ³amach „PRZERÓBKARZA”, bo podobne w¹tpliwo-
œci mog¹ mieæ równie¿ inni Czytelnicy. Oto treœæ listu, który do nas wp³yn¹³ i odpo-
wiedŸ:

WA¯NE: Powrót z OFE
do ZUS bêdzie mo¿liwy

Od 1 stycznia 2007 r. bêdzie zagwarantowa-
na ustawowa mo¿liwoœæ wyst¹pienia z OFE.
Do ZUS wróc¹ ci, którzy w 2007 roku przejd¹
na wczeœniejsz¹ emeryturê. Wymagane
bêdzie z³o¿enie do ZUS wniosku o unie-
wa¿nienie umowy w II filarze.

Jak siê dowiedzieliœmy, rz¹d ma siê wkrótce zaj¹æ
projektem ustawy przygotowanym przez Minister-
stwo Pracy i Polityki Spo³ecznej, który da mo¿liwoœæ
wyst¹pienia z otwartych funduszy emerytalnych wy-
branym osobom urodzonym w latach 1949-1968.
Obecnie nie ma takiej mo¿liwoœci zagwarantowa-
nej ustaw¹.
Projekt musi wejœæ w ¿ycie od 1 stycznia 2007 roku,
bo dotyczy osób, którym przynale¿noœæ do II filara
uniemo¿liwia od tej daty skorzystanie z wczeœniej-
szej emerytury. Resort pracy chce, aby rz¹d skiero-
wa³ go do Sejmu jako projekt pilny. Zakoñczy³y siê
ju¿  jego uzgodnienia miêdzyresortowe.
Osoby w œrednim wieku, które zapisywa³y siê w
1999 roku do OFE, podejmowa³y formalnie osta-
teczn¹ decyzjê. Oznacza to, ¿e wybra³y nowy sys-
tem emerytalny i nie mog¹ wróciæ do starego ani
korzystaæ z wczeœniejszych emerytur. O takich kon-
sekwencjach mieli informowaæ agenci prowadz¹-
cy akwizycjê do OFE. W praktyce podpisuj¹c umo-
wy z funduszem wiele osób nie wiedzia³o, ¿e zamy-
ka sobie drogê do wczeœniejszej emerytury, o któr¹
mo¿na siê ubiegaæ do koñca tego roku.
Obecnie powo³uj¹ siê na tzw. wady oœwiadczenia
woli i na tej podstawie staraj¹ siê uniewa¿niæ umo-
wê z funduszami. Argumentuj¹, ¿e nie byli œwiado-
mi, ¿e ich decyzja zamyka im drogê do œwiadcze-

PRAWO PRACY:

PREZYDENT PODPI-
SA£ NOWELIZACJÊ
KODEKSU PRACY

Wyd³u¿enie urlopu macierzyñskiego o dwa ty-
godnie oraz zwolnienie pracowników z obowi¹z-
ku odpracowania jednego z dni œwi¹tecznych,
je¿eli w tygodniu wypadaj¹ dwa œwiêta w dni
inne ni¿ niedziela.

