
           Pamiętamy wszyscy bardzo dobrze  jak obecnie 

rządzący obiecywali, że nie ma mowy o jakimkolwiek za-

mykaniu choćby jednej kopalni, że nie ma mowy o likwido-

waniu choćby jednego miejsca pracy na Śląsku. Jak zwy-

kle okazało się że były to wyborcze mrzonki, typowe oszu-

stwa tylko po to by zyskać elektorat. Kłamstwa te wydawa-

ły się być na tyle wiarygodne, tym bardziej że przyklaski-

wały im największe centrale związkowe, na czele ze 

związkiem, który kiedyś walczył o wolność, demokrację, 

wolne soboty, 7,5 godzinny dzień pracy w górnictwie, czy 

karty górnika. Teraz już po tym ruchu związkowym pozo-

stała jedynie historia i wspomnienia. Do maksimum upoli-

tyczniony, uwikłany w interesy gospodarcze zarówno z 

rządzącymi jak i pracodawcami (wszyscy wiemy o kim mo-

wa), mianujący się jedynymi obrońcami załóg górniczych 

oraz reprezentatywną organizacją związkową (choć minęło 

już prawie pół roku od zakwestionowania przez „Jedność” 

ich reprezentatywności to nadal nie potrafią jej udowodnić 

przed sądem!). Podejmują nikomu niezrozumiałe decyzje 

na szkodę nie tylko pracowników Jastrzębskiej Spółki, ale 

na szkodę całego Śląska, doprowadzając znów do ogrom-

nego wzrostu bezrobocia, oraz zubożenia regionu Śląskie-

go, zabierając mu stałe źródło dochodu w postaci tak prze-

cież cennego „czarnego złota”. Pamiętamy dobrze, jak w 

lutym i wrześniu 2015 roku podpisując dla nas sprzedajne 

porozumienia, które żaden myślący związkowiec nie powi-

nien podpisać, zabierające naszym pracownikom znaczną 

część dochodu tłumaczyli, że robią to po to, by chronić 

nasze kopalnie przed likwidacją, bo to jedyny ratunek do-

prowadzonej do skraju upadłości Spółki. Zmarnotrawili te 

wszystkie świadczenia, o które wałczyło kilka pokoleń gór-

ników. Jednym podpisem zmarnotrawili to, o co ginęli kie-

dyś górnicy na „Wujku”! Zmarnotrawili kawał swojej historii 

powodując utratę społecznego zaufania i jakiejkolwiek wia-

rygodności! Wtedy to wmawiali Wam, wiedząc o tym że jak 

zwykle kłamią, że robią to w obronie miejsc pracy!  Szczy-

cili się tym, że teraz mają nową nić porozumienia zapomi-

nając jednocześnie dodać, że polega ona tylko na powią-

zaniach gospodarczych betonu związkowego z pracodaw-

cą i czerpanie przez niego korzyści, a nie ma nic wspólne-

go z poprawianiem bytu i warunków płacowych dla pra-

cowników! I znów wciska się nam bzdety, że wszystkie 

działania podejmowane są w obronie miejsc pracy, jedno-

cześnie likwiduje się 4500 miejsc pracy w Jastrzębskiej 

Spółce Węglowej. Aby przeprowadzić to szybko i za przy-

zwoleniem społecznym trzeba było dać ludziom osłony 

socjalne w postaci urlopów górniczych i jednorazowych 

odpraw. Nikt jednak nie wspomina, że likwidacja tych 

dwóch kopalń (Jas- Mos i Krupiński) niesie za sobą likwi-

dację około 20 tysięcy miejsc pracy w firmach współpracu-

jących. Tych ludzi nikt już nie obejmie żadną osłoną socjal-

ną, wyrzuci się ich na bruk, bez żadnych perspektyw na 

odszukanie nowej pracy. Jeżeli decyzja o zamknięciu Jas–

Mos ma swoje uzasadnienie ze względu na sczerpanie 

złoża, tak już decyzja w sprawie „Krupińskiego” jest całko-

wicie niezrozumiała i nieuzasadniona, tym bardziej mając 

na uwadze nadal czynione tam ogromne inwestycje. Dla-

czego na siłę chce się likwidować ściany, które są już eks-

ploatowane czy też chce się przerywać przygotowywania 

tych, które już za chwilę mogą zacząć być eksploatowane. 

