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Zaczęła się gorączka Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Opublikowano cenę maksymalną akcji 
w pierwszej publicznej ofercie. Inwestorzy indywidualni zapłacą za akcję najwyżej  złotych. 

Akcje w tej ofercie mogą kupować także osoby, które dostaną za darmo akcje pracownicze. 
Pracownicy i emeryci JSW SA oraz pracownicy grupy JSW SA będą mogli kupić więcej akcji niż 
pozostali inwestorzy. Inwestor indywidualny ma prawo złożyć tylko jeden zapis na minimum , 
maksimum  akcji. To oznacza, że będzie można kupić akcje za trochę ponad  tys. złotych. 

Debiut na GPW jest zaplanowany na  lipca. Po podpisaniu porozumień  czerwca JSW SA nie 
grozi już strajk. Załoga dostała między innymi podwyżkę płac (,) proc. i gwarancję zachowania 
przez państwo kontroli nad spółką. Wcześniej górnicy dostali gwarancję zatrudnienia na  lat. 

Darmowe akcje dostaną pracownicy uprawnieni i nieuprawnieni.

WIĘCEJ S. , 
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Nie 
zapominajmy
o ludziach
W debacie o polskim 
górnictwie z winy polityków 
znika człowiek. 
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Znajdźmy powody 
do współpracy
Nie będzie strajku. Jest porozumienie w sprawie 

podwyżki płac. Podwyżka płac wyniesie 5,5 proc. 
Zostały podpisane porozumienia dotyczące kwestii 
pracowniczych, podziału akcji, zachowania władztwa 
korporacyjnego Skarbu Państwa nad JSW po jej 
upublicznieniu, a także w sprawie podwyżek płac 
i nagrody z zysku. Można różnie oceniać podpisane 
porozumienia. Ja uważam, że osiągnęliśmy sukces oraz 
zapobiegliśmy eskalacji konfliktu. Pozostaje pytanie 
czy mogliśmy uzyskać więcej? Myślę, że na ten czas 
osiągnęliśmy wszystko, co było do osiągnięcia. Trzeba 
wyraźnie powiedzieć, że najważniejsze porozumienie 
dotyczy obowiązywania układów zbiorowych pracy 
oraz 10 letnich gwarancji zatrudnienia. Sprawy 
dotyczące podziału akcji oraz władztwa Skarbu 
Państwa też zostały załatwione, więc należy się z tego 
cieszyć. 

Tego nie było od początku istnienia spółki. 
Osiągnięto również porozumienie płacowe 

a efekty tego każdy pracownik powinien odczuć przy 
wypłacie. Porozumienia otworzyły wreszcie drogę do 
zakończenia konfliktu, który rozpoczął się w styczniu. 
Teraz musimy pilnować tego, aby zapisy tych 
porozumień weszły jak najszybciej w życie. Tak to jest, 
że po burzy przychodzi spokój. Mam nadzieję, że teraz 
sprawy pracownicze będą załatwiane właśnie w takiej 
atmosferze. Uważam, że prowadzony spór nauczył 
obie strony, że najważniejszy jest dialog, który nic nie 
kosztuje i pozwala rozwiązywać nawet najbardziej 
zawiłe problemy. Przed nami debiut giełdowy. Już 
6 lipca poznamy siłę naszej firmy. Zapowiedzi są 
obiecujące. Maksymalna cena akcji w ofercie dla 
inwestorów indywidualnych to 146 złotych. Obiecujące 
są także prognozy analityków, którzy zajmują się 
prognozowaniem rynku giełdowego. Są jednak 
cienie. Często słyszałem, że w prospekcie emisyjnym 
wymienia się silną pozycję związków zawodowych 
jako istotne zagrożenie, z którym powinni się 
liczyć inwestorzy. Moim zdaniem to argument 
propagandowy. 

