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Co będzie ze Śląskiem?
– Przyszłość kopalni po wyeksploatowaniu obu ścian jest obecnie przedmiotem
rozmów ze stroną społeczną. Nie ma żadnych
decyzji finalnych – poinformował Wojciech
Jaros, rzecznik KHW.
Losy ruchu Śląsk ważą się od dłuższego
czasu. Zgodnie z wnioskami zespołu audytorskiego ten ruch należałoby przekazać
do SRK. Związkowcy chcieliby, aby można
było sczerpać nie tylko dwie uruchomione
ściany, ale wszystkie udostępnione złoża.
Sytuację komplikuje bardzo duża skala zagrożeń naturalnych. Sama profilaktyka byłaby bardzo droga w porównaniu z innymi
kopalniami.
Miesiąc temu zarząd KHW przedstawił
analizy przemawiające za przekazaniem ruchu
Śląsk do SRK.
Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski powiedział na jednej z konferencji
prasowych, że na wniosek strony społecznej
zostanie dokończona eksploatacja w dwóch
przygotowanych ścianach. Po jej zakończeniu Śląsk najprawdopodobniej miałby trafić
do SRK.
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Po kilkunastu dniach okazało się,
że uczestnicy tych samych spotkań różnie
rozumieją używane słowa i pojęcia, które się
za nimi kryją. Zdaniem związkowców ze strony zarządu padło zapewnienie o tym, że Śląsk
wyfedruje wszystko, co jest udostępnione,
czyli także złoża, w których dopiero trzeba
uruchomić ściany. Mimo różnic w rozumieniu
znaczenia tych samych słów rozmowy będą
kontynuowane.
Plan naprawczy zatrudniającego ponad
13 tys. pracowników KHW zakłada, że w restrukturyzacji firmy wezmą udział trzej inwestorzy. Towarzystwo Finansowe Silesia wyłoży
200 mln złotych, 350 mln złotych zainwestuje
Enea, a 150 mln złotych Węglokoks. Spółka
będzie opierać się na kopalniach Murcki-Staszic i Mysłowice-Wesoła.
Gdyby doszło do przekazania do SRK ruchu Śląsk, załoga miałaby zagwarantowaną
pracę w innych kopalniach, a chętni z odpowiednimi uprawnieniami mogliby skorzystać
z dobrowolnych osłon socjalnych.
KHW udostępniło dane, z których wynika, że w tym roku strata ruchu Śląsk wyniesie ok. 90 mln złotych. W XXI wieku zakład
przyniósł ponad pół miliarda złotych strat.
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