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W Polsce węgiel nie ma dobrej prasy. Jego wady streszcza ukute na tę okoliczność angielskie trzy 
razy „d”. Dusty, dirty i denger, czyli pylasty, brudny i niebezpieczny. 

więcej s. 6

węgiel bruNatNy: pylasty, brudny i niebezpieczny
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b e z  f a j r a n t u

Komentuje 
Zenon Dąbrowski

przewodniczący ZZG Borynia JSW SA

Zgaduj zgadula
Od dwóch tygodni kopalnia Borynia i Zofiówka są 

jednym organizmem. Upłynęło zbyt mało czasu, 
żeby ocenić, czy połączenie przebiega bezboleśnie, czy 
są jakieś problemy. Dla górników na razie nic się nie 
zmieniło. Na miejscu dbamy o bhp, o sprawy pracownicze 
i o wydobycie. Połączenie kopalń wywoływało wiele 
obaw. Na szczęście udało się przynajmniej część 
z nich rozwiać. Chyba największe obawy budziły 
intencje przeprowadzonego połączenia. – Chcą nas 
zlikwidować i tylko oczy mydlą połączeniem – mówiło 
wielu górników. – Możemy fedrować samodzielnie. Nie 
potrzebujemy Zofiówki – mówili inni. – Nie zgadzajmy 
się na tę operację, protestujmy – zagrzewali do walki 
najbardziej wojowniczy. Apelowałem wtedy o rozwagę. 
Tłumaczyłem, że nie da się utrzymać samodzielność 
wbrew woli wszystkich. Zapewniałem, że Borynia nie 
zniknie i będzie tak długo, jak długo będzie załoga 
naszej kopalni i jak długo będziemy mieli co fedrować. 
Walczyłem, aby przekonywać zarząd JSW do pójścia 
w kierunku złóż dawnej kopalni Żory. – Pomysł dobry, 
ale nikt na to nie pozwoli – mówiła grupa niedowiarków. 
Okazało się, że nie tylko pozwolił, ale nawet uznał to 
za dobry pomysł. Zostaliśmy połączeni z Zofiówką, ale 
zarząd zatwierdził koncepcję zagospodarowania złoża po 
Żorach. 

Przypominam te fakty, aby pokazać, że można 
rozwiązywać trudne problemy pod warunkiem, 

że wszystkie strony pragną porozumienia. Wszyscy 
zaangażowani w pracę tworzenia kopalni Borynia-
Zofiówka  od samego początku zastanawiali się, co 
zrobić, aby nie było konfliktów. Nawet jak dochodziło do 
nieporozumień, nigdy nie tracono z oczu celu głównego 
– stworzenia rozwiązania, którego nie będziemy 
przeklinać. Udało się to w przypadku łączenia kopalń, 
dlatego mam nadzieję, że uda się to także w przypadku 
trudnych problemów stojących przed JSW. 

Jeszcze w zeszłym roku okrzyknięto, że w 2011 roku 
nasza spółka wejdzie na giełdę. Możliwe, że to 

najkorzystniejsze dla nas rozwiązanie. Jednak rodzi 
się podstawowe pytanie: my to mamy zgadywać, czy 
mamy wiedzieć? Wolałbym, żebyśmy wiedzieli a nie 
zgadywali. Niestety, my wciąż zgadujemy. Zgadują 
przeciwnicy wejścia na giełdę i zgadują zwolennicy 
giełdy. Ponoć firmy, które weszły na giełdę, chwalą 
sobie to, a w dodatku chwalą to sobie także załogi. 
Znam firmy, które weszły na giełdę, trochę błyszczały 
i padły. W dzisiejszych czasach wejść na giełdę to 
żaden problem. Problemem jest przeżyć na giełdzie. 
Problemem jest także wyedukowanie załogi, żeby ją 
strach nie zżarł. Chcę zwrócić uwagę, że w JSW pracują 
także osoby, które jeszcze w życiu nie były w biurze 
maklerskim, nie mają tam rachunków ani nigdy nie 
śledziły z zapartym tchem notowań giełdowych Sam nie 
za bardzo wiem, jak czytać raporty analityków. Ja nawet 
nie wiem, jakie wskaźniki decydują o wycenie firmy 
przed wejściem na giełdę.

Pewnie ktoś zapyta, czemu tak ochoczo przyznaję się 
do nieuctwa? Dlatego się przyznaję, żeby nie zostać 

oszukanym, bo być nieukiem i oszukanym, to dopiero 
nieszczęście.  Dlatego mam wielką prośbę do zarządu, 
żeby w końcu przestał mówić o giełdzie jak o niebie, 
a zaczął mówić jak o chlebie. Ponoć załoga ma mieć 
możliwość wyrażenia swojej opinii na temat wejścia na 
giełdę. Piszę „ponoć”, bo przecież my tak mało wiemy, że 
będziemy zgadywać, za czym się opowiadamy. Wiecie 
dlaczego udało się połączyć kopalnie bez wielkich 
problemów? Dlatego, ze długo przed połączeniem 
wiedzieliśmy prawie wszystko. Wiedza gwarantuje 
spokój. Niewiedza wróży wojnę.

Minął beznadziejny rok dla śląskiego górnictwa. 
spadło wydobycie, spadły inwestycje i nie podjęto 
żadnej decyzji, która mogłaby powstrzymać zwi-
janie branży. 

c ieszy mnie, że Jastrzębska Spółka Węglowa 
błyszczy na tle branży jak diament, ale martwi 
fakt, że nie wykorzystujemy koniunktury. 

Dlaczego jej nie wykorzystujemy? Odpowiedź jest 
prosta – za mało wydobywamy. Grzęźniemy w pro-
cedurach przetargowych i przez to koszmarnie wy-
dłużają się nawet najdrobniejsze inwestycje służące 
zwiększeniu wydobycia. Czasem zastanawiam się, 
czy nie byłoby warto zaryzykować i kupować jak 
najwięcej towarów i usług służących zwiększeniu 
produkcji z tak zwanej wolnej ręki. Wiem, że dla 
zarządu może to oznaczać wielkie kłopoty, łącznie 
z nalotem służb specjalnych. Dlaczego w takim 
razie biorę taką ewentualność pod uwagę? Ponie-
waż niewykorzystywanie koniunktury ociera się 
o przestępstwo gospodarcze. Wkrótce cena tony 
węgla koksowego może dojść do jakichś 350 dola-
rów za tonę, a my nie jesteśmy w stanie wydobywać 
więcej, bo nam procedury uniemożliwiają elastyczne 
reagowanie. To jakaś paranoja. Doszło do tego, że 
zarząd musi ukrywać się przed odbiorcami, bo oni 
chcą więcej węgla, a my im nie możemy zaoferować 
nawet tony. Zarząd nie ma już siły, żeby powtarzać, 
że węgla nie ma, nie będzie i nawet oferta około 400 
dolarów za tonę niczego nie zmieni.

Wszyscy pamiętamy kryzys z 2009 roku. Wtedy 
modliliśmy się o koniunkturę. Niebiosa wysłuchały 
naszych modłów i okazuje się, że wyświadczyły nam 
niedźwiedzią przysługę. Teraz spokojnie moglibyśmy 
sprzedać dodatkowo jakieś 2 miliony ton. Zakładając, 
że na każdej tonie mielibyśmy tylko 150 dolarów zy-
sku, łatwo policzyć, że przechodzi nam koło nosa 300 
milionów dolarów zysku. To prawie 900 milionów 
dodatkowego zysku w 2011 roku!

Tragedia polega na tym, że tych pieniędzy mo-
żemy nigdy nie odrobić. Za jakieś trzy lata hossa na 
węgiel koksowy minie, a my znów będziemy modlić 
się o cud. 

Górnictwo jest chore na paraliż. Wszyscy boją 
się podejmować decyzje, bo nie wiadomo, jaką wizję 
ma właściciel. Właściciel swoich wizji nie ujawnia, bo 
albo boi się kompromitacji, albo wizji nie ma. Zwra-
całem na to uwagę wiele razy z trybuny sejmowej, ale 
równie dobrze mógłbym rzucać grochem o ścianę 
i efekt byłby taki sam. Coraz poważniej myślę o tym, 
czy nie zapytać wicepremiera Pawlaka o to, czy wie 
kto stoi za ewidentnym sabotażem ekonomicznym. 
Jeżeli odpowie, że zarządy spółek górniczych, to bę-
dzie znaczyło, że nie ma pojęcia o tym, co dzieje się 
w branży, która mu podlega. Doszliśmy do sytuacji, 
że od momentu podjęcia decyzji o jakiejś niewiel-
kiej inwestycji do pierwszego efektu mijają trzy lata. 
W tym czasie zmienia się koniunktura, ceny i zapo-
trzebowanie. A dlaczego tak się dzieje? Bo jakieś 90 
procent wysiłku firmy marnujemy na wypełnienie 
wszystkich procedur.

Wynik finansowy osiągnięty w 2010 roku przez 
branżę, to wyłącznie zasługa Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej. Sytuacja ekonomiczna Kompanii Wę-
glowej jest bardzo słaba, a Katowickiego Holdingu 
Węglowego, który stanął w obliczu utraty płynności 
finansowej, ociera się o katastrofę. 

Wystarczy o JSW. Teraz kilka zdań wyłącznie 
o Katowickim Holdingu Węglowym i Kompanii 
Węglowej. A właściwie tylko dwa pytania: Dlacze-
go obie firmy mają gorszy wynik na koniec 2010 
roku, niż na koniec kryzysowego 2009 roku? Czy 
obie firmy na pewno mają zyski skoro mają zaległe 
płatności? Bez względu na odpowiedzi, winę za to 
ponosi właściciel, bo nie kto inny, tylko właściciel 
toleruje taką sytuację.

 l

Polityczna gorączka spowodowała, że nigdzie nie 
mogła przebić się informacja zapowiadająca, że nie 
tak długo możemy zlikwidować białe plamy na inter-
netowej mapie Polski. Do końca 2013 roku w każdym 
polskim domu będzie mógł być Internet. 

R ząd obiecuje, ze samorządy będą miały do-
stęp do sieci budowanych dla administracji 
czy służb ratunkowych.  Byłby to naprawdę 

przełom, bo dostęp do stacjonarnego Internetu ma 
najwyżej 15 procent Polaków. Jeżeli chodzi o dostęp 
do sieci internetowej jesteśmy na 3 miejscu od koń-
ca wśród krajów UE. Gorzej jest tylko w Bułgarii 
i Rumunii. 

Inwestycje głównego operatora, TP SA nie wy-
starczą. Wydawało się, że ratunkiem będą inwesty-
cje samorządów. Dzięki inicjatywom spod znaku 
samorządowców miało powstać w ciągu ostatnich 
kilkunastu miesięcy prawie 30 tysięcy kilometrów 
sieci telekomunikacyjnej. Samorządy podpisały umo-
wy na 350 kilometrów. Skąd taka niechęć samorzą-
dów do inwestowania w sieć? Chodzi o pieniądze. 
Co prawda UE dofinansowuje takie inwestycje, ale 
utrzymanie sieci to już problem samorządu. Na ra-
zie jest to bariera nie do przeskoczenia. Teraz rząd 
proponuje, że udostępni samorządom sieć budowaną 
dla administracji publicznej. Dzięki temu samorządy 
nie będą musiały finansować budowy tak zwanych 

internetowych autostrad. Wystarczy, że sfinansują 
lokalną sieć. Jak ważny jest dostęp do Internetu, 
chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć. Przecież część 
aktywnych zawodowo Polaków nie wyobraża sobie 
pracy i życia bez dostępu do zasobów internetowych, 
bez poczty internetowej, a nawet bez gazet, które 
ukazują się w Internecie.  

Obszary Polski bez dostępu do Internetu, stają 
się obszarami zacofanymi cywilizacyjnie. Z jednej 
strony mamy rejony kraju, w których wkrótce stan-
dardem będą szybkie łącza 80-100 Mb/s, a z drugiej 
strony mamy obszary do których nie dotarł jeszcze 
żadem mail.  

– Trwa wojna na szybkości. I jest ożywcza dla 
rynku, a przede wszystkim korzystna dla konsumen-
tów, którzy nie tylko dostają coraz szybszy Inter-
net w sensownych cenach, ale także coraz bardziej 
wyszukane usługi dodane. Z szybkim Internetem 
możemy korzystać choćby z cyfrowej telewizji w wy-
sokiej rozdzielczości (HD). To dobra wiadomość – 
powiedziała dla „Gazety Wyborczej” Magda Borowik, 
analityk rynku telekomunikacyjnego w IDC Polska. 
Niestety, ta wojna trwa na bardzo małym obszarze 
Polski.  Jest to jedyna wojna, która powinna ogarnąć 
cały kraj. Mam nadzieję, że zapowiedzi rządu staną 
się ciałem, i następny tekst o Internecie zacznę od 
informacji, że wiadomość mailowa może trafić pod 
każdy dach.  