Dlaczego nikt nie mówi o tym, że na przykład 
specjaliści za wielkie zagrożenie uznają to, że 

zdolność grupy JSW SA do efektywnego prowadzenia 
działalności może pogorszyć się, jeżeli grupa JSW SA 
nie pozyska nowych lub utraci obecnych członków 
kadry kierowniczej. Toż to związki zawsze mówiły, 
że ubywa nam fachowców, a szefowie nas uciszali. 
Dlaczego nikt nie mówi o tym, że analitycy uznali, że 
wielkim zagrożeniem jest to, iż zawierane w grupie 
JSW SA transakcje między podmiotami powiązanymi 
mogą być uznane przez organy podatkowe za 
zawarte na warunkach nierynkowych.  
Na Boga, przecież to nie związki zawierają te 
transakcje. – Systemy zarządzania informacjami, 
systemy księgowe i systemy kontroli wewnętrznej 
w grupie JSW SA mogą funkcjonować nieprawidłowo 
– piszą analitycy. Jakoś nikt u nas z tego nie robi 
problemu? Dlaczego? 

Rozwój nowych technologii w zakresie produkcji 
żelaza i stali może mieć bezpośredni wpływ na 

zapotrzebowanie na węgiel koksowy i koks. To nie 
ja wymyśliłem. To analitycy, którzy wsadzili nam to 
do prospektu emisyjnego. Mamy za sobą czas burzy. 
Przed nami wielkie wyzwania. Dlatego apeluję, abyśmy 
łączyli wysiłki służące naszej firmie. Po co mamy 
obrzucać się wyliczankami? Po co nam skandale? 
Nie szukajmy powodów do wadzenia się, znajdźmy 
powody do współpracy. 

Protestuję przeciwko nagonce na związki zawodowe. 
Protestuję przeciwko pomniejszaniu roli związków 
w zawartym porozumieniu w JSw Sa. To nieprawda, 
że bez związków załoga dostałaby to samo, co dostała 
10 czerwca 2011 roku. 

J astrzębska Spółka Węglowa wchodzi na giełdę 
6 lipca tego roku. Obawiam się tego tak samo, 
jak wszyscy pracownicy naszej firmy. Wiążę 

także z giełdą wiele nadziei. Podstawowa nadzieja 
to szansa na rozwój. Niestety, żyjemy w świecie, 
w którym firmy giełdowe są lepiej traktowane niż 
państwowe. Mam też nadzieję na stabilne miejsca 
pracy. Dzięki związkom zawodowym, pracownicy 
JSW SA mają gwarancje pracy na 10 lat. To oznacza, 
że górnik z 15 letnim stażem na pewno nie zosta-
nie wyrzucony na bruk aż do emerytury. To wielka 
zdobycz, niespotykana w polskim górnictwie. To 
także zasługa związków zawodowych. Z całą mocą 
chciałbym podkreślić, że zasługą związków jest to, że 
wszyscy pracownicy dostaną darmowe akcje. 

Skoro jest tak dobrze, to czego się obawiam? 
Obawiam się, żebyśmy pod presją giełdowych no-
towań i nacisków akcjonariuszy na wynik, nie stra-
cili z oczu człowieka. Piszę „my”, bo mam na myśli 

zarówno zarząd jak i związki zawodowe. Giełda jest 
dla nas nowym doświadczeniem. Nie bardzo wiemy, 
jak poruszać się w tej dżungli kapitalizmu. Czy nie 
zgłupiejemy i nie dojdziemy do wniosku, że kurs 
akcji to najważniejszy cel dla JSW SA? Mam na-
dzieję, że nie wpadniemy w amok. Wiem, że ciężko 
będzie patrzeć, jak nasze akcje tracą na wartości 
w czasie giełdowej bessy. Wiem, że będzie nas ogar-
niać euforia, kiedy zaczną szybować w czasie hossy. 
Jednak musimy w tym wszystkim zachować umiar. 
Bez względu na formę własności, firma istnieje po 
to, aby pracujący w niej ludzie mogli utrzymać siebie 
i rodziny. Każdy pracuje przede wszystkim z myślą 
o rodzinie. 

