Górnicy!
Jeśli rząd nie wycofa się z planów likwidacji kopalń, jeśli nie obroni polskiej energetyki i przemysłu
przed polityką klimatyczną Unii Europejskiej już za kilka lat w naszym regionie nie będzie ani
górnictwa, ani przemysłu. Zniknie kilkaset tysięcy miejsc pracy.
Przez ostatnie tygodnie rządzący udawali, że rozmawiają z górnikami. A tak naprawdę
przygotowywali się do realizacji planu, który w lipcu przywiózł na Śląsk premier Sasin. Ten plan
zakłada, że w 2036 roku w Polsce nie będzie już kopalń i energetyki węglowej!
Na pierwszy ogień pójdą pójdą Ruda i Wujek. Te kopalnie mogą zostać zlikwidowane jeszcze w tym
roku. Potem zamkną KWK Piast-Ziemowit, Bolesława Śmiałego, Sośnicę i kolejne kopalnie.

Myślisz, że to Ciebie nie dotyczy? Twoja kopalnia jest na końcu listy?
Mylisz się!
Jeśli rząd będzie likwidował energetykę węglową w takim tempie, jak zapowiada, PGG nawet po
likwidacji KWK Ruda i Wujek będzie musiała w przyszłym roku zwolnić kolejne 10 tys. górników.

Nie będzie alokacji na inne kopalnie. Będą zwolnienia!
Tych, którzy nie stracą roboty, czeka drastyczna obniżka płac. Ich wypłaty mogą być
obniżone o 30 proc., a „czternastka” zawieszona na wiele lat!

Myślisz, że sobie poradzisz? Znajdziesz robotę gdzieś indziej?
A gdzie ją znajdziesz?
Jeśli rząd nie obroni polskiej gospodarki przez unijną polityką klimatyczną, z naszego regionu
zniknie hutnictwo, stalownie i przemysł motoryzacyjny. Pracy na Śląsku nie będzie. Zostanie tylko
bieda i setki tysięcy bezrobotnych!

Co wtedy zrobisz? Pójdziesz na zasiłek? Wyjedziesz za chlebem za granicę?
Taki los ma spotkać twoją rodzinę?
W 2015 roku rząd też chciał likwidować kopalnie i skazać Śląsk na zagładę. Wtedy udało nam się
obronić nasz region, bo pokazaliśmy siłę i determinację.

Dzisiaj ta determinacja musi być jeszcze większa!
Dzisiaj nie walczymy o jedną, czy dwie kopalnie. Walczymy o wszystko. O przyszłość naszego
regionu, o to czy nasze rodziny będą miały szansę na normalne życie.

Dzisiaj mamy jeszcze szansę na zwycięstwo.
Wkrótce będzie już za późno!

