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Pod koniec sierpnia br. pojawi-

ła się informacja o wypowiedze-

niu przez spółkę Enea Wytwarza-

nie Sp. z o.o. (spółka zależna od 

Enea S.A.), długoterminowej 

umowy na dostawy węgla, za-

wartej ze spółką Lubelski Węgiel 

Bogdanka S.A. Poru-

szenie tą informacją 

było jak najbardziej 

uzasadnione, gdyż 

Enea była odbiorcą 

około 40% wydoby-

wanego przez łęczyń-

ską kopalnię węgla. 

Jak łatwo się domy-

ślić, na takie donie-

sienia natychmiast 

zareagowały notowa-

nia giełdowe i akcje 

Bogdanki straciły na 

wartości około 29%. 

Na rynku od razu 

pojawiły się spekulacje o możli-

wej manipulacji kursem akcji 

Bogdanki. Stowarzyszenie Inwe-

storów Indywidualnych zwróciło 

się w tej sprawie do Komisji Nad-

zoru Finansowego. 

– Nie jest to manipulacja ak-

cjami, o której mowa w ustawie  

o obrocie instrumentami finanso-

wymi. W szczególności zgodnie  

z ustawą manipulacja informacją 

to rozpowszechnianie informacji 

fałszywych i nierzetelnych – wy-

jaśnia Łukasz Dajnowicz, rzecz-

nik KNF. 

Zarzuty odpiera także Krzysz-

tof Zamasz, prezes Enei. – Dzia-

łamy transparentnie i zgodnie  

z prawem. Wezwanie i wypowie-

dzenie umowy to dwa różne zda-

rzenia, które wynikały z rekomen-

dacji różnych zespołów pracują-

cych w ramach Enei – zapewnia 

Zamasz. 

Jednak nie sposób oprzeć się 

wrażeniu, że działania Enei są 

dokładnie zaplanowane i konse-

kwentnie realizowane. Enea, wy-

powiadając umowę z Bogdanką 

nie tylko zachwiała kursem wę-

glowej spółki, ale też postawiła 

pod ścianą jej akcjonariuszy. 

Otwarte fundusze emerytalne, 

które są głównymi właścicielami 

Bogdanki, mają bowiem dwa wyj-

ścia: albo zgodzą się sprzedać 

udziały w węglowej firmie po dzi-

siejszej cenie, albo ryzykują, że 

pozostaną z papierami spółki, 

która choć wydobywa węgiel naj-

taniej w Polsce, to nie będzie 

miała komu go sprzedać.  

W doniesieniach medialnych 

pojawia się cała masa domysłów 

i spekulacji. Również 

opinie na temat ewen-

tualnych konsekwencji 

połączenia obu firm 

są bardzo różne. Jed-

ni podkreślają, że  

w wyniku przyłączenia 

Bogdanki do Enei zy-

skają jedni i drudzy – 

Enea zabezpieczy 

swoje dostawy węgla  

i kupi najbardziej efek-

tywną kopalnię węgla 

w Polsce, do tego dziś 

bardzo tanią. Bogdan-

ka zaś – trafiając do 

grupy Enea – poprawi bezpie-

czeństwo swojego biznesu. 

Ale z drugiej strony pojawiają 

się nieoficjalne informacje, że 

skarb państwa miał się zgodzić 

na zakup Bogdanki pod jednym 

warunkiem – Enea miałaby prze-

jąć także państwowy Katowicki 

Holding Węglowy, który ma nie-

ustanne kłopoty. I ciągle poszu-

kuje inwestora, szczególnie 

wśród grup energetycznych. 

W całej sprawie jest jeszcze 

jeden ważny aspekt. Gdyby Enea 

sfinalizowała przejęcie Bogdanki 

Wrogie przejęcie czy wzmocnienie pozycji rynkowej?  

