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Węgiel brunatny 
– przyszłością 
polskiej 
energetyki
VII Międzynarodowy 
Kongres Węgla Brunatnego 
w Bełchatowie

 

Podbili Nowy 
Jork, jadą do 
Japonii
i Ameryki 
Południowej

Rok trwały przygotowania 
Orkiestry Rozrywkowej 
KWK Mysłowice-Wesoła
do występu w Nowym Jorku

 

Budryk
się rozwija
Ruszyły przygotowania do 
II etapu unowocześniania
i zwiększania efektywności 
kopalni Budryk.

 

Szanujmy nasze 
złoża
Za  lat 
zacznie nam 
brakować 
węgla: 
powód – 
niszczymy 
złoża. Jeżeli 
dla celów 
doraźnych 
poświęcamy przyszłość 
następnych pokoleń, nie 
powinniśmy się dziwić, że 
taka polityka zemści się na 
nas – mówi Maksymilian 
Klank
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Był strajk. Trwał jeden dzień. Miała być blokada wysyłki węgla. Ten protest został zawieszony, bo 
rozpoczęły się rozmowy na forum Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego. Waldemar Pawlak 

powiedział stop dla giełdy, bo nie ma porozumienia ze stroną społeczną. Rozmowy w ramach 
WKDS zostały przerwane do  maja. Wciąż nie wiadomo, czy związki wywalczą podwyżkę płac 
o  procent i zablokują wejście JSW SA na giełdę. Padła propozycja, aby przedstawiciele załogi 

spotkali sie z zarządem JSW SA i ustalali swoje stanowiska w rozmowach dwustronnych. W tym 
samym czasie PAP poinformował, że minister skarbu państwa Aleksander Grad będzie rozmawiał 
z wicepremierem Waldemarem Pawlakiem, by przekonać go do planu wprowadzenia pod koniec 

czerwca Jastrzębskiej Spółki Węglowej na Giełdę Papierów Wartościowych. Na razie giełda 
i darmowe akcje są dla wszystkich zawieszone. Czy może ich nie być? To się okaże w maju. 

W JSW SA wszystko jest możliwe.

WIĘCEJ S. -

JSW SA: giełda i darmowe akcje dla wszystkich zawieszone?

Stop Pawlaka 
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Komentuje Adam Depta

lider ZZGwP KHW SA 

Dość bicia piany
Nie podoba mi się bicie piany towarzyszące koncepcji 

połączenia Katowickiego Holdingu Węglowego 
z Węglokoksem. Po kilku spotkaniach mogę stwierdzić 
jedno – nikt nie ma zielonego pojęcia jak ten interes 
ma funkcjonować. Główna koncepcja opiera się na tym, 
że Węglokoks ma tę zdolność kredytową i nabierze 
kasy, której potrzebuje KHW SA. Jednak Węglokoks ma 
te zdolność kredytową w oczach polityków. To dużo 
za mało, żeby wesprzeć nas pieniędzmi. Kredytów 
udzielają bankierzy. Czy Węglokoks będzie miał 
zdolność kredytową wtedy, gdy trzeba będzie nas 
wesprzeć? Ja pytałbym o to bankierów a nie polityków. 
Zarządy obu firm sprawiają wrażenie, jakby jeszcze na 
ten pomysł nie wpadły. Szkoda, bo mogą się srodze 
rozczarować. 

Nie podoba mi się brak jednej, jasnej koncepcji 
ze strony zarządu KHW SA. Na razie nasi prezesi 

opierają swoje plany na prostym haśle: na rozwiązania 
niekorzystne dla KHW SA nie zgodzi się strona 
społeczna. To prawda, nie zgodzimy się na rozwiązania 
niekorzystne, ale z zarządu nie mamy informacji, jakie 
zagrożenia wiążą się z konkretnymi koncepcjami. 
My nawet nie mamy informacji o tym, czego chce 
zarząd i jaki stawia sobie cel. Opieranie tajnego biznes 
planu o bezwarunkowe poparcie strony społecznej 
jest eksperymentem ciekawym, ale niekoniecznie 
sensownym. Jeżeli zarząd liczy, że na przykład 
wyprotestujemy pieniądze, to może się przeliczyć. 
Już minęły te czasy, kiedy groźba górniczej pikiety 
przed bankiem otwierała jego sejfy przed zarządem. 
Teraz będzie ciężko dla tych panów wyprotestować 
zastrzyk gotówki. Pesymiści twierdzą wręcz, że to już 
niemożliwe. Dlatego dziwi mnie olimpijski spokój 
zarządu naszej firmy. 
Owszem, są plany, ale nie ma mądrego, który 
dałby gwarancję, że są one realne i na sto procent 
zadziałają. 

Wiele razy pytałem, jaka jest alternatywa dla 
połączenia z Węglokoksem. Pani minister  

Strzelec-Łobodzińska twierdzi, że jeżeli nic się nie zrobi, 
to może być nawet upadłość. Prezes Łój zapewnia, że 
sami też damy radę wyjść na prostą.  
Kilku biznesmenów stwierdziło, że nie ma powodu 
do paniki, oni chętnie wezmą KHW za długi. Nikt nie 
wspomniał o załodze. Nasza firma daje utrzymanie 
około 20 tysiącom rodzin górniczych. Dzięki nam tysiące 
osób znajdują zatrudnienie w firmach okołogórniczych. 
Z nas żyją sklepiki, sklepy, hipermarkety, mechanicy 
samochodowi, handlarze i rzemieślnicy wszelkiej 
specjalności. Nie chce mi się wierzyć, że mała grupa 
polityków i menedżerów może tak bardzo lekceważyć 
los dziesiątek, a nawet setek tysięcy ludzi, których życie 
bezpośrednio lub pośrednio zależy od istnienia kopalń 
KHW. W tym przypadku wiara to zbyt mało. Błagam, 
więcej faktów. 

Związek Zawodowy Górników w Polsce nie będzie 
dłużej przysłuchiwał się ideologicznym sporom. 

Postanowiliśmy sprecyzować swoje stanowisko 
na piśmie. Dlaczego zdecydowaliśmy się na to? 
Ponieważ dyskusja na temat połączenia Katowickiego 
Holdingu Węglowego z Węglokoksem toczy się na 
wysokim poziomie abstrakcji. Zdaniem Związku 
Zawodowego Górników w Polsce KHW SA wszystkie 
strony zainteresowane przebiegiem rozmów powinny 
przedstawić swoje stanowisko na piśmie. Powinni 
to zrobić przedstawiciele KHW SA, Węglokoksu, 
przedstawiciele resortu gospodarki, reprezentanci załóg 
obu firm, a także przedstawiciele resortu skarbu i rad 
nadzorczych obu firm. 

Z Polski będą uciekać firmy, które należą do grupy 
tak zwanego przemysłu energochłonnego. Wszystko 
przez nieprzemyślaną politykę walki z węglem. Stali-
śmy się fanatykami nowej krucjaty, krucjaty przeciw-
ko najtańszemu paliwu energetycznemu i wkrótce 
zapłacimy za to olbrzymimi kosztami utrzymania 
i wielkim bezrobociem. 

K raje tak zwanej starej Unii Europejskiej uczyniły 
z ochrony klimatu nową religię. Urzędnicy 
uwierzyli, że dwutlenek węgla zmienia klimat 

na naszej planecie. W dodatku uwierzyli, że klimat 
nie zmieniałby się, gdyby nie to, że spalamy węgiel. 
Jeżeli to prawda, trzeba iść do końca tym tokiem 
rozumowania. Już człowiek pierwotny zmieniał kli-
mat przez to, że zaczął używać ognia. Nie wiem, 
dlaczego klimat zmieniał się w epoce dinozaurów, 
ale one najprawdopodobniej także używały ognia 
na szeroką skalę. Na razie to tylko moje podejrze-
nia, ale myślę, że wkrótce Komisja Europejska wyda 
dyrektywę, w myśl której dinozaury znajdą się na 
liście oskarżonych. Czekam niecierpliwie na taki 
akt urzędników UE. 

Zanim jednak to nastąpi, chciałbym zwrócić 
uwagę na najnowszy raport Instytutu im. E. Kwiat-
kowskiego. Otóż według tego opracowania Polska 
znajduje się na czele listy państw Unii Europejskiej, 
z których przemysły energochłonne zagrożone są 
emigracją poza obszar objęty restrykcjami europej-
skiej polityki klimatyczno-energetycznej. – Mówi-
my wprost, że to jest zjawisko emigracji przemysłu. 
Przemysł, który stwierdzi, że w danym państwie nie 
ma warunków do funkcjonowania bardzo często nie 

rezygnuje z pracy tylko zmienia miejsce. Idzie tam, 
gdzie warunki są dla niego korzystniejsze – twierdzi 
prof. Krzysztof Żmijewski z Politechniki Warszaw-
skiej, sekretarz Społecznej Rady Narodowego Planu 
Redukcji Emisji. Jak ocenia prof. Żmijewski, polityka 
energetyczno-klimatyczna Unii Europejskiej dopro-
wadzi do wzrostu bezrobocia i trudności gospodar-
czych w Polsce. Lista przemysłów narażonych na 
ucieczkę z Polski przedstawiona na konferencji Insty-
tutu im. E. Kwiatkowskiego obejmowała 17 sektorów 
naszego przemysłu. Z przedstawionych informacji 
wynikało też, że w przypadku Polski emigracja prze-
mysłu może kosztować utratę około 330 tys. miejsc 
pracy. Zakładając wystąpienie efektu domina Instytut 
im. Kwiatkowskiego ocenił, że wskutek emigracji 
przemysłu Polska może stracić 345-525 tys. miejsc 
pracy w latach 2013-2014.

Ostatnie dwa rządy polskie (PiS a później PO) 
przyklaskiwały polityce ograniczania emisji dwu-
tlenku węgla, chociaż nie wiedziały, jakie mogą być 
skutki tej polityki. Dlaczego tak twierdzę? Polska 
jest krajem, który nie ma żadnej grupy ekspertów 
pracujących na potrzeby rządu. Nikt nie przedsta-
wia naszym politykom rzetelnych analiz. To może 
nas drogo kosztować. Opracowania pojedynczych 
specjalistów a nawet instytutów nie zastąpią ciągłego 
monitorowania zabójczych pomysłów lęgnących się 
w głowach unijnych urzędników. 

Mam nadzieję, że w końcu ktoś się opamięta. 
Wierzę także, że rząd, który powstanie po wy-
borach, zajmie się od razu renegocjacją pakie-
tu klimatycznego. Jeżeli nie, czeka nas dramat 
gospodarczy.

Prosto z Sejmu

Czeka nas dramat

Tadeusz 
MoTowidło
poseł RP

Polska może 
stracić  
345-525 tys. 
miejsc pracy 
w latach 
2013-2014.

Zaraz po katastrofie smoleńskiej pisałem o zawłasz-
czaniu ofiar tej tragedii dla celów politycznych. Ten 
proces wciąż trwa. Trwa także świecka kanonizacja 
Lecha Kaczyńskiego. Stało się to tak niemoralne, 
że w ostatnim czasie głos w sprawie katastrofy 
zabrali: kardynał Stanisław Dziwisz i biskup Tade-
usz Pieronek. 

R ozmowy z nimi ukazały się na portalu Wirtu-
alna Polska. Obaj hierarchowie kościelni wy-
powiedzieli się w sprawie męczeńskiej śmierci 

Lecha Kaczyńskiego. Biskup Pieronek uważa, że 
Lecha Kaczyńskiego nie należy nazywać męczenni-
kiem. – Jeżeli ktoś mówi takie rzeczy, to znaczy, że 
nie rozumie istoty męczeństwa. Może jeszcze święty 
albo prorok... Puszczam to mimo uszu – mówi bp. 
Pieronek. – Wydarzyło się nieszczęście. Z męczeń-
stwem mamy do czynienia jedynie poprzez śmierć 
za wiarę. W tym kontekście nie ma mowy o męczeń-
stwie – powiedział z kolei kardynał Dziwisz.. 

Biskup Pieronek z właściwą mu swadą wypo-
wiedział się na temat pomysłu budowy pomnika 
zmarłemu prezydentowi. – Najlepiej byłoby zbu-
dować piramidę albo usypać kopiec, zasypać Pałac 
Prezydencki, a na szczycie postawić pomnik Le-
cha Kaczyńskiego i go ozłocić – ironizował. – To 
upominanie się o pomniki zaraz po śmierci budzi 
śmiech – dodał.

Biskup Pieronek uważa, że wspaniałym pomni-
kiem i wyróżnieniem był pochówek pary prezydenc-
kiej na Wawelu. Zdaniem hierarchy ta decyzja i tak 
była zbyt pochopna i niepotrzebna. 