Zak³ada podpisana w poniedzia³ek przez prezy-
denta Lecha Kaczyñskiego nowelizacja Kodeksu
pracy.
Wed³ug nowych przepisów, urlop macierzyñski
zostanie wyd³u¿ony o dwa tygodnie: urlop ma wy-
nosiæ przy pierwszym dziecku - 18 tygodni (do-
tychczas 16 tygodni), przy ka¿dym nastêpnym - 20
tygodni (dotychczas 18). W przypadku urodzenia
wiêcej ni¿ jednego dziecka podczas jednego po-
rodu urlop macierzyñski wynosiæ ma 28 tygodni
(dotychczas 26). Ponadto rodzice zastêpczy, któ-
rzy przyjêli na wychowanie dziecko do 7. roku ¿ycia,
bêd¹ mieli prawo do urlopu macierzyñskiego. W
noweli podniesiono wiek dziecka z 1 roku na 7 lat.
Przepisy dotycz¹ce urlopu macierzyñskiego maj¹
wejœæ w ¿ycie 14 dni od dnia og³oszenia.
Ponadto nowelizacja znosi obowi¹zek odpraco-
wywania jednego ze œwi¹t, je¿eli w jednym tygo-
dniu wypadaj¹ dwa dni œwi¹teczne. Obecnie -
zgodnie z Kodeksem pracy - gdy w jednym tygo-
dniu wystêpuj¹ dwa dni œwi¹t w dniach innych ni¿
wolne od pracy, wymiar czasu pracy obni¿any jest
tylko o jeden dzieñ, zaœ drugi nale¿y odpracowaæ.
W praktyce mo¿e to dotyczyæ dwóch dni w maju (1
i 3) oraz w grudniu (25 i 26).
Znowelizowany kodeks pracy przewiduje tak¿e
zmianê dotycz¹c¹ ustalania urlopu wypoczynko-
wego dla pracowników zatrudnionych przez czêœæ
miesi¹ca lub w niepe³nym wymiarze. Niepe³ny
miesi¹c pracy przy przyznawaniu urlopu bêdzie
zaokr¹glony w górê do pe³nego miesi¹ca. Przy
ustalaniu proporcjonalnego wymiaru urlopu w
przypadku zmiany miejsca pracy, niepe³ny dzieñ
urlopu zaokr¹glony zostanie w górê do pe³nego
dnia.
Przepisy dotycz¹ce dni wolnych i urlopów maj¹
wejœæ w ¿ycie 30 listopada, wiêc ju¿ w tym roku,
gdy œwiêta Bo¿ego Narodzenia wypadaj¹ w po-
niedzia³ek i wtorek, pracownicy nie bêd¹ musieli
odpracowaæ jednego z tych dni.
PAP

nia. Zdarza siê, ¿e wracaj¹ do ZUS indywidualnie
na podstawie procedury przygotowanej przez Izbê
Gospodarcz¹ Towarzystw Emerytalnych lub w po-
rozumieniu z OFE.
Przygotowany projekt przewiduje mo¿liwoœæ wy-
pisania siê z OFE. Dotyczyæ to bêdzie jednak je-
dynie tych osób, dla których uczestnictwo w fun-
duszu jest jedyn¹ przeszkod¹ do skorzystania z
wczeœniejszej emerytury. Osoby takie bêd¹ mu-
sia³y od pocz¹tku 2007 roku, oprócz wniosku o
emeryturê, z³o¿yæ te¿ do ZUS wniosek o uniewa¿-
nienie umowy o cz³onkostwo w OFE. Jeœli ZUS
uzna, ¿e przynale¿noœæ do funduszu stanowi je-
dyn¹ przeszkodê, aby uzyskaæ œwiadczenie, przy-
zna emeryturê na starych zasadach, jakby osoba
taka nigdy do OFE nie nale¿a³a. Ponadto sam
wyst¹pi do funduszu o uniewa¿nienie umowy oraz
o zwrot wp³aconych tam sk³adek. Projekt przewi-
duje, ¿e bêd¹ one wracaæ albo do administrowa-
nych przez ZUS Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecz-
nych (s¹ do niego wp³acane sk³adki na ubezpie-
czenia spo³eczne i wyp³acane œwiadczenia) albo
Funduszu Rezerwy Demograficznej (gromadzi
œrodki na wyp³atê emerytur po 2008 roku).
 Red.
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Z UWAGI NA TRAGEDIÊ W HALEMBIE PU-
BLIKUJEMY KONDOLENCJE

ŒMIERÆ ZAWSZE PRZYCHODZI
ZA WCZEŒNIE
najg³êbsze wyrazy wspó³czucia dla
bliskich ofiar tragedii w "Halem-
bie".Cala Polska jest  z  Wami. Œmieræ
zawsze przychodzi za wczeœnie...
~MaX

WARSZAWA JEST Z WAMI...
Mój tata przez grube dziesiêæ lat prze-
pracowa³ na kopalni.... Bywa³o ró¿nie.
Teraz jest na emeryturze, a dziêki nie-
mu jestem na swoich wymarzonych
studiach<3<3<3
KOCHAM CIÊ TATO!!!
~Pawe³ z Warszawy...