W  czasie oferty publicznej zarząd JSW zapla-
nował ponad sto spotkań z inwestorami, które za-
częły się 13 czerwca i potrwają 12 dni. Na początku 
będą to spotkania w kraju, a następnie – w związ-
ku z globalnym charakterem tej oferty – także za 
granicą. Zarząd spółki planuje odwiedzić m.in. 
Londyn, Nowy Jork, Boston, Frankfurt, Genewę, 
Zurych oraz państwa Zatoki Perskiej. Kiedy już 
zakończy się rajd, miło będzie zauważyć, że zarząd 
nie stracił kontaktu z rzeczywistością i nadal pa-
mięta, że załoga JSW SA jest najważniejsza.

Prosto z Sejmu

Nie napadać na związki

Tadeusz 
MoTowidło
poseł RP

Wiem, że będzie 
nas ogarniać 
euforia, kiedy 
zaczną szybować 
w czasie hossy

Jastrzębska Spółka węglowa wchodzi na giełdę. Pra-
cownicy mają gwarancje pracy na 10 lat. Państwo 
zachowa kontrolę nad spółką. wszyscy pracownicy, 
uprawnieni i nieuprawnieni, dostaną akcje firmy za 
darmo. Pracownicy będą mogli także skorzystać 
z kredytów pod zastaw obejmowanych akcji. Nie 
będą musieli korzystać z ofert spekulantów, którzy 
chcą zarobić na tym, że pracownicy potrzebują go-
tówki a akcje będą mogli sprzedać dopiero za dwa 
lata. Banki przygotują oferty kredytowe. 

T ak w skrócie wygląda upublicznienie z ludzką 
twarzą. Jeszcze nigdy w historii wprowadzania 
państwowej firmy na giełdę nie było przypad-

ku, żeby pracownicy nieuprawnieni dostali darmowe 
akcje. W dodatku dla wielu nieuprawnionych będą to 
znaczące kwoty. Mam wrażenie, że w ciągu ostatnich 
kilku tygodni ta informacja zginęła w zalewie newsów 
o szykowanych strajkach w JSW SA i protestach 
przeciwko wejściu na giełdę. Szkoda, bo to wielkie 
osiągnięcie związków zawodowych, zarządu JSW 
SA i ministra skarbu Aleksandra Grada. Nie potrafię 
pojąć, dlaczego związki zawodowe nie chwalą się 
tym. Jeden z dziennikarzy powiedział mi, że wynika 
to z faktu, iż na darmowe akcje dla pracowników nie-
uprawnionych zarząd i minister przystali w zasadzie 
bez większych oporów. Zdaniem tego dziennikarza 
szybkie zwycięstwo dla związkowców to nie zwy-
cięstwo. Jeżeli byłaby to prawdziwa analiza, to na 
mojej rozczochranej głowie włos jeszcze bardziej 
się mierzwi. Dlaczego się mierzwi? Bo nie wiem, 
dlaczego fajerwerki mają być bardziej wartościowe 
od konkretów.

Przez kilka miesięcy w JSW SA panowała an-
tygiełdowa atmosfera. Część liderów związkowych 
zapewniała, że zablokują wejście firmy na parkiet. 
Straszyli strajkiem. Wmawiali załodze, że darmowe 
akcje będą warte średnio po jakieś 1500, maksimum 
dwa tysiące złotych. – To zbyt mała kwota, żeby 
się sprzedawać – mówili. Mylili wartość nominal-
ną akcji z wartością giełdową. Mylili wartość jed-
nej akcji z wartością pakietu kilkudziesięciu akcji 