– Lecha i Marię Kaczyńskich należało najpierw 
pochować na Powązkach albo w jakimś innym, 

godnym miejscu, a później zastanowić się nad 
ewentualnym przeniesieniem na Wawel. Jeżeli 
po upływie pewnego czasu, okazałoby się, że Po-
lacy tego chcą, wówczas byłoby to uzasadnione 
– stwierdził.

Kardynał Dziwisz z troską wypowiada się kłótni 
o krzyż. – Ubolewam, że spór o krzyż w ogóle po-
wstał, a gorszące kłótnie, awantury, walka o pozycję 
polityczną, niestety nadal trwają. 10 kwietnia doszło 
do ogromnej tragedii, ale przecież przechodziliśmy 
już w naszej historii wiele innych, może większych 
nieszczęść. To był wypadek, który nie może wytrącić 
nas z życia i normalnej pracy. Musimy iść naprzód 
– mówi kardynał. 

Niestety, to zawołanie kardynała opacznie zro-
zumiał mecenas Rafał Rogalski, pełnomocnik części 
rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej. Mecenas tak 
bardzo poszedł naprzód, że roztoczył przed Polakami 
wizję zamachu zorganizowanego przez Rosjan na 
prezydencki samolot. Tym razem Rosjanie mieliby 
posłużyć się helem, gazem szlachetnym, który na Zie-
mi występuje w śladowych ilościach. Rogalski powie-
dział dla tygodnika Wprost: Zamierzam rozszerzyć 
wniosek o ekshumację Przemysława Gosiewskiego 
i o przeprowadzenie badań spektralnych. Chodzi 
o sprawdzenie, czy w ciałach, a zwłaszcza w płucach 
pasażerów znajdują się ślady helu. Obecność tego 
pierwiastka, który przecież nie występuje w naturze, 
mogłaby wyjaśnić bardzo szybkie opadanie samolotu 
oraz wzmożenie mgły. Czytałem tekst we Wprost 
i śmiałem się, jak mecenas ogarnięty dziwną ideą 
opowiada o działaniu helu, nieznanej broni XXI wie-
ku. Myślę, że mecenas zrobiłby lepiej, gdyby stanął 
w miejscu zamiast iść naprzód. 

Kij w mrowisko

Zasypać Pałac Prezydencki

Najlepiej byłoby 
zbudować 
piramidę albo 
usypać kopiec, 
zasypać Pałac 
Prezydencki, 
a na szczycie 
postawić 
pomnik Lecha 
Kaczyńskiego 
i go ozłocić.

henryk 
siedlaczek
poseł RP
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Chciałbym, aby dyskusja o połączeniu Katowickiego Holdingu Węglowego z Węglokoksem 
toczyła się wokół konkretów, a nie ogólnej idei. Ideę znamy. 

O konkretach wszyscy milczą – pisze AdAm deptA, lider ZZGwP KHW SA.

Dajmy głos konkretom,
skończmy z ideologią 

Dyskusja na temat połączenia Katowickie-
go Holdingu Węglowego z Węglokoksem 
toczy się na wysokim poziomie abstrak-
cji. Zdaniem Związku Zawodowego Gór-
ników w Polsce KHW Sa wszystkie stro-
ny zainteresowane przebiegiem rozmów 
powinny przedstawić swoje stanowisko 
na piśmie.

Powinni to zrobić przedstawiciele KHW 
SA, Węglokoksu, przedstawiciele resortu 
gospodarki, reprezentanci załóg obu firm 
a także przedstawiciele resortu skarbu i rad 
nadzorczych obu firm. Związek Zawodowy 
Górników w Polsce, jako pierwszy pragnie 
przedstawić punkty, wokół których powinna 
toczyć się dyskusja.
1.  Problemy finansowe. KHW SA powi-

nien zostać zasilony konkretną sumą 
pieniędzy. Z zebranych przez nas infor-
macji wynika, że aby KHW SA odzyskał 
swobodę działania, powinien mieć do 

dyspozycji przynajmniej 700 milionów 
złotych w gotówce. Kolejnych 700-800 
milionów należy zapewnić poprzez 
otwarcie linii kredytowych.  Należy także 
jasno sprecyzować, co oznacza określenie 
„połączenie”. ZZG w Polsce uważa, że 
dotychczasowe rozmowy wskazują, iż 
w praktyce ma dojść do podwyższenia 
kapitału Weglokoksu. 

Stąd pytanie – jaka wycena KHW SA 
zostanie przyjęta?
2.  Problemy związane ze sferą 

pracowniczą:
a.  w jaki sposób uprawnieni pracownicy 

KHW SA obejmą pakiet należnych im 
akcji?

b. czy będą to akcje KHW SA?
c. czy będą to akcje połączonych firm?
d.  jeżeli tak, to w jaki sposób zostanie 

przeprowadzona konwersja akcji?
e.  czy KHW SA będzie wprowadzany na 

giełdę?

f.  czy pracownicy bez prawa do dar-
mowych akcji dostaną rekompensatę 
finansową? 

g.  kto podpisze gwarancje zapewniające 
rozwój i odpowiedni poziom inwestycji 
w KHW SA (inwestycje i nakłady po-
winny być dokładnie sprecyzowane).

h.  kiedy i kto przedstawi propozycje pa-
kiety gwarancyjnego dla załogi

3. Problemy natury pragmatycznej
a.  czy nie jest tak, że to KHW SA powi-

nien przyłączyć do siebie Weglokoks?
b.  czy podporządkowanie producenta 

węgla pośrednikowi w handlu węglem 
nie jest wstępem podporządkowa-
nia na przykład Kompanii Węglowej 
Węglozbytowi?

c.  czy taka operacja nie spowoduje, że 
inni pośrednicy handlujący węglem 
nie zechcą podporządkowywać so-
bie firmy górnicze lub części firm 
górniczych?

d.  czy to nie jest zbyt ryzykowny ekspery-
ment, na jaki decyduje się rząd? ZZG 
w Polsce oczekuje rzetelnej informacji 
o tym, jak powszechne we współczesnej 
gospodarce światowej jest podporząd-
kowywanie producenta sprzedawcy lub 
sprzedawcom jego wyrobów.
Bez względu na to, jak określa się pro-

pozycję przedstawicieli resortu gospodarki 
i Węglokoksu, oznacza ona, że zanim zapadną 
ostateczne decyzje, należy przygotować i pod-
pisać pakiet socjalny gwarantujący między 
innymi zatrudnienie, dotychczasowe upraw-
nienia górnicze, warunki płacy. ZZG w Polsce 
oczekuje na propozycję takiego pakietu. ZZG 
w Polsce oczekuje także, że w trybie pilnym 
zostaną przedstawione na piśmie stanowiska 
pozostałych stron w sprawie łączenia KHW 
SA i Węglokoksu SA. Jak długo takich stano-
wisk nie będzie, tak długo wciąż będziemy 
tkwić na poziomie dyskusji o abstrakcji, a nie 
o konkretnych rozwiązaniach.  l

Katowicki Holding Węglowy daje utrzymanie około 20 tysiącom rodzin górniczych. Dzięki KHW 
SA tysiące osób znajdują zatrudnienie w firmach okołogórniczych. Z KHW SA żyją sklepiki, sklepy, 
hipermarkety, mechanicy samochodowi, handlarze i rzemieślnicy wszelkiej specjalności. Na zdjęciu: 
kopalnia Wujek 
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Niemieckie związki zawodowe pogru-
powane są w trzech największych federa-
cjiach  związkowych: Niemieckie Zrzeszenie 
Związków Zawodowych (niemiecki skrót: 
DGB) liczące 8 związków i 6,8 milionów 
członków, Niemieckie Zrzeszenie Urzęd-
ników i Unia taryfowa (DBB) składające 
się z 39 związków zawodowych i ponad 
1,2 milionów osób, a także chrześcijańskie 
Zrzeszenie Związków Zawodowych (cGB) 
liczące 16 związków zawodowych oraz oko-
ło 300 tysięcy członków. interesujące nas 
górnicze związki zawodowe znajdują się 
w pierwszej i ostatniej z tych federacji.

Będący częścią DGB Przemysłowy 
Związek Zawodowy Górnictwa, chemii 
i energii (iG Bce) jest organizacją powsta-
łą w 1997 roku w wyniku fuzji ZZ Górnic-
twa, Przemysłowego ZZ chemii, Papieru 
i ceramiki oraz ZZ dla Przemysłu Skórza-
nego (ciekawostka: jego przewodniczącym 
jest Niemiec urodzony w Poznaniu, ponad 
miesiąc przed zajęciem miasta przez Armię 
czerwoną w 1945 roku). Hasłem przewod-
nim Związku jest (w wolnym tłumaczeniu): 
„w solidarności siła” – a realizowane to ma 
być poprzez dążenie do gospodarki o cha-
rakterze socjalnym. iG Bce liczy obecnie 
około 680 tysięcy członków.

Górniczym związkiem zawodowym 
wchodzącym w skład trzeciej co do wielkości 

federacji o nazwie chrześcijańskie Zrze-
szenie Związków Zawodowych jest nato-
miast chrześcijański Związek Zawodowy 
Górnictwa, chemii i energii (tak samo, jak 
w przypadku DGB, obejmujący swym za-
sięgiem trzy branże). Do jego większych 
sukcesów ostatnich miesięcy zaliczyć można 
wynegocjowanie warunków nowej umowy 
zbiorowej pomiędzy pracodawcami, a pra-
cownikami (będzie on obowiązywał od 2011 
do 2013 roku). Wśród postulatów i założeń 
Związku znajduje się – oprócz reprezen-
towania interesów pracowniczych – walka 
o liberalny ruch związkowy, a także prze-
ciwstawianie się dyskryminacji na różnych 
płaszczyznach.

Opisane związki zawodowe zrzeszają-
ce pracowników branży górniczej nie mają 
jednak w Niemczech zbyt długiego żywota 
przed sobą. Według zatwierdzonego w 2007 
roku przez niemieckie władze planu pozo-
stałe 8 czynnych jeszcze kopalń ma zostać 
zamkniętych do 2018 roku. choć istnie-
je jeszcze szansa zmiany podjętej decyzji 
(w 2012 roku Bundestag ma ją potwierdzić 
biorąc pod uwagę energetyczną sytuację kra-
ju), to w rzeczywistości jest ona niewielka. 
federacje związków zawodowych republi-
ki federalnej Niemiec mogą więc wkrótce 
zmniejszyć swoją liczebność o górników.

 l

Związki zawodowe w Europie

W Niemczech o sile ruchu 
związkowego decyduje struktura 

federacyjna
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Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, dr Piotr 
Litwa na spotkaniu z dziennikarzami mówił 
o bezpieczeństwie pracy w kopalniach węgla 
kamiennego. Zwrócił uwagę na statystycz-
nie dużą liczbę wypadków spowodowanych 
zwykłymi potknięciami i pośliźnięciami. 

Wydawało by się, że są one najłatwiejsze 
do usunięcia. Tymczasem dotąd debata o ta-
kich wypadkach była zajęciem trochę krępu-
jącym. To podobnie, jak rozmowa o choro-
bach pochodzących z niemytych rąk, braku 
elementarnej higieny itp. Przyznam się, że 
sprawy bezpieczeństwa pracy w górnictwie 
śledzę prawie od trzech dziesiątków lat, ale po 
raz pierwszy słyszę o problemie potknięć i po-
ślizgów w górnictwie. Czy wcześniej ich nie 
było? Czy ich masowość dopiero teraz stała 
się faktem? Nic podobnego. Zawsze były, tylko 
nic o nich nie mówiono z wyżej wymienionych 
powodów. Kiedyś sam uległem podobnemu 
wypadkowi. Brnąc pod prąd po kolana w głę-
bokiej wodzie do przodka, gdzie nastąpił ka-
tastrofalny wypływ wody, pośliznąłem się na 
podwodnej bryle skalnej. Tracąc równowagę 
chwyciłem się tego, co było pod ręką. Był to 
wystający ze spągu blok skalny o przełamie 

ostrym jak brzytwa. O mało nie odciąłem 
sobie kciuka. Zawinąłem skaleczoną rękę ko-
szulą i szybko wyjechałem na górę, gdzie bez 
rejestrowania wypadku założono mi stosowny 
opatrunek. Chowając rękę za pazuchą opuści-
łem kopalnię. Szef nawet nie zauważył mojego 
wypadku. W sumie miałem szczęście. Inne 
potknięcia miały skutki tragiczne. Wystarczy, 
że droga dla pieszych, pod którą biegnie rów 
ściekowy jest nierówno wyłożona płytami 
betonowymi. Jedna z tych płyt jest pęknięta 
i wybrakowana. Wszyscy to widzą i przez całe 
lata nikomu to nie przeszkadza. Wystarczy 
w tym miejscu zrobić tylko większy krok, aby 
ją wyminąć. Jednak w sytuacji krytycznej ma-
szynista elektrowozu, który wyjeżdżając zza 
zakrętu nie zauważył zamkniętej bramy wen-
tylacyjnej usiłuje wyskoczyć z lokomotywy, 
aby ją otworzyć. Nie widzi dziury w chodniku. 
Noga wpada w dziurę. On sam przewraca 
się pod własną lokomotywę, która ucina mu 
głowę. Wydaje się, że najwyższa już pora, aby 
o tego rodzaju wypadkach mówić bez żadnego 
skrępowania. Wszak życie ludzkie powinno 
być tu najważniejsze.