Kij w mrowisko

Prosto z Sejmu

Grochem o ścianę

Mail pod każdy dach

Tadeusz 
MoTowidło
poseł RP

henryk 
siedlaczek
poseł RP

Przechodzi 
nam koło nosa 
300 milionów 
dolarów 
dodatkowego 
zysku
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2013 roku 
w każdym 
polskim domu 
będzie mógł być 
Internet. 
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Było to szóste tego typu zdarzenie w ko-
palniach rud miedzi w 2010 roku. W ich 
wyniku życie straciło sześciu górników, a 37 
pracowników zostało rannych. tym razem 
było to jedno z najsilniejszych tąpnięć, któ-
re nastąpiło na głębokości tysiąca metrów 
pod ziemią.

Zdarzają się jednak jeszcze silniejsze 
wstrząsy górotworu, ale często bez ofiar 
śmiertelnych. Rocznie dochodzi tutaj do 
kilkunastu tego rodzaju wstrząsów. Ich siła 
ma oczywiście ogromne znaczenie dla skali 
zagrożenia pracujących na dole górników. 
Jednakże w skutkach bywa różnie. Wszyst-
ko zależy od wielu okoliczności. Czasem 
słabsze tąpnięcie jest bardziej tragiczne, 
jeżeli nastąpi np. na froncie eksploatacyj-
nym podczas pracy załogi. Najsilniejsze zaś 
może być bez skutków wypadkowych, jeże-
li wystąpi np. w starych zrobach, podczas 
święta, przerwy w pracy itp. Tego rodzaju 
wydarzenia są skrupulatnie odnotowywa-
ne i badane, jednak podejmowane działa-
nia profilaktyczne mają na ogół charakter 
ograniczony, często wyprzedzający, ale nie 
są one w stanie całkowicie wyeliminować 
w sumie nieprzewidywalnych, co do skali 
i miejsca tąpań w najgłębszych kopalniach 
rud miedzi.

Pęknięta anhydrytowa 
„Płyta”

Ogólny mechanizm powstawania tąpań 
jest znany. Roboty górnicze prowadzi się 
po upadzie złoża w kierunku północno – 
wschodnim. Wraz z postępem robót wzrasta 
głębokość wybierania złoża. Jednocześnie 
rośnie ciśnienie górotworu. W spągu zło-
ża występują bardzo słabe na ogół białe 
piaskowce czerwonego spągowca. Filary 
podporowe w powszechnie stosowanym 
tu systemie wybierania złoża filarowo – ko-
morowym zapadają się w piaskowiec ten, jak 
przysłowiowy nóż w masło. Dlatego wyrobi-
ska trzeba stale i bez przerwy spągować, po 
to tylko, aby utrzymać ich standardową dla 
komunikacji wysokość. Jeszcze gorzej jest, 
kiedy w stropie tego piaskowca występuje 
warstwa utwardzona. Wtedy owszem, filary 
się nie zapadają, ale trzeba przestrzeliwać 
tę warstwę, aby nie kumulowała ciśnienia, 
które potem nagle wyładowuje się w posta-
ci tąpnięcia spągowego. I tak źle, i tak nie 
dobrze. Jeszcze gorzej jest z wyżej ległymi 
sztywnymi warstwami dolomitów i anhy-
drytów. Szczególnie te ostatnie niezwykle 
twarde, lite i masywne utwory nie podlegają 
żadnym powolnym osiadaniom. Ich grubość 
wzrasta po upadzie i w rejonie pracy kopalni 

dochodzi do 200 m. Warstwa ta odgrywa 
rolę swoistej przestrzennej „stalowej płyty” 
przykrywającej złoże rudy miedzi. Wybrana 
pod nią powierzchnia na skutek ciśnienia 
nadległych warstw powoduje, że „płyta” ta 
w sposób całkowicie niekontrolowany nagle 
i bez ostrzeżenia załamuje się dając efekty 
wstrząsu porównywalnego do lokalnego 
trzęsienia ziemi. To, co dzieje się wtedy 
w wyrobiskach górniczych nie da się opisać. 
Huk i trzask walących się skał stropowych 
i często też wypiętrzonych skał spągowych 
jest ogłuszający i paraliżujący. Opis ten daje 
tylko schematyczne wyobrażenie o tej total-
nej katastrofie górniczej. 

Podsadzka

Po to, aby zminimalizować występowa-
nie tego rodzaju zjawisk należałoby wszyst-
kie wyrobiska eksploatacyjne podsadzać. Ze 
względów techniczno – ekonomicznych nie 
jest to jednak możliwe. Skala wydobycia rudy 
miedzi w ilości ok. 30 milionów ton rocznie, 
w przybliżeniu wymagałaby takiej samej 
ilości piasku lokowanego na dole. Byłoby 
to przedsięwzięcie jednak tak kosztowne, że 
KGHM nawet przy bardzo wysokich cenach 
miedzi z trudem wypracowywałby mini-
malny zysk. Po drugie w najbliższej okolicy 
nie ma takich ilości piasku. W minionym 

roku wydobyto miliardową tonę urobku. 
Miliard ton piasku to ilość, którą trzeba by 
sprowadzać z odległych rejonów kraju. Nie 
trzeba dodawać, że piasek ten musi spełniać 
szereg wymagań, aby nadawał się do tego 
celu. Z wielu powodów podsadzanie to jest 
konieczne. Przede wszystkim jest dostęp 
do stropu wyrobiska, który zawsze musi 
być pod kontrolą. Po drugie nie dopuszcza 
się do nadmiernego osiadania terenu i po-
wstawania dużych naprężeń w nadległych 
warstwach prowokujących niekontrolowane 
tąpnięcia. Wypełnione piaskiem wyrobiska 
i tak osiadają, bo pod ciśnieniem ulega on 
sprasowaniu i jego objętość pomniejsza się. 
Naprężenia nadal powstają, ale ich skala jest 
już znacznie mniejsza. Większe pod tym 
względem efekty można by było osiągnąć 
przy zastosowaniu podsadzki utwardza-
nej np. cementem, ale to dałoby już dużo 
mniejsze efekty ekonomiczne. Tymczasem 
podsadza się tylko te wyrobiska, w których 
złoże przekracza na ogół miąższość 7 m. 
Wyrobisk tych jest nie więcej niż ok. 10 pro-
cent. Ogólna powierzchnia starych zrobów 
wynosi tu ok. 80 km kwadratowych! Od-
działuje ona już nie lokalnie na górotwór, 
ale wręcz regionalnie. Stąd skala tąpań jest 
coraz większa, coraz częstsza i coraz bardziej 
tragiczna. AdAm mAksymowicz

W największej kopalni KGHM Polska Miedź S.A. ZG „Rudna”, podczas tąpnięcia na oddziale 
G-22 w dniu 30 grudnia ubiegłego roku trzech górników straciło życie. 
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Zwolnienie na 
poszukiwanie pracy 
– komu i kiedy 
przysługuje?

W  czasie gdy rośnie fala zwolnień 
pracowniczych, spore zaintere-
sowanie budzi kwestia uprawnień 

pracowników związanych z rozwiązaniem 
stosunku pracy. 

Zgodnie z art. 37 kodeksu pracy w okre-
sie co najmniej dwutygodniowego wypowie-
dzenia umowy o pracę dokonanego przez 
pracodawcę pracownikowi przysługuje 
zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zacho-
waniem prawa do wynagrodzenia. Wymiar 
zwolnienia wynosi:

1. 2 dni robocze – w okresie dwu-
tygodniowego i jednomiesięcznego 
wypowiedzenia, 

2. 3 dni robocze – w okresie trzymie-
sięcznego wypowiedzenia, także w przy-
padku jego   skrócenia z powodu ogłosze-
nia upadłości lub likwidacji pracodawcy 
albo z innych przyczyn niedotyczących 
pracowników. 

Jak zatem wynika z przytoczonego wyżej 
przepisu, prawo do zwolnienia na poszuki-
wanie pracy przysługuje pracownikowi tylko 
wówczas, gdy: wypowiedzenia dokonał praco-
dawca oraz gdy okres wypowiedzenia wynosi 
co najmniej 2 tygodnie. Co więcej, z prawa do 
zwolnienia pracownik może skorzystać bez 
względu na to, jakiego rodzaju umowa o pracę 
została mu wypowiedziana, lecz tylko w okre-
sie wypowiedzenia. Po rozwiązaniu stosunku 
pracy (tzn. po upływie okresu wypowiedzenia) 
pracownik nie ma podstaw prawnych. Jednak-
że trzeba domagać się przyznania wynagro-
dzenia za niewykorzystane dni zwolnienia na 
poszukiwanie pracy.

Zwolnienie na poszukiwanie pracy ma 
charakter celowy, co znaczy, że przysługuje 
ono pracownikowi, jeśli nie znalazł jeszcze 
nowej pracy (u innego pracodawcy) i tej 
pracy poszukuje (np. nie przechodzi na 
emeryturę).

Od nowego roku PESEL 
zastąpił NIP osoby 
prywatnej

O d 1 stycznia 2011 r. osoby fizyczne 
nieprowadzące działalności gospo-
darczej nie muszą stosować Numeru 

Identyfikacji Podatkowej i mogą zapomnieć 
o swoim NIP-ie.

NIP nadal będzie istnieć, ale będzie 
funkcjonować w wewnętrznych systemach 
informatycznych urzędów skarbowych i sta-
nie się „aktywny” dla podatnika dopiero 

w momencie, kiedy podatnik zdecyduje 
się rozpocząć działalność gospodarczą. Do 
tego zaś momentu NIP będzie nieaktywny, 
a osoba fizyczna nawet nie będzie go zna-
ła i nie będzie musiała posługiwać się nim 
w obrocie prawnym.

NIP ma być nadawany razem z nume-
rem PESEL, a więc dzieci w trakcie ich reje-
stracji tuż po urodzeniu będą otrzymywały 
dwa numery, ale posługiwać się będzie moż-
na tylko jednym z nich – PESEL-em.

Po założeniu własnej firmy bezzwłocz-
nie poznamy numer  NIP i od tej chwili 
musimy się nim posługiwać w kontaktach 
z fiskusem.

Rezygnacja z konieczności stosowania 
NIP-u przez osoby fizyczne nieprowadzące 
działalności gospodarczej z punktu widzenia 
obywatela jest znacznym uproszczeniem. 
Nie musi on pamiętać dwóch numerów, 
tylko jeden – PESEL.

Zgodnie z prawem

Najnowsze zmiany w Kodeksie Pracy
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Jeżeli politycy poważnie potraktują własne 
słowa, w tym roku powinny skończyć się 
żarty w górnictwie. Na razie wciąż tolerują 
eksperymentalną buchalterię, która po-
zwala na chwalenie się zyskiem po dodaniu 
biedy do nędzy. W dodatku sami twórczo 
rozwijają tę buchalterię. 

kiedy może skończyć się to przeko-
marzanie z ekonomią? nie wcześniej niż 
w grudniu tego roku, bo już zaczęła się 
nieoficjalna kampania wyborcza i znów 
króluje zasada, żeby nikogo nie drażnić, bo 
to odbije się na wynikach sondaży. Jednym 
z przykładów jest koncepcja powiązania 
katowickiego Holdingu węglowego z wę-
glokoksem. Bardzo ogólnie rzecz ujmując 
nie jest to najgorszy pomysł, chociaż można 
się zastanawiać, kto kogo powinien przej-
mować. Jednak nawet pobieżna analiza po-
mysłu powala jego ułomnością. węglokoks 
ma wesprzeć finansowo kHw, ale po tym, 
jak skarb państwa zabierze węglokoksowi 
około 700-800 milionów złotych ze sprze-
daży udziałów w Polkomtelu. Zanim kto-
kolwiek przystąpi do realizacji pomysłu, stoi 
na straconej pozycji, bo w warszawie ktoś 
wykombinował, że najpierw trzeba puścić 
węglokoks w skarpetkach, a potem jeszcze 
wydoić go z pieniędzy, żeby reanimować 
Holding. Zastanawiam się, jak wielką naiw-
ność trzeba w sobie pielęgnować, aby uwie-
rzyć, że po rajdzie ministra rostowskiego 
po kontach węglokoksu zostaną tam jesz-
cze jakieś pieniądze. Jednak są tacy, którzy 

wierzą, że nawet połączenie oskubanego 
węglokoksu ze spłukanym katowickiem 
Holdingiem węglowym może doprowadzić 
do cudu i pieniądze znajdą się. Skąd mają 
się wziąć? Z parkietu gPw. ktoś wymyślił, 
że węglokoks wejdzie na giełdę i zbierze 
pieniądze na wsparcie kHw. Już widzę tłum 
inwestorów, którzy chcą kupić akcje firmy, 
której misją i pomysłem na przyszłość jest 
ratowanie innej firmy. Jeżeli ktoś myli giełdę 
z orkiestrą Świątecznej Pomocy, powinien 
trzymać się jak najdalej od gospodarki. 