przysługującego jednemu zatrudnionemu. Niepo-
trzebne było to wprowadzanie w błąd załogi i nie-
potrzebne wmawianie ludziom, że ich akcje są nic 
niewarte. Obawiam się, że po takiej propagandzie 
mogli znaleźć się górnicy, którzy skorzystali z oferty 
firm skupujących prawa do akcji. Jeżeli tak, i jeże-
li ci górnicy stracą dużo, to ci liderzy, którzy roz-
powszechniali takie informacje będą mieli ich na 
sumieniu. Na razie te akcje mają wielką wartość. 
Rozpoczęły się zapisy na nie w ofercie skierowanej 
do wszystkich inwestorów indywidualnych. Podana 
została także maksymalna cena za jedną akcję. Jedna 
akcja maksymalnie będzie kosztować 146 złotych. 
Proszę pamiętać, że to cena po tak zwanym splicie 
akcji, czyli po podziale. Co oznacza ten podział? Otóż 
jedna dotychczasowa akcja o wartości nominalnej 
50 złotych została podzielona na 10 akcji o wartości 
nominalnej 5 złotych każda. Czy to oznacza, że teraz 
pracownicy dostaną mniej pieniędzy za swoje akcje? 
Nie! Jeżeli na przykład komuś przysługuje 30 akcji 
o wartości nominalnej 50 złotych, to teraz dostanie 
300 akcji o wartości nominalnej 5 złotych. Na razie, 
po wstępnej wycenie, akcja jest warta maksymalnie 
146 złotych. To oznacza, że jest prawie 30 krotne 
przebicie w porównaniu z ceną nominalną. Rzeczy-
wistą wycenę akcji poznamy na pierwszym notowa-
niu, 6 lipca tego roku. Jeżeli ta cena się utrzyma, to 
będzie oznaczało, że 300 akcji będzie warte 43800 
zł (czterdzieści trzy tysiące osiemset złotych). Oczy-
wiście, za dwa lata, kiedy pracownicy będą mogli 
sprzedawać darmowe akcje, kurs będzie inny. Czy 
będzie wyższy czy niższy, to zależy od wyników JSW 
SA i od koniunktury. 

Dlaczego robię tę wyliczankę? Bo zabrakło mi 
w informacjach kierowanych do załogi właśnie takich 
elementów. Zabrakło mi realnych kwot, o jakie idzie 
gra. Skoro już wszystko wiadomo na temat wejścia na 
giełdę JSW SA, to może w końcu czas, aby związki za-
wodowe zaczęły udzielać pracownikom rzeczowych 
informacji. Kto zrobi to bardziej wiarygodnie, jak nie 
liderzy obdarzeni przez załogę wielkim zaufaniem? 
 l

Kij w mrowisko

Dziesiątki tysięcy dla ludzi 

Jeszcze nigdy 
w historii 
wprowadzania 
państwowej 
firmy na 
giełdę nie było 
przypadku, żeby 
pracownicy 
nieuprawnieni 
dostali darmowe 
akcje.

henryk 
siedlaczek
poseł RP

Komentuje Paweł Kołodziej

przewodniczący FZZG JSW SA 
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Cieszy mnie 
porozumienie 

w Jastrzębskiej Spółce 
Węglowej. Zarząd 
i przedstawiciele 
pracowników wykazali 
się odpowiedzialnoscią 
za los firmy. Wejscie 
spółki na giełdę rozpocznie nową erę polskiego 
górnictwa. 
W dobie przemian, jakie następują na 
europejskim rynku energii wprowadzenie 
spółki na giełdę jest jedynym racjonalnym 
rozwiązaniem. Z radością przyjąłem informację 
o wypracowanym porozumieniu. 
W firmie nie brakuje więc ludzi, którzy potrafią 
zachować zdrowy rozsądek. Umiejętność 
rozwiązywania konfliktów społecznych jest 
dobrą prognozą na przyszłość. To dobry 
moment na debiut giełdowy. 
Obawiałem się, iż dalsza eskalacja 
konfliktu wyraźnie nadszarpnie wizerunek 
przedsiębiorstwa, co w praktyce oznaczać 

będzie kiepskie wyniki emisji akcji i obawy 
inwestorów.  Dobrze, że zarząd i reprezentujące 
pracowników związki zawodowe zrozumieli 
powagę sytuacji. Mieszkańcy naszego regionu 
i pracownicy JSW SA oczekują teraz dalszego 
rozwoju firmy połączonego z tworzeniem 
nowych miejsc pracy. Świetną informacją jest 
to, że wszyscy pracownicy skorzystają na jej 
upublicznieniu.
Konsekwencją wejscia na giełdę muszą być 
inwestycje. Spółka ma wciąż niewykorzystany 
potencjał. Spodziewam się w najbliższych latach 
systematycznego zwiększania zatrudnienia. 
Słyszałem w ostatnich dniach wiele 
głosów zwykłych ludzi, którzy twierdzili, iż 
akcje nie są im tak bardzo potrzebne jak 
stabilne zatrudnienie w państwowej firmie. 
Zaproponowane rozwiązania są doskonałym 
kompromisem. 
Można śmiało powiedzieć, że teraz pracownicy 
będą mieć i jedno i drugie. udało sie pogodzić 
ogień z wodą. 
 �

JAROSŁAW ZA-
GÓROWSKI, PREZES 
JSW SA: Prawdziwą 
gwarancją zachowania 
miejsc pracy i gwaran-
cją zatrudnienia jest 
dobra kondycja firmy. 
Podpisy na papierze to 
zbyt mało, żeby powiedzieć załodze: macie 
gwarancję pracy. Chcemy rozwijać nasze 
kopalnie, a to znaczy, że załoga nie musi oba-
wiać się o miejsca pracy. Debiut na giełdzie 
uruchomi -letnie gwarancje zatrudnienia. 
Jednak proszę pamiętać, że JSW nie jest 
z definicji skazana na sukces. To, że teraz 
jest dobrze, sprawiła między innymi dobra 
sytuacja na rynku i ciężka praca w czasie 
kryzysu w  roku, ale nie wiem, czy 
tak będzie cały czas. Wszystkie działania 
związane z upublicznieniem akcji JSW SA 
były związane z zapewnieniem stabilnych 
miejsc pracy naszym pracownikom i moż-
liwości rozwoju Spółki. Mieliśmy okazję 
przekonać się, że ciężka praca daje efekty. 
Mówię o ciężkiej pracy górników, ale także 
o ciężkiej pracy wszystkich, którzy przygo-
towywali JSW SA do debiutu giełdowego.  

Sami nie wierzyliśmy, że potrafimy to zro-
bić. Przyjęliśmy tempo, jakiego nie miały 
inne firmy przygotowujące się do debiutów 
w ostatnich latach. Naprawdę, to, co potrafią 
zrobić pracownicy Jastrzębskiej Spółki Wę-
glowej, jest imponujące! Tego nie zrobił nikt 
w Polsce! Szanowni Pracownicy, chciałbym 
wszystkim za to podziękować. 

Zanosi się na udany debiut giełdowy. 
Chciałbym, aby nasza firma była coraz po-
tężniejsza. Podpisaliśmy umowę z ministrem 
Skarbu Państwa na przejęcie ostatniej tran-
szy koksowni Przyjaźń, która w  procen-
tach stanie się własnością JSW. Jesteśmy też 
na etapie podpisywania porozumień doty-
czących przejęcia Kombinatu Koksoche-
micznego Zabrze. Jest na to już zgoda Rady 
Ministrów. Kombinat znajdzie się w grupie 
JSW SA w momencie upublicznienia naszej 
spółki.  Staramy się także kupić koksownię 
Victoria w Wałbrzychu. Mamy szansę być 
wielkim graczem na rynku węgla koksowego 
i koksu. Jestem przekonany, że załoga naszej 
spółki aktywnie włączy się w urzeczywistnie-
nie tej szansy. Szanowni Państwo, jesteśmy 
firmą, która ma dwa skarby – złoża z bardzo 
dobrym węglem i świetną, profesjonalną 

załogę. Dzięki Państwu wydobywamy to, 
co najlepsze, w najlepszy sposób. 

ZENON DĄBROW-
SKI, PRZEWODNICZĄCY 
ZZG JSW SA BORY-
NIA: Jest porozumienie. 
Mamy podwyżkę, dar-
mowe akcje dla wszyst-
kich, gwarancje pracy na 
 lat i zapewnioną kon-
trolę państwa nad naszą spółką. Wszystkim, 
którzy wieszają psy na związkach chciałbym 
powiedzieć, że nawet jak działaliśmy cha-
otycznie, to ten chaos wynikał z prostego faktu 
– tak jak cała załoga obawialiśmy się zmian. 
Tak, obawialiśmy się, bo jak każdy normalny 
człowiek nie skaczemy na główkę do niezna-
nej wody. Nasza załoga nie jest grupą despe-
ratów i my nimi nie jesteśmy. Uważam, że 
spełniliśmy nasze podstawowe zadanie – tak 
bardzo, jak było to możliwe, zabezpieczyliśmy 
załogę wkraczającą w nową rzeczywistość. 
Zawsze po zawarciu porozumienia jest jakiś 
niedosyt. Zawsze ktoś powie, że można było 
więcej, szybciej, wcześniej albo skuteczniej. 
Zawsze też wydaje się, że jakbyśmy mocniej 