Rozważając problem tych najprost-
szych wypadków trzeba zapytać, czy nie 

ma sposobu, aby im skutecznie zapobiegać 
i ograniczyć a nawet w ogóle je wyelimi-
nować. Pozornie wydaje się to niemożli-
we. Inspektorzy urzędów górniczych nie 
są w stanie skontrolować nawet raz w mie-
siącu kilkuset kilometrów różnego rodzaju 
chodników w kopalniach. Jeżeli nie było to 
możliwe, to wszelkie zaniedbania na doło-
wych drogach komunikacyjnych przyjmo-
wano, jako „dopust boży”. Im dalej od szybu 
tym bardziej są one śliskie. Na ogół wiąże 
się to z wykropleniami wody ze stropu, któ-
ry nigdy nie da się całkowicie odwodnić. Na 
wszelkich wzniesieniach, których w kopalni 
nigdy nie brakuje pośliźnięcie się jest wielce 
prawdopodobne. Źle zadbane drogi dla pie-
szych, dla kogoś mniej uważnego, zmęczo-
nego lub w sytuacji przymusowej powodują 
potknięcie, które nie wiadomo czym może 
się zakończyć. Czy na to wszystko poza 
inspektorami nie ma rady? Czy polska na-
uka nie byłaby w stanie przygotować stan-
dardowego wyposażenia wszystkich dróg 
dołowych na kopalniach? Czy nie można 
tego ująć w przepisy i zasady tak jak np. dla 
ruchu w szybach zjazdowych i wszelkich 
innych. Jest jasne, że drogi w kopalni nie 

mogą być takie same jak na powierzchni. 
Nie oznacza to jednak, że nie można tego 
tak znormalizować, aby wszelkie uchybie-
nia tym standardom stanowiły powód do 
ich zatrzymania i wytoczenia spraw kar-
nych osobom za nie odpowiedzialnym. To 
wszystko trzeba chcieć zrobić. Kto jednak 
ma chcieć? Przede wszystkim polska nauka 
winna opracować taki katalog dróg doło-
wych. WUG może go zaakceptować i wpro-
wadzić w życie. Na to bossowie kopalniani 
krzykną, że to kosztuje, to ich zrujnuje. 
Być może, że będą mieli nawet wiele racji. 
Muszą jednak przyjąć do wiadomości, że 
bezpieczeństwo pracy musi kosztować. Być 
może, że trzeba będzie wymienić nawet 
tradycyjne gumiaki na bardziej bezpiecz-
ne obuwie używane do chodzenia na dole 
kopalni. Wszystko to wydaje się coraz bar-
dziej realne. Po katastrofie klimatycznej 
w Australii, a ostatnio sejsmicznej w Japonii 
cena węgla kamiennego będzie szła w górę. 
Część z tych zysków musi być jednak zain-
westowana przynajmniej w to elementarne 
bezpieczeństwo górnika, aby nie ulegał on 
już potknięciom i poślizgom. 
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Bezpieczeństwo pracy w kopalniach

potknięcia i poślizgi górnika

Kolejne zmiany 
w Kodeksie pracy

21 marca br. weszły w życie zmiany 
wprowadzone ustawą z 5 stycznia 
2011 r. o zmianie ustawy Kodeks pra-

cy (Dz. U. z 18 lutego 2011 r. Nr 36, poz. 181) 
dotyczące zasad wydawania świadectw pracy 
przy umowach terminowych oraz wykony-
wania badań przed przyjęciem pracownika 
do pracy.

Pracodawca nie będzie już musiał wyda-
wać świadectwa pracy, jeśli zawrze z tym sa-
mym pracownikiem kolejną umowę o pracę. 
Dotychczas w związku z rozwiązaniem lub 
wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca 
był zobowiązany wydać niezwłocznie pra-
cownikowi świadectwo pracy.

Teraz, w sytuacji gdy pracownik za-
trudniony na podstawie umowy o pracę 
(na okres próbny, na czas określony lub na 

czas wykonania określonej pracy), pozostaje 
w zatrudnieniu u tego samego pracodaw-
cy, to po zakończeniu każdej z tych umów 
pracodawca nie będzie musiał wydawać mu 
świadectwa pracy. Pracodawca jest za to zo-
bowiązany wydać pracownikowi świadectwo 
pracy obejmujące okresy zatrudnienia na 
podstawie powyższych umów, zawartych 
w okresie 24 miesięcy, licząc od zawarcia 
pierwszej z tych umów – między tymi umo-
wami mogą wystąpić przerwy.

Jeśli jednak pracownik zażąda świadec-
twa pracy, pracodawca będzie miał obowią-
zek wydać pracownikowi świadectwo pracy 
po rozwiązaniu lub wygaśnięciu każdej umo-
wy o pracę lub dotyczące łącznego okresu 
zatrudnienia, przypadającego przed zgłosze-
niem żądania wydania świadectwa pracy.

Zgodnie ze zmianami osoba ponownie 
przyjmowana do pracy u tego samego praco-
dawcy nie podlega już badaniom wstępnym, 

jeśli posiada aktualne orzeczenie lekarskie. 
Brak obowiązku wykonania badań wstępnych 
dotyczyć będzie pracowników, których okres 
przerwy w zatrudnieniu wynosi nie więcej 
niż 30 dni, a pracownicy ci są przyjmowani 
ponownie na to samo stanowisko lub na sta-
nowisko o takich samych warunkach pracy.

Do 30-dniowego okresu będzie wliczany 
okres po ustaniu zatrudnienia u danego pra-
codawcy, przypadający bezpośrednio przed 
dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej.

1 kwietnia rozpoczął 
się nowy rok składkowy

Od 1 kwietnia tego roku do 31 mar-
ca 2012 r. obowiązują nowe stawki 
składek wypadkowych dla firm. Ich 

wysokość zależy od liczby osób podlegają-
cych ubezpieczeniu wypadkowemu oraz 

rodzaju prowadzonej działalności. Nowe 
stawki składek są określone w załączniku nr 
2 do projektu rozporządzenia ministra pracy 
i polityki społecznej w sprawie różnicowa-
nia stopy procentowej składki na ubezpie-
czenie społeczne z tytułu wypadków przy 
pracy i chorób zawodowych w zależności 
od zagrożeń zawodowych i ich skutków. 
Z projektu wynika, że od 1 kwietnia 2011 r. 
taką samą stawkę płacą firmy zgłaszające do 
ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 
dziewięciu ubezpieczonych. Stopa procen-
towa składki w takim przypadku wynosi 50 
proc. najwyższej stopy procentowej ustalo-
nej na dany rok składkowy.

Firmy zatrudniające dziesięciu pracow-
ników lub więcej, które nie składały do ZUS 
w ciągu trzech ostatnich lat informacji ZUS 
IWA, same określą składkę wypadkową. 
Płatnikom, którzy składali informację ZUS 
IWA, stawkę wylicza ZUS.

W P i S a l i  S i Ę  W  H i S t o R i Ę  G Ó R n i c t W a

Wojciech Zborczyński 

Wojciech Zborczyński (1901-1971). Uro-
dził się w Lipnicy Murowanej koło Bochni 12 
kwietnia 1901r. Studiował na Wydziale Górni-
czym Akademii Górniczo-Hutniczej w Kra-
kowie uzyskując w 1929 roku dyplom inży-
niera górniczego. W tymże roku podjął pracę 
w kopalni „Sobieski” w Jaworznie; w latach 
1937-1939 na stanowisku jej kierownika.

Po wyzwoleniu Krakowa w 1945 r. – 
dokumentuje autor szkicu biograficzne-
go prof. Jerzy Jaros na łamach „Przeglądu 
Górniczego” (2/1987) – inżynier Wojciech 
Zborczyński, , wychodząc naprzeciw po-
wojennemu zapotrzebowaniu kwalifiko-
wanych kadr przez odbudowujący się prze-
mysł, przy Akademii Górniczo-Hutniczej 
zorganizował Techniczna Szkołę Górniczo-

Hutniczą. Następnie był inspektorem ko-
palń w Rudzkim Zjednoczeniu Przemysłu 
Węglowego. 

W lipcu 1946 roku ukazało się pierwsze 
po wojnie rozporządzenie Rady Ministrów 
o ustaleniu siedzib i właściwości terytorialnej 
wyższych urzędów górniczych.. Uwzględnia-
ło ono nie tylko ówczesny podział admini-
stracyjny kraju. Równie ważnym czynnikiem 
były wnioski Komisji Bezpieczeństwa Pracy 
w Górnictwie, powołanej przy Wyższym 
Urzędzie Górniczym w Katowicach. Przed-
miotem jej zainteresowań była koordynacja 
działalności organów kierownictwa kopalń, 
instytucji państwowych i społecznych oraz 
organizacji robotniczych w celu spraw-
nego rozwiązywania problemów ochrony 

życia i zdrowia pracowników zakładów 
górniczych. 

Zgodnie z rozporządzeniem ustalono 
nowy terytorialny zakres działania wyższych 
urzędów górniczych w Katowicach i Krako-
wie; a także 12 podległych im obwodowych 
urzędów górniczych.

Inżynier Wojciech Zborczyński podej-
muje w 1946 r. pracę w Wyższym Urzędzie 
Górniczym w Krakowie, któremu podlegają 
okręgowe urzędy górnicze w Częstocho-
wie, Krakowie i Krośnie. Nowe wyzwania 
sprawiają, że postanawia wzbogacić swoje 
doświadczenie zawodowe, w tym na kierow-
niczych i odpowiedzialnych stanowiskach, 
dalszymi studiami na Wydziale Górniczym 
AGH. W 1951 r. uzyskuje stopień magistra 

nauk technicznych. W roku 1955 obejmuje 
stanowisko dyrektora Okręgowego Urzędu 
Górniczego w Krakowie, które piastuje do 
1970 roku. Na krakowskiej uczelni prowadził 
również w latach 1947-1954 wykłady z zakre-
su wstępnych wiadomości o górnictwie.

Jego zasługą jest także przyczynienie 
się do uznania wód leczniczych za kopali-
nę górniczą. Mgr inż. Wojciech Zborczyń-
ski aktywnie uczestniczył w działalności 
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 
Górnictwa. Przechodząc w 1970 roku na 
emeryturę, został przewodniczącym Komi-
sji Seniorów przy Zarządzie Krakowskiego 
Oddziału SITG. W bieżącym roku mija 40 
lat od jego śmierci. Zmarł w wieku zaledwie 
60 lat w Krakowie 1 maja 1971 roku.  zB

Zgodnie z prawem

Najnowsze zmiany przepisów
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W dniach 11-13 kwietnia obradował VII mię-
dzynarodowy Kongres Węgla Brunatnego 
w Bełchatowie. Referat wprowadzający do 
obrad Kongresu wygłosił jacek Kaczorow-
ski, Prezes PGE Górnictwo i Energetyka Kon-
wencjonalna Sa. Zasygnalizował on trud-
ności i problemy jakie stoją przed dalszym 
rozwojem energetyki węglowej. Nawiązał 
do zaprezentowanego w marcu tego roku 
komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie 
gospodarki niskoemisyjnej w Europie do 
2050 roku, który przedstawia długofalową 
politykę klimatyczną Wspólnoty. 

Dokument ten nie pozostawia złudzeń 
co do kierunków i sposobów jej realizacji. 
Zamiar obniżenia emisji CO2 o 80 proc. 
może doprowadzić do rezygnacji z węgla, 
który jest paliwem o najwyższym wskaźniku 
emisyjności. Niektóre organizacje biznesu 
w Polsce już dzisiaj wyrażają głęboki nie-
pokój oraz domagają się zdecydowanych 
działań polskiego rządu. Współtworząc 
strategię energetyczną UE do 2050 roku, 

której założenie mają zostać przedstawione 
jesienią, Polska może skutecznie wskazać 
znaczenie, jakie dla bezpieczeństwa ener-
getycznego mają własne zasoby surowco-
we. Czy węgiel brunatny będzie ważnym 
paliwem w energetyce XXI wieku nie zależy 
wyłącznie od decyzji politycznych oraz zda-
rzeń o charakterze losowym. Zdaniem Jacka 
Kaczorowskiego w zamożnych i zasobnych 
w węgiel krajach uruchamiane są programy 
dla znalezienia skutecznych rozwiązań osią-
gania wyższej sprawności energetycznej przy 
jednoczesnym utrzymaniu konkurencyjno-
ści ekonomicznej. Zaawansowane techno-
logie rozwijają się w kierunku chemicznej 
przeróbki węgla na paliwa płynne i gazowe, 
co jest jednym z najbardziej perspektywicz-
nych kierunków dla dalszego wykorzystania 
węgla brunatnego i kamiennego. Jego zda-
niem postęp prac nad tymi technologiami 
w Polsce jest zbyt powolny. 