Przypomina to trochę lata 90-te. Gdzie pod pretekstem 

wyeksploatowania złoża zamykano kopalnie, w których to 

właśnie wydrążono nowe szyby, by później za bezcen 

przejmował te kopalnie prywatny bądź zachodni inwestor 

najczęściej powiązany z frakcją rządzącą za pomocą by-

łych włodarzy świata górniczego. Dziwi  bardzo fakt, że 

komuś się tak strasznie śpieszy z finalizacją zniszczenia 

kolejnego zakładu pracy na Śląsku, kolejnej żywicielki pra-

wie 2500 śląskich rodzin. Kolejne interesy warszawki kosz-

tem śląskich rodzin!!! Pamiętajcie wszystkie dziś likwido-

wane miejsca pracy zostają zlikwidowane na zawsze!!! 

Nigdy już nie powrócą!!! A co z Waszymi dziećmi? Co 

im zostanie 500+ lub wyjazd za granicę do pracy na zmy-

waku? Nie tak to miało być!!! Znów nas oszukali, szkoda 

że tym razem z pomocą tych, którzy mają bronić Waszych 

interesów!!!! Z pomocą betonu związkowego, który teraz 

dopiero powoli przeciera oczy, ale czy nie jest już za póź-

no?  Pozostaje jeszcze jedno zasadnicze pytanie, czy 

szum jaki teraz dopiero robi beton związkowy nie jest zwy-

kłą grą pozorów, tylko po to by zatuszować kolejne ich 

szwindle! Przypomnijmy jak często byliśmy oskarżani, że 

„Jedność” dąży do sprzedaży „Krupińskiego”, dziś widać 

że to wspierany przez beton obecny rząd oraz Zarząd 

Spółki usilnie i jak najszybciej dążą do likwidacji tej kopalni 

za wszelką cenę! Jak zwykle wychodzi ich kompetencja, 

rzetelność i prawdomówność! 
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ZAWSZE DLA WAS I ZAWSZE Z WAMI !!!!   

DOŚĆ KŁAMSTWA I WYZYSKU !!!!   

Kolejne oszustwo związków — Czyli wyszło Szydło z worka  

ZWIĄZKU ZAWODOWEGO „JEDNOŚĆ” 
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  Naprawdę nie ma już czasu!!! 

Wszelkie działania zarówno betonu jak i Zarządu JSW S.A. w ostatnim czasie 

cechują się niebywałym chaosem i bałaganem. Widać, że decyzje od których 

zależy przyszłość nasza i naszych rodzin zapadają w warszawskich centralach 

inspirowane przez ludzi, którym nigdy, ani górnictwo, ani Śląsk nie leżał na 

sercu, a wszelkie dialogi central związkowych z rządzącymi są czystą fikcją i 

kończą się przeważnie zaraz po wyborach. Zdanie społeczne przestaje się 

liczyć zaraz po przeprowadzonej kampanii, Centrale związkowe potrzebne są 

tylko do jej przeprowadzenia, później da się kilka stanowisk działaczom i jest 

spokój! Szkoda tylko że po raz kolejny pseudo-związkowcy wszechmocnego 

betonu ponoć reprezentatywnych organizacji znów dali wpuścić się w maliny! 

Czy wynika to z ich niewiedzy, braku wykształcenia, czy może z chęci szybkie-

go zysku i zaistnienia na scenie politycznej. Ilu przecież obecnych polityków 

zaczynało swoje kariery w ruchach związkowych. Czy stąd właśnie nie bierze 

się ta cicha współpraca rządu ze związkami?!  Czy tak ma wyglądać ta „dobra 

zmiana”, do której przekonywali Was tak ochoczo związkowi działacze betonu 

związkowego?  Zdajemy sobie sprawę, w jakiej sytuacji jest cały sektor górnic-

twa podziemnego w Polsce. Nie oczekujemy niemożliwego – wiemy, że pie-

niędzy w budżecie państwa nie ma! Niestety pieniądze, których nie ma, są da-

lej rozdawane (dług publiczny przypadający na każdego z nas NIEZMIENNIE 

ROŚNIE). Ciągle oczekujemy, że zostaną wprowadzone rozwiązania systemo-

we tzn. zmniejszenie wszelkiego rodzaju podatków ciążących na górnic-

twie. W poczynaniach nt. Krupińskiego jest tyle chaosu, bezmyślności i 

przypadku, że do tej pory nikt nie wie jaka jest przyszłość tego   zakładu i jego 

pracowników. Nie można wprowadzać tak ważnych zmian przy takim braku 

informacji! Pracownicy, którzy poświęcili   część swojego życia i zdrowia w tej 

kopalni nie zasłużyli na takie traktowanie!  Jedno jest pewne– Rząd likwidując 

kolejne miejsca pracy wmawia wszystkim, że ratuje polskie górnictwo! Decyzja 

o przekazaniu do SRK prawdopodobnie nie jest decyzją Zarządu JSW S.A. 

tylko decyzją RZĄDU POLSKIEGO – stąd tak duży chaos i dezinformacja ze 

strony JSW – oni sami nie byli na to przygotowani!!! Wszyscy grzecznie wypeł-

niają rozkazy Ministerstwa Energii i realizują narzucaną im politykę!!! 