przycisnęli, to byśmy więcej wydusili. Wszyst-
kim mądralom powiem jedno – na obecną 
sytuację nie dało się więcej. Wszystkim, któ-
rzy chcą dobra naszej firmy pragnę z kolei 
powiedzieć, że to właśnie JSW SA jest dla nas 
żywicielką i powinniśmy pracować tak, aby 
firma jak najlepiej się rozwijała. Chcę także 
zaznaczyć, że mój związek i FZZG JSW SA 
zawsze dążyły do dialogu, a nie do walki. Po 
co mamy rozwalać swoją firmę? 

PIOTR SWOBODA, WICEPRZEWODNICZĄ-
CY ZZG JSW SA KRUPIŃSKI: Naszym celem 
było maksymalne zabezpieczenie załogi na 
czas po debiucie giełdowym. Uważam, że 
osiągnęliśmy ten cel. Nie było łatwo, bo opór 
był wielki. Mamy gwarancje zatrudnienia na 
 lat. Mamy podwyżkę, kontrolę państwa nad 
spółką, darmowe akcje dla wszystkich. Od 
jakiegoś czasu media biczują związki zawo-
dowe. Uważam, że to propaganda, która ma 
służyć osłabieniu naszej pozycji. Chciałbym 
przy tej okazji zapytać, czy nasz pracodawca 
chce walki ze związkami? Myślę, że to jedynie 
efekt gorącej atmosfery, jaka towarzyszyła 
nam przez ostatnie tygodnie. Mamy być na 
giełdzie i nie są nam potrzebne wojny.

Pracownicy JSW SA dostaną 5,5 proc. pod-
wyżki. Związki zawodowe, zarząd i przed-
stawiciele ministerstw gospodarki i skarbu 
podpisali się pod porozumieniem, które 
gwarantuje górnikom zatrudnienie przez 10 
lat, zachowanie władztwa korporacyjnego 
Skarbu Państwa w JSW po jej upublicznie-
niu i większą wypłatę nagrody z zysku. Do-
datkowo na ten cel zostanie przeznaczone 
30 milionów złotych. Związki zobowiązały 
się, że nie będą ogłaszać strajku po wejściu 
na giełdę. Porozumienie szybko zostało 
przyćmione przez maksymalną cenę zakupu 
akcji w ofercie dla inwestorów indywidual-
nych. Ogłoszono, że jedna akcja ma koszto-
wać maksymalnie 146 złotych.

Istotny jest też fakt, że debiut giełdowy 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej odbędzie sie 
w warunkach spokoju społecznego. - Po tym, 
jak  czerwca zostały podpisane porozumie-
nia ze strona społeczną, wstąpiła w nas nadzie-
ja. To nieprawda, że związki były całkowicie 
przeciwne giełdzie.  Związki chciały, aby załoga 
miała zapewnione poczucie bezpieczeństwa 
w nowej sytuacji – mówi Zenon Dąbrowski, 
lider ZZG JSW SA Borynia. – Najlepszą gwa-
rancją zatrudnienia dla załogi i godziwych wy-
nagrodzeń jest dobra kondycja firmy – mówi 
Jarosław zagórowski, prezes JSW SA.