Podczas swego wystąpienia na Kongresie 
Henryk Jacek Jezierski – Wiceminister Śro-
dowiska, Główny Geolog Kraju powiedział, 

że udokumentowanych złóż węgla wystarczy 
nam na około 300 lat. Szacuje się, że zasoby 
węgla brunatnego wynoszą w Polsce około 
15 mld ton. Jak zaznaczył węgiel jest nadal 
przyszłością dla polskiej energetyki. Uczest-
niczący w obradach Kongresu przewodni-
czący Związków Zawodowych Górników 
KWB Bełchatów Krzysztof Mariankowski, 
powiedział, że tego rodzaju spotkania są 
bardzo potrzebne, aby zasygnalizować 
i pokazać znaczenie węgla brunatnego dla 
polskiej i światowej gospodarki. Uważa on, 
że energetyka konwencjonalna oparta na 
tym węglu ma nadal przyszłość. Dostarcza 
ona ok. 20 procent produkowanej w kraju 
energii. O węglu brunatnym trzeba mówić 
i pokazywać jego osiągnięcia, gdyż nie są one 
dostrzegane, czasem nawet na najwyższych 
szczeblach rządowych. Świadczy o tym do 
niedawna otrzymywana korespondencja 
od władz ze stolicy adresowana do kopalni 
węgla brunatnego w Bełchatowie.

Obrady przebiegały w sesjach referato-
wych obejmujących tematykę m.in. węgla 

brunatnego jako alternatywy wobec innych 
nośników energii w światowej energetyce 
w bieżącym stuleciu, technologii wychwy-
tywania i magazynowania CO2, rekultywa-
cji i rewitalizacji obszarów pogórniczych, 
a także docelowego poziomu emisji CO2 
w procesie energetycznego wykorzystania 
węgla brunatnego i funkcjonowanie Sys-
temu Handlu Emisjami. Ponadto w trakcie 
Kongresu zaprezentowano m.in. osiągnięcia 
środowisk naukowych w zakresie wdrożenia 
i rozwoju najnowszych metod wykorzysty-
wania tego strategicznego surowca oraz 
innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne 
dotyczące maszyn podstawowych. 

Plonem Kongresu jest uchwała podsu-
mowująca przebieg obrad i prezentująca 
wnioski z kilkudziesięciu wygłoszonych re-
feratów. Przedstawia ona kluczowe zagad-
nienia dla istnienia tej branży w Polsce. Do 
jej treści i postulatów będziemy powracać 
w kolejnych relacjach z wydarzeń w branży 
węgla brunatnego.

AdAm mAksymowicz

VII Międzynarodowy Kongres Węgla Brunatnego w Bełchatowie

węgiel brunatny – przyszłością 
polskiej energetyki

Górnictwo jest jedną z kluczowych gałęzi gospodarki w naszym regionie 

Jeśli nie zostaną podjęte działania zmierzające do naprawy sytuacji w branży węglowej, to może 
nastąpić eskalacja niepokojów społecznych

Jednym z pierwszych kroków mogłaby być publiczna debata w sprawie funkcjonowania górnictwa 
w naszym regionie

Od kondycji tej branży zależy sytuacja innych branż
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W jastrzębskiej Spółce Węglowej 
18 kwietnia odbył się strajk dobo-
wy. Chociaż była już wyznaczona 
data rozpoczęcia blokady wysyłki 
węgla, związki zawodowe zawiesiły 
tę formę protestu. Strona społecz-
na i zarząd jSW Sa skorzystały z za-
proszenia do rozmów w ramach 
Wojewódzkiej Komisji Dialogu 
Społecznego. Wojewoda Zygmunt 
Łukaszczyk po raz kolejny podjął 
się trudnego zadania - chce dopro-
wadzić do kompromisu i zażegnać 
groźbę strajków w jSW Sa.  

Strajk dobowy był konse-
kwencją wyniku referendum, 

przeprowadzonego w JSW 
w dniach 7 i 8 kwietnia. W re-
ferendum tym 95 proc. głosu-
jących górników opowiedziało 
się za strajkiem i przeciw pry-
watyzacji spółki. Walka toczy 
sie o 10 procent podwyżki dla 
wszystkich i zablokowanie de-
biutu giełdowego. 

Związki w JSW podkreślają, 
że strajk był legalny i pracodawca 
nie będzie mógł wyciągnąć wo-
bec jego uczestników żadnych 
konsekwencji. 

Związkowcy informowali, że 
docierają do nich informacje o za-
straszaniu pracowników chcących 

uczestniczyć w strajku i że wszyst-
kie takie przypadki po konsultacji 
z prawnikami zostaną skierowane 
do prokuratury. 

Tuż po świętach wielkanoc-
nych miało dojść do blokady wy-
syłki węgla. Nieoczekiwanie dla 
wszystkich pomocną dłoń w kie-
runku zwiazków zawodowych 
wyciagnął wicepremier Waldemar 
Pawlak. W czasie wizyty w kato-
wicach oświadczył, że JSW Sa 
nie powinna wchodzić na giełdę, 
zanim nie zostaną uregulowane 
wszystkie sprawy pracownicze. 
Pawlak postanowił nie podpisywać 
żadnych dokumentów potrzebnych 

do wejścia na giełdę tak długo, jak 
długo w JSW Sa będzie groźba 
kolejnych protestów. 

– Potrzebne są rozmowy i po-
rozumienie – oświadczył Pawlak.  
Forum do negocjaji stała się Woje-
wódzka komisja Dialogu Społecz-
nego. Choć wojewoda Łukszczyk 
nie jest oficjalnym mediatorem, 
faktycznie to on namawia strony 
konfliktu do kompromisu. 

Wiele wskazuje na to, że 
związki zawodowe mogą skutecz-
nie opóźnić, a nawet zablokować 
wejscie JSW Sa na giełdę. Gdyby 
tak sie stało, oznaczałoby to, że 
górnicy nie dostaną średnio po 

kilkadziesiat tysięcy złotych w for-
mie darmowych akcji. 

realny stałby sie znów pomysł 
włączenia JSW Sa do wielkiej 
grupy węglowej. Zależy na tym 
liderom górniczej Solidarności 
regionu śląsko-dabrowskiego. Taki 
rozwój wypadków oznaczałby, że 
lider Solidarności w JSW Sa Sła-
womir kozłowski jest faktycznym 
przywódcą całej załogi. ma tak sil-
ną pozycję, że potafi doprowadzić 
nawet do tego, że załoga poprze go 
w sytuacji, gdy może to skończyć 
się wchłonięciem JSW Sa przez 
inne firmy górnicze. 

st

Jastrzębska Spółka Weglowa może nie zdążyć na giełdę

Był strajk, odwołano blokadę, 
zaczęły się rozmowy

Strajk dobowy był konsekwencją wyniku referendum, przeprowadzonego w JSW w dniach 7 i 8 
kwietnia. 

W referendum tym 95 proc. głosujących górników opowiedziało się za strajkiem i przeciw prywatyzacji 
spółki. 
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Wicepremier, minister gospodarki Wal-
demar Waldemar Pawlak 20 kwietnia był 
w Katowicach. Zapowiedział, że konfliktem 
w jastrzębskiej Spółce Węglowej będzie 
zajmować się Wojewódzka Komisja Dialogu 
Społecznego. Nie wykluczył zmian w har-
monogramie upublicznienia spółki, gdy nie 
będzie porozumienia ze związkami.

– Te działania muszą odpowiadać też 
procesom społecznym. Nie ma gorączki 
i przymusu, że mamy coś robić natych-
miast. Bardzo ważne jest, żeby ten proces był 
przeprowadzony w sposób odpowiedzial-
ny i z wykorzystaniem możliwości dialogu. 
Dla nikogo nie powinno być tajemnicą, że 
związkowcy z JSW Sa to dobrzy zawodnicy 
i trzeba było liczyć się z tym, że łatwo nie 
odpuszczą – mówił Pawlak. 

mimo deklaracji wicepremiera Pawlaka 
minister skarbu przygotował wszystkie nie-
zbędne dokumenty do złożenia prospektu 
w komisji Nadzoru Finansowego. Niezbęd-
ne do tego są uchwały ministra gospodar-
ki, który pełni rolę walnego zgromadzenia 
spółki. Pawlak jednak konsekwentnie od-
mawia podpisania dokumentów. Urzędnicy 
ministra Grada podkreślają z kolei, że mSP 
będzie prowadziło dalsze prace, analizy i wy-
ceny, licząc na zmianę stanowiska ministra 
gospodarki, który ma nadzór nad Jastrzęb-
ską Spółką Węglową i ponosi całkowitą 

odpowiedzialność za jej obecne i przyszłe 
funkcjonowanie. Podkreślają jednocze-
śnie, że ministerstwo skarbu podtrzymuje 
swoje dotychczasowe propozycje złożone 
obecnym i byłym pracownikom, jak i samej 
spółce, oznaczające że debiut spółki będzie 
korzystny zarówno dla nich i dla polskiej 
gospodarki. st

Kiedy zamykaliśmy ten numer Nowego  `
Górnika rozmowy na forum Wojewódzkiej 
Komisji Dialogu Społecznego zostały przerwane 
do 5 maja. Padła propozycja, aby przedstawiciele 
załogi spotkali sie z zarządem JSW SA i ustalali 
swoje stanowiska w rozmowach dwustronnych. 
W tym samym czasie PAP poinformował, 
że minister skarbu państwa Aleksander 
Grad będzie rozmawiał z wicepremierem 
Waldemarem Pawlakiem, by przekonać go 
do planu wprowadzenia pod koniec czerwca 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej na Giełdę 
Papierów Wartościowych. Grad był dobrej 
myśli. Uważał, że uda się wprowadzić JSW SA 
na giełdę tak, aby najpóźniej do 10 lipca nastąpił 
debiut. Jego zdaniem, ważne jest, żeby decyzja 
i walne zgromadzenie JSW, wyrażające zgodę na 
prywatyzację spółki, odbyły się jak najszybciej.

Według wicepremiera i ministra gospodarki  `
Waldemara Pawlaka powiązanie Katowickiego 
Holdingu Węglowego z Węglokoksem byłoby 
dobrym rozwiązaniem.

Pawlak w katowicach

Związkowcy z jSW Sa to dobrzy zawodnicy

Waldemar Pawlak: Dla nikogo nie powinno być tajemnicą, że związkowcy z JSW SA to dobrzy 
zawodnicy i trzeba było liczyć się z tym, że łatwo nie odpuszczą

Nie ma gorączki i przymusu, że mamy coś robić natychmiast. 
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O Orkiestrze Rozrywkowej KWK „mysłowice-
Wesoła” pisaliśmy po raz pierwszy w ramach 
cyklu o klubach i organizacjach górniczych, 
później – przy okazji jej występu w progra-
mie mam talent! Tym razem okoliczność jest 
jeszcze bardziej szczególna – całkiem nie-
dawno Orkiestra wystąpiła na jednej z naj-
bardziej prestiżowych scen koncertowych 
świata – nowojorskiej Carnegie Hall. 

A więc nazwa grupy – Happy Big Band, 
czyli Wesoła Wielka Orkiestra, świetnie pa-
suje do sytuacji.

Carnegie Hall to powstała w 1891 roku 
sala koncertowa, która mieści się w No-
wym Jorku. Na jej scenie występowały takie 
gwiazdy jak Céline Dion, Barbra Streisand 
czy Helena Vondráčková. Warto dodać, że 
to właśnie tu debiutował wybitny polski pia-
nista i kompozytor Ignacy Jan Paderewski. 
Carnegie Hall jest bez wątpienia jedną z naj-
bardziej znanych i wyjątkowych scen wido-
wiskowych na świecie. Jak doszło do tego, 
że orkiestra działająca przy KWK „Mysło-
wice-Wesoła” trafiła właśnie w takie miejsce, 

zaliczając występ na New York Wind Band 
Festival? – Zanim trafiłem do KWK „My-
słowice-Wesoła”, pracowałem w kopalni 
„Śląsk”. Stamtąd w 2003 roku wybraliśmy 
się wraz z orkiestrą (aktualny Big Band jest 
kontynuacją tamtego zespołu) do Opery 
w Sydney. Widocznie ktoś nas tam dostrzegł, 
bo po dwóch latach przyszło zaproszenie do 
udziału w Festiwalu w Carnegie Hall – mówi 
Mirosław Kaszuba, dyrygent Orkiestry.

