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Życzenia 
na ostatnią 
chwilę 

Ostatni rok dla naszego zakładu pracy był jak jazda 
na kolejce górskiej. Cieszymy się, że w końcu 
2017 rok za moment przejdzie do historii, tym 
bardziej, że zakończy się w niezłym stylu. O tym, 
że nie jest dobrze wiedzieliśmy wszyscy. Jednak 
NSZZ Solidarność, jako jedyny związek 
w tak dużym stopniu przyczynił się, po raz kolejny, 
do znalezienia rozwiązania w kryzysie, w jakim 
znalazło się PG SILESIA. Na początku roku 2017 
właściciel kopalni zastanawiał się, czy sprzedać 
zakład, czy jedynie wygasić go na 2 lata. Jak 
mogliśmy się zachować jako związek? Mogliśmy 
postawić sprawę na ostrzu  noża, albo poszukać 
konstruktywnych rozwiązań. Dziś po, dziesiątkach 
spotkań, setkach rozmów telefonicznych i wielu 
nieprzespanych nocach zakład jest w zgoła 
innej sytuacji. I tu należy wskazać, komu należą 
się największe podziękowania. Otóż, Wam – 
członkom NSZZ Solidarność przy PG SILESIA. 

Podziękowania należą się za zaufanie, jakie 
mieliście do naszych inicjatyw, stalowe nerwy, 
kiedy sytuacja była niepewna i za zwyczajną 
ludzką solidarność. 

Dlatego też jest nam niezmiernie miło 
poinformować Was, że z inicjatywy NSZZ 
Solidarność przy PG SILESIA które złożyło 
wniosek do Pracodawcy o podjęcie renegocjacji 
w sprawie  Pakietu Oszczędnościowego,  wzrostu 
wynagrodzeń oraz systemu czasu pracy na dzień 
dzisiejszy ustalono:
1. W dniu 21 grudnia 2017 roku będzie wypłacona  
nagroda w kwocie 700 zł brutto dla każdego 
pracownika. 
2. Pracownicy, którzy zostali zatrudnieni w roku 
2017, lub zatrudnią się roku 2018 otrzymają 
Nagrodę Barbórkową oraz Ekwiwalent za Deputat 
Węglowy proporcjonalnie do okresu zatrudnienia.

3. Dodatek aparatowy dla ratowników w 
wysokości 22 zł do dniówki.
4. Do stażu pracy w PG SILESIA dolicza się staż 
pracy w MSE. 

NSZZ Solidarność przy PG SILESIA ma na stole 
negocjacyjnym wiele obszarów dotyczących 
pracowników, o których chcemy rozmawiać, 
a przede wszystkim mamy rozwiązania. Nie 
zasypujemy gruszek w popiele.  Naszymi 
podstawowymi postulatami są zmiany w 
systemie czasu pracy dotyczące siódmego dnia 
tygodnia, czyli Niedzieli oraz zmiany w systemie 
wynagrodzenia. Dalsze rozmowy zostaną 
rozpoczęte niezwłocznie po Nowym Roku. A póki, 
co przyjmijcie najlepsze życzenia z okazji Świąt 
Bożego Narodzenia i Nowego Roku! 

Dariusz Dudek  
Grzegorz Babij 

Święta powinny być czasem wyciszenia, zwolnienia 
w codziennym pędzie życia. Powinny, ale dla NSZZ 

Solidarność przy PG SILESIA nie są. I dobrze! 
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NOWE WŁADZE ZWIĄZKU

Nie będę udawać, że problemu smogu nie 
ma. Niestety zimą jest to dość częste 
zjawisko, które nie dość, że widać, to na 
dodatek czuć. Pyły zawieszone, które w 

wyniku reakcji spalania dostają się do atmosfery i 
niewątpliwie są szkodliwe dla naszego zdrowia i od 
listopada do końca marca uprzykrzają nam życie. 
Jednak obserwując zwłaszcza doniesienia medialne 
można wywnioskować, że smog zaatakował świat, 
a zwłaszcza jeden z krajów Unii Europejskiej w tym 
roku i jeśli ten kraj zaraz tego problemu nie rozwiąże 
to będzie obcięcie dotacji, kary, ekskomunika, a 
najpewniej apokalipsa. 

