Niebezpiecznie (dosłownie) w JSW
 „W ruchu Szczygłowice kopalni Knurów –Szczygłowice dziś rano została ogłoszona akcja pożarowa w związku z niebezpiecznym wzrostem stężenia tlenków węgla w rejonie ściany 14  w pokładzie 405/1. Wcześniej przez kilka dni górnicy walczyli z obwałami stropu” – taki komunikat otrzymaliśmy dzisiaj od rzeczniczki JSW, Katarzyny Jabłońskiej-Bajer. Jeśli ktoś myśli, że spółka wyolbrzymia sprawę, albo podaje takie informacje, by pokazać, co powoduje strajk – jest w błędzie. Odłóżmy na chwilę animozje związki zawodowe – zarząd JSW. Co oznacza to, co stało się w Knurowie-Szczygłowicach?
Po godz. 12 rozmawiałam z Moniką Konwerską, rzeczniczką Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego, której pogotowie zjechało w zagrożony rejon. Za pomocą chromatografu ratownicy zbadają atmosferę, ale już na teraz istnieje realna groźba otamowania rejonu,a co za tym idzie – nie będzie możliwości wydobywania węgla w tej ścianie nawet w przypadku zakończenia strajku.
Sytuację kopalń JSW, które nie pracują 16. dobę na bieżąca monitorują dwa Okręgowe Urzędy Górnicze: w Gliwicach (Knurów-Szczygłowice i Budryk) oraz w Rybniku (pozostałe kopalnie JSW).
– Podobnie jak w przypadku strajku w Kompanii Węglowej, tak i teraz wydaliśmy przedsiębiorcom odpowiednie wytyczne dotyczące zabezpieczania wyrobisk. Należy pamiętać, że odpowiedzialność za stan wyrobisk, a także za bezpieczeństwo ludzi pod ziemią, także strajkujących tam, zawsze ponosi przedsiębiorca – powiedziała mi Jolanta Talarczyk, rzeczniczka Wyższego Urzędu Górniczego. Dodała, że w JSW na bieżąco prowadzone są wyrywkowe kontrole w poszczególnych kopalniach, ale nie ma jakiegoś odgórnego harmonogramu – może się zdarzyć, że jedna ściana, gdy budzi wątpliwości, będzie kontrolowana nawet dzień po dniu. Po każdej kontroli wnioski z niej trafiają do kierownictwa zakładu. Wczoraj takie kontrole odbyły się na przykład w kopalniach Krupiński, Budryk i właśnie Knurów-Szczygłowice (ale nie na tej ścianie, w której dziś ogłoszona została akcja pożarowa).
Po godz.14 mamy poznać więcej szczegółów na temat sytuacji w Knurowie-Szczygłowicach. Z kolei inspektorzy OUG szykują się do kolejnych kontroli w kopalniach JSW, bo nie wiadomo, kiedy trwający już 16. dobę strajk się skończy (po godz. 15 mają zostać wznowione mediacje z udziałem Longina Komołowskiego). Pewne na razie jest tylko jedno – w kopalniach JSW na dole jest coraz niebezpieczniej i nawet jeśli strajk się skończy, to powrót do pełnego wydobycia w bezpiecznych warunkach sprzed protestu będzie niemożliwy nawet przez wiele tygodni.