Z PIEK£A PROSTO DO RAJU
WYRAZY WSPÓ£CZUCIA DLA RO-
DZIN OFIAR.
CIA£A ODESZ£Y ALE DUSZE S¥ Z
WAMI.
JEST GDZIEŒ TEN DRUGI ŒWIAT I
TAM SPOTKAMY SIÊ .....
~BYDGOSZCZANKA

BÓG TAK CHCIA£
Powiedzia³ pójdŸ za mn¹ ... A oni
poszli do œwiate³ka w tunelu. Zbli-
¿aj¹ siê roraty codziennie bêdê cho-
dzi³ z moim 4 letnim braciszkiem i
mamusi¹ do koœcio³a z lampionem
(to œwiate³ko to dla was drodzy
górnicy) bêdê modli³ siê w waszej
intencji i waszych rodzin pogr¹¿o-
nych w bólu i ¿a³obie.
BÓG Z WAMI...
~PATRYŒ - LAT 8 Z NOWEJ RUDY

GÓRNIKOM Z HALEMBY
chcia³bym wykrzyczeæ ból/
ukryty g³êboko pod ziemi¹/
lecz serce otulone kirem/
milczy ¿alem bolesnym/
i tylko dusza wysy³a ku niebu/
nieme modlitwy ¿a³obne/
by w tej ostatniej podró¿y/
po¿egnaæ ich dusze/
opuszczaj¹ce ciemnoœci
przedpiekie³/
dusze czarnych bohaterów
czarnego z³ota/
naznaczone piêtnem
czarnej œmierci/
czciæ zawsze ICH bêdzie
moja pamiêæ/
bo nie zdo³a jej przykryæ
ca³un zapomnienia...
~Cezary Kolenkiewicz

Czasami z tych ró¿nych opowie
œci zdaje siê nam, ¿e praca
pod ziemi¹ nie ró¿ni siê prak-

tycznie niczym innym od tej wykony-
wanej na powierzchni. Czasami wy-
daje siê nam,
¿e o pracy pod
ziemi¹ wiemy
tyle samo co
nasi rozmów-
cy. Tragedia,
która wydarzy-
³a siê w Ha-
lembie w za-
sadniczy jed-
nak sposób
winna uzmy-
s³owiæ nam,
jak i wszyst-
kim innym za-
trudnionym na
powierzchni,
którzy choæ
pracuj¹  w
szczególnych warunkach lub w
szczególnym charakterze, podobnie
jak pracownicy zatrudnieni pod zie-
mi¹, to jednak wci¹¿ jesteœmy na po-
wierzchni. Podczas, gdy nasi koledzy
- do³owcy tylko 16 godzin na dobê w
dni robocze. Jak pokazuje ¿ycie nie
zawsze maj¹ szczêœcie wyjechaæ na
powierzchniê o w³asnych si³ach - ¿ywi
lub martwi. Byæ mo¿e ktoœ powie: -
Bez przesady. Przecie¿ kierowca  wy-
je¿d¿aj¹cy  w trasê,
te¿ nie wie, czy wró-
ci szczêœliwie. To
prawda, ale bynaj-
mniej jest wci¹¿ na
powierzchni. Dlate-
go nie bez przyczy-
ny wszystkim górni-
kom ¿yczy siê "tyle
zjazdów ile wyjaz-
dów".
Pamiêtam, jak ka¿-
dego dnia  kiedy oj-
ciec szed³ do pracy pod ziemi¹, to za-
wsze, ¿yczy³em mu "szczêœliwej
szychty". W oblicz ogromnej tragedii
jaka siê wydarzy³a w Halembie, to
¿yczenie jest wci¹¿ aktualne. Bo prze-
cie¿ pracowaæ nadal trzeba. Wiem,
¿e nie jest ³atwo siê prze³amaæ, ale
jak mówi¹ sami górnicy 'trzeba dalej
robiæ swoje". Tak te¿ mówi³ mój oj-
ciec i  szczêœliwie dopracowa³ siê za-
s³u¿onej emerytury. Wielu, którzy po-
legli na stanowisku pracy w "Halem-
bie", takiego szczêœcia niestety nie
mia³o. Wielu jednak z nich uprawnie-
nia emerytalne posiada³o, a mimo
to nadal pracowa³o. Wielu równie¿ z
nich zaledwie po dwóch dniach szko-
lenia i kilku miesiêcznej praktyce do
najniebezpieczniejszej roboty rabun-
kowej pod ziemi¹ siê zatrudnia³o.