górnicy z kHw coraz częściej pyta-
ją, czy rzeczywiście weglokoks ma przejąć 
udziały w kHw i zaraz dodają: a co z na-
szym wejściem na giełdę? otóż nic. najnow-
szy pomysł, to pośrednia obecność kHw na 
giełdzie. Przekładając ten pomysł na ludzki 
język, oznacza to ni mniej, ni więcej, jak 
wirtualny udział w wystawnym przyjęciu.
Można popatrzeć, ale nie można się najeść. 
Dlatego nadszedł już czas, żeby poinformo-
wać załogę kHw o tym, że sytuacja finan-
sowa firmy nie pozwala marzyć o giełdzie 
w dającej przewidzieć się przyszłości. Trzeba 
to zrobić nie tylko, aby wytłumaczyć skąd 
wzięła się koncepcja powiązania z weglo-
koksem, ale także dlatego, aby uzasadnić lan-
sowany przez zarząd pomysł powiązania wy-
nagrodzenia z wydajnością. Jednak zamiast 
jasnych komunikatów, przedstawiciele kHw 
puszczają w świat niezrozumiale informacje. 
o to pierwszy z brzegu przykład: „na wypa-
dek gdyby nie doszło do mariażu holdingu 
z węglokoksem, prowadzimy rozeznanie 

rynku, jest badany standing finansowy 
kHw. Trwają rozmowy z potencjalnymi 
instytucjami finansowymi, które mogłyby 
wygenerować środki potrzebne holdingowi”. 
Co oznacza taka informacja? otóż, jeżeli 
skarb państwa zabierze węglokoksowi około 
700 milionów złotych ze sprzedaży Polkom-
tela, katowicki Holding węglowy będzie 
musiał oddać się komukolwiek żeby przeżyć, 
bo węglokoks nie będzie miał pieniędzy, aby 
wesprzeć kopalnie. Dlatego zanim w kHw 
zaczną się oficjalne rozmowy o tym, czy 
to dobrze iść do weglokoksu, proponuję 
szybką zmianę tematu debaty. Uważam, że 
motywem przewodnim powinna być próba 

znalezienia recepty na przetrwanie. Jeżeli 
nie, ktoś kupi fajną firmę za jakieś 500-600 
milionów złotych i nie będzie musiał wydać 
ani złotówki na tę transakcję. wystarczy, 
że zgromadzi część niezapłaconych faktur 
przez kHw i obieca wierzycielom, że teraz 
będzie płacił na bieżąco za dostawy. 

kupić za 500-600 milionów firmę wy-
cenianą nawet na jakieś 3,5 miliarda złotych, 
nie wydając na to nawet złotówki, to jest do-
piero mistrzostwo. Zachęcam specjalistów 
reprezentujących właściciela do uważnej 
obserwacji tej operacji. Skoro nic nie robicie, 
to przynajmniej czegoś się nauczycie.

Sławomir StarzyńSki

katowicki Holding węglowy 
na giełdzie,  

czyli wirtualny udział  
w wystawnym przyjęciu

Waldemar mróz, Wiceprezes do 
spraW pracoWniczych KhW sa: od kil-
ku tygodni w mediach 
pojawiają się informacje 
o możliwym połączeniu 
katowickiego Holdingu 
węglowego z węglokok-
sem. Dla mnie na razie 
to koncepcja medialna 
a nie biznesowa, bo wła-
ściciel nie poinformował 
o żadnych szczegółach tego pomysłu. Dlate-
go ani ja, ani nikt z zarządu kHw nie może 
komentować tych pomysłów, bo nic o nich 
nie wiemy. Łatwo łączy się firmy w progra-
mie radiowym, telewizyjnym, na stronie 
portalu informacyjnego czy na stronie ga-
zety. w rzeczywistości to bardzo skompli-
kowany proces. Liderzy związkowi pytają 
mnie, kiedy zaczniemy rozmawiać z załogą 
o nowej koncepcji na przyszłość kHw. nie-
stety, w tej chwili mogę rozmawiać tylko 
o artykułach prasowych, bo właściciel nie 
przesłał do nas żadnej konkretnej koncepcji. 
Z tego, co wiem, takiej koncepcji nie dostał 
także węglokoks. 

w doniesieniach dziennikarskich 
bardzo często pojawia się informacja, że 
połączenie z weglokoksem jest niezbęd-
ne, bo kHw jest w tragicznej sytuacji. Ja 
mogę tylko powiedzieć, że Holding wspól-
nie z właścicielem od dawna szuka takich 
powiązań kapitałowych i takich rozwią-
zań, które zapewnią stabilność finansową 
w perspektywie wielu lat. 

nie różnimy się niczym od wielu firm, 
które chcą znaleźć źródła finansowania 
np. na giełdzie albo w jakiejś firmie goto-
wej rozszerzyć swoją działalność o nowe 
przedsięwzięcie. 

Chciałbym zapewnić załogę, że jak 
tylko uzyskamy konkretne informacje od 
właściciela, poinformujemy o tym pracow-
ników kHw i związki działające w naszej 
firmie. Będziemy także rozmawiać o no-
wych koncepcjach. na razie koncentrujemy 
się na rozwiązywaniu bieżących problemów 
naszej firmy. większe wydobycie, lepsza 
wydajność, bezpieczniejsza praca – to za-
gadnieni, z którymi borykamy się na co 
dzień i o których rozmawiamy ze stroną 
społeczną.

adam depta, lider zzG W polsce 
KhW sa: nie podoba mi się to, że z prasy 
dowiadujemy się o pla-
nach dotyczących naszej 
firmy. Także z prasy do-
wiadujemy się o trud-
nej sytuacji finansowej 
kHw. Ja chciałbym w 
końcu uzyskać odpo-
wiedź na proste pyta-
nie: idziemy na giełdę 
czy idziemy pod flagę węglokoksu? Jeżeli 
w ostatnim czasie nasz właściciel, czyli skarb 
państwa, zmienił koncepcję na naszą przy-
szłość, to wypadałoby o tym poinformować 
załogę. Przypomnę, że załoga w referendum 
wypowiedziała się za giełdą. giełda miała 
nas postawić na nogi. Teraz czytam, że leży-
my na łopatkach i węglokoks nas podniesie, 
ale najpierw musi nas przejąć. Co to znaczy, 
że weglokoks nas przejmie? Czy kHw jest 
firmą, o której każdy może powiedzieć „o, 
fajnie mieć kopalnie, wezme se ten holding”? 
Czy kHw można sobie wziąć jak śliwkę 
ze straganu? w dodatku dowiaduję się z 
prasy, że nikt nie wie, aby załoga miała coś 

przeciwko tej koncepcji. oczywiście, że nikt 
nie wie, bo nikt załogi nie pytał! Dlaczego 
nikt nas nie informował, że był taki moment, 
że ponoć długi były większe niż wartość 
księgowa firmy?

nastał czas, kiedy część zarządów spółek 
górniczych i część liderów związkowych pró-
buje prowadzić tajną dyplomację. na przykład 
równolegle do rodzenia się koncepcji powią-
zania kHw z węglokoksem, część liderów 
związkowych lansowała pomysł powołania 
jednej, wielkiej firmy górniczej, do której 
miała wejść kompania węglowa, katowicki 
Holding węglowy i Jastrzębska Spółka wę-
glowa. Będę wdzięczny, jeżeli ktoś mi powie, 
kto dał im mandat do takich rozmów. Pytają 
mnie o to koledzy z środowiska kHw, a ja nie 
znam odpowiedzi. Tak samo, jak nie znam 
odpowiedzi na pytanie, czy pomysł połączenia 
z węglokoksem to tylko dziennikarskie speku-
lacje, czy realna perspektywa. wysłaliśmy do 
wicepremiera waldemara Pawlaka pismo, w 
którym domagamy się wyjaśnień w sprawach 
przyszłości kHw. Czekamy na odpowiedź i 
czekamy na rozmowy o przyszłości kHw. na 
rozmowy bez ściemniania.

Wszyscy czekają na informacje

Kopalnia Wujek
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cienków coraz bardziej atrakcyjny
czterosobowa kolej krzesełkowa, przed-
szkole dla dzieci, ciekawe trasy zjazdowe 
to tylko niektóre perełki, jakie przygo-
towała w tym sezonie stacja narciarska 
„cieńków”.

„Cieńków” w Wiśle Malince to miejsce, 
które przyciągało narciarzy od wielu lat. Te-
raz otwiera nowe możliwości przed  miłośni-
kami „białego szaleństwa”. Od grudnia ub.r. 
narciarze i snowboardziści mogą korzystać 
z nowoczesnej koleji linowej o długości 1000 
m i przepustowości 2 000 osób na godzinę. 
Pomyślano także o najmłodszych, którzy 
zaczynają dopiero swoją przygodę z białym 
puchem. Specjalnie dla nich uruchomiony 
został przenośnik taśmowy na bardzo łagod-
nym stoku. Idealne miejsce do trenowania 
pierwszych zjazdów i skrętów pod okiem 
instruktora lub rodzica. Dodatkową atrakcją 
dla najmłodszych jest karuzela narciarska 
typu „Rotondo”.

Właściciel stacji narciarskiej – Nad-
wiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o. 
– pomyślał także o parkingach, są duże, 
przestronne i pozbawione podjazdów, 
nie ma więc problemu z pozostawieniem 
samochodu. 

Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Zarów-
no dorośli jak i dzieci, jeżdżący na nartach, 
snowboardzie, czy też sankach, miło spę-
dzą czas na stoku Cieńkowa – mówi Piotr 
Wilhelm, prezes Nadwiślańskiej Agencji 
Turystycznej – Niezwykle dużą wagę przy-
wiązujemy do zapewnienia bezpieczeństwa 
narciarzom korzystającym z  naszych tras. 
Dotychczasowa konfiguracja tras została 
zmieniona. Czerwone trasy zostały przy-
gotowane dla osób potrafiących jeździć na 
nartach, natomiast dla tych, którzy czują 
się mniej pewnie na stoku idealne są tra-
sy niebieskie. W tym roku chcemy jeszcze 
bardziej „dopieść” trasy zjazdowe – zosta-
ną one poszerzone, pozbawione kamieni – 
tak, aby  dodatkowo poprawić jakość jazdy.  
Zapraszam wszystkich narciarzy na stok 
Cieńkowa,  atrakcją jest możliwość zjaz-
dów do późnych godzin wieczornych, gdyż 
nasze trasy są  ratrakowane i nowocześnie 
oświetlone ”. 

Infrastruktura dodatkowa Cieńkowa – 
szkółki narciarskie, wypożyczalnie sprzętu, 
punkty gastronomiczne, a także bliskość 
Pensjonatu *** „Ogrodzisko” z mini SPA 
pozwala na zimowy relaks w komfortowych 
warunkach. l

W dniu 10 grudnia ub.r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu odbyła się tradycyjna biesiada piwna, której 
organizatorem był ZZG JSW S.A. Krupiński. W imprezie udział wzięło ponad 400 członków związku. 

Biesiada gwarków z kopalni Krupiński
Zabawa była znakomita, z zachowaniem 

wszystkich rytuałów obowiązujących pod-
czas biesiady górniczej. W pierwszej części 
wszyscy bawili się i śpiewali z zespołem 
Szlagier Maszyna. W drugiej części gości 
zabawiał kabaret Książe Lipin i Przyjaciele, 

a całość imprezy prowadziła Estrada Rybnic-
ka. „Grudniowe obchody dnia św. Barbary, 
patronki górników, tradycyjnie już są oka-
zją do spotkań gwarków i osób związanych 
z tym środowiskiem. To, co jednak wydaje 
się najważniejszego w tej imprezie to okazja 

do integracji górników - mówił Henryk Li-
chodziejewski, przewodniczący związku 
- Jedno jest pewne, że wszystkie imprezy 
organizowane przez nasz związek łączy duża 
doza humoru, wspaniałe przyśpiewki oraz 
ciekawe konkursy i zabawy.” 

Impreza była okazją do wspólnego 
spędzenia czasu poza kopalnią, w luźnej 
i beztroskiej atmosferze. Biesiada obfitowała 
w rozmowy, dowcipy i wspomnienia. W we-
sołej atmosferze gwarkowie biesiadowali do 
późnych godzin nocnych. l
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W Polsce węgiel nie ma dobrej prasy. Jego wady streszcza ukute na tę okoliczność 
angielskie trzy razy „d”. Dusty, dirty i denger, czyli pylasty, brudny i niebezpieczny. 