Przygotowania do występu trwały rok. 
Przez ten czas muzycy pracowali w sekcjach 
instrumentalnych nad kilkoma utworami, 
które mogły trwać maksymalnie 20 minut. 
I choć zaangażowanie związane z wystę-
pem było duże u wszystkich członków grupy 
przez cały okres prób, to, jak przyznaje dy-
rygent, najwyższy poziom adrenaliny poja-
wił się podczas oczekiwania w garderobie 
na wyjście na scenę. Sam występ wypadł 
jednak znakomicie – świadczy o tym liczba 
zdobytych punktów, 95 na 100 możliwych, 
i pierwsze miejsce na Festiwalu.

Pobyt Happy Big Band w Stanach 
Zjednoczonych nie ograniczył się tylko do 

występu w Carnegie Hall. Podczas pięciu 
dni spędzonych za oceanem zespół wziął 
bowiem udział w warsztatach jazzowych 
z profesorem Anthonym Mazzaferro i zagrał 
w nowojorskich klubach jazzowych oraz 
w Central Parku – w mundurach i w popo-
wym stylu. Jak mówią członkowie grupy: 
– Gdziekolwiek jesteśmy poza granicami 
kraju, ludzie pytają o mundury, które nosi-
my. Zabawne sytuacje zdarzają się także przy 
okazji tłumaczenia nazwy Orkiestry, Happy 
Big Band, oraz kopalni, z której pochodzi 
– Wesoła, czyli dzielnica, w której znajdu-
je się nasz zakład, to po angielsku właśnie 
happy. Po występie w Carnegie Hall zespół 
z Mysłowic otrzymał propozycje występów 
w Ameryce Południowej i Japonii.

Jedno z pytań, które się ciśnie po usły-
szeniu o kolejnych propozycjach występów 
przed szerszą publicznością, jakie otrzy-
mał Happy Big Band, musi brzmieć: jak 
oni to robią? – Też jesteśmy czasem zdzi-
wieni – mówi Mirosław Kaszuba. Nasza 
praca nie miałaby jednak pewnie takiego 
oddźwięku, gdyby nie odrobina szczęścia 

oraz życzliwość, jaką okazują nam wszyscy 
wokół. Sami nie bylibyśmy w stanie poka-
zać się na takim festiwalu, jak ten nowo-
jorski, bez pomocy Holdingu czy innych 
sponsorów. 

Najbliższe plany Orkiestry obejmują 
przygotowania do sezonu letniego i kon-
certów plenerowych. W przyszłości czekają 
ją także występy na kolejnych prestiżowych 
scenach zagranicznych. Motywacji do dzia-
łania jest teraz jednak więcej niż kiedykol-
wiek. – Wyjazdy powodują bez wątpienia 
dużą mobilizację do pracy. Obecnie zaczy-
namy opracowywać nowy repertuar – mówi 
dyrygent Orkiestry.

Nazwa grupy nie tylko bardzo dobrze 
tłumaczy się na język angielski. Doskonale 
również oddaje stan emocjonalny, jakiego 
można doświadczyć, odnotowując kolejny 
wielki sukces zespołu. Gdy rodzima, a w do-
datku górnicza, orkiestra tak znakomicie 
sobie radzi na polskich i zagranicznych 
scenach muzycznych, można być nie tylko 
dumnym, ale i radosnym.

Paweł KmieciK

Rok trwały przygotowania Orkiestry rOzrywkOwej kwk MysłOwice-wesOła 
do występu w Nowym Jorku

Podbili Nowy Jork, jadą do Japonii 
i Ameryki Południowej

Pierwsi odkrywcy gazu 
łupkowego w Polsce

Uważa się powszechnie, że Ameryka-
nie mają swój interes w zainteresowaniu, 
jakim darzą poszukiwania gazu łupkowego 
w Polsce. Tak zwyczajnie – największe ame-
rykańskie koncerny poszukiwacze wpadły 
ni stąd, ni zowąd na pomysł, aby nie gdzie 
indziej, tylko u nas zacząć go szukać? Spra-
wa ma oczywiście swoich cichych boha-
terów, o których nikt nie wspomina, a oni 

sami nie mają ani śmiałości, ani tzw. siły 
przebicia, aby ich pomysłowość, upór, trud 
i praca zostały przynajmniej zauważone. 
Tak się akurat złożyło, że będąc 24 mar-
ca na uroczystościach pięćdziesięciolecia 
KGHM w Lubinie, spotkałem się ze znanym 
uczonym i biznesmenem zajmującym się 
poszukiwaniem surowców na świecie. Był 
to dr Jan Krasoń, który od ponad pół wieku 
pracuje w tej branży w USA. Nie byłoby 
w tym nic specjalnie sensacyjnego, gdyby 
nie usłyszane kilka dni później słowa byłe-
go Głównego Geologa Kraju prof. Mariu-
sza-Oriona Jędryska, który w kameralnym 

gronie we wrocławskim klubie Civitas Chri-
stiana opowiadał o krajowych zasobach złóż 
surowców naturalnych. Mówiąc o gazie łup-
kowym, stwierdził, że pierwszą osobą, która 
zwróciła na niego uwagę w Polsce, był dr Jan 
Krasoń z USA. Dodał także, że przysłał mu 
on własne artykuły na ten temat. Ponieważ 
profesor był na to przygotowany, szybko 
doszło do porozumienia. Dr Krasoń udał się 
więc do amerykańskich firm wiertniczych 
i poinformował je o możliwości odkrycia 
w Polsce kolosalnych zasobów gazu łup-
kowego. Amerykanie natychmiast przyby-
li do nas i uzyskali pierwsze koncesje na 

poszukiwania, które wydał im prof. Mariusz-
Orion Jędrysek. Dla czytelności całej sprawy 
trzeba przypomnieć, że dr Jan Krasoń ukoń-
czył Uniwersytet Wrocławski z dyplomem 
geologa. Tutaj też uzyskał doktorat z sedy-
mentacji cechsztyńskich złóż rud miedzi, 
obecnie eksploatowanych przez KGHM. 
Jego doskonała znajomość geologii Polski 
była pewną gwarancją dla amerykańskich 
biznesmenów. Krótko mówiąc, prowadzone 
obecnie w Polsce wiele rokujące poszuki-
wania gazu łupkowego mają swój początek 
we Wrocławiu.
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Najbliższe plany Orkiestry obejmują przygotowania do sezonu letniego i koncertów plenerowych. W przyszłości orkiestrę czekają także występy na kolejnych prestiżowych scenach zagranicznych
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Po zakończonym przed czasem I etapie in-
westycji „modernizacja Zakładu Przeróbki 
mechanicznej Węgla” KWK Budryk należącej 
do jastrzębskiej Spółki Węglowej, kopal-
nia rozpoczęła przygotowania do drugiej 
i ostatniej części tej inwestycji. Głównym 
celem obu etapów jest zwiększenie udziału 
w produkcji węgla do celów koksowniczych 
oraz przygotowanie do wydobycia szczegól-
nie cenionego na rynku węgla kokosowego 
typu 35 od II kwartału 2014 r.

W ramach II etapu modernizacji za-
kładu przeróbki mechanicznej zostanie 
zbudowany ciąg technologiczny odbioru 
węgla surowego, który pozwoli transpor-
tować z poziomu 1290 m (głębokość pokła-
dów) węgiel typu 35, a więc wysokiej jakości 
węgiel koksowniczy. Ponadto inwestycja 
ma pozwolić na oddzielne wzbogacanie 
dotychczas wydobywanego węgla typu 34 
i planowanego od II kw. 2014 r. wydobycia 
węgla typu 35. Na skutek uruchomienia jego 
wydobycia i wzbogacania, kopalnia Budryk 
będzie mogła zaoferować na rynku większą 
ilość węgla do celów koksowniczych (typ 
34 i 35), jednocześnie ograniczając podaż 
węgla do celów energetycznych. Przed 

rozpoczęciem I etapu modernizacji Budryka 
tj. w 2009 r., około 20% produkcji stanowił 
węgiel do celów koksowniczych, a 80% wę-
giel energetyczny. Po zakończeniu I etapu 
te proporcje kształtują się na poziomie ok. 
38% i 62%. 

II etap projektu modernizacji zakładu 
przeróbki mechanicznej węgla w Budryku 
powinien rozpocząć się po zakończeniu 
trwających obecnie prac projektowych i uzy-
skaniu pozwolenia na budowę. JSW zakłada, 
że prace budowlane ruszą na przełomie III 
i IV kwartału 2011 r., a projekt zostanie od-
dany do użytku w I kwartale 2014 r. 

– Modernizacja realizowana w Budryku 
pozwoli nie tylko na wzrost efektywności 
funkcjonowania tej kopalni i zwiększenie 
produkcji wyżej marżowego węgla do celów 
koksowniczych. To także skok technolo-
giczny, który sprawi, że Budryk stanie się 
bardziej nowoczesną kopalnią z jeszcze lep-
szymi warunkami pracy dla załogi – mówi 
Jarosław Zagórowski, Prezes Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej.

Słuszność realizacji inwestycji potwier-
dza zakończony przed czasem I etap projek-
tu. Jego celem było zbudowanie instalacji do 
wyprowadzania i odwadniania produktów 

flotacji. Dzięki temu kopalnia mogła m.in. 
zacząć wzbogacać miały, które dotychczas 
sprzedawane były jako produkt do celów 
energetycznych. Po dokonanej inwestycji, 
spółka może oferować wzbogacone miały 
jako wysokiej jakości węgiel z niską zawarto-
ścią popiołu (zanieczyszczenie kamieniem) 
do koksowni. W ramach I etapu przedsię-
wzięcia w Budryku poszerzono możliwo-
ści wzbogacania węgla, poprzez budowę 
dodatkowych urządzeń potrzebnych do 
przeróbki węgla oraz nowego budynku, 
w którym znajduje się 6 szt. pras filtracyj-
nych do odwadniania odpadów po procesie 
flotacji. Wartość inwestycji wyniosła około 
25 mln zł. 

– Dzięki inwestycji już dziś Budryk uzy-
skuje o kilkanaście procent większą produkcję 
węgla do celów koksowniczych oraz wzrost 
wyników ekonomicznych z tytułu zwięk-
szenia produkcji najbardziej cennego węgla 
koksowego – komentuje Stanisław Ziomber, 
dyrektor Biura Przeróbki Mechanicznej i Ja-
kości Węgla JSW. – Nowoczesne maszyny 
i urządzenia znacząco podniosły poziom 
techniczny zakładu i warunki pracy. 

Ww. prace stanowiły I etap moderni-
zacji i zostały w całości wykonane. Umowa 

została podpisana 22 października 2009 r. Za 
realizację projektu odpowiadało konsorcjum 
w składzie Carboautomatyka (lider) oraz 
Carbo Montaż (partner) z Tychów. Pierwot-
nie I etap miał zakończyć się w czerwcu 2011 
r. jednak uruchomienie pierwszego etapu 
modernizacji nastąpiło już w pierwszych 
dniach lutego 2011 r.  l

Ruszyły przygotowania do II etapu unowocześniania 
i zwiększania efektywności kopalni Budryk.

Budryk się rozwija

Rozpoczęła się produkcja koksu w zmoder-
nizowanej baterii koksowniczej nr 1 w Kok-
sowni Przyjaźń, należącej do jastrzębskiej 
Spółki Węglowej. Tym samym do użytku od-
dana zostaje jedna z najnowocześniejszych 
baterii nie tylko w Polsce, ale i Europie. War-
tość inwestycji wyniosła 270 mln zł. 

Rozpoczął się drugi etap rozruchu ba-
terii, tj. proces produkcyjny, którego celem 
jest stopniowe zwiększanie produkcji do 
września tego roku, tak aby nominalne rocz-
ne zdolności produkcyjne baterii wyniosły 
ponad 700 tys. ton i pozwoliły na osiągnięcie 
od roku 2018 zdolności produkcyjnych Kok-
sowni na poziomie 3,3 mln ton rocznie.

Pierwszym etapem uruchomienia ba-
terii był rozruch technologiczny, który roz-
począł się 4 stycznia 2011 r. Jego głównym 
celem było rozgrzanie baterii do temperatur 
umożliwiających koksowanie węgla, a więc 
przetwarzanie go w koks, który jako produk-
tu finalny wykorzystywany jest w produkcji 
stali.  

– Dziś oddajemy w Koksowni Przyjaźń 
jeden z najnowocześniejszych obiektów 
w europejskim sektorze koksowniczym. 
Wykorzystywanie najnowszych technologii 
w tradycyjnym sektorze jakim jest wydo-
bycie węgla i produkcja koksu, to dziś już 
norma. Dzięki temu jednak nasza pozycja 
konkurencyjna znacząco się poprawia i mo-
żemy zwiększać efektywność i elastyczność 
działania.  To ma wymierne korzyści w po-
staci niższych kosztów i lepszych jakościowo 
produktów. Niezwykle istotny jest oczy-
wiście aspekt ochrony środowiska. Nowa 

bateria spełnia bowiem najwyższe standardy 
w tym zakresie -  mówi Jarosław Zagórowski, 
Prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej. 