Zdaniem analityków Jastrzębska Spółka 
Węglowa może się stać flagowym okrętem 
Giełdy Papierów Wartościowych w Warsza-
wie. Aby akcje spółki były atrakcyjniejsze dla 

inwestorów, zdecydowano się na ich split. 
Split oznacza podział akcji. Chodzi o to, aby 
cena jednej akcji była niższa.  pierwotnie cena 
nominalna akcji JSW SA wynosiła  zło-
tych. analitycy spodziewali się, że na giełdzie 
jedna akcja będzie kosztować przynajmniej 
 złotych. Gdyby pozostać przy takich 
wartościach, teraz jedna akcja kosztowałaby 
maksymalnie  złotych. Wtedy  tak zwana 
płynność  akcji spółki byłaby bardzo niska. 
Trudno byłoby sprzedawać i kupować akcje. 
Dlatego zdecydowano się, że akcji będzie  
razy więcej i będą one tańsze. Teraz cena 
nominalna jednej akcji wynosi  złotych a nie 
. Na tej operacji nic nie tracą osoby, które 
dostaną akcje za darmo. Po prostu dostaną 
ich  razy więcej. Jeżeli na przykład komuś 

przysługuje  akcji o wartości nominalnej  
złotych, to teraz dostanie  akcji o wartości 
nominalnej  złotych. Na razie, po wstępnej 
wycenie, akcja jest warta maksymalnie  
złotych. To oznacza, że jest prawie  krotne 
przebicie w porównaniu z ceną nominalną. 
Rzeczywistą wycenę akcji poznamy na pierw-
szym notowaniu,  lipca tego roku. Jeżeli ta 
cena się utrzyma, to będzie oznaczało, że 
 akcji będzie warte  zł (czterdzieści 
trzy tysiące osiemset złotych). Oczywiście, 
za dwa lata, kiedy pracownicy będą mogli 
sprzedawać darmowe akcje, kurs będzie inny. 
Jeżeli akcje JSW SA będą tak drożeć, jak akcje 
Bogdanki, wtedy osoba, która dostanie  
darmowych akcji będzie mogła je sprzedać 
za ponad  tysięcy złotych.  ST

Giełda czeka na JSW SA

Zaczęła się parkietowa gorączka 

M: N   

Pogodzono ogień z wodą

Od 6 czerwca Kom-
panią Węglową kie-
ruje Joanna Strzelec-
Łobodzińska, była 
wiceminister gospo-
darki odpowiedzialna 
za górnictwo.

Z dotychczasowych wypowiedzi nowej 
prezes wynika, że Kompania Węglowa bę-
dzie przygotowywać się do giełdy. Nie będzie 
rozbioru KW, zarząd nie będzie sprzedawał 
pojedynczych kopalń. Nawet Jastrzębska 
Spółka Węglowa nie ma co liczyć na kupno 
Knurowa-Szczygłowic. Kompania z giełdy 
chce ściągnąć pieniądze na inwestycje, dzięki 
którym w jej kopalniach będzie można wy-
dobywać węgiel koksowy najwyższej jakości. 

Debiut giełdowy może być za jakieś  lat. 
Mają być zlikwidowane centra wydobywcze, 
a kopalnie uzyskają większą samodzielność. 
Nowa prezes chce, aby przyjmowano więcej 
pracowników. – Nie zabraknie pieniędzy na 
bezpieczeństwo – zapewnia Joanna Strzelec-
Łobodzińska. 

– Jest mi ogromnie przyjemnie, że 
w pierwszym tygodniu urzędowania w Kom-
panii Węglowej mam okazję spotkać się 
z absolutną elitą polskiego górnictwa, czyli 
z ratownikami górniczymi – powiedzia-
ła Joanna Strzelec-Łobodzińska w trakcie 
zawodów ratowniczych o Puchar Prezesa 
Kompanii Węglowej. – Życzę, żeby nigdy 
nie zabrakło środków na bezpieczeństwo 
górnicze, wasze szkolenia i wasz sprzęt. Ja 
gwarantuję, że nie zabraknie – dodała.

J S-Ł   K

Więcej samodzielności 
dla kopalń
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Utożsamianie Jastrzębia-zdroju wyłącznie 
z przemysłem wydobywczym, należy uznać 
za przesadę – miasto ciągle się rozwija, po-
dejmuje nowe inwestycje, a mieszkańcy 
wspierają budowę społeczeństwa obywa-
telskiego poprzez szereg inicjatyw. Nie bę-
dzie jednak nadużyciem stwierdzenie, że 
górnictwo odgrywa tutaj szczególną rolę, 
nie tylko pod względem ekonomicznym, 
ale i społecznym.