Atak na węgiel brunatny
Modna jest ochrona środowiska i walka 
z ociepleniem klimatu. Przekonanie to po-
wstało przede wszystkim w krajach, w któ-
rych albo brak jest węgla, albo korzystają 
one z energii atomowej lub ropy naftowej 
i gazu ziemnego. zachwalane odnawialne 
źródła energii (Oze), jako alternatywa dla 
węgla, zasługują na poparcie. są one jed-
nak około dwukrotnie droższe od energii 
pochodzącej z węgla. 

Węgiel kamienny

Pełzająca likwidacja tego źródła energii 
obniża naszą stopę życiową, naszą między-
narodową konkurencję, zwiększając i tak już 
nie małe bezrobocie. Od chwili powstania 
niepodległego państwa węgiel kamienny był 
jego najcenniejszym surowcem, decydują-
cym o rozwoju całego przemysłu. Jednak po 
transformacji ustrojowej w 1989 roku uzna-
no, że struktura ta jest reliktem dziewiętna-
stego wieku i rozpoczęto jego likwidację. 
Na pierwszy plan poszło całe Dolnośląskie 
Zagłębie Węglowe (Wałbrzyskie), wydo-
bywające wysokiej jakości węgiel koksowy. 
W roku 2000 zatopiono tu cztery istniejące 
kopalnie. Oficjalną przyczyną była ich nie-
rentowność. Na Górnym Śląsku z ponad 
siedemdziesięciu kopalń pozostała ich blisko 
jedna trzecia. W tej samej proporcji spadło 
też wydobycie. Od kilku lat Polska stała się 
też importerem węgla kamiennego w skali 

własnego eksportu. To, co zostało z węgla 
kamiennego jest w tej chwili dochodowe 
oraz bronione przez związki zawodowe 
i ministerstwo gospodarki z niezwykłą de-
terminacją. Dlatego dalsze zamykanie tych 
kopalń jest już mało prawdopodobne. 

Druga potęga

Tymczasem węgiel brunatny był do-
tąd mniej zauważalny produkując najtań-
szą energię elektryczną w kraju. Po drugiej 
wojnie światowej staliśmy się po Niemcach 
drugą europejską potęgą w jego wydobyciu. 
Okazało się też, że dysponujemy poważnymi 
zasobami i ogromnymi złożami tego surow-
ca energetycznego. Póki wystarczało to, co 
dla węgla brunatnego zrobiono w czasach 
PRL, nie było żadnego problemu. Jednakże 
po dwudziestu latach stagnacji inwestycyj-
nych w tym przemyśle, zdano sobie sprawę, 
że jeżeli dalej tak pójdzie, to trzeba będzie 
ograniczać najtańszą produkcję energii elek-
trycznej w naszym kraju. Okazało się też, 
że dla stopniowej likwidacji branży węgla 
brunatnego nie ma sensownej alternatywy. 
Powszechnie uważa się, że ma nią być ener-
gia atomowa. Być może, że tak to wygląda 
od strony propagandowej. Pilna realizacja 
pierwszej elektrowni atomowej za około 
10 lat daje w efekcie tylko moc 1 000 MW. 
W tym samym czasie można zbudować 
kopalnię węgla brunatnego z elektrownią 
o mocy przynajmniej pięć razy większej, 

przy porównywalnych kosztach inwestycyj-
nych. Jest to o tyle istotne, że przestarzałe 
polskie elektrownie trzeba będzie wkrótce 
wyłączyć z ruchu. Rozwój kraju wymaga co-
raz większej produkcji energii. Zamiast tego 
możemy spotkać się z jej ograniczonymi do-
stawami na rynek. Importować energii elek-
trycznej z zagranicy nie można ze względu 
na brak połączeń sieci wysokiego napięcia. 
Ich budowa też jest kosztowna i to w skali 
porównywalnej do nowych elektrowni. 

protesty

Propozycje nowych inwestycji zwią-
zanych z budową kopalń i elektrowni 
opartych na węglu brunatnym spotykają 
się z gwałtownymi protestami ludności 
zamieszkującej tereny przeznaczone do 
wysiedleń. Na ich czele stają wszelkiego 
rodzaju ekolodzy, jako fachowcy od ochro-
ny środowiska. Piszą i opowiadają oni czę-
sto rzeczy niestworzone o szkodach, jakie 
wywołuje górnictwo węgla brunatnego. 
Dotyczy to, przede wszystkim dwóch ak-
tualnych inwestycji. Małej odkrywki KWB 
Konin o nazwie „Tomisławice” i najwięk-
szego w Europie złoża węgla brunatnego 
„Legnica”. W sprawie tej pierwszej udo-
wadniają oni, że odwadnia ona historyczne 
jezioro Gopło. Przedstawionym dowodom 
i badaniom wykonanym przez zawodowych 
hydrogeologów stwierdzających, że jest 
inaczej nie dają oni wiary. Podobnie jak 
na złożu „Legnica”, mówi się o ogromnym 
leju depresyjnym, jaki wywoła ta kopalnia, 
mimo, że skały podłoża są tu nieprzepusz-
czalne i lej depresyjny nie może się w nich 
rozwijać. W to, też nikt z protestujących nie 
chce wierzyć. W ten sposób wiara, która 
zarezerwowana jest dla religii, przenoszona 
jest na grunt techniki. Jeżeli fakty przeczą 
apokaliptycznym skutkom budowy kopalń 
węgla brunatnego, jak głoszą to protestują-
cy, to tym gorzej dla faktów. Sprawa o tyle 
nie jest jednak taka prosta, że ruch protestu 
zaczyna mieć charakter ogólnopolski. Pod 
względem politycznym popierany jest za-
równo przez rządząca PO, jak i opozycyjny 
PiS. Działacze związani z ruchem protestu 
gotowi są na wszystko. Ostatnio skierowali 
oni skargę do Parlamentu Europejskiego. 
Jest to o tyle nieciekawe, że jego przewod-
niczący prof. Jerzy Buzek także popiera ten 
ruch protestu.

BezpieczeństWo 
energetyczne

Twardy opór protestującym postawiła 
KWB Konin realizując budowę odkrywki 
„Tomisławice”. Kopalnia ma wszystkie wy-
magane prawem dokumenty i nie zważa 
na żadne protesty wykonując zamierzony 
plan eksploatacji złoża węgla brunatnego. 
Jest jednak zastanawiające, że w kontekście 
informacji publicznej jest ona pozostawio-
na sama sobie. Ponieważ „ekolodzy” mają 
łatwy dostęp do wszelkich mediów, to oni 
kształtują negatywną opinię o wszelkich 
nowych inwestycjach węgla brunatnego. 
W tym kontekście zauważalny jest brak 
przeciwstawienia się im w szerszej skali 
informacyjnej. Szczególnie brak jest wia-
domości naukowych i technicznych z kraju 
i ze świata na temat węgla brunatnego. Brak 
jest na ten temat łatwo dostępnej i taniej 
literatury popularno-naukowej, filmu, zama-
wianych programów w TVP itp. przedsię-
wzięć. Pieniądze na ten cel muszą się znaleźć 
w sytuacji, kiedy w wyniku ataku na węgiel 
brunatny zagrożone jest bezpieczeństwo 
energetyczne państwa polskiego.
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Węgiel brunatny był dotąd mniej zauważalny
Szczególnie brak jest wiadomości naukowych i technicznych z kraju i ze świata na temat węgla 
brunatnego

Dla węgla brunatnego nie ma sensownej alternatywy
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Ocenić miniony rok nie jest łatwo. Należy 
wziąć pod uwagę kilka płaszczyzn. Jednak 
trzeba pamiętać o podstawowym pytaniu: 
czy będziemy mieli gdzie pracować?

Pierwszą jest pra-
ca czysto związkowa 
w ramach naszej or-
ganizacji. Uważam, że 
stajemy na wysokości 
zadania. W maju od-
była się Konferencja 
Sprawozdawczo-Wy-
borcza naszego związ-
ku, na której ponownie zostałem wybrany 
na przewodniczącego związku, prawie jed-
nogłośnie, co swiadczy o dużym kredycie 
zaufania udzielonym mi przez delegatów. 
Jest to również pozytywna ocena wysta-
wiona za moją dotychczasową pracę oraz za 
pracę i koleżanek i kolegów będących w za-
rządzie oraz prezydium związku. Związek 
w ostatnim czasie nie traci członków poza 
odejściami na emerytury, radością napawają 
nas przyjęcia do związku z grupy pracow-
ników nowo przyjmowanych do kopalni. 
W zakresie bieżącej działalności staramy 
się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom 
naszych członków organizując wycieczki, 
festyny, imprezy sportowe i integracyjne. 

Inną płaszczyzną oceny jest sytuacja 
naszego związku w kopalni i współpraca 
z pozostałymi związkami zawodowymi. 

Sądzę, że współpraca z pozostałymi związ-
kami zawodowymi układa się poprawnie. 
W wielu sprawach ważnych dla załogi jeste-
śmy inspiratorami podejmowanych działań. 
Uważamy, że załoga tego od nas oczekuje 
i oczekuje jasno artykułowanego stanowiska, 
a nie kunktatorstwa i koniunkturalizmu. Jako 
jedyny związek jednoznacznie wyraziliśmy 
swoje stanowisko wobec odwołanych trzech 
członków zarządu KWB Konin. W szcze-
gólności wobec bezprawnego odwołania 
przedstawiciela załogi w zarządzie. Mamy 
nadzieję, że w końcu sąd rozpatrzy złożoną 
skargę i wyda wyrok. Nie mogę tylko zrozu-
mieć, dlaczego to tak długo trwa. 

Związkom zawodowym nie uda się być 
poza bieżącymi sprawami i problemami fir-
my. Musieliśmy dokonywać oceny sytuacji 
ekonomiczno-finansowej kopalni, skutków 
i wpływu na tą sytuację po zmniejszeniu 
odbioru węgla w związku z awarią wenty-
latora instalacji odsiarczania w elektrowni 
Pątnów I. Do tego doszły problemy braku 
węgla na odkrywce Jóźwin, oraz koniec wy-
dobycia w odkrywce Kazimierz. Jeżeli doda 
się jeszcze opóźnienia w budowie odkrywki 
Tomisławice, widać, że sytuacja naszej firmy 
nie jest najlepsza. Odkrywka Tomisławice 
realizowana z takim mozołem, w warunkach 
nowego prawa unijnego co do wymogów 
ochrony środowiska, przy skomplikowanej 
współpracy z ZE PAK, jedynym odbiorcą 
naszego węgla, jest wielkim sukcesem ludzi, 

którzy doprowadzili do jej uruchomienia. 
Pośród wielu, którym dziękowano i wy-
różniano za wybudowanie tej odkrywki, 
zabrakło mi dwóch odwołanych członków 
zarządu. Jeden spiął finansowo inwestycję 
(Zygmunt Andrzejak), a drugi wydeptał wie-
le urzędowych korytarzy dla załatwienia 
wszystkich wymaganych pozwoleń, decy-
zji, warunków środowiskowych i wodnych, 
koniecznych do uruchomienia eksploatacji 
(Michał Smorąg). 

Ich praca jak również wielu innych w tej 
firmie, co zaczyna być normą, nie znalazła 
uznania na staropolskie dziękuję.

Kolejny rok toczy się postępowanie pry-
watyzacyjne. My jeździmy do Warszawy, 
spotykamy się z ministrami, posłami i py-
tamy: co z przyszłością, co z gwarancjami 
dla załogi, co z całym Zagłębiem Koniń-
sko-Turkowskim? Wszyscy nas rozumieją, 
rozumieją nasze oczekiwania i tłumaczą, 
jak wielce skomplikowany jest to problem. 
Jedenaście lat temu rozpoczęła się prywaty-
zacja ZE PAK. Patrząc na przebieg tego pro-
cesu mam coraz więcej obaw o przyszłość 
miejsc pracy w kopalni i regionie. Coraz 
częściej stykam się z pracownikami róż-
nego szczebla, którzy bardziej obawiają się 
o swoją przyszłość przy takim zarządzaniu 
kopalnią niż prywatyzacji. Mówią, że wielu 
zarządzających nie widzi pracowników, ani 
też przyszłości regionu. Kierują się prywatą, 
rodzinnymi układami. Powszechny staje 

się strach, że firma zostanie rozgrabiona 
i doprowadzona do upadku. ZE PAK, ale 
również kopalnie Konin i Adamów są coraz 
mniej warte. Słyszymy to z kręgów, w któ-
rych toczą się rozmowy o prywatyzacji. 
U nas na miejscu podejmowane są próby 
wyprzedaży majątku i wydzielania spółek. 
Te działania nie podnoszą wartości spółki. 
Jedynie potęgują atmosferę strachu. Czy na 
końcu tej drogi jest przyszłość dla załogi 
i regionu? Czy będzie co prywatyzować? Czy 
będą miejsca pracy dla całej załogi? 