MOIM ZDANIEM
S¹dzi siê, ¿e nie nam przeróbkarzom wypowiadaæ siê na temat zaist-
nia³ej tragedii, która wydarzy³a siê 21 listopada 2006 r. w kop. "Halem-
ba" na poziomie 1030 m pod ziemi¹. Wielu jednak z nas kiedyœ praco-
wa³o pod ziemi¹ zanim z ró¿nych przyczyñ, a najczêœciej zdrowotnych,
trafi³o do pracy w zak³adzie przeróbki mechanicznej wêgla. Wielu rów-
nie¿ z nas ma kolegów, którzy na codzieñ pracuj¹ pod ziemi¹. Przy
ró¿nych okazjach, jak to zwykle bywa, czêsto rozmawia siê "o robocie
po robocie". W tych dyskusjach, bardzo wiele s³yszymy szczegó³ów
dotycz¹cych specyfiki pracy pod ziemi¹.

Tak, wiem - wszystko dla chleba. Ale
gdzie, byli odpowiedzialni za taki stan
rzeczy, gdzie ich doœwiadczenie i wie-
dza. Dziœ maj¹ usta pe³ne m¹drych
frazesów, a niektórzy dyrdyma³ów i in-

n y c h
bzdetów.
Nikt jed-
nak nie
chce braæ
na siebie
odpowie-
dz ia lno -
œci. Warto
z a t e m
p r z y p o -
mnieæ za-
cnym mi-
n is t rom,
p r e z e -
som i dy-
rektorom,
¿e za bez-
pieczeñ-

stwo pracy odpowiadaj¹ zawsze oni,
jako w³aœciciele i pracodawcy.  Na-
wet wówczas, gdy w grê wchodz¹ si³y
natury. Nie ma zmi³uj siê, taka jest
Konstytucyjna i Kodeksowa zasada.
Za stan bezpieczeñstwa odpowiada
równie¿ pañstwo, które sprawuje
sw¹ kontrolê poprzez PIP. Wielka od-
powiedzialnoœæ ci¹¿y tak¿e na spo-
³ecznych zak³adowych inspektorach
pracy oraz zwi¹zkach zawodowych.

Dlatego jako
zwi¹zkowiec
czuje siê
wspó ³odpo-
wiedzialny za
to, co siê sta-
³o w Halem-
bie. Biorê na
siebie t¹ od-
pow iedz ia l -
noœæ, bo jako
przeróbkarz
nie chcia³em

zbyt bardzo "wym¹drzaæ siê", jako to
zwykle mawiaj¹ zwi¹zkowcy z innych
organizacji zwi¹zko-
wych w zakresie
spraw do³owych. Wy-
chodz¹c z za³o¿enia,
¿e jako przeróbkarz
nie mia³em dosta-
tecznych uprawnieñ, ani wiedzy, a¿e-
by ingerowaæ w sprawy do³owe. Te-
raz widzê, ¿e to mylne przeœwiadcze-
nie by³o b³êdem.
Tragedia w Halembie uzmys³owi³a
mi, ¿e trzeba zacz¹æ wypowiadaæ siê
nam przeróbkarzom równie¿ w spra-
wach do³owych i innych grup zawo-
dowych. Nie przejmuj¹c siê tym, ¿e
ktoœ mo¿e nam zarzuciæ, ¿e porusza-
my tematy, które nie dotycz¹ zak³a-
dów przeróbczych. Niechaj zatem

