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Oczekujemy na polepszenie warunków pracy tj. zmniejszenie temperatury w wyrobiskach,
lepszej jakości sprzętu i mądrego zarządzania – mówią R yszard P łaza
i K rzysztof K ozubowski , liderzy ZZGwP w kopalni Knurów-Szczygłowice

Tak oceniają górnicy efekty
połączenia kopalń
Knurów i Szczygłowice
Ryszard Płaza:
Na razie trudno mówić o efektach. Zarząd
Kompanii Węglowej
twierdził, że analizy
ekonomiczne udowadniają celowość takiej
operacji. Teraz jest tak,
że rzeczywistość przeczy analizom ekonomicznym. Po połączeniu
nie staliśmy się tygrysem górnictwa.
Krzysztof Kozubowski: Obawialiśmy
się wielkich roszad personalnych. Śmiem
stwierdzić, że po części nasze obawy sprawdziły się. Na szczęście nie przerzuca się ludzi
z ruchu Szczygłowice do ruchu Knurów i na
odwrót. Górnicy bardzo obawiali się tego.
Niestety, często słyszę, że może zacząć się
przerzucanie.

Ryszard Płaza: Oczekiwałem, że
w ślad za decyzją o połączeniu pójdą pieniądze na niezbędne zakupy i inwestycje, dzięki
którym połączone kopalnie zaczną osiągać
dobre wyniki. Wierzyłem, że zarząd KW
udowodni nam, związkowcom, jak bardzo
nie mieliśmy racji, kiedy protestowaliśmy
przeciwko tej decyzji.
Krzysztof Kozubowski: Szkoda, że
zarząd nie chce skorzystać z wyśmienitej
okazji, żeby udowodnić nam, jak bardzo
myliliśmy się. Rok 2010 potwierdza naszą
rację, a nie rację zarządu. Piłka jest po ich
stronie. Nie byliśmy w stanie powstrzymać
łączenia, bo nie liczono się z nami. Wywalczyliśmy zapewnienia, które miały poprawić
warunki pracy. Niestety, efektów nie widać.
Jak pracowaliśmy złym sprzętem, tak pracujemy. Statystyki mówią, że jest dobrze.

Pracownicy Szczygłowic i Knurowa o połączeniu kopalń

Adam G utowski : Dla
mnie i mojego oddziału po
połączeniu nic się nie zmieniło. Tak samo chodzę do
pracy, muszę rozwiązywać
te same problemy. Zaczynamy zbroić nową ścianę
i praca mnie całkowicie
pochłania. Nie wiem, jak
wygląda sytuacja w innych oddziałach, bo nawet nie ma czasu na pogawędki.

wierzyć, że w każdej kopalni inaczej się pracuje.
Przed połączeniem obawialiśmy się, że wysiłek
wydobywczy nie będzie
równo rozłożony między
nas i Szczygłowice. Obawiam się, że mieliśmy rację. Myślę, że dużo czasu
upłynie, zanim my i Szczygłowice staniemy się
jedną kopalnią.

Walerian Piksa: Jakieś
wielkiej różnicy nie odczułem. Co najbardziej nam
doskwiera? Chyba ciągły
brak ludzi. Za każdym
razem, jak słyszę, że były
przyjęcia, to zastanawiam,
się, gdzie ci ludzie tracą
się. Ciężko jest pracować,
kiedy nie wiadomo, czy poradzimy zadaniom.

A rkadiusz S zumal :
Najbardziej obawiałem
się przemieszania załóg.
Na razie tego nie ma. Nie
spodziewałem się czegoś
lepszego po połączeniu
i miałem rację. Jestem
elektromonterem i komuś
może się zdawać, że co za
problem raz pracować tu, raz tam. Otóż jest to
problem. Każda kopalnia ma swoje rozwiązania
i jak człowiek znajdzie się w nowym otoczeniu,
to najpierw musi się wszystkiego nauczyć.

G rzegorz B ulanda :
Był taki moment, że górnicy byli przenoszeni do
pracy ze Szczygłowic do
Knurowa. Mam nadzieję,
że po negatywnych reakcjach, ten mechanizm nie
będzie więcej stosowany.
Największym problemem
dla mnie jest brak ludzi. Teraz, na zmianę, zjeżdżamy we dwóch do przewozów. A powinno być
nas trzech. To nie jest odosobniony przypadek,
że brakuje jednej trzeciej obłożenia.
Andrzej Bylak: Mam nadzieję, że nie będziemy przemieszczani z Knurowa do Szczygłowic.
Dla laika to może żaden problem, ale proszę mi

Wojciech Michnowski:
Szczygłowice lepiej płaciły
i to nadal istnieje. W ciągu
trzech lat płace mają być
zrównane. Nie ma co ukrywać, takie zróżnicowanie
płac ludzi denerwuje. Jesteśmy także zdziwieni, że
nikt nam nie przedstawia
sensownego uzasadnienia dla utrzymywania
różnic płacowych przez trzy lata. Moim zdaniem cała operacja połączenia mogła być lepiej
przygotowana.
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Zapraszam autorów tych danych, żeby na
miejscu przekonali się, jak jest dobrze.
Ryszard Płaza: Przed kopalnią Knurów nie ma dobrego parkingu. Szkoda, że
nikt nie zechciał zrobić choćby drobnego
gestu, żeby ułatwić górnikom życie.
Krzysztof Ko zubowski : Przed
Szczygłowicami straż
miejska ma żyłę złota.
Kasują za nieprawidłowe parkowanie,
a górnicy klną i płacą.
Przewozy pracowników zlikwidowano,
górnicy przyjeżdżają swoimi samochodami
i nie mają gdzie parkować.
Ryszard Płaza: Knurowska łaźnia
jest w fatalnym stanie. To skandal, że przez
rekl a m a

lata nic nie zostało zrobione, żeby przestała
straszyć. Takie warunki urągają godności.
Krzysztof Kozubowski: Z tej krótkiej wyliczanki wynika, jak bardzo zarząd
nie wykorzystuje szansy, żeby udowodnić
związkom zawodowym, że nie miały racji sprzeciwiając się połączeniu Knurowa
i Szczygłowic.
Ryszard Płaza: Dla mnie jest to tym
bardziej dziwne, że chce się stworzyć kopalnie zespolone w miejsce centrów wydobywczych. Nie wiem jak zarząd chce przekonać górników do idei stworzenia czterech
kopalni w całej KW, skoro łączenia dwóch
kopalń nie potrafi przeprowadzić w sposób
przyjazny dla załóg.
Krzysztof Kozubowski: Wątpię, żeby
plany zarządu porwały ludzi. Jeżeli już, to
na strzępy porwą.