Minął kolejny rok prowadzonych re-
strukturyzacji, między innymi zatrudnienia. 
Przypomnę, że w końcówce lat dziewięć-
dziesiątych w kopalni pracowało prawie 
8500 pracowników. Wydobywano ok. 12mln 
ton węgla. Dziś pracuje 3600 osób, a wydo-
bywamy ok. 9 mln ton. Czy nie jest to wynik 
restrukturyzacji i znaczny wzrost wydaj-
ności pracy? Przytoczone liczby pokazują 
wzrost wydajności pracy, ale również to, że 
prowadzona restrukturyzacja zatrudnienia 
była możliwa dzięki naturalnym odejściom 
i programowi dobrowolnych odejść bez 
szkody dla pracowników a tego ja i załoga 
oczekujemy od zarządzających kopalnią.

Życzę nam wszystkim, abyśmy uzyskali 
gwarancje pracy i płacy. Chciałbym, aby 
nasze obawy nie spełniły się. Sądzę, że to 
będzie najważniejsza wytyczna do działań 
nie tylko moich, ale również pozostałych 
związków zawodowych w kopalni.  l

Józef Pindras, przewodniczący MZZG KWB „Konin” SA, ocenia 2010 rok

Czy będziemy mieli 
gdzie pracować?

nowy Górnik:  X na stronie interne-
towej związku znajduje się zdanie: nie 
tylko pracą żyją górnicy – jak to jest 
realizowane?

Michał szczeP-
kowicz, wiceprzewod-
niczący ZZG w Polsce 
KWK Jankowice: Dba-
my o chwile relaksu, 
różnego rodzaju roz-
rywki. Staramy się za-
chęcać pracowników 
naszej kopalni, nie tyl-
ko związkowców, do udziału w turniejach 
sportowych. Na wiosnę i jesienią odbywa 
się spartakiada, turniej tenisa i najważniejsze 
zawody, z okazji Barbórki, w halową piłkę 
nożną. 10 grudnia odbył się nasz wewnętrz-
ny turniej skata.

Jakie jest zainteresowanie tymi  X
turniejami?

– Zainteresowanie jest bardzo duże. 
Kibiców przychodzi sporo, przy zgłasza-
niu się zawodników bywają trudne sytu-
acje, bo chętnych do rozgrywek jest wie-
lu, a nie wszystkich możemy przyjąć. I to 
bez względu na to, czy chodzi o piłkę, czy 

o inną dziedzinę sportową. Poza tym ro-
dziny i znajomi zawodników przychodzą 
ich dopingować.

górnicy zainteresowani sportem mogą  X
uczestniczyć zarówno w turniejach związ-
kowych, jak i międzyzwiązkowych.

– Tak, turniej barbórkowy jest ogól-
nozakładowy, zgłoszone do niego zostały 
różne związkowe drużyny, ale mamy też 
wewnętrzne zmagania.

Jakie są plany dotyczące sportu na naj- X
bliższą przyszłość?

– Obecnie staramy się skupiać na kon-
tynuacji zawodów, które już się odbyły. 
Ich przygotowywanie również zajmuje 
czas. Na pewno będą się odbywały tur-
nieje piłki nożnej i skata. W ubiegłym roku 
chcieliśmy wziąć udział w zawodach piłki 
nożnej w Wieliczce, ale nie zdążyliśmy 
zgłosić drużyny. W tym roku postaramy 
się wystawić naszą drużynę do tych zawo-
dów. Prawdopodobnie na początku roku 
odbędzie się turniej narciarski o puchar 
dyrektora.

Czy pan uprawia jakiś sport? X

– Niestety, obecnie nie mogę z przy-
czyn zdrowotnych, ale interesuję się sportem 
i lubię go oglądać. Staram się nie faworyzo-
wać żadnej dyscypliny, choć –  kiedy byłem 
młodszy – sam brałem udział w spartakia-
dach w piłce nożnej.

Sport to nie jedyna propozycja na wolny  X
czas oferowana górnikom przez ZZgwp.

– Organizujemy różnego rodzaju wy-
jazdy: wczasy, wycieczki jednodniowe, wy-
jazdy na basen, wycieczki górskie, seanse 
w kinie. Nasza oferta jest skierowana nie 
tylko do pracowników. Zachęcamy, żeby ich 
rodziny korzystały z propozycji aktywnego 
spędzenia czasu. Przecież nie chodzi o to, 
aby zabierać górnikom czas przeznaczony 
dla rodziny. Nam chodzi o to, aby rodziny 
górnicze integrować. Aktywny wypoczynek 
służy integracji. Na wycieczkach staramy się 
uatrakcyjniać podróż zabawami dla dzieci, 
aby również i one się nie nudziły. Dobrze 
działająca organizacja związkowa powinna 
dbać o to, aby pracownicy nie zatracili się pod 
presją codziennych kłopotów. Nawet jeden 
dzień spędzony razem z rodziną, w gronie 
rozbawionych i zrelaksowanych kolegów i ko-
leżanek, pozwala znaleźć energię do życia. 

Czego życzy pan związkowi i kopalni  X
na 2011 rok?

Związkowi życzę, żeby nie było gorzej, 
a podejmowane działania były co najmniej 
tak dobre, jak do tej pory. Życzę także, by 
było mniej konfliktów pomiędzy związkami 
i zarządem Kompanii Węglowej i aby wszel-
kie ważne sprawy udało się rozwiązywać 
wspólnie.

Rozmawiał: Paweł KmieciK

Michał Szczepkowicz jest członkiem zarządu  `
ZZGwP KWK Jankowice trzecią kadencję. 
Wiceprzewodniczącym związku jest pierwszą 
kadencję. Podjął to wyzwanie z wahaniem. 
Teraz nie żałuje, że postanowił jeszcze bardziej 
zaangażować się w pracę związkową.  
Zapewnia, że praca w związku, choć nerwowa, 
jest źródłem wielkiej satysfakcji. Dobrze jest 
dać coś od siebie dla załogi jednej z najlepszych 
kopalń. Jankowice zawsze były dobrze 
zarządzane, dlatego były w ścisłej czołówce 
kopalń Rybnickiej Spółki Węglowej, a teraz 
Kompanii Węglowej. 
– Jeżeli pracuje się z tak dobrą załogą  
i w grupie doświadczonych działaczy 
związkowych, można się rozwijać – zapewnia 
Szczepkowicz.

Rozmowa z MichałeM szczePkowiczeM, wiceprzewodniczącym ZZG w Polsce KWK Jankowice

Rozwiązywać wspólnie ważne sprawy
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zarząd JsW s.A. w związku z pismem Re-
prezentacji związków zawodowych JsW sA 
z dnia 04.01.2011 r. informuje, że w planie 
te na 2011 rok przyjęto wzrost przeciętne-
go miesięcznego wynagrodzenia w wysoko-
ści 2,3%, tj. na poziomie wskaźnika inflacji 
przyjętej przez Rząd do ustawy budżetowej 
na rok 2011.

W związku z powyższym Zarząd JSW 
Sa aktualnie nie widzi możliwości zrealizo-
wania żądania Strony Związkowej - wzrostu 
od 1 lutego br. wynagrodzeń zasadniczych 
o 10%, tym bardziej, że rok 2011 będzie 
pierwszym rokiem, kiedy Jastrzębska Spół-
ka Węglowa przeznaczy na inwestycje ok. 
1 mld złotych. Podobnie będzie w latach 
następnych. Dotychczas JSW Sa przezna-
czała na inwestycje ok. 500- 600 mln zł. 

Należy też pamiętać, że 2010 r. był rokiem 
odpracowywania wielomilionowych strat 
po kryzysowym roku 2009.

Jednocześnie, pomimo nie ujęcia w pla-
nie Te na 2011 rok kosztów realizacji Zakła-
dowego Układu Zbiorowego Pracy, w tym 
Zakładowego Systemu Wynagradzania - 
Zarząd JSW S.a. informuje, że jest świa-
dom wielkości tych kosztów i dopuszcza 
możliwość korekty planu Te z uwagi na 
wejście w życie ww. ujednoliconych prze-
pisów prawa pracy. 

Biorąc to pod uwagę Zarząd JSW Sa 
jest gotów wyrazić zgodę na wzrost fun-
duszu płac, ale pod warunkiem wdroże-
nia jeszcze w I półroczu br. Zakładowego 
Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowni-
ków JSW Sa, w tym Zakładowego Systemu 
Wynagradzania. 

Jedynie od konstruktywnego podejścia 
Strony Związkowej zależy, kiedy zostaną 
wdrożone nowe zasady regulujące we-
wnętrzne prawo pracy w JSW Sa. Destruk-
cyjne, trwające od półtora roku, działania 
organizacji Związków Zawodowych JSW 
Sa w pracach nad systemem wynagradzania 
skutecznie zwolniły tempo prac nad tym 
dokumentem. 

Przypominam, że to Strona Związkowa 
nie wywiązała się z podpisanych w dniach 
27 i 28 maja 2010 roku porozumień, w któ-
rych zadeklarowała zintensyfikowanie 
prac nad nowym ZUZP, w tym Zakłado-
wym Systemem Wynagradzania poprzez 
udział w wartościowaniu stanowisk pracy 
i wstępnym zakończeniu tych prac do koń-
ca września 2010 roku. Od 1 lipca 2010 r. 
tj. miesiąc po podpisaniu ww. porozumień 

Strona Związkowa zaprzestała prac nad war-
tościowaniem stanowisk pracy tłumacząc to 
nastaniem okresu urlopowo-wakacyjnego. 

Takie podejście przedstawicieli Związ-
ków Zawodowych nie tylko świadczy o tym, 
że są nieodpowiedzialnym i niewiarygod-
nym - łamiącym porozumienia partnerem 
społecznym, ale również o tym, że swym 
postępowaniem działają na szkodę swoich 
członków jak i wszystkich pracowników 
JSW Sa.

Zarząd JSW S.a. ma nadzieję, że w no-
wym roku Związki Zawodowe JSW zaprze-
staną swojej destrukcyjnej gry – działania na 
przekór Zarządowi i podejmą się rzeczywistej 
pracy nad sfinalizowaniem prac nad Zakłado-
wym Systemem Wynagradzania, a w rezulta-
cie umożliwią jak najszybsze podwyższenie 
wynagrodzeń pracownikom JSW S.a. l

Związki zawodowe JSW SA żądają 10 proc. podwyżki płac. 
Publikujemy odpowiedź zarządu na żądania związków.

podwyżka za układ

W związku z wnioskami Okręgowego Urzę-
du Górniczego w Rybniku z dochodzenia 
przyczyn i okoliczności  wypadku, który 
miał miejsce w sierpniu ubiegłego roku 
w kopalni Jas-Mos, gdzie z powodu wykole-
jenia się podziemnej kolejki zginęło dwóch 
górników, zarząd Jastrzębskiej spółki Wę-
glowej oświadcza, że po wypadku podjęto 
w kopalni szereg działań technicznych i or-
ganizacyjnych mających na celu poprawę 
bezpieczeństwa i uniknięcie podobnych 
zdarzeń w przyszłości.

kolejne działania zostaną podjęte po 
dokładnym zapoznaniu się z wnioskami 
OUG w rybniku po zakończeniu docho-
dzenia w tej sprawie.

– Nie będzie też pobłażliwości w kwe-
stiach personalnych, sankcje w stosunku do 
osób, które dopuściły się zaniedbań i na-
ruszenia dyscypliny zostaną wyciągnięte 
- podkreśla Jarosław Zagórowski, prezes 
JSW S.a. 

W kopalni Jas-mos, podobnie jak w po-
zostałych kopalniach spółki, przeprowadzona 

została doraźna kontrola regulaminów 
transportu i instrukcji wykonywania robót  
transportowych pod kątem przejrzystości 
zapisów  dotyczących między innymi za-
chowań w sytuacjach awaryjnych, zakazów 
wejścia na drogi transportu, zabezpieczeń 
stanu wyłączania urządzeń i kwalifikacji pra-
cowników, przeprowadzono też kontrolę 
środków transportu pod kątem skutecz-
ności i niezawodności  zabezpieczeń wejść 
na drogi transportu przed rozpoczęciem 
ruchu urządzeń. 

Sprawdza się również, czy pracownicy 
posiadają wiedzę na temat wniosków z ostat-
nich wypadków w górnictwie. Dodatkowo 
w kopalni Jas-mos wprowadzono łączność 
bezprzewodową  na trasie kolejek spągo-
wych. Uzyskano także zezwolenie  dyrekto-
ra OUG w rybniku na jazdę pracowników 
dostosowanymi do tego przenośnikami ta-
śmowymi i rozszerzono zakres stosowania 
optyczno-dźwiękowej sygnalizacji ostrze-
gawczej, która uruchamia się podczas ruchu 
urządzeń transportowych l.