Świadomość określa byt 

Oczywiście smog był jest i będzie. Skąd zatem ta 
histeria? Bo jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to 
najpewniej chodzi o pieniądze. Duże pieniądze. 
Z ekologami nie mam zamiaru się spierać, bo w 
zasadzie nie ma o co. Twierdzą, że smog przekroczył 
wszelkie normy i zagraża naszemu życiu. Twierdzą 
tak na podstawie badań pochodzących z czujników 
montowanych obecnie wszędzie. Ale czy to jest tak, 
że wcześniej było lepiej? Nie. Kampania medialna 
i montaż czujników spowodował nieco większą 

świadomość społeczną na temat czystości powietrza. 
A w myśl marksistowskiej zasady, że świadomość 
określa byt, niestety spowodował także histerię. Nie 
możemy porównać jakości wdychanego powietrza 
sprzed 10, 20, 50 lat, ponieważ nikt takich badań 
tu nie wykonywał. A, że lata temu nie było lepiej, 
a wręcz przeciwnie jestem niemal pewien, bo 20 
lat temu katalizator w samochodzie był luksusem, 
a umowa z firmą wywożącą odpady rzadkością. 
Plastikowe butelki, kartony i opony trafiały do 
pieców nie na wysypisko śmieci. Więc czy mogło 
być lepiej? Tego jednoznacznie nie rozstrzygniemy, 
bo badanie jakości powietrza musi odbywać się stale 
i dopiero porównując dane okresy w kolejnych latach 
będziemy mogli stwierdzić, jak jest. Wiemy za to, że 
dobrze nie jest i warto coś z tym zrobić. 

Nie dajmy się zwariować 

Zieloni wiedzą już, kto jest winien. Oczywiście 
węgiel. I oczywiście jedyną możliwą drogą do 
czystego powietrza jest rezygnacja z wykorzystania 
tego surowca. Dla ekologa to logiczny wniosek. 
Niestety ekonomia takiej logiki nie wytrzyma. Z 
jednej strony inne źródła są mało wydajne, bo ani 
u nas dobrze nie wieje, ani nie chce cały rok słońce 

świecić, a tamy na rzekach też jakieś takie liche. 
Z drugiej nie stać nas na import drogich surowców, 
takich jak gaz. Dlatego nie planujmy zupełnej 
dekarbonizacji Polski. Co zatem możemy zrobić? Po 
pierwsze nie dajmy się zwariować, nie popadajmy 
w histerię, ale zadbajmy o nasze zdrowie i zdrowie 
przyszłych pokoleń. Czy to można pogodzić? 

Złoty środek 

I tu konieczne jest poszukiwanie złotego środka. 
Gdzie? Gdzieś pomiędzy ekologią i ekonomią. 
Węgiel, jako surowiec zwyczajnie nam się opłaca. 
Nie oznacza to, że musimy godzić się na kiepskie 
powietrze. Rozwiązań problemu jest wiele. Wymiany 
pieców na wydajniejsze. Budowa i rozbudowa sieci 
ciepłowniczych. Odpowiednie filtry montowane na 
kominach przemysłowych. Edukacja ekologiczna 
na temat spalania śmieci. Dobrych pomysłów, 
które nie szkodzą przemysłowi wydobywczemu 
w Polsce, czy też w ogóle przemysłowi jest wiele, 
wymagają jednak chłodnego podejścia do tematu i 
nakładów finansowych. Na pewno środki wydawane 
na ewentualne kary unijne nie przybliżają nas do 
realizacji tych pomysłów. 
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SKĄD SIę BIERZE SMOG?  
Od początku okresu grzewczego wszędzie spotkać można smog. W telewizji smog. W radiu smog. W gazetach i na

 portalach smog. Niestety smog można spotkać także w rzeczywistości niewirtualnej… 

JeDNym 
tchem 
cZyli, co NoweGo 
w NSZZ SoliDarNoŚć 
PrZy PG SileSia 

Współorganizacja Turnieju Piłki Nożnej.