Uruchamiana bateria spełnia najwyż-
sze standardy zarówno pod względem 
efektywności, jak i ekologiczne. Zastoso-
wane na baterii nr 1 nowoczesne instalacje 
i urządzenia spełniają wymogi najlepszych 
dostępnych technik (best available techni-
ques) oraz rygorystyczne normy dotyczące 
emisji zanieczyszczeń i ochrony środowiska 
obowiązujące w Unii Europejskiej. Całość 
procesu przeróbki węgla na koks jest zauto-
matyzowana i sterowana poprzez systemy 
informatyczne. 

Wartość inwestycji związanych z mo-
dernizacją baterii oraz obiektów powiąza-
nych tzn. maszyn piecowych, instalacji od-
pylania czy sterowania i automatyki wyniosła 
270 mln zł. Całość została sfinansowana ze 
środków własnych. 

– Doświadczenie, które zdobyliśmy pod-
czas modernizacji baterii nr 1 ma ogromne 
znaczenie. To z pewnością zaprocentuje 
i pozwoli na szybsze i efektywniejsze prze-
prowadzenie podobnych procesów kiedy 
zapadną ewentualne decyzje dotyczące mo-
dernizacji kolejnych baterii – mówi Edward 
Szlęk, Prezes Zarządu Koksowni Przyjaźń. 

Proces modernizacji trwał niecałe 2 lata. 
Jego rozpoczęcie nastąpiło w maju 2008 r. 
Nad modernizacją pracowała Służba In-
westycji Koksowni Przyjaźń, zatrudniając 
szereg firm zewnętrznych. Najszerszy zakres 
robót wykonywała spółka PIECEXPORT-
PIECBUD S.A. w Dąbrowie Górniczej.

Od strony technologicznej proces nad-
zoruje Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla 
z Zabrza, a od strony ekologicznej, Instytut 
Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Aka-
demii Nauk. Modernizację zaprojektowało 
Biuro Projektów Koksoprojekt z Zabrza. 

W Koksowni Przyjaźń funkcjonowały 
dotychczas 4 baterie koksownicze: 1 nowa 
bateria nr 5, zbudowana w latach 2006-2007 
i 3 zbudowane w latach 80. ubiegłego wieku. 
Łączna zdolność produkcyjna tych baterii 
wynosiła 2,6 mln ton koksu rocznie.  l

JSW: rusza produkcja koksu w zmodernizowanej baterii w Koksowni Przyjaźń

Zastosowano najnowsze technologie

Koksownia Przyjaźń to największa niezintegrowana, tj. działająca poza przedsiębiorstwem 
hutniczym, koksownia w Unii Europejskiej. W skład Koksowni wchodzi 5 baterii, w tym 1 nowo-
wybudowana (uruchomiona w 2007 r.) oraz 1 całkowicie zmodernizowana (opisywana powyżej 
bateria nr 1). Po oddaniu baterii nr 1 moce produkcyjne Koksowni wzrosną od roku 2018 r. do 3,3 mln 
ton rocznie z obecnego poziomu 2,6 mln ton. Ponadto Koksownia wyposażona jest w dwie instalacje 
suchego chłodzenia koksu, jedną instalację mokrego gaszenia koksu, zmodernizowaną instalację 
oczyszczania gazu koksowniczego, zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków oraz elektrociepłownię 
o mocy 39 MW. Spółka koncentruje się na produkcji koksu metalurgicznego wykorzystywanego do 
produkcji stali.

Kopalnia Budryk będzie mogła zaoferować 
na rynku większą ilość węgla do celów 
koksowniczych (typ 34 i 35)
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Już za rok czeka nas futbolowa feta 
na polskich i ukraińskich stadionach, do 
oficjalnego otwarcia EURO  pozo-
stało bowiem niecałe  dni. Można 
powiedzieć, że to i dużo, i mało – chodzi 
oczywiście o dopięcie wszystkich spraw 
organizacyjno-inwestycyjnych oraz stwo-
rzenie w miarę przyzwoitej reprezentacji 
narodowej.

Po ogłoszeniu decyzji o organizacji 
EURO  przez Polskę i Ukrainę przed-
stawiciele naszej wspaniałej władzy oraz 
opozycji zapowiadali, że dla Polski jest 
to szansa na prawdziwy „skok cywiliza-
cyjny”. Dziś śmiało można stwierdzić, że 
żadnego „skoku” się nie doczekamy. Moim 
zdaniem było to zresztą wiadome już na-
zajutrz po przyznaniu nam tej wielkiej 
imprezy. Nasi państwowi decydenci wpadli 
jednak w euforię i – jak to oni – zaczęli 

obiecywać piękne rzeczy. Do spraw 
organizacyjnych włączyli się ponad-
to tak zwani politycy (tak zwani, 

bo sami o sobie tak mówią), którzy 
miast kierować się zdrowym rozsąd-

kiem, postawili na partyjne i koleżeńskie 
ukła- dy. Było to widoczne już podczas 

typowania miast, w których 
miały się odbyć rozgrywki – 
Warszawa, Gdańsk i Wro-

cław nie miały przecież 
nawet odpowiednich 

stadionów. Jedynie 
w Poznaniu, ale 
jeszcze zanim 
przyznano nam 
EURO , za-

częto stadion mo-
dernizować. Nie brano 

pod uwagę istniejącego 
już zaplecza i infra-
struktury, odrzucając 
zarówno Kraków, jak 
i Chorzów jako po-
tencjalnych organi-
zatorów turniejowych 
spotkań. A doskonale 

przecież wiadomo, że 
Śląsk ma najlepiej roz-

wiązane połączenia 
drogowe. Poza tym 

od niemieckiej gra-
n i c y przez Katowice do 
Krakowa wiedzie autostrada. Co tu dużo 
mówić – w typowaniu miast górę wzięły 
„kolesiostwo” i partyjne układziki. Mam 
na myśli przede wszystkim przypadek 
Gdańska, ale także Wrocław. Warszawę 
pomijam, bo to stolica, a według zaleceń 
UEFA w stolicy muszą się bezsprzecznie 
odbyć mecze. Na budowę obiektów, na 
których miałyby się odbywać rozgryw-
ki EURO , przeznaczono ogromne 
środki finansowe, a wiadomo przecież, że 
kasa państwowa jest niemal pusta i bra-
kuje funduszy na realizację wielu innych 
potrzebnych w kraju projektów. Dziś już 
wiadomo, że sporej części zapowiadanych 
inwestycji nie uda się zrealizować. Mam 
na myśli przede wszystkim wygodne i bez-
pieczne drogi.

Ze stadionami jakoś sobie mimo 
wszystko poradzono. W Poznaniu obiekt 
jest prawie gotowy. Pojawił się tam jednak 
problem związany z szybkim i bezpiecz-
nym opróżnianiem widowni – chodzi 
o kwestię zbyt wąskich wyjść, która po-
jawiła się choćby po pucharowym meczu 
Lecha z Juventusem Turyn. Na tę sprawę 
uwagę zwrócili obserwatorzy z UEFA. 

Poznańscy organizatorzy muszą sobie 
z tym jakoś poradzić. 

Ustalone są już daty oficjalnych 
otwarć pozostałych trzech stadionów.  
czerwca  r. ma zostać otwarty PGE 
Arena Gdańsk (zostanie wówczas roze-
grany mecz Polska – Francja),  czerwca 
 r. ma się zaś zakończyć budowa części 
sportowej we Wrocławiu. W Warszawie 
natomiast przewiduje się oddanie stadionu 
do użytku  września r., wtedy też 
ma być rozegrany mecz pomiędzy Polską 
a Niemcami. W stolicy sprzedawano już 
loże dla nowobogackich. 

Czy te terminy zostaną dochowane? 
Wszystko wskazuje na to, że tak. Rzecz 
jednak w tym, jakie będzie zaplecze, jakie 
będą drogi dojazdowe, liczba parkingów, 
itp. Pod tym względem nie należy ocze-
kiwać jakichś rewelacji.

Będziemy więc mieć stadiony. Na try-
bunach z pewnością zasiądzie komplet 
widzów, bo apetyt na bilety ma prawie  
milionów kibiców z całej Europy. O fre-
kwencję na poszczególnych meczach nie 
należy się zatem niepokoić. Można się na-
tomiast martwić o naszą reprezentację. 
Ostatnie spotkania kontrolne z Mołdawią, 
Litwą i Gruzją pokazały dobitnie, że nadal 
nie mamy w miarę przyzwoitej drużyny.

Zawołanie „Smuda czyni cuda” nie 
ma pokrycia w rzeczywistości. Dlatego 
dziwią słowa Franciszka Smudy, że ma 
już niemal gotowy podstawowy skład na 
EURO . Na dziś można na upartego 
wymienić tylko Łukasza Piszczka i Jakuba 
Błaszczykowskiego jako niewątpliwych 
pewniaków. No, może jeszcze Roberta Le-
wandowskiego, bo to na tego napastnika 
konsekwentnie stawia trener reprezentacji. 
Jeśli jednak chodzi o pozostałe pozycje, to 
mamy same niewiadome. Weźmy choćby 
bramkę. Mówiło się o powrocie Artura 
Boruca, ale należy przypuszczać, że trener 
raczej z niego zrezygnuje. To przecież sam 
Boruc wykreślił się z listy w zeszycie trene-
ra. I nie chodzi tu o wypicie jakiegoś alko-
holu, ale o wypowiedź telewizyjną naszego 
bramkarz, który nazwał Franciszka Smudę 
„Dyzmą polskiego futbolu”. Jako kandyda-
ci do reprezentacyjnej bramki pozostają 
więc Łukasz Fabiański, Wojciech Szczę-
sny, może jeszcze Sandomierski, Kuszczak 
i Tytoń. O napastnikach lepiej nawet nie 
wspominać. Zwyczajnie bowiem nie mamy 
na tej pozycji zawodników z prawdziwego 
zdarzenia, a Robert Lewandowski niewiele 
jeszcze potrafi. Mamy też słabą obronę. 
Na domiar złego Sebastian Boenisch jest 
po drugiej operacji kolana i nie wiado-
mo dokładnie, kiedy wróci do gry. Może 
humor Franciszka Smudy poprawi nieco 
przyznanie polskiego obywatelstwa Ma-
nuelowi Arboledzie. Być może powołanie 
do reprezentacji otrzyma Damien Perquis, 
Francuz polskiego pochodzenia. 

W świetle tego wszystkiego należy 
się zgodzić ze słowami Huberta Kostki, 
bramkarza złotej drużyny olimpijskiej, 
który powiedział, że wciąż brakuje nam 
myśli przewodniej, i dodał, że drużyna, 
w której występował, jeszcze na rok przed 
olimpiadą w Monachium grała kolejne 
mecze niemal w takim samym składzie. 
Tymczasem Franciszek Smuda bez prze-
rwy eksperymentuje, a z tych prób na ra-
zie nic dobrego nie wynika. W czarnych 
barwach widzę występ naszej reprezentacji 
na EURO .

HENRYK MARZEC

Pani Alicja poprawiła kwiaty w wazonie. Układała je już od blisko pół godziny, ale 
zależało jej, żeby kompozycja, którą właśnie tworzyła, wyglądała prawdziwie imponująco. 
Ułożenie kwiatów na stole, czystość tapicerki nowego samochodu czy odpowiednia fryzura 
były zresztą właściwie od kilku miesięcy jedynymi problemami, jakie zaprzątały jej głowę. 
W niepamięć odeszły dawne troski o niezapłacone rachunki czy brak pieniędzy na wakacje. 
Wszystko to stało się za sprawą narzeczonego, a teraz już męża jej jedynej córki Anny.

Pewnie to właśnie ów kilkumiesięczny brak niepokojów sprawił, że pani Alicja tak 
bardzo się zmartwiła, gdy podczas odwiedzin u córki zauważyła, że jest ona małomówna, 
zamknięta w sobie i czymś wyraźnie zatroskana. Choć Anna nie chciała wyjawić powodów 
swoich zmartwień, jej matka nie zamierzała dać się spławić i szybko rozpoczęła własne 
dochodzenie. Przez głowę przeszło jej, że córka może mieć problemy małżeńskie, a chwilę 
po tym sparaliżowała ją myśl, że może się to odbić także na jej życiu. Nie namyślając się, 
postanowiła szybko coś z tym zrobić.