Oświadczenie zarządu JSW SA w sprawie zakończenia dochodzenia w kopalni Jas-Mos
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Henryk Maroszek 

Henryk Maroszek (1921-1994). Urodził 
się 22 marca 1921 roku w Chorzowie. Po woj-
nie studiował na Akademii Górniczo-Hutni-
czej w Krakowie, uzyskując tytuł inżyniera 
elektryka. W latach 1958-1960 – wzbogaca-
jąc swoje kwalifikacje – kontynuuje studia na 
Politechnice Śląskiej w Gliwicach uzyskując 
tytuł inżyniera górnika.

Na różnych stanowiskach dozoru gór-
niczego – sztygara, kierownika robót gór-
niczych – pracuje kolejno w kopalni „Anna” 
w Pszowie i „Chwałowice”; a z kolei jako 

inspektor górniczy w Rybnickim Zjedno-
czeniu Przemysłu Węglowego i Bytomskim 
ZPW – dokumentuje prof. Jerzy Jaros w 
poświęconym inż. Henrykowi Maroszkowi 
szkicu biograficznym na łamach „Przeglądu 
Górniczego” (nr 9/1994).

Zdobyte kwalifikacje, wzbogacone do-
świadczeniami wieloletniej pracy zawodowej 
otwarły przed nim nowe wyzwanie. Podjął je 
chętnie jako długoletni wychowawca nowych 
kadr – nauczyciel i wykładowca w szkołach 
górniczych. Co więcej – także autor cennych 

podręczników z zakresu elektroniki górni-
czej dla słuchaczy zawodowych i średnich 
szkół górniczych. O ich poziomie, walorach 
dydaktycznych a także aktualności dowodzi 
fakt, że wydany w 1971 roku przez Wydaw-
nictwo „Śląsk” 632-stronicowy podręcznik 
„Elektronika górnicza autorstwa inżyniera 
Henryka Maroszka jeszcze dziś – pod jego 
nazwiskiem lub tytułem – poszukiwany jest 
przez zainteresowanych w internecie.

W latach 1969-1972 Henryk Maro-
szek był kierownikiem Redakcji Górniczej 

Wydawnictwa „Śląsk”. W latach 1964-1969 
był kierownikiem Zespołu Postępu Tech-
nicznego w Bytomskim Zjednoczeniu 
PW. 

W latach 1972-1979 pracował w Głów-
nym Biurze Studiów i Projektów Górniczych, 
zaś od 1979 do 1990 roku – w Głównym In-
stytucie Górnictwa, gdzie kierował redakcją 
czasopisma „Projekty – Problemy – Budow-
nictwo Górnicze”. Zmarł w Katowicach 15 
listopada 1994 roku. 
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Kopalnia Ferdynand – bo tak na począt-
ku nazywała się KWK Katowice – powstała 
w 1823 roku. została wybudowana z ini-
cjatywy trzech wspólników: żydowskiego 
kupca, lekarza i emerytowanego rotmistrza 
armii rosyjskiej. Nazwa tej, znajdującej się 
w dzielnicy Bogucice, kopalni pochodziła od 
drugiego imienia ostatniego z inwestorów 
– Ignacego Ferdynanda von Beym.

 W losach kopalni szczególnie ważny jest 
rok 1875, kiedy to została zalana i przerwała 
na wiele miesięcy swą działalność. Dopiero 
rok później, po modernizacji, wydobycie 
węgla wznowiono. W 1936 roku kopalnia 
zmieniła swą dotychczasową nazwę i od 
tamtej pory funkcjonuje, jako – znana do 
dziś – KWK Katowice. Na marginesie dodać 
warto, że w latach 1953-1956, kiedy Katowice 
nosiły nazwę Stalinogród, ten sam termin 
był używany do określenia bogucickiej ko-
palni. W lipcu 1996 roku zakład połączono 
z KWK Kleofas, jednak już trzy lata później 
żywot tych znajdujących się blisko centrum 
zakładów zakończył się.

Nie ma kopalni Katowice, a ona jed-
nak żyje, choć jest w uśpieniu – mówi Jan 
Zając i dodaje – mam nadzieję, że choć na 
powierzchni jeszcze odżyje. Jak przyzna-
je pracownik niefunkcjonującej już KWK 
Katowice – bardzo przykrym efektem tego, 
że tu była kopalnia, jest bieda: podupadanie 
całych osiedli, staczanie się ludzi, którzy byli 
kiedyś wysoko kwalifikowanymi fachowca-
mi i dobrymi kolegami. Gdy stracili pracę 
w kopalni i nie mogli odnaleźć się w nowej 
rzeczywistości zaczęli wpadać w ubóstwo 
i biedę.

Jan Zając choć pracownikiem kopalni 
Katowice nie był, miał styczność z zakładem. 
Jak wspomina – w 1981 r. w zakładzie gościł 
Lech Wałęsa i mówił do braci górniczej: rząd 
podrzucił nam g… w postaci ustawy nr 199 
(dotyczyła ona 300 proc. wynagrodzenia 
za pracę w soboty i niedziele – P.K.). My, 
jako związek, musimy się zastanowić, jak 
to g…. rządowi odrzucić. Prawie urwaliśmy 
się wtedy z kolegą ze swojej pracy, żeby móc 
tam być. Drugi kontakt był już przy okazji 
likwidacji KWK Katowice, gdy górników 

zamykanego zakładu przenoszono do ko-
palni Staszic. Jak mówi pan Zając nazywano 
ich Ferdkami – od pierwszej nazwy kopalni 
Katowice.

Obecnie kopalnia ta jest wieczystą wła-
snością Muzeum Śląskiego, znajdującego 
się również w Katowicach. Po ogłoszonym 
konkursie na projekt architektoniczny na 
siedzibę nowego muzeum, na terenie poko-
palnianym, w lutym 2008 roku podpisano 
umowę na jego wykonanie. Inne propozycje 
nakrywały i chroniły przestrzeń pokopalnia-
ną, a ten projekt schodzi w głąb ziemi. To, 
co kiedyś było skarbem Śląska, czyli węgiel, 
będzie teraz jego dziedzictwem – tak o pro-
jekcie na nowe Muzeum Śląskie mówi jego 
dyrektor, Leszek Jodliński. W momencie 
powstawania tego tekstu pozostało zaledwie 
kilka dni do ogłoszenia wyników przetar-
gu na realizację projektu budowy obiektu. 
Biorąc pod uwagę okres 20 miesięcy, jakie 
będzie miała firma budowlana na utworze-
nie siedziby, można się spodziewać, że pod 
koniec 2012 roku nowy gmach Muzeum 
zostanie otwarty do zwiedzania.

To świetny pomysł – tak o pomyśle bu-
dowy Muzeum Śląskiego na terenie poko-
palnianym mówi Leszek Jodliński – ktoś, kto 
przemierza nasz rejon, zauważa, jak znikają 
kopalnie z pejzażu. Wieże wyciągowe są 
coraz rzadszym widokiem, co wydaje się 

absurdalne, gdy mowa o Górnym Śląsku. 
Podobnego zdania jest Jan Zając – dla mnie, 
jako byłego górnika i jako Ślązaka, umiejsco-
wienie muzeum na terenie pokopalnianym 
jest bardzo dobrym pomysłem. Śląsk stał 
przemysłem, Śląsk stał węglem i stalą – i to 
musi zostać zaznaczone – podkreśla pra-
cownik nieczynnej kopalni Katowice.  

Paweł KmieciK
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Kopalnia nigdy nie umiera – jeśli już powstała, będzie zawsze – tymi słowami opowieść 
o byłej kopalni Katowice rozpoczyna Jan Zając, emeryt górniczy z kopalni Staszic, 

aktualnie pracownik administracyjny terenu po zakładzie Katowice. Jedna z najstarszych 
na Śląsku kopalń nie wydobywa węgla od 1999 roku. W najbliższym czasie ma tu powstać 

nowa siedziba Muzeum Śląskiego.

kopalnia nie umiera nigdy

Makieta terenu byłej KWK Katowice z projektem nowego Muzeum Śląskiego

Wieża wyciągowa nieistniejacej KWK KatowiceDawna kopalnia Katowice
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Od śmierci Andrzeja minęły trzy miesiące. Anna pomyślała o tym biorąc do ust 
kolejny łyk herbaty i popatrzyła na smutny pokój, w którym zrobiło się już zupełnie 
ciemno. Bezwolnie zacisnęła szczękę, wstała, poprawiła spódnicę i zapaliła światło. 
Szybko podeszła do wielkiej szafy, o którą tak długo kiedyś spierała się z mężem, a która 
od lat była podzielona na dwie części. Z jednej strony były ładnie poukładane koszule, 
koszulki od najjaśniejszej do najciemniejszej, równo poskładane spodnie. W drugiej za-
wsze panował nieład, a chwilowy porządek był szybko burzony, gdy właścicielka ubrań 
szukała jakiejś konkretnej rzeczy, która zawsze, jak na złość, była najbardziej schowana. 
Zabawne, bo to ułożenie w szafie było dokładnym przeciwieństwem tego, jak wyglądała 
rzeczywistość Andrzeja i Anny. Jego równo ułożone koszulki przestawały być wyprasowa-
ne w kilkadziesiąt sekund po założeniu, a cały świat przepełniony był niedomówieniami, 
masą niezrealizowanych planów i spontanicznych decyzji. Anna, choć nigdy nie mogła 
niczego znaleźć w swej części szafy trzymała się skrupulatnie ułożonego harmonogramu 
każdego dnia.

Cały spokój małżeństwa został zburzony informacją o chorobie Andrzeja. Słabość 
dopadła go nagle i szybko strawiła słaby organizm. I choć Anna nie mogła sobie wyobra-
zić życia bez Andrzeja, teraz, coraz bardziej przyzwyczajała się do tego, jak zmienił się jej 
świat. Tego dnia postanowiła rozprawić się z zawartością szafy. Ułożyła na podłodze kilka 
kartonów i zaczęła układać koszulki, koszule i bieliznę. Gdy z zaciętą miną starała się jak 
najmniej myśleć o tym, co robi, w jej ręce wpadło zdjęcie włożone gdzieś pomiędzy części 
garderoby.

Na zdjęciu był Andrzej i jacyś dwaj mężczyźni. Jeden z nich obejmował Andrzeja 
w pasie i mocno przytulał jednocześnie opierając głowę na jego ramieniu. Drugi stał obok, 
cała trójka szeroko się uśmiechała. Anna wiedziała, że zdjęcie musiało zostać wykonane 
najwyżej dwa lata temu – poznała to po swetrze, który sama sprezentowała Andrzejowi 
na jego urodziny.

Kim jednak byli mężczyźni, których nigdy wcześniej nie widziała? I dlaczego zdjęcie 
było ukryte wśród ubrań, jak sekretny skarb? Anna usiadła na podłodze i jakiś czas przy-
glądała się fotografii. Po chwili wyciągnęła telefon i zadzwoniła do najlepszego przyjaciela 
Andrzeja, z którym sama też dość dobrze się kumplowała. Przyjaciel odebrał telefon po 
kilku sygnałach, a gdy usłyszał o sprawie, z jaką dzwoniła Anna zamilkł na dłuższą chwilę. 
Gdy zebrał się na odpowiedź stwierdził, że jeszcze tego samego dnia odwiedzi Annę, bo 
rozmowa nie nadaje się na telefon.

Tego dnia Anna miała dostać kilka zdawkowych informacji o bliskiej znajomości jej 
męża z mężczyzną ze zdjęcia i numer telefonu. Wszystkie informacje były niepełne i dość 
tajemnicze, a przede wszystkim – całkowicie zbiły ją z tropu. Od lat była przekonana, że 
w jej związku nie ma wielkich tajemnic i niewyjaśnionych spraw. Nigdy też nie myślała, że 
Andrzej mógłby ją kiedyś zdradzić, albo prowadzić jakiekolwiek podwójne życie. Nigdy go 
o to nie wypytywała, nigdy nie węszyła i nie czuła takiej potrzeby. Wzięła jednak zapisany 
na żółtej karteczce numer telefonu i przez kolejne dni nosiła go w portfelu.

Przez te kilka dni myśl o karteczce i zdjęciu wracała i powodowała lawiny myśli. Anna 
postanowiła ukrócić te mimowolne ataki lęków powodowane jej wyobraźnią i zadzwoniła. 
Nie zaplanowała co powie, nie wiedziała też czy zostanie rozpoznana ani nawet do kogo 
dzwoni. W słuchawce usłyszała zachrypnięty, lekko zaspany, smutny męski głos. Po krótkiej 
i dziwacznej rozmowie ustalono, że powinni się spotkać.

