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Oświadczenie Prezydium Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej
NSZZ §glirlarn*ść GRUPY FAMUR w sprawie sytuacji kopalń węgla

kamiennego na Górnym Sląsku.

Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna NSZZ Solidarność Grupy FAMUR solidaryzuje się z
walczącymi o miejsca pracy i godne źycie górnikami kopalń węgla kamiennego.

Likwidacyjne poczynaniarządzącej koalicji PO-PSL nie mogą być akceptowane. Po zlikwidowaniu
przemysłu stoczniowego będącego do niedawna naszą chlubą wygląda nato, że przyszła kolej na

górnictwo węglowe, ktore przez wiele lat było kołem napędowym polskiej gospodarki.

Bez własnych paliw energetycznych nie będzie bezpieczeństwa enęrgętycznego kraju. Tym
bardziej, że w powijakach są prace poszukiwawczę gazu łupkowego azy tęz koncepcja energetyki
jądrowej. Nie ma tez kompleksowych regulacji prawnych dotyczących odnawialnych źródeł
energii.

{iiir*ił,:łtł,c węg!*ir,ł: nn!eź1, rozlt,i.jać, a nie likwidować.

To tysiące miejsc pracy bezpośrednio w kopalniach, atakżę dziesiątki tysięcy miejsc pracy w
przemyśle maszyn i urządzen górniczych, transporcie i wszę|kich usługach, To takźe

wielomiliardowe dochody budzętu państwa i samorządów lokalnych pochodzące z rozdmuchanego
do granic wytrzymałości systemu fiskalnego państwa.

Potępiamy arogancję i pogardę rządzących zjaką traktują górników i ich cięzką, niebezpieczną
pracę. To właśnie rządząca koalicja PO-PSL ten los górnikom węglowym zgotowała,

Przez 8 lat eksperymentowano ,,na węglu" obsadzaj ąc zarządy i Rady Nadzorcze spółek
węglowych ,,przyjaciółmi królika". Mnozono koszty zarządzania. Zatrudniano śmieszne firmy
doradcze mnożąc koszty pozaprodukcyjne na nikomu niepotrzebne analizy, prezentacje, opinie i
Bóg wie co jeszcze!

ł,opxła górnilła łlla tgr;łłticzoną pojemność, Więcej już nie da się n:ł nią *:ł*rti,:l {,*pata ta

łilłr .!eszcze f rzoxł:k, ktńrv r*o;!* znaleźć inne niż w lopacie zastosowanił.

Górnicy kopalń węgla kamiennego, jesteśmy z Wami ! Będziemy wspierać Was i Wasze
rodziny w heroicznej walce o godnośćo o miejsca pracy i szanse na przyzwoite życie w wolnej
Pol§ce."
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Nasze oświadczenie podsumujmy parafraząznanego wiersza,,Kiedy ptzyszli..." Martina
Niemóllera, który napisał w obozie w Dachau w 1942 roku.

" §t ł ł r{ p zł.ł ł l łl ia l i s t a c Złę ia w c ó w, lłł i lc zł ł e nł.

N ie §łyłe lłt s łłl c zn i aw c e m"

ft i łtl1; zwu ln ie l i c lł e wi ltów, mi lczułem.

Ni e b"vłenę c k eyni kiew.

Kitł{_1; zwu l n i a l i gó rn ików, m i { ą,głem"

Nił byłeln górnikiew.

ł{ił:d.y {łaxtsił i 7wirslhowców, n ie prołestownłem,

ł{ i ł h"lłłł xe vu i c7 zk rl wc ł n ł.

§ił-ł§p rłułlłłiłłi nłnte, nie łlyłc już ltikogc, kto mógłby aaprotestować"

PREZYDIUM MKK NSZZ Solidarność Grupa FAMUR: Roman Majewski - FAMUR;
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