Kiedy więc następnego ranka Wojtek, jak co dzień, wyjechał do swojej kancelarii, pani 
Alicja, założywszy trencz, ciemne okulary i chustkę na głowę, postanowiła śledzić córkę. 
Anna nie miała stałej pracy. Zajmowała się profesjonalnym robieniem reklamowych zdjęć 
i sesji. Przyjmowała zlecenia od wielu firm, a dużą część pracy wykonywała w domowym 
atelier. Pani Alicja ryzykowała więc, że może spędzić nawet cały dzień przyczajona w okolicy 
domu córki. Tak się jednak nie stało – Anna wyszła z mieszkania zaledwie kwadrans po 
tym, jak opuścił je jej mąż. Teraz pani Alicja zyskała pewność, że coś się dzieje – jej 
córka nie wstałaby przecież tak wcześnie bez powodu!

Traktując swoje śledztwo bardzo poważnie, pani Alicja pojechała za córką najpierw 
do sklepu, potem do fryzjera, aż w końcu trafiła pod bramę wjazdową na chronione osiedle 
apartamentowców. Tutaj nie mogła już niezauważona szpiegować Anny. Gdy dziewczyna 
weszła do jednej z klatek, próbowała dojrzeć nazwisko na liście lokatorów. Niestety, znaj-
dowały się tam tylko anonimowe numerki. Nie pomógł także listonosz. Pani Alicja długo 
zastanawiała się, czy któryś ze znajomych córki, których miała okazję poznać, nie mieszka 
gdzieś w okolicy, ale nikt nie przyszedł jej do głowy. Blisko dwie godziny siedziała p o d 
tym apartamentem, podejrzewając coraz bardziej, że jej dziecko zdradza męża, 
i ubolewając, że może ją tym pozbawić wszystkich luksusów, do których już 
zdążyła przywyknąć. Mimo że były to tylko mgliste przypuszczenia, zdążyła 
już w myślach po wielekroć zrugać Annę.

Kolejnego dnia pani Alicja planowała powtórzyć całą akcję. Tym razem 
zastanowiło ją jednak zachowanie jej zięcia. Mężczyzna wyszedł z domu o stałej 
porze, zanim jednak wsiadł do samochodu, odbył długą i bardzo emocjonalną 
rozmowę przez telefon. Scenka, której pani Alicja była świadkiem, 
tak bardzo ją zaintrygowała, że postanowiła tego dnia dla odmiany 
obserwować męża córki. Choć pojechał prosto do firmy, to z rozko-
jarzenia nie zamknął samochodu. Pani Alicja, wczuwając się w rolę 
prawdziwego szpiega, przykucnęła, podbiegła do auta, wsunęła się na siedzenie 
pasażera i zaczęła przeglądać papierki, paragony i inne śmieci, jakie wylądo-
wały na podłodze samochodu przez ostatnie tygodnie. Wśród nich znalazła 
karteczkę z wypożyczalni kostiumów, która na odwrocie miała odręcznie 
zapisany numer telefonu. To wystarczyło do uruchomienia machiny wyobrażeń. 
Przed oczyma pani Alicji stanęły dzikie orgie i narkotykowe imprezy, w któ-
rych jej zięć zapewne brał udział, przebrany dla niepoznaki. Kiedy zauważyła 
nadchodzącego Wojtka, w pośpiechu uciekła, pozostając, jak jej się wydawało, 
niezauważona. Nie zdążyła już jednak doścignąć samochodu mężczyzny.

Dawszy się porwać swemu prywatnemu dochodzeniu, pani Alicji posta-
nowiła jeszcze spróbować się dowiedzieć, kim jest osoba, którą odwiedzała 
jej córka. Wymagało to kolejnych dni, w trakcie których pani Alicja skupiała się 
na przemian to na córce, to na zięciu. W końcu okazało się, że mieszkanie, które odwiedza 
Anna, nie należy do żadnego z jej znajomych. Nie należy również do kochanka, lecz jest 
to prywatny gabinet psychoterapii. Ta informacja całkowicie przybiła panią Alicję. Szybko 
jednak doszła do oczywistych, jej zdaniem, wniosków – nie dość, że jej córka prawdopodob-
nie nie zachowywała się lojalnie wobec swojego męża, wymykała się z domu i podejrzanie 
zachowywała, to na dodatek musiała mieć na sumieniu inne przewinienia, w dodatku takie, 
które doprowadziły ją go poważnej depresji i poczucia winy, nie pozwalających jej poroz-
mawiać o problemach z własną matką, lecz zmuszających do poddania się w tajemnicy 
sesjom psychoterapeutycznym.

Zdruzgotana pani Alicja wróciła do domu. Ten i kolejny dzień upłynął jej w większości 
na rozmyślaniu o życiu córki, a także konsultowaniu możliwych przebiegów wydarzeń 
z wszystkimi koleżankami. Gdy pani Alicja obdzwoniła już każdego, kto tylko przyszedł jej 
do głowy, pomyślała, że chyba najwyższy czas, by szczerze porozmawiać z córką.

Pani Alicja miała swoje klucze do mieszkania Anny, z których bez skrupułów korzystała. 
Co prawda, dano jej je na wszelki wypadek, ale ona nie widziała nic zdrożnego w używaniu 
ich do niezapowiedzianych odwiedzin. Otworzywszy drzwi, zobaczyła Annę, która prze-
straszona nagłym wejściem matki do salonu piskliwie krzyknęła.

Chwilę później Anna zaczęła rzewnie płakać. I w tym potoku łez tłumaczyła matce, jak 
fatalnie się czuła przez ostatnie miesiące. Od przeprowadzki z mężem do miasta, z którego 
pochodziła, jej życie zaczęło przypominać koszmarny sen. Matka wtrącała się absolutnie 
we wszystko – od wzoru na firankach po kolor jej bielizny. Nie pomogły pomysły męża – 
sfinansowanie kilku kursów, mających zająć pani Alicji wolny czas, nowy samochód czy 
pieniądze na zagraniczny wyjazd. Anna przyznała, że nie radzi sobie z nadgorliwością matki, 
która wtrąca się nie tylko w jej życie, ale i w życie jej męża. By mieć odwagę jej to wyznać, 
musiała podjąć terapię. Na tym właściwie zakończyła się rozmowa, bo pani Alicja poczuła 
się poważnie obrażona i opuściła dom córki, postanawiając się do niej więcej nie odzywać. 
W każdym razie co najmniej dwa dni. �
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bo sami o sobie tak mówią), którzy 
miast kierować się zdrowym rozsąd-

kiem, postawili na partyjne i koleżeńskie 
ukła- dy. Było to widoczne już podczas 

typowania miast, w których 
miały się odbyć rozgrywki – 
Warszawa, Gdańsk i Wro-

cław nie miały przecież 
nawet odpowiednich 

stadionów. Jedynie 
w Poznaniu, ale 
jeszcze zanim 
przyznano nam 
EURO , za-

częto stadion mo-
dernizować. Nie brano 

pod uwagę istniejącego 
już zaplecza i infra-
struktury, odrzucając 
zarówno Kraków, jak 
i Chorzów jako po-
tencjalnych organi-
zatorów turniejowych 
spotkań. A doskonale 

przecież wiadomo, że 
Śląsk ma najlepiej roz-

wiązane połączenia 
drogowe. Poza tym 

od niemieckiej gra-

domu córki. Tak się jednak nie stało – Anna wyszła z mieszkania zaledwie kwadrans po 
tym, jak opuścił je jej mąż. Teraz pani Alicja zyskała pewność, że coś się dzieje – jej 

Traktując swoje śledztwo bardzo poważnie, pani Alicja pojechała za córką najpierw 
do sklepu, potem do fryzjera, aż w końcu trafiła pod bramę wjazdową na chronione osiedle 
apartamentowców. Tutaj nie mogła już niezauważona szpiegować Anny. Gdy dziewczyna 
weszła do jednej z klatek, próbowała dojrzeć nazwisko na liście lokatorów. Niestety, znaj-
dowały się tam tylko anonimowe numerki. Nie pomógł także listonosz. Pani Alicja długo 
zastanawiała się, czy któryś ze znajomych córki, których miała okazję poznać, nie mieszka 
gdzieś w okolicy, ale nikt nie przyszedł jej do głowy. Blisko dwie godziny siedziała p o d 
tym apartamentem, podejrzewając coraz bardziej, że jej dziecko zdradza męża, 
i ubolewając, że może ją tym pozbawić wszystkich luksusów, do których już 
zdążyła przywyknąć. Mimo że były to tylko mgliste przypuszczenia, zdążyła 

Kolejnego dnia pani Alicja planowała powtórzyć całą akcję. Tym razem 
zastanowiło ją jednak zachowanie jej zięcia. Mężczyzna wyszedł z domu o stałej 
porze, zanim jednak wsiadł do samochodu, odbył długą i bardzo emocjonalną 
rozmowę przez telefon. Scenka, której pani Alicja była świadkiem, 

prawdziwego szpiega, przykucnęła, podbiegła do auta, wsunęła się na siedzenie 
pasażera i zaczęła przeglądać papierki, paragony i inne śmieci, jakie wylądo-
wały na podłodze samochodu przez ostatnie tygodnie. Wśród nich znalazła 
karteczkę z wypożyczalni kostiumów, która na odwrocie miała odręcznie 
zapisany numer telefonu. To wystarczyło do uruchomienia machiny wyobrażeń. 
Przed oczyma pani Alicji stanęły dzikie orgie i narkotykowe imprezy, w któ-
rych jej zięć zapewne brał udział, przebrany dla niepoznaki. Kiedy zauważyła 
nadchodzącego Wojtka, w pośpiechu uciekła, pozostając, jak jej się wydawało, 
niezauważona. Nie zdążyła już jednak doścignąć samochodu mężczyzny.

Dawszy się porwać swemu prywatnemu dochodzeniu, pani Alicji posta-
nowiła jeszcze spróbować się dowiedzieć, kim jest osoba, którą odwiedzała 
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Wiosenna 
Małopolska

Małopolska – to hasło tegorocznej emi-
sji czterech kartek Poczty Polskiej, wydanych 
w dorocznym cyklu „Piękno ziemi polskiej”. 
Kartki, zaprojektowane przez K. Bulika i zi-
lustrowane fotografiami P. Fabijańskiego, 
prezentują: Kraków, Gorce, Pieniny i Tatry. 
Jak przystało na wiosenne wydanie – na 
znaczkach pocztowych wartości po 1,55 zł 
pomieszczono kwiaty.

Ich serię otwiera oczywiście Kraków – 
Rynek z Kościołem Mariackim i ołtarzem 
Wita Stwosza oraz najstarszym w mieście 
kościółkiem św. Wojciecha. Drewniana 
chata, jeleń i rwący potok prezentują Gor-
ce. Trzy górskie widoki i bogactwo przy-
rody – zapraszają do Pienińskiego Parku 

Narodowego; zaś Dolina Pięciu Stawów, 
Dolina Gąsienicowa i kozica – wabią tury-
stów i miłośników przyrody w Tatry. Kolej-
ne, nadrukowane znaki opłaty pocztowej 
ilustrują: skalnica, tojad mocny, goryczka 
wiosenna i krokusy. Te piękne kartki, wy-
drukowane w nakładzie po 34 tys. sztuk, 
wzbogacą nie tylko zbiory tematyczne ko-
lekcjonerów, ale ucieszą adresatów naszej 
wiosennej korespondencji. 

75 lat kolei linowej 
na Kasprowy Wierch

15 marca 1936 roku, po 227 dniach budo-
wy, pierwszy srebrny wagonik kolei linowej, 
pokonując 936 metrów różnicy poziomów, 
dojechał z Kuźnic na Kasprowy Wierch. 

W pierwszym roku jej eksploatacji, na szczyt 
Kasprowego wjechało 165.000 osób. Jej bu-
dowa kosztowała przeszło 3,5 mln. przed-
wojennych złotych; a suma ta zwróciła się 
z dochodów już do 1939 roku.

Obchodzoną w tym roku 75 rocznicę 
tego wydarzenia, Poczta Polska S.A. w No-
wym Sączu, wspólnie z Polskimi Kolejami 
Linowymi S.A oraz Urzędem Pocztowym 
Zakopane 1, upamiętniły organizacją spe-
cjalnej Poczty Kolejowej. Na trasie Kuźnice 
– Kasprowy Wierch – Kuźnice przewiezio-
no korespondencję miłośników turystyki 
i kolekcjonerów walorów kolejowych. Z tej 
okazji przygotowano bowiem okolicznościo-
wą kartkę pocztową oraz specjalny stempel 
filatelistyczny.

Z.B.