 ZNÓW NIESTETY SPRAWDZA SIĘ TO, PRZED CZYM JEDNOŚĆ WAS 

PRZESTRZEGAŁA!!!  

Dlatego też apelujemy do wszystkich pracowników Jastrzębskiej Spółki Wę-

glowej!!!! Miejcie odwagę dać nam mandat zaufania w walce o Wasze prawa, 

w walce o miejsca pracy dla Was i Waszych dzieci!!! Przestańcie wspierać 

sprzedajny beton związkowy, który bazuje tylko na swojej historii zapominając 

jednocześnie, że tej historii by nie było gdyby nie Wy górnicy! Wciąż wciskają 

Wam bzdety o sytuacji w górnictwie, wciąż mamią Was dobrymi zmianami po-

litycznymi, które są tylko fikcją wyborczą nigdy nierealizowaną, odwracają Wa-

szą uwagę od naprawdę istotnych wydarzeń w Spółce rozpisując się na temat 

„Jedności”, która jako jedyna ma szansę jeszcze skutecznie przeszkodzić im w 

samowolce polityki finansowej w Spółce! Pamiętajcie, dzięki naszym działa-

niom nie ma jeszcze wprowadzonego nowego ZUZP, który tak ochoczo chcia-

ła wprowadzić Solidarność wraz z innymi związkami. Jeżeli pozwolimy im 

współuczestniczyć w podejmowaniu najważniejszych decyzji w Spółce, to w 

najbliższym czasie ta sama sytuacja co Jas-Mos i Krupiński dosięgnie pozo-

stałe zakłady JSW, także Twoją Kopalnię! Wtedy jednak nie będzie już gwa-

rancji zatrudnienia ani kolejnych zakładów, na które by nas przeniesiono. 

  

PORA SIĘ OBUDZIĆ I STANĄĆ DO WALKI RAZEM Z JEDNOŚCIĄ!  

Kontakt z nami 

BUDRYK 32 239 5378 

PNIÓWEK 32 756 2151 

ZOFIÓWKA 32 756 5978 

KRUPIŃSKI 32 756 6507 

KNURÓW 32 718 5648 

SZCZYGŁOWICE 32 717 6324 

Powrót do przeszłości 

Wszystkich bulwersuje zmiana  do-

stawcy bonów żywieniowych za   

posiłki profilaktyczne. Zastanawia-

jącym jest fakt, że beton związkowy 

w tej sprawie jakoś dziwnie milczy. 

Niedługo pewnie się dowiemy, że z 

ostatnimi przetargami na bony też 

mieli coś wspólnego. Dlaczego na-

dal nie można realizować bonów 

we większych hipermarketach? 

Wspieramy rodzimą produkcję czy  

może małe sklepy związkowe? Dla-

czego pracownik nie ma prawa wy-

boru gdzie może zrobić zakupy? 

Czy nie powinna to być prywatna i 

indywidualna decyzja każdego z 

Was? Większość z Was pewnie 

pamięta jeszcze sklepy związkowe, 

które miały wyłączność na realiza-

cję bonów! Czyżby to kolejny  po-

wrót do przeszłości? Pewnie niektó-

rym związkowcom kasa z Zakłado-

wego Funduszu Świadczeń Socjal-

nych już nie wystarcza! Fakt, prze-

cież pomoce szkolne wypłacane są 

z ZFŚS, dlatego jest mniej do po-

działu za imprezy! Nikogo nie dziwi, 

że firma mająca 30 tyś kapitału za-

kładowego podpisuje kontrakt warty 

prawie 5,5 mln miesięcznie? Dla-

czego nagle zostają zmienione kry-

teria przetargu tak, by tylko ta jedna 

spółka mogła do niego przystąpić! 

Znów interes załogi spychany jest 

na dalszy plan, a może raczej wca-

le nie jest brany pod uwagę!  