Jeszcze tego popołudnia Anna pojechała na obrzeża miasta, do dzielnicy, w której nigdy 
nie bywała. Zaparkowała samochód i weszła do dość nieciekawie wyglądającej kamienicy. 
Gdy zapukała do drzwi mieszkania, czuła jak zaschło jej w gardle. Drzwi otworzyła tęga, 
uśmiechnięta, ubrana w kolorową sukienkę w afrykańskie wzory kobieta. Od razu, gdy 
zobaczyła Annę uśmiech zniknął z jej twarzy i w powadze zaprowadziła Annę do jednego 
z pokoi.

Tam już czekał Adam. Miał góra trzydzieści lat i zapuchnięte od płaczu, czerwone 
oczy. Anna siadła naprzeciwko niego i mimo, że ostatnie miesiące były najcięższymi w jej 
życiu, teraz czuła, jakby u szyi ciążył jej wielki głaz. Nie bardzo rozumiała gdzie i po co się 
znalazła, czuła jednak, że właśnie zmienia swoje wyobrażenie o większości jej dotychcza-
sowego życia.

Dla Adama to spotkanie było co najmniej tak samo ciężkie. Musiał wyjaśnić Annie, że 
od kilku lat w wielkiej tajemnicy spotykał się z jej mężem. Przez kolejne godziny opowiadał 
o wspólnie spędzanych weekendach, „wyjazdach służbowych”, konferencji w Nowym Jorku, 
prezentach i wielkiej miłości jaką przeżył. Anna nie chciała wierzyć w to, co słyszy, ale przez 
większość czasu nie mogła się także poruszyć. Gdy udało jej się wstać do toalety instynkt 
nakazał jej jak najszybciej wybiec z mieszkania, wsiąść do samochodu i uciekać. Jeździła 
tak przez wiele godzin, aż trafiła do swojego domu. Nie wiedziała już, co z życia, które 
dotychczas prowadziła było prawdą. Zaczęła przetrząsać rzeczy swojego męża, a kolejne 
znaleziska potwierdzały tylko słowa Adama.

Anna wiedziała, że muszą się jeszcze raz spotkać, a ona musi chociaż postarać się 
zrozumieć wiele spraw, inaczej jej życie już zawsze będzie tak bardzo niezrozumiałe. Do 
spotkania doszło jednak po wielu tygodniach, gdy jej strach, smutek, lęk i ból stały się 
mniej nieznośne.

Wtedy też Adam powiedział jej o wielkim bólu jej męża, jego wielkiej miłości zarówno 
do niej jak i do niego, rozterkach i próbach zakończenia związku, a także o nagłej chorobie, 
która zakończyła podwójne życie.

Choć Annie początkowo wydawało się to nie do pojęcia, zaprzyjaźniła się z Adamem. 
Jeszcze długo utrzymywali bardzo bliski kontakt, choć dla niej samej było to dość niezro-
zumiałe, jak może być on tak naturalny i bezbolesny. Anna sprzedała dom i wyprowadziła 
się do innego miasta, zmieniła pracę i zaczęła robić to, na co zawsze miała ochotę, lecz do 
tej pory nie mogła się na to zdobyć. Teraz wsparł ją kochanek męża.

 l

Marginesy

Tajemnice
Błysnęła formą Justyna Kowalczyk. Swój 

udział w Tour de Ski, zawodach specyficz-
nych i bardzo trudnych, na pewno zaliczy 
do jednego z najbardziej udanych startów. 
W tegorocznej imprezie zdecydowanie gó-
rowała nad rywalkami. Na 8 biegów wygrała 
5, raz była druga i jeszcze piąta. Tylko w dru-
gim sprincie na 1,3 km nie powiodło się jej, 
była na 22 miejscu. A przecież rywalkami 
były wszystkie czołowe biegaczki świata. 
Imponujący dorobek w ciągu 11 dni.

W efekcie po raz drugi zwyciężyła w tej 
prestiżowej imprezie. Objęła też prowadze-
nie w klasyfikacji Pucharu Świata. Wyprze-
dziła słynną biegaczkę norweską Marit Bjo-
ergen, która nie startowała w Tour de Ski. 
Norweżka odpuściła imprezę. Przygotowuje 
się bowiem innym systemem do mistrzostw 
świata, które odbędą się w Oslo pod koniec 
lutego. Nieobecność Marit Bjoergen wcale 
nie obniża sukcesu polskiej biegaczki. Po 
prostu można powiedzieć, że nieobecni się 
nie liczą. Wyśmienita biegaczka norweska 
zalicza się do głównych faworytek w rywa-
lizacji o tytuły i medale mistrzostw świata. 
W dodatku impreza odbywa się w Norwegii. 
Nasza Justyna Kowalczyk też ma apetyt na 
mistrzowskie tytuły i podium. Zapowiada się 
ciekawa rywalizacja na trasach biegowych 
zbliżających się mistrzostw. Dwie wyśmie-
nite biegaczki, ale nie zapominajmy, że są 
jeszcze inne, które mogą pomieszać szyki 
faworytkom. Należy mieć nadzieję, że Justy-
nie Kowalczyk do tego czasu nic przykrego 
się nie przytrafi (choroba, kontuzja).

No i Adam Małysz zaskakuje wszyst-
kich przyzwoitą formą – dyspozycją i wy-
nikami. A jeszcze kilka tygodni temu wiele 
osób radziło mu, by się wycofał z rywa-
lizacji. Niewiele brakowało, by stanął na 
podium w klasyfikacji końcowej w kon-
kursie 4 - Skoczni. Jeden ciut słabszy skok 
w czwartym konkursie zepchnął go na 6 
miejsce. Niemniej jednak w klasyfikacji 
generalnej Pucharu Świata jest w ścisłej 
czołówce i ma realne szanse na znalezienie 
się w najlepszej trójce tegorocznych zma-
gań w Pucharze Świata. Skoczkowi z Wisły 
życzymy udanego startu we wspomnianych 
już mistrzostwach świata w Oslo. Mamy 
nadzieję, a upoważnia nas do tego dobra 
dyspozycja naszego skoczka, że w mi-
strzowskiej imprezie stanie na podium 
i wzbogaci swoją kolekcję medalową.

Były to najważniejsze wydarzenia spor-
towe w rozpoczętym nowym roku. Istotne, 
że wielce przyjemne, które dostarczyły sporo 
satysfakcji wszystkim sympatykom spor-
tu w naszym kraju. Można w tym miejscu 
jeszcze dodać, że życzymy innym naszym 
sportowcom podobnie udanych występów 
na międzynarodowych arenach. Równajcie 
do Justyny Kowalczyk i Adama Małysza.

Występami wymienionych interesują się 
niemal wszyscy sympatycy sportu. Pisze się 
o nich we wszystkich gazetach. W całej spor-
towej tematyce nie są jednak liderami. Wielu 
dziennikarzy uważa to za normalne, że tak 
musi być. Zdecydowanie więcej przeznacza 
się miejsca na inną dyscyplinę. Mam na my-
śli piłkę nożną. W rozgrywkach krajowych 
jest zimowa przerwa. Nastał okres transfe-
rów. No i kręci się przedziwna „handlowa 
karuzelka transferowa”. Wielu piszących 
(mówiących też) wpadło w jakąś niezdro-
wą ekstazę. Rozpisują się o ewentualnych 
transferach. Wymieniają kwoty, które jedni 
wydadzą, a inni zarobią. A wszystko kręci 
się wokół zawodników znanych z ligowych 
występów. I to takich, którzy niczym nie 

wyróżnili się w dotychczasowych występach. 
Po prostu wyjątkowe przeciętniaki, których 
interesują zarobki, a nie coraz lepsza gra. 
Dotyczy to polskich zawodników, a także 
obcokrajowców, którzy przybyli do naszych 
klubów. Na przykład występujący w GKS 
Bełchatów Mate Lacic stwierdził, że za mało 
zarabia (powyżej 25 tys. zł na miesiąc). Klub 
chce go zatrzymać. Proponuje mu 45 tys. zł 
na miesiąc i jeszcze jednorazowo 300 tys. zł 
za podpisanie kontraktu. I to w klubie, który 
pląta się w środku tabeli ekstraklasy. Mene-
dżer tego zawodnika uważa, że to za mało, 
bo on otrzyma zbyt niską prowizję. Niestety, 
zbyt dużą rolę w naszym futbolu odgrywa-
ją tzw. menedżerowie. Proponują „swoich 
zawodników” klubom stawiając wysokie 
ceny. A są to zwykli „kopacze skóry”, a nie 
w miarę przyzwoicie wyszkoleni zawodnicy. 
Tym menedżerom chodzi głównie o szybki 
zarobek, a nie dalsze szkolenie i promowanie 
zawodnika. W efekcie wykonują złą robotę 
w naszym futbolu.

Zawodników z krajowego chowu, 
w których warto zainwestować jest coraz 
mniej. W tej „transferowej karuzelce” moż-
na wymienić zaledwie paru zawodników, 
którzy mogą być przydatni w reprezentacji 
narodowej. Szefowie klubów sięgają więc po 
obcokrajowców. Sięgają jednak po przecięt-
niaków (tańszych od krajowych), którzy nie 
wpływają pozytywnie na poziom krajowego 
futbolu. Potwierdzają to wyniki zespołów 
klubowych na międzynarodowej arenie, 
a przede wszystkim naszej reprezentacji.

W europejskim rankingu reprezentacja 
Polski plasuje się na 37 pozycji. (a sklasyfi-
kowano 53 drużyny). Tak to wynika z obli-
czeń dokonanych przez redakcję „Przeglądu 
Sportowego”. Pierwsza dziesiątka to: 1.Hisz-
pania, 2.Holandia, 3.Niemcy, 4.Portugalia 
(za wysoko), 5.Anglia, 6.Chorwacja (też 
zbyt wysoko), 7.Słowacja (?), 8.Norwegia 
(chyba przesada), 9.Szwajcaria, 10.Szwecja. 
Kto jest jeszcze przed Polakami? Białoruś 
(11), Czarnogóra (12), Gruzja (18), Albania 
(20), Estonia (27), Mołdawia (30), Litwa (33), 
Armenia (34). Za Polakami znalazły się m.in. 
Azerbejdżan (38), Cypr (39), Łotwa (45). 
Rankingową listę zamykają Malta, Andora 
i San Marino.

Wydaje się, że twórcy rankingu trochę 
przesadzili. Bo mimo słabych wyników naszą 
reprezentację wyżej oceniam niż przykłado-
wo Gruzję, Albanię czy Armenię. Faktem 
jest jednak, że nasza reprezentacja nie po-
czyniła widocznych postępów pod wodzą 
Franciszka Smudy. Jeżeli byśmy dodali do 
tego rankingu po 6 zespołów z Ameryki 
Południowej i Afryki, po paru najlepszych 
z innych kontynentów to reprezentację 
Polski należałoby sklasyfikować gdzieś na 
60-68 miejscu.

Zaniedbania w dziedzinie szkolenia, za 
które odpowiada PZPN, a także szefowie 
klubów sprawiły, że polski futbol jest nie 
tylko słaby, ale wręcz chory. I z tej choroby 
trudno będzie w najbliższym czasie wyjść.

Nieco wyżej życzyłem polskim spor-
towcom, by równali do Justyny Kowal-
czyk i Adama Małysza. Naszym futboli-
stom też tego życzę. Nie wierzę jednak, 
aby takie życzenia byli w stanie wypełnić. 
Oni mają inne podejście do sportowych 
dokonać - zapewnić sobie niezły zarobek 
i nie wychylać się. Uważają, że dobrze być 
przeciętniakiem.

A to, niestety, nie ma nic wspólnego 
z dobrze rozumianym sportem.

Henryk Marzec

Na prostej i zakrętach

Równać do najlepszych
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Krzyżówka Panoramiczna nr 2

Świąteczno - 
noworoczne życzenia: 
Pokój Ludziom Dobrej 
Woli...

Zgodnie z doroczną tradycją, krajową 
i zagraniczną korespondencję świątecz-
no-noworoczną zdobiły wprowadzone do 
obiegu już z końcem listopada ubr. znaczki 
Poczty Polskiej emisji Boże Narodzenie. Na 
znaczku wartości 1,55 zł przedstawiono na-
pis „BÓG SIĘ RODZI MOC TRUCHLEJE” 
i ośnieżoną choinkę; natomiast na znaczku 
o wartości 2,40 zł – zwielokrotniony napis 
„GLORIA IN EXCELSIS DEO”.