Nowości filatelistyczne

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
W lipcu Wchodzi W życie noWy ko-

deks drogoWy. Minister infrastruktu-
ry podał już Wzór znaku d-51 i Warun-
ki jego ustaWiania. Znak informujący 
o kontroli prędkości przy użyciu radaru 
stacjonarnego ma informować kierowców 
o jego lokalizacji. To, o ile wcześniej się 
pojawi, zależy od drogi i prędkości, jaką 
można na niej rozwijać. Tam, gdzie można 
jechać do 60 km/h, stanie od 100 do 200 
m przed fotoradarem. W miejscach, w któ-
rych można jechać szybciej niż 60 km/h – 
od 200 do 500 m. Wyjątkiem są autostrady 
i drogi ekspresowe – tu przewidziano odle-
głość od 500 do 700 m przed fotoradarem. 
Znak informujący o fotoradarze nie będzie 
jedynym widocznym sygnałem o kontroli. 
Odblaskową folią w kolorze żółtym po-
kryte będą także obudowy na fotoradary. 
Fotoradary będą rejestrować prędkość 
kierowcy co 5 km/h. Zdjęcie nie zostanie 
zrobione, kiedy kierowca przekroczy do-
puszczalną na danej drodze prędkość o 10 
km lub mniej. Fotoradary będą ustawiane 
pół kilometra przed szkołami, boiskami, 
domami kultury, kościołami, przystankami 
autobusowymi. 

1 Maja tego roku ograniczenia 
W zatrudnianiu naszych obyWateli 
zniosą ostatnie państWa Wspólnoty 
– nieMcy i austria. Niemiecka minister 
pracy Ursula von der Leyen ocenia, że po 
otwarciu niemieckiego rynku pracy do 
Niemiec przyjedzie więcej fachowców ze 
wschodnioeuropejskich państw UE. Wie-
lu obywateli tych krajów boi się napływu 
pracowników ze wschodu. Ich obawy roz-
wiewają jednak nimieccy eksperci, którzy 
twierdzą że w najbliższych latach będzie 
się nasilał brak siły roboczej, a nie pracy. 
Oczekują oni, że do Niemiec napłynie więcej 
fachowców. 

z portali społecznościoWych ko-
rzystają coraz Młodsze dzieci. W Unii 
Europejskiej aż 77 proc. dzieci w wieku 13-
16 lat i 38 proc. w wieku 9-12 lat ma profil 
na którymś z portali społecznościowych 
takich jak np. Facebook. W Polsce jeszcze 
więcej – odpowiednio 81 i 58 proc. – podaje 
Komisja Europejska. Bardzo często dzieci 
i ich rodzice nie wiedzą o podstawowych 
zagrożeniach dla prywatności w tego typu 
portalach. Jeszcze większą popularnością 
portale społecznościowe cieszą się wśród 
nastolatków – 77 proc. dzieci w wieku 13-16 
lat twierdzi, że ma profil w takim portalu, 
a Polska nie odstaje od reszty Europy. U nas 
81 procent nastolatków ma tego rodzaju 
konto. 
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Nowy GórNik: X  Jest pan zwolennikiem górnictwa pań-
stwowego czy prywatnego?

MaksyMiliaN klaNk: Istotniejsza 
od formy własności jest efektywność 
zarządzania i racjonalne wykorzystanie 
złoża. Jeżeli firma górnicza w sposób 
efektywny eksploatuje złoże i dba o to, 
aby zasoby węgla były rzeczywiście bo-
gactwem, które należy szanować, wtedy 
nie ma znaczenia, kto jest właścicielem. 
Zasoby naturalne są własnością naro-
dową i to jest najistotniejsze. Dlatego powinny być inte-
gralnie związane ze strategią energetyczną, gospodarczą 
a ze względu na ich lokalizację, również ze strategią go-
spodarczą regionu. Oddzielną sprawą jest ich eksploatacja 
i jej efektywność, która niewątpliwie inaczej jest osiągana 
w pojedynczych kopalniach i ich grupach. a, jakiego gór-
nictwa jestem zwolennikiem? Dobrze zorganizowanego, 
bezpiecznego, efektywnego ekonomicznie, racjonalnie za-
rządzanego i mocno osadzonego w realiach rynkowych. 
Forma własności jest wyborem dla zapewnienia lepszej 
skuteczności działań i realizacji misji.

według obiegowej opinii państwowa firma górni- X
cza dba o racjonalne wykorzystanie złoża. prywatna 
firma może prowadzić gospodarkę rabunkową. Z naj-
nowszego raportu najwyższej izby kontroli wynika, 
że od początku lat 90. straciliśmy bezpowrotnie około 
2,5 miliarda ton węgla w złożach, które zostały zdewa-
stowane albo zablokowane przez różnego rodzaju bu-
dowle. okazuje się, że firmy państwowe nie gwarantu-
ją dbałości o złoża.

– Jeśli tak się stało, to bardzo źle. Dbałość o złoża powin-
no gwarantować dobre prawo. Tylko spójny i dobry system 
prawny może zapobiec marnotrawstwu. każda firma będzie 
chciała sobie ułatwiać życie. Przecież dla nas nie ma znacze-
nia, czy złoże niszczy firma państwowa czy prywatna. Nie 
ma też znaczenia, czy jest to efekt decyzji ekonomicznych 
czy też urzędniczych. raport NIk dotyczy między innymi 
przekwalifikowywania złóż. mam podstawy przypuszczać, 
że nie wszystkie decyzje miały racjonalne uzasadnienie. 
Węgiel jest naszym narodowym bogactwem i dlatego o tym, 
które złoża eksploatować, a które uznać za nieprzydatne nie 
powinien decydować przede wszystkim kierownik ruchu 
zakładu górniczego. Nie powinien o tym także decydować 
urzędnik. Od wielu lat stawiamy na efektywność doraźną 
i dlatego popełniamy nieodwracalne błędy. 

prywatyzacja górnictwa może doprowadzić do jesz- X
cze większego marnotrawstwa? 

– Jest takie zagrożenie, ale ono nie wynika z formy wła-
sności. Sam pan powiedział, że w czasie, gdy górnictwo wciąż 
jest państwowe, straciliśmy znaczną cześć zasobów. Teraz 

mamy sytuację, w której część złóż spisano na straty, bo ich 
eksploatacja jest nieopłacalna. Jednak te złoża były kiedyś 
ujęte w strategii energetycznej. moim zdaniem oznacza to, 
że mamy nieaktualny bilans i stawiamy pod dużym zna-
kiem zapytania nasze bezpieczeństwo energetyczne. mamy 
bogactwo naturalne, ale brak nam pomysłu na jego lepsze, 
efektywniejsze i przyjazne dla środowiska wykorzystanie. 

Zdaniem nik już za 25 lat możemy nie mieć złóż nada- X
jących się do eksploatacji.

– Jeżeli dla celów doraźnych poświęcamy przyszłość 
następnych pokoleń, nie powinniśmy się dziwić, że taka 
polityka zemści się na nas. To, co nie opłaca się nam dzisiaj, 
za kilka lat może być opłacalne. Dlatego powinniśmy dbać, 
aby odpowiednio zabezpieczać złoża, które mają czekać na 
swój czas. Nie powinniśmy także zawężać swojego myślenia 
do obszaru wydobywczego jednego zakładu górniczego. 
kiedy przygotowywałem strategię kompanii Węglowej na 
lata 2005-2010 roku, starałem się przede wszystkim o to, 
aby myśleć w kategoriach „ponad kopalnianych”. Często jest 
tak, że pokłady nieopłacalne dla jednej kopalni, są opłacalne 
dla kopalni sąsiedniej. Wynika to na przykład z prostego 
faktu, że łatwiejsza jest odstawa, wentylacja i warunki eks-
ploatacyjne. Zasoby trzeba również chronić na powierzchni 
poprzez zapewnienie do nich dostępu i transportu węgla, 
co powinno być uwzględnione w planach przestrzennego 
zagospodarowania terenu ich zalegania.

ponad miliard ton węgla z zasobów bilansowych kom- X
panii węglowej zostało pod autostradą A-4. Dlaczego 
budujemy na węglu?

– To efekt doraźnego myślenia. Poza tym ostateczne 
decyzje w sprawie przebiegu a-4 zapadały w czasach, kie-
dy obowiązywała polityka lekceważenia węgla. Oficjalna 
polityka zmierzała do ograniczenia wydobycia, zamykania 
kopalń i chyba najprościej było zbudować autostradę tam, 
gdzie można było fedrować. mieliśmy problem bogactwa, 
z którym nie potrafiliśmy sobie poradzić. 

Jest szansa na zmianę tego podejścia? X
– Wolałbym, abyśmy mówili o obowiązku a nie o szan-

sach. Do tego potrzebne jest odpowiednie prawo. Jest ono 
tym bardziej potrzebne, że coraz głośniej mówi się o prywa-
tyzacji górnictwa. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której 
firmie prywatnej ktoś dyktuje jak ma fedrować. Natomiast 
odpowiedni system prawny, który jasno sprecyzuje obo-
wiązki przedsiębiorcy, rozwiąże ten problem. W ten sposób 
wyeliminujemy doraźność. Jeżeli komuś będą odpowia-
dać precyzyjne warunki, wejdzie w ten interes. Jeżeli nie, 
zrezygnuje. 

Czy to oznacza, że nasze złoża mogą zostać jeszcze  X
bardziej zdewastowane?

– Takie niebezpieczeństwo zawsze istnieje. Jednak nie 
wynika ono z formy własności. Ono wynika z ułomnego 
prawa. Dlatego apeluję, abyśmy przestali patrzeć na górnic-
two tak, jakby ono składało się tylko z kopalń. Górnictwo to 
przede wszystkim złoża. Bez złoża nie ma górnictwa. Nie-
stety, przez dziesięciolecia przyzwyczailiśmy się do tego, że 
zasoby są i nie trzeba o nie dbać. raport NIk zwrócił uwagę 
na to, że hołdowaliśmy mitycznemu sposobowi myślenia. 
Prywatyzacja działalności gospodarczej jest naturalnym 
procesem w gospodarce rynkowej. Procesem, który powi-
nien nieść za sobą lepszą formę zarządzania, a jego oferta 
posiadać powinna społeczną akceptację i konkretną ofertę 
dla przyszłości funkcjonowania. 

Rozmawiał: Sławomir StarzyńSki

Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że kopalnie prowadzą  `
nieracjonalną gospodarkę złożami węgla obliczoną na 
maksymalizację zysku bez koncepcji ochrony zasobów. 
Wybiórczo eksploatują złoża, pomijają trudniejsze ich części 
i nie wykorzystują całości zasobów w danym miejscu. Izba 
zbadała bezpieczeństwo zaopatrzenia Polski w węgiel. 
Wnioski z raportu, który został omówiony w dzienniku 
Rzeczpospolita, są alarmujące. Kontrola NIK (za lata 2007-2009) 
objęła pięć spółek (Jastrzębską Spółkę Węglową, Katowicki 
Holding Węglowy, Kompanię Węglową, Południowy Koncern 
Węglowy i Lubelski Węgiel Bogdanka), do których należy 
27 kopalń. Sprawdzono też decyzje ministrów: gospodarki 
i środowiska oraz Wyższego Urzędu Górniczego. NIK wytyka, 
że minister środowiska zaakceptował dokumenty spółek 
węglowych, przez które zasoby węgla w Polsce zmniejszyły 
się o 2,5 mld ton (do 10,4 mld ton). Minister trzykrotnie 
zgodził się na przeklasyfikowanie ok. 2 mln ton tzw. zasobów 
nieprzemysłowych do strat z powodu dokonania przez PKW 
niszczącej podbudowy jednego pokładu przez bardziej opłacalną 
eksploatację innego. Pokłady węgla są jeden na drugim. Najpierw 
powinno się wydobywać ten z góry, potem resztę. W pogoni za 
zyskiem często wydobywa się to, co w danej chwili jest bardziej 
opłacalne, nie myśląc, że bezpowrotnie niszczy się inne pokłady 
– twierdzi kontroler NIK. Kopalnia Bobrek w złożu w 2007 r. 
przeklasyfikowała 394 tys. ton zasobów do nieprzemysłowych. 
Powód: odcięcie dróg transportowych, co było wynikiem 
bieżącej eksploatacji. W kopalni Ziemowit skreślono z ewidencji 
432 mln ton tzw. zasobów geologicznych. Powód: m.in. małe 
parcele. W latach 90. wiele kopalń zamknięto, a złoża, które 
w nich zostały, zaliczono do tzw. zasobów pozabilansowych 
i skreślono z ewidencji. Te pokłady nie mają dziś żadnej ochrony 
prawnej. Przez to nad zamkniętymi kopalniami można budować 
drogi czy tory kolejowe. Reaktywacja wielu zamkniętych 
wcześniej kopalń może być utrudniona a nawet niemożliwa. 
Przy wytyczaniu dróg w niedostatecznym stopniu uwzględnia 
się zaleganie pod nimi węgla – uważa NIK. KW oceniła np., że 
w rejonie szlaków komunikacyjnych, głównie pod autostradą A4, 
znalazło się ok. 1,2 mld ton jej zasobów bilansowych.

Za 25 lat ZacZnie nam brakować węgla: powód – niszczymy złoża. Jeżeli dla celów 
doraźnych poświęcamy przyszłość następnych pokoleń, nie powinniśmy się dziwić,  

że taka polityka zemści się na nas – mówi MaksyMiliaN klaNk

Szanujmy nasze złoża
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