O zamieszaniu wokół „Bogdanki” 
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gmina, powiat i całe wojewódz-

two mogą stracić bardzo ważne 

źródło dochodów. Mówił o tym 

wójt gminy Puchaczów, Adam 

Grzesiuk, na łamach Kuriera Lu-

belskiego: „Gdyby po przejęciu 

przeniesiono siedzibę spółki  

z gminy, to poważnie ucierpieli-

byśmy na tym finansowo – mówi 

Grzesiuk. Z racji położenia sie-

dziby kopalni na terenie gminy jej 

budżet co roku zasila kwota ok. 

4,5 mln zł, czyli 6,7 proc. podatku 

dochodowego od osób praw-

nych. Gdyby te wpływy znikły, 

gmina straciłaby szóstą część 

swoich dochodów”. 

Jak donosi gazeta, dzięki 

kopalni Puchaczów znajduje się 

w gronie najbogatszych gmin 

wiejskich w Polsce i co roku 

płaci podatek z tego tytułu  

(w 2015 roku będzie to ok. 3 

mln zł) na  rzecz uboższych 

ośrodków, tzw. janosikowe. 

Grzesiuk zauważa, że część 

podatków płaconych przez Bog-

dankę trafia też do budżetów 

powiatu i województwa.  Na 

przejęciu kopalni straciłaby cała 

Lubelszczyzna  twierdzi wójt. 

Rada Nadzorcza Bogdanki 

zwołała na 15 października br. 

Nadzwyczajne Walne Zgroma-

dzenie, na którym akcjonariusze 

mają głosować nad zmianami  

w statucie, które mają ograniczyć 

prawa do głosowania tak, żeby 

żaden z akcjonariuszy nie posia-

dał więcej niż 10 % głosów na 

walnym zgromadzeniu.  

oprac. Agnieszka Kosierb 

Delegaci z Sekcji Oświaty  

i Wychowania Regionu Środko-

w o - W s c h o d n i e g o  N S Z Z 

„Solidarność” obradowali 1 paź-

dziernika br. w Zespole Szkół  

nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie.  

Walne Zebranie Delegatów 

podzielone zostało na dwie czę-

ści.  

Spotkanie rozpoczęło 

uroczyste świętowanie 

35. rocznicy powstania 

„Solidarności”. Z tej oka-

zji zasłużeni działacze 

oraz osoby współpracu-

jące ze związkiem zo-

stali uhonorowani Złoty-

mi i Srebrnymi Odzna-

kami Krajowej Sekcji 

Oświaty i Wychowania 

NSZZ „Solidarność” 

oraz medalami „Bene 

Meritus” dla Regionu 

Środkowo-Wschodniego 

NSZZ „Solidarność”. 

Natomiast w zasadniczej czę-

ści obrad przewodnicząca Tere-

sa Misiuk złożyła sprawozdanie  

z działalności regionalnej sekcji 

za rok 2014/2015. W swoim wy-

stąpieniu wskazała, że miniony 

rok był bardzo intensywny w pra-

cy związkowej. Podkreśliła, że 

pomimo niżu demograficznego 

szeregi oświatowej „Solidarności” 

się nie zmniejszają. Nowe organi-

zacje zakładowe i międzyzakła-

dowe powstały w Lublinie, By-

chawie oraz Sabaudii. 

W spotkaniu uczestniczył 

Ryszard Proksa – przewodni-

czący Krajowej Sekcji Oświaty  

i  W y c h o w a n i a  N S Z Z 

„Solidarność”, który omówił 

dz ia ła lność  pro testacy jną 

oświatowej „Solidarności”. Ape-

lował on do zgromadzonych de-

legatów o uczestnictwo w mani-

festacji w Warszawie 14 paź-

dziernika, organizowanej wspól-

nie przez KSOiW NSZZ 

„Solidarność” i ZNP.  

Poseł Lech Sprawka, jako 

ekspert zewnętrzny Komisji Kra-

jowej NSZZ „Solidarność”, doko-

nał pogłębionej analizy projektu 

budżetu państwa w części oświa-

towej. Przedstawił wskaźniki wy-

nagrodzeń nauczycieli w stosun-

ku do średniej wynagrodzeń  

w gospodarce narodowej. Jedno-

znacznie wynika z nich, że wo-

bec braku podwyżek nauczycieli 

w kolejnych latach wskaźnik ten 

wraca do poziomu z roku 2007. 