Znaczki wydane w masowych nakładach 
29 i 3 milionów sztuk, a także ilustrowane 
koperty Pierwszego Dnia Obiegu i „gwieź-
dzisty” datownik stosowany w Urzędzie 

Pocztowym Warszawa 1 zaprojektował art. 
plastyk Jacek Brodowski.

Okolicznościowy, świąteczny datow-
nik wzbogacał także przesyłki ekspedio-
wane przez Pocztę Watykanu. Na zdjęciu 
– grudniowa przesyłka Poste Citta del Va-
tocano z datownikiem głoszącym „Gloria 
in excelsis Deo et in terram pax homini-
bus bonae voluntatis” (Chwała Panu na 
wysokościach, a na ziemi pokój ludziom 
dobrej woli).

Tysiąclecie 
„miedzianego” 
Głogowa

Przed tysiącem lat na miejscu, w któ-
rym wznosi się głogowska kolegiata, znaj-
dował się warowny gród, strzegący rubieży 
nowego jeszcze państwa na mapie Europy 
– państwa pierwszych Piastów. Ten jeden 
z głównych ośrodków Dziadoszan – ple-
mienia osiadłego jeszcze we wczesnym śre-
dniowieczu na obszarach Dolnego Śląska 
– wzmiankowany w 1010 roku, pełnił waż-
ną rolę w walkach obronnych toczonych 
z cesarstwem niemieckim przez Bolesława 
Chrobrego i Bolesława Krzywoustego. Stąd 
też w 2010 roku obchodziliśmy 1000-lecie 
pojawienia się Głogowa w pisanych dzie-
jach Polski i Europy. 

Dziś to ponad 70-tysięczne miasto 
nadodrzańskie jest znaczącym ośrodkiem 
przemysłowym Legnicko-Głogowskiego 
Okręgu Miedziowego. Warto przypomnieć, 
że odkrycie przez dra Jana Wyżykowskiego 
23 marca 1957 r. bogatego złoża rudy miedzi 
w samym sercu Europy, było jedną z najwięk-
szych sensacji geologicznych drugiej połowy 

XX wieku. Odmieniło oblicze miasta i całego 
regionu; stworzyło na obszarze o powierzch-
ni 467,6 km2 jeden z najnowocześniejszych 
okręgów przemysłowych w Polsce.

Sędziwy jubileusz upamiętniła Między-
narodowa Wystawa Filatelistyczna „Głogów 
2010” – 1000 lat Głogowa”. Wydarzenia te 
dokumentuje okolicznościowa kartka pocz-
towa. Na jej znaku opłaty o wartości 1,55zł 
przedstawiono zdjęcie Kolegiaty Najświęt-
szej Maryi Panny oraz herb Głogowa. Kartkę 
ilustruje natomiast: znak obchodów tysiącle-
cia Głogowa oraz 5 opatrzonych podpisami 
zdjęć przedstawiających Głogów. Widnieją 
na nich: Ratusz Miejski z 80 m. wieżą (obec-
nie po odbudowie siedziba władz miasta), 
Biblioteka Świętego Pielgrzyma-Pomnik 
pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II, Ko-
ściół Bożego Ciała, fragment fosy miejskiej 
(zachowany fragment fortyfikacji) oraz ruiny 
Kościoła św. Mikołaja. 

 ZB

Nowości filatelistyczne

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Do pierwsZych w tym roku śmiertel-
nych wypaDków w polskim górnictwie 
DosZło na pocZątku stycZnia w  kopal-
ni pniówek. W ciągu niespełna doby doszło 
do dwóch tragicznych wypadków. Pierwszy 
wydarzył się w sobotę, 8 stycznia o 2.30. 
Zginął 45-letni górnik przysypany skałami 
oderwanymi od stropu. Drugi wypadek wy-
darzył się 15 godzin później na tym samym 
poziomie 830 m. Mężczyzna poślizgnął się 
podczas demontażu szyn i uderzył głową 
w przenośnik ścianowy. 38-letni górnik 
bardzo szybko został przetransportowany 
na powierzchnię. Nie udało się go jednak 
uratować. Przyczyny wypadków wyjaśnia 
Okręgowy Urząd Górniczy.

wielka orkiestra świątecZnej pomocy 
w tym roku Zagrała po raZ DZiewiętna-
sty. Tradycyjnie w drugą niedzielę stycznia 
tysiące wolontariuszy wyszło na ulice, by 
zbierać pieniądze na zakup najnowocze-
śniejszego sprzętu medycznego dla polskich 
szpitali. Tegoroczna Orkiestra grała dla uro-
logii i nefrologii dziecięcej. Zadeklarowana 
suma zgromadzona przez Wielką Orkiestrę 
Świątecznej Pomocy wynosi 37.008.974 zł. 

oD 1 stycZnia 2011 r. wesZła w życie no-
weliZacja ustawy prawo ruchu Drogo-
wego. W myśl jej założeń zostały zwiększone 
limity prędkości na autostradach do 140 km/h 
oraz drogach ekspresowych - ze 100 km/h do 
120 km/h. Ustawa zakłada m.in. zniknięcie 
z polskich dróg atrap fotoradarów, a same 
fotoradary mają być wyraźnie oznakowane 
i widoczne tak, aby przyczyniały się do po-
prawy bezpieczeństwa na drogach. Noweli-
zacja wydłuża również okres postępowania 
mandatowego z 60 do 180 dni.

minimalne wynagroDZenie Za pracę 
w Br. wZrośnie o 69 zł w stosunku do wy-
nagrodzenia z 2010 r. i wyniesie 1386 zł, czyli 
o 22 złote mniej niż proponowały związki 
zawodowe.
Oznacza to wzrost wysokości płacy mini-
malnej obowiązującej w 2010 r. o 5,2 proc., 
czyli o 69 zł. Płaca minimalna będzie stano-
wić 41,3 proc. przeciętnego wynagrodzenia, 
czyli o 0,5 pkt procentowego mniej niż rok 
wcześniej.

Zmarł krZysZtof kolBerger – jeDen 
Z najwyBitniejsZych polskich akto-
rów, a także reżyser teatralny. Aktor 
został odznaczony pośmiertnie przez Pre-
zydenta RP Krzyżem Komandorskim Or-
deru Odrodzenia Polski za wybitne zasługi 
dla kultury polskiej i osiągnięcia w pracy 
twórczej. Krzysztof Kolberger miał 60 lat. 
Artysta od wielu lat zmagał się z chorobą 
nowotworową.

P i s m o  s P o ł e c z n o - z a w o d o w e 
ś r o d o w i s K a  g ó r n i c z e g o
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Rozwiązanie Łańcuszka brzmi: „pastorałki”.
Nagrodę wylosowała: Bożena kasprZyk Z knurowa. Gratulujemy!
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Nowy GórNik: X  obawiał się pan 2010 
roku?

ZdZisław Bik: Po kryzysie w 2009 roku, 
który przeszliśmy w dobrej kondycji, obawiałem 
się, że 2010 rok będzie ciężki. Analitycy prze-
powiadali, że w naszej branży właśnie ten rok 
może być cięższy niż rok 2009. Zdawaliśmy so-
bie sprawę z zagrożeń i przygotowaliśmy się do 
ofensywy na nowych rynkach zbytu. Byliśmy na 
tyle skuteczni, że zakończyliśmy rok lepiej niż 
przewidywaliśmy. 

Będzie pan zadowolony, jeżeli rok 2011 bę- X
dzie nie gorszy niż 2010?

– Życzyliśmy sobie tego wszyscy w Grupie 
Kapitałowej Fasing.

Miniony rok miał być rokiem chińskim. Fa- X
sing umocnił swoją pozycję na tym rynku?

– Nie tylko w Chinach udało się nam umoc-
nić pozycję. Zwiększyliśmy sprzedaż do USA 
i do krajów dawnego Związku Radzieckiego, 
umownie nazywanych rynkami wschodnimi. 
Myślę, że o klasie naszych specjalistów od tych 
rynków świadczy fakt, że nawiązaliśmy współ-
pracę z górnictwem Łotewskim. Wiem, że brzmi 
to dość egzotycznie, ale Łotwa ma górnictwo. 
Wydobywa się tam łupek spalany w blokach 
energetycznych. To dla nas bardzo ciekawy rynek. 

grupa wrogów Fasingu zapowiadała, że pańska fir- X
ma wkroczyła w fazę zwijania się. Fasing zwija się czy 
rozwija?

– Od wielu lat mamy coraz lepsze wyniki. Zdobywamy 
nowe rynki i umacniamy pozycję na rynkach zdobytych. 
Moim zdaniem trudno o lepszy dowód na rozwój. Pan 

powtarza plotki, które do mnie nie dociera-
ły i dlatego trudno mi je komentować. Proszę 
zwrócić uwagę, że Fasing i nasza niemiecka 
firma Becker Prunte działają w krajach, w któ-
rych górnictwo szybko ogranicza wydobycie, 
a mimo to my zwiększamy sprzedaż. To jasne, 
że nie zwiększamy tej sprzedaży w Polsce ani 
w Niemczech. Zdobywamy rynek w krajach, 
w których górnictwo rozwija się, zwiększa wy-
dobycie, kupuje nowoczesne maszyny i urządze-
nia, do których potrzebne są łańcuchy.

Proszę także pamiętać, że firmy z Grupy 
Fasing dostarczają łańcuchy nie tylko dla gór-
nictwa. Cementownie, energetyka, rybołów-
stwo, to znacząca grupa naszych odbiorców. 
W Europie, a szczególnie w Niemczech widać, 
że następuje duże ożywienie gospodarcze. To 
także napawa mnie optymizmem. Jeżeli dodamy 
do tego ciągły rozwój gospodarek azjatyckich, 
myślę, że mogę być optymistą.

pewnie niezmiennie liczy pan na  X
Chiny?

– Tak, ale liczę także na Wietnam. Podpi-
saliśmy listy intencyjne o stworzeniu z firmami 
wietnamskimi joint venture. Wszystko wskazuje, 
że w tym roku sfinalizujemy nasze plany. Kraje 
azjatyckie chcą nie tylko kupować, ale także 

produkować maszyny i urządzenia potrzebne do wydoby-
cia węgla. Otwieranie własnych fabryk w tych krajach jest 
jednym ze sposobów utrzymania się na rynku. 

Fasing planował przedsięwzięcia związane z energe- X
tyką. Macie jakieś osiągnięcia na tym polu?

– Powołaliśmy osobną spółkę Fasing Energia. Chcieli-
śmy zająć się budową biogazowni. Niestety, plany rozwoju 

biogazowi na szczeblu centralnym zostały przełożone na 
później, dlatego nasz projekt realizujemy na razie w wersji 
bardzo okrojonej, jesteśmy przygotowani, żeby natychmiast 
włączyć się w wielkie budowanie ekologicznych źródeł ener-
gii, w miarę rozwoju sytuacji.

nadal polskie górnictwo będzie kupować coraz mniej  X
waszej produkcji?

– Ubolewam, że od kilku lat polskie kopalnie potrzebują 
coraz mniej naszych łańcuchów. Wynika to z polityki ogra-
niczania wydobycia. Niestety, górnictwo polskie zwija się, 
nikt nie chce słuchać naszych argumentów, które pokazują 
korzyści wynikające z funkcjonowania górnictwa. Dlatego 
nastawiamy się na eksport. 

Podkreślam – my nie chcemy ograniczać sprzedaży do 
naszych kopalń. Jednak musimy liczyć się z faktem, że od 
5 lat, mimo dobrej koniunktury, polskie górnictwo zwija 
się.

w tym roku odbędą się u nas kolejne targi górnicze.  X
Dwa lata temu były one okazją do peanów na cześć gór-
nictwa i firm pracujących dla górnictwa. Zostało coś z tej 
miłej atmosfery?

– Firmy produkujące dla górnictwa wciąż rozwijają 
się. Moim zdaniem górnictwo ma przyszłość, powinno 
się rozwijać i wierzę, że nastaną dobre lata dla branży. Nie 
wiążę swych nadziei w sposób bezpośredni z targami, ale 
mam nadzieję, że przy tej okazji politycy przekonają się, że 
jesteśmy bardzo ważną gałęzią gospodarki. 

Analitycy od długiego czasu mówią, że rok 2011 bę-
dzie rokiem surowców. Może w końcu nasi specjaliści od 
ekonomii przekonają się, że dobrze jest mieć dostęp do 
darów natury i że ten dostęp gwarantuje bezpieczeństwo 
zaopatrzenia, bezpieczeństwo energetyczne i konkretne 
korzyści ekonomiczne. 

Rozmawiał: SławomiR StaRzyńSki

Rozmowa ze ZdZisławem Bikiem, prezesem Fasing SA

Zapowiada się rok surowców

Zdobywamy 
nowe rynki 
i umacniamy 
pozycję na 
rynkach 
zdobytych

R E K l A M A
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