ka¿dy, kto ma coœ do powiedzenia
na temat przyczyn i okolicznoœci wy-
padku w  Halembie oraz o funkcjo-
nuj¹cych innych nieprawid³owo-
œciach w górnictwie, najpierw po-
wie o tym specjalnie do tego po-
wo³anym instytucj¹ œledczym i kon-
trolnym, a póŸniej dopiero og³asza
je w mediach. Sprawa wydaje siê
byæ rozwojowa, a wiêc nale¿y za-
chowaæ nale¿yt¹ ostro¿noœæ. Nie
mam jednak zamiaru nikogo po-
uczaæ, ka¿dy ma swój rozum.
Po ostatniej tragedii w Halembie,
pojawi³o siê bardzo  wiele dowód
œwiadcz¹cych o uto¿samianiu siê
reszty kraju z trudn¹ i niebezpieczn¹
prac¹ górnika. Lecz czy aby nie jest
tak, ¿e s³owa te s³yszymy jedynie  w
chwili kolejnego dramatu.  Bo na-
wet nie p³yn¹ one w dniu "Barbór-
kowego Œwiêta", o którym w Pol-
sce co raz mniej ludzi pamiêta.
Owa pamiêæ jest te¿ krótka w przy-
padku tych, którzy kiedyœ ulegli wy-
padkom przy pracy, bo jak mówi¹
sami poszkodowani i rodziny po tra-
gicznie zmar³ych pracownikach po-
zostawieni Oni s¹ sami sobie. I, co
gorsza - dochodzi nawet do tego,
¿e kwestionuje siê ich status po-
szkodowanych.  To bardzo przykra
rzeczywistoœæ, któr¹ nale¿y szybko
zmieniæ.
Warto jednak zadbaæ o to, aby
¿aden z nas w tej smutnej rzeczy-
wistoœci nigdy nie musia³ siê zna-
leŸæ. W tym celu wystarczy zacz¹æ
stosowaæ znacznie odwa¿niej art.
210 kodeksu pracy, tak aby nie by³o
on teori¹, a sta³ siê narzêdziem ka¿-
dego pracownika.
Zgodnie z nim w razie gdy warunki
pracy nie odpowiadaj¹ przepisom
bhp i stwarzaj¹ bezpoœrednie za-
gro¿enie dla naszego zdrowia i
¿ycia albo stwarzaj¹ takie niebez-
pieczeñstwo w stosunku do innych
osób, to mamy prawo powstrzymaæ
siê od wykonywania takiej pracy.
Je¿eli powstrzymanie siê od wyko-
nywania pracy nie usuwa tego za-
gro¿enia, to mamy prawo oddaliæ
siê z miejsca zagro¿enia, zawiada-
miaj¹c o tym niezw³ocznie prze³o-
¿onego. Za takie nasze racjonalne
postêpowanie polegaj¹ce na  po-
wstrzymaniu siê od wykonywania
pracy, a tak¿e oddalenie siê z miej-
sca zagro¿enia zachowujemy  ¿ycie
i zdrowie, a na dodatek mamy pra-
wo do wynagrodzenia.
Dlatego ten przepis nie  powinien

byæ tylko
"martw¹  teo-
ri¹", a staæ siê
praktyk¹ co-
dzienn¹. Na-
wet wtedy, gdy-

Tragedia, która wydarzy³a siê w Halembie w
zasadniczy jednak sposób winna uzmys³o-
wiæ nam, jak i wszystkim innym zatrudnio-
nym na powierzchni, którzy choæ pracuj¹  w
szczególnych warunkach lub w szczegól-
nym charakterze, podobnie jak pracownicy
zatrudnieni pod ziemi¹, to jednak wci¹¿ je-
steœmy na powierzchni. Podczas, gdy nasi
koledzy - do³owcy tylko 16 godzin na dobê w
dni robocze. Jak pokazuje ¿ycie nie zawsze
maj¹ szczêœcie wyjechaæ na powierzchniê
o w³asnych si³ach - ¿ywi lub martwi. Byæ
mo¿e ktoœ powie: - Bez przesady. Przecie¿
kierowca  wyje¿d¿aj¹cy  w trasê, te¿ nie wie,
czy wróci szczêœliwie. To prawda, ale by-
najmniej jest wci¹¿ na powierzchni.

Po ostatniej tragedii w Halembie,
pojawi³o siê bardzo  wiele dowód
œwiadcz¹cych o uto¿samianiu siê
reszty kraju z trudn¹ i niebez-
pieczn¹ prac¹ górnika. Lecz czy
aby nie jest tak, ¿e s³owa te s³yszy-
my jedynie  w chwili kolejnego dra-
matu.  Bo nawet nie p³yn¹ one w
dniu "Barbórkowego Œwiêta", o
którym w Polsce co raz mniej ludzi
pamiêta.

Czas najwy¿szy, aby ka¿dy z nas
o art. 210 k.p. zawsze pamiêta³,
bo ¿ycia i zdrowia w imiê - wy-
konu - traciæ nie warto.

by mia³o, to byæ tylko po-
wstrzymanie siê od pra-
cy na wyrost - profilaktycz-
ne. Czas najwy¿szy, aby
ka¿dy z nas o art. 210 k.p.
zawsze pamiêta³, bo
¿ycia i zdrowia w imiê -
wykonu - traciæ nie warto.

S³awomir £ukasiewicz


