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Spojrzenie z dystansu, z perspektywy czasu
Spojrzenie na górnictwo z dystansu - po strajkach w Kompanii Węglowej S.A. oraz
Jastrzębskiej Spółce węglowej S.A. – rodzi mieszane uczucia wobec roli niektórych aktorów
w tych tragicznych wydarzeniach
Stawianie warunków górnikom, odwlekanie złożenia dymisji, której nieuzasadniona zwłoka
zwiększyła straty o około 0.5 mld zł –itd., itp. Szybko rozprzestrzeniał się protest braci
górniczej. Rodziny górników przeżywały dramat widma zbliżającej się katastrofy
Tej tragicznej komedii, przerzucenia odpowiedzialności za zapaść górnictwa na górników
przyglądali się akcjonariusze w tym Skarb Państwa Polskiego.
To bezczelna bzdura, że kryzys w górnictwie nastąpił nagle, że winny jest import węgla z Rosji i
jego niska cena oraz z innych krajów.
Wszystkie kraje orientowały się w aktualnych zagrożeniach. Kompletną ignorancję
zbliżającego się ogólnoświatowego kryzysu wykazywały w Polsce Rząd, Sejm i Senat, czyli
polskie elity rządzące i administracja państwowa i gospodarcza która zobowiązana jest do
stałego monitoringu rynków światowych oraz bieżącej ich analizy.
Jak się później okazało wiedzę tą posiadali członkowie obecnego stowarzyszenia Nasz
Wspólny Śląski Dom z siedzibą w Rybniku.
W lipcu 2010 r. zwrócili się do Parlamentu Europejskiego z zapytaniem o los górnictwa w
obliczu szybko zbliżającego się kryzysu. Otrzymali kompletną informację wraz z projektem
rozporządzenia Rady Uniii Europejskiej w sprawie pomocy państwa ułatwiającej zamykanie
niekonkurencyjnych kopalń zaakceptowanej już w miesiącu lutym 2010 r. przez Komisję
Europejską o numerze 2010/0220(NLE) uwzględniający Traktat o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej.
Zgodnie z art.107 ust. 3 lit. e UE przekazała projekt aktu ustawodawczego parlamentom
krajowym. Obowiązujące dotychczas rozporządzenie węglowe o nr. 1407/2002 z dnia 23
lipca 2002 r. wygasło z dniem 31 grudnia 2010 r.
W sierpniu 2010 r. skierowaliśmy pismo do Marszałka Sejmu Pana Schetyny i Marszałka
Senatu Pana Borusewicza z pytanie „W przypadku braku reakcji parlamentów na projekt
zarządzenia prosimy o odpowiedź na pytanie
jakie prawo będzie stosować państwo polskie w stosunku do niekonkurencyjnych
kopalń?.
Prosimy o szczegółową odpowiedź uwzględniającą wszystkie aspekty powziętych
decyzji (gospodarcze, finansowe, społeczne, regionalne i inne).
Obie izby nie zajęły w tej sprawie stanowiska
Nie dojść na tym, zarząd JSW SA wraz z ministrem skarbu, radą nadzorczą przy pomocy
wybitnych specjalistów i firm consultingowych zakpił sobie z nas 6 lipca 2011 r. gdy JSW SA
weszła na giełdę papierów wartościowych.
Jaka jest wartość owych akcji. Za chwilę osiągnie dno, czyli w jak piosence … mniej niż zero
Pierwszym sławnym Polakiem który likwidował kryzys w latach dwudziestych ubiegłego
wieku był Władysław Dominik Grabski między innymi zwiększając godziny pracy, nawet o
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kilka godzin – za tą samą płacę ( treści protestów można zobaczyć na plakatach w dziełach
profesora Kazimierza Popiołka )
Minęło tyle lat a metody te same

Zanim rozpoczniemy kolejną restrukturyzację górnictwa oceńmy
zarządy wszystkich spółek górniczych i ich rady nadzorcze oraz
wszystkich urzędników szczebla centralnego których palce odciśnięte są
na istotnych dla tej branży dokumentach Ocenę należy dokonać na
podstawie dokumentów, szczególnie, zwiększających koszty wydobycia
węgla jak i dokonać weryfikacji dokumentów dokonanych inwestycji
skutkujących zabezpieczeniem bezpieczeństwa funkcjonowania
przedsiębiorstwa obecnie i w przyszłości.
Ocena musi być dokonana:
1. Przez rzetelnego i uczciwego prokuratora
2. Przez niezawisły zespół sędziowski
3. Nad dynamiczną kontrolą do powyższych zespołów powołać
uczciwych obywateli mających prawo przeglądnięcia każdego
dokumentu w tym członków naszego Stowarzyszenia
4. Warunek. Prokuratorzy i sędziowie nie mogą być mieszkańcami
woj. śląskiego, dolnośląskiego, mazowsza i małoposki
Polecamy .
-http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/3779469,halo-polsko-wcale-niedoplacacie-do-gornikow-takie-sa-fakty-restrukturyzacjagornictwa,id,t.html?cookie=1
- http://www.orange.pl/kid,4002321508,id,4003284667,title,speedtest,helparticle.html
- http://jurekw.salon24.pl/626311,prawda-o-kompanii-weglowe j
A szczególnie
http://static.epnp.pl/public/images_repository/pliki_uczelni/0093/spis_tresci/gornicy_wykl
uczeni_spis_tresci.pdf
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