Taka sytuacja uprawnia nauczy-

cieli do mocnego upominania się 

o podwyżki wynagrodzeń. 

Marcin Paluch 

zdj. Agnieszka Kosierb 

„Solidarni nasz jest dzień…” 
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 Gotowość strajkowa polegać 

będzie na oflagowaniu naszych 

zakładów i wprowadzeniu dyżu-

rów w siedzibach komitetów pro-

testacyjno-strajkowych. Datę 

strajku wyznaczymy na 5 dni 

przed jego rozpoczęciem, zgod-

nie z ustawą o rozwiązywaniu 

sporów zbiorowych  in-

formuje Henryk Grymel, 

s z e f  k o l e j o w e j 

„Solidarności".  

Jednocześnie komitet 

strajkowy zwrócił się  

w liście otwartym do Komi-

sji Nadzoru Finansowego, 

Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Rady Nad-

zorc ze j  PKP S.A .  

i Rady Nadzorczej PKP 

CARGO S.A. z apelem  

o zainteresowanie sytuacją 

w spółce. "Mamy uzasad-

nione obawy, że obecny 

sposób zarządzania spółką 

PKP CARGO S.A. prowa-

dzi do utraty pozycji rynko-

wej spółki i spadku jej war-

tości"  piszą przedstawi-

ciele KKPS.   

 Zarząd prowadzi szereg 

działań prowokacyjnych wobec 

związków zawodowych, które 

mają wywołać protesty społeczne 

i strajk, a wszystko po to by od-

pow ied zia l ność  za  spa-

dek wartości akcji, utratę kontrak-

tów na przewozy i złą kondycję 

spółki zrzucić na związ-

ki zawodowe  wyjaśnia Grymel. 

 W ten sposób próbuje się ukryć 

złe zarządzanie.  

W piśmie związkowcy przy-

pominają, że w czasie trwania 

negocjacji nad corocznym wzro-

stem wynagrodzeń dla pracow-

ników, w ramach sporu zbioro-

wego pomiędzy zarządem Car-

go a związkami zawodowymi, 

rada nadzorcza podjęła uchwa-

łę o podwyższeniu wynagrodze-

nia zarządowi o kwotę 10 tys. zł 

na jednego członka zarządu.  

To było działanie obliczone na 

wywołanie protestów społecz-

nych  mówi Grymel  Tak jak 

to, że w trakcie mediacji zarząd 

doprowadził do podpisania pro-

tokołu rozbieżności, chociaż 

strona związkowa chciała dalej 

prowadzić mediacje i podpisać 

porozumienie.   

Komi te t  P ro tes tacy jno -

Strajkowy wymienia kolejne dzia-

łania na szkodę spółki podejmo-

wane przez zarząd: zmiany orga-

Gotowość strajkowa w PKP CARGO 

nizacyjne, wyprzedawany mają-

tek spółki, pracownicy masowo 

kierowani na nieświadczenie pra-

cy. W spółkach zależnych, na 

wysokopłatnych stanowiskach, 

obsadzani są ludzie z klucza poli-

tyczno-towarzyskiego. Wydawa-

ne są też wielomilionowe środki 

na firmy doradcze i kancelarie 

prawne.  

 Zdajemy sobie doskonale 

sprawę z tego jak negatywne 

skutki dla spółki  będzie 

miał strajk, toteż zostanie on 

ogłoszony po wyczerpaniu 

wszystkich możliwych środków 

prowadzących do porozumienia 

 podkreśla lider kolejowej 

"Solidarności"  Dlatego w li-

ście otwartym apelujemy o pod-

jęcie natychmiastowych dzia-

łań, które spowodują powstrzy-

manie szkodliwej i destrukcyj-

nej polityki Zarządu PKP CAR-

GO S.A. 

www.solidarnosc.org.pl 

zdj. wikipedia.pl 

Krajowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy  w PKP CARGO S.A. 

ogłosił z dniem 2 października  pełną gotowość strajkową we 

wszystkich zakładach Spółki. Związkowcy żądają po 250 zł netto 

podwyżki dla każdego pracownika.  
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Mija 76. rocznica ostat-

niej bitwy kampanii polskiej 

1939 roku. 