Współorganizacja Zawodów Wędkarskich.

Organizacja wyborów do władz związku na 
Kadencję 2018-2022.

Współorganizacja Babskiego Combru.

Organizacja Karczmy Piwnej.

Przygotowanie Upominków Świątecznych dla 
członków NSZZ Solidarność.

Przygotowanie przez członków Solidarności 
tradycyjnej Szopki Bożonarodzeniowej na 
Cechowni.

Interwencja u pracodawcy w sprawie 
wyrównania Deputatu Węglowego dla 
Pracowników oraz wypłaty świadczenia dla 
emerytów.

Interwencja u pracodawcy w sprawie 
podniesienia wartości talonów żywnościowych.

Wystąpienie do pracodawcy o przywrócenie 
Talonów Towarowych z okazji Dnia Górnika.

Inicjacja negocjacji w sprawie zawieszenia 
lub całkowitej rezygnacji z Pakietu 
Oszczędnościowego.

Wystąpienie o remont magazynu głównego- 
okna i drzwi wymieniono, malowanie I kwartał 
2018.

Wystąpienie o refundacje szczepionek przeciw 
grypie dla pracowników na placu materiałowym.

Wystąpienie o sprowadzenie plecaków 
narzędziowych z dopuszczeniem na dół dla 
miernictwa.

Załatwienie dystrybutora wody mineralnej dla 
pracowników maszyny wyciągowej na szybie 
nr 3.

Wystąpienie o postawienie wiaty rowerowej 
obok Bramy Głównej Kopalni.

Wybory na kadencję 2018-2022XVIII KARCZMA 
PIWNA 2017

Już po raz XVIII spotkaliśmy się na tradycyjnej Karczmie Piwnej. Odwiedzili nas zacni 
goście. Piwo podano w odpowiedniej temperaturze. Golonko było dogotowane, a humory 

dopisały bez wyjątku. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i już odliczamy 
czas do następnej Karczmy Piwnej!  W skład Komisji Zakładowej 

weszli: Dariusz Dudek – 
przewodniczący, Grzegorz 
Babij – z-ca przewodniczącego, 
Zdzisław Pyka -  z-ca 
przewodniczącego, Mateusz 
Kozik – członek Prezydium,  
Krzysztof Kwaśny- członek 
Prezydium, a także Kazimierz 
Grajcarek, Adam Byrdy, 
Ireneusz Balcarek, Dariusz 
Gąsior, Łukasz Janusz, Damian 
Kluka, Przemysław Kudzia, 
Rafał Pustelnik, Sławomir  
Wawrzyczek, Michał Pyjas, 
Patryk Iwaniec, Stanisław 
Staszczyk, Łukasz Antonik, 
Tomasz Bogacki, Jacek 
Kumorek, Mateusz Stanoch 
i Daniel Rożeń. W skład 
Komisji Rewizyjnej 
weszli: Paweł Furczyk – 
przewodniczący, Stanisława 
Donocik, Stanisław Okruta, 
Krzysztof Teliga oraz Tomasz 
Jarosiewicz.
 

24 listopada odbyły się kolejne wybory do władz naszego Związku. Delegaci wybrali zarówno Przewodniczącego, 
jak i Komisję Zakładową NSZZ Solidarność PG SILESIA

od lewej: Kzimierz Grajcarek, Jan chrząszcz - wicewojewoda, 
Grzegorz Puda Poseł rP  

Stara Strzecha w komplecie 

Koledzy z Białoruskiego Związku Zawodowego Darek Dudek uroczyście rozpoczyna Karczmę



Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
życzę Wam i Waszym rodzinom 

wszystkiego, co najlepsze.

Stanisław Szwed 
Wiceminister Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej 
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