W dniach 2-6 paździer-

nika 1939 r. żołnierze Sa-

modzielnej Grupy Opera-

cyjnej „Polesie” w rejonie 

Kocka, Adamowa i Woli 

Gułowskiej stoczyli bój  

z niemiecką 13 Dywizją 

Piechoty Zmotoryzowanej. 

Tylko całkowite wyczerpa-

nie amunicji artyleryjskiej 

w polskich formacjach 

uchroniło niemiecką jed-

nostkę od niechybnej klę-

sk i .  Dowódca  SGO 

„Polesie” gen. Franciszek 

Kleeberg był zmuszony do 

zaprzestania walki i kapi-

tulacji całego zgrupowa-

nia. 

W czasie całej kampanii 1939 

roku jednostki piechoty i kawalerii 

podlegające rozkazom gen. 

Franciszka Kleeberga, toczyły 

zażarte walki z Wehrmachtem 

oraz Armią Czerwoną. W dniach 

28-30 września 1939 roku 60 Dy-

wizja Piechoty Rezerwowej 

„Kobryń” i Podlaska Brygada Ka-

walerii stoczyły zwycięskie boje 

pod Jabłoniem i Milanowem  

z sowiecką 143 Dywizją Strzelec-

ką.  

Historia zmagań żołnierzy 

gen. Franciszka Kleeberga  

z Armią Czerwoną była w okre-

sie Polski Ludowej objęta cał-

kowitą cenzurą. Walki te były 

opisywane tylko w wydawnic-

twach emigracyjnych, gdzie 

trafnie wskazywano, że w bo-

jach z Sowietami zużyto część 

skromnych zapasów amunicyj-

nych, które w późniejszym cza-

sie mogły się przydać do roz-

gromienia niemieckich jedno-

stek. 

W czasie całej wojny 1939 

roku gen. Franciszek Kleeberg, 

z wielkim kunsztem organiza-

cyjnym i bojowym, prowadził 

swoich żołnierzy. Gdy skapitu-

lowała Warszawa 28 września, 

jednostki piechoty i kawalerii 

SGO „Polesie” skierowały się 

na Dęblin. W magazynach  

w Stawach planowano uzupeł-

nić zapasy amunicyjne i przejść 

do działań partyzanckich w re-

jonie Gór Świętokrzyskich.  

2 października marsz polskich 

formacji został zahamowany 

przez Niemców. W kilkudnio-

wych bojach pod Kockiem, Ada-

mowem i Wolą Gułowską Pola-

Ostatnia bitwa gen. Franciszka Kleeberga 

cy skutecznie odpierali uderza-

nia silniejszego nieprzyjaciela. 

Ciężkie walki toczyły się o góru-

jący nad okolicą Klasztor OO. 

Karmelitów w Woli Gułowskiej. 

5 października polska kawaleria 

wyszła na tyły niemieckiej 13 

dywizji w rejonie Serokomli, co 

zmusiło dowództwo tej jednost-

ki do odwrotu. Do ostatecznego 

rozbicia Niemców zabrakło 

amunicji. 

Żołnierze gen. Franciszka Kle-

eberga udowodnili swoim wy-

szkoleniem i ogromnym hartem 

ducha, że w kampanii 1939 roku 

można było prowadzić równo-

rzędną walkę z silniejszymi dywi-

zjami Wehrmachtu, zadając im 

poważne straty w ludziach  

i sprzęcie. 

Marcin Paluch 

mapa źródło: wikipedia.pl 