Trzy jastrzębskie kopalnie wchodzą-
ce w skład Jastrzębskiej Spółki Węglowej 
(KWK „Borynia”, KWK „Jas-Mos” oraz KWK 
„Zofiówka”) zatrudniają kilkanaście tysięcy 
osób, z czego znaczna część to mieszkańcy 
Jastrzębia. Nie trzeba się posługiwać analizą 
statystyczną, by stwierdzić, że drugie tyle 
z okładem to rodziny górników. Na tym 
jednak nie koniec – koniunktura na węgiel 
daje przecież utrzymanie firmom około-
górniczym. Można zatem powiedzieć, że 
rozwój kopalń leży w prywatnym interesie 
większości mieszkańców Jastrzębia, nie mó-
wiąc o korzyściach dla całego miasta.

To przekonanie potwierdza Piotr 
Urbańczyk, członek  zarządu ZZG JSW S.A. 
w KWK „Zofiówka”, który dość obrazowo 
i sugestywnie mówi, że miasto i działające na 
jego terenie kopalnie tworzą swego rodzaju 
system naczyń połączonych. W tej sytuacji 
zasadnym wydaje się pytanie: czy związane 
z planowanym upublicznieniem Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej obawy i niepokoje, które 
dają o sobie znać podczas rozmów z górnika-
mi, udzielają się także mieszkańcom Jastrzę-
bia? A może jest inaczej? Może jastrzębianie 
upatrują w upublicznieniu JSW szansy na 
modernizację górnictwa oraz zwiększenia 
konkurencyjności jastrzębskiego węgla, na 
których zyskałby prestiż  miasta? 

Różne stanowiska

Niełatwo namówić jastrzębian na roz-
mowę. Przekonanie, że dobro JSW i zrze-
szanych przez nią kopalń leży w interesie 
wszystkich mieszkańców, nie jest niestety 
zbyt powszechne. Na komentarz decydują 
się bowiem zwłaszcza osoby, które z emo-
cjami, jakie wzbudza upublicznienie, stykają 
się za pośrednictwem najbardziej zaintere-
sowanych całą sprawą górników.

– Pracownicy kopalni, z którymi mam 
okazję rozmawiać, są w zdecydowanej więk-
szości przeciwnikami prywatyzacji – twier-
dzi pan Wacław, kierowca, który dowozi 
do pracy górników z Częstochowy i oko-
lic. – Oni są przekonani, że na tym stracą, 
a konkretnie obawiają się tego, że prywatny 
właściciel może się z czasem zdecydować na 
obniżenie wynagrodzenia załóg – dodaje. 
Pan Wacław, który, jak sam mówi, lubi roz-
mawiać z  ludźmi, ma również pewne spo-
strzeżenia co do stosunku reszty społeczeń-
stwa do kwestii prywatyzacji: – Ludzie nie 
potrafią tej sytuacji zrozumieć ani się z nią 
pogodzić. Zdaniem większości przemysł 
górniczy, podobnie jak branża energetyczna, 
nigdy nie powinien się znaleźć w rękach 
prywatnych, lecz pozostać własnością pań-
stwa – przekonuje. Jak zaznacza, takie jest 
też jego stanowisko. Nie ukrywa jednak, 
że jest ono podyktowane indywidualnymi 
doświadczeniami: – Przepracowałem w sek-
torze energetyki cieplnej w Częstochowie 
33 lata i dla mnie prywatyzacja zakładu, 
w którym byłem zatrudniony, miała fatal-
ne konsekwencje. Dostałem trochę akcji 
na sumę około 5 tys., ale w wyniku redukcji 
etatów straciłem pracę, i to w chwili, kiedy 
do emerytury pozostały mi zaledwie dwa 
lata – mówi pan Wacław. – Ciepłownię, 
w której pracowałem, kupili Finowie, a dla 
nich, jako prywatnych właścicieli, liczył się 
jedynie zysk – kończy.

Nieco inne zdanie niż pan Wacław ma 
pani Janina, która jest ekspedientką w sklepie 
spożywczym znajdującym się w sąsiedztwie 
kopalni „Zofiówka”: – Prywatyzacja wydaje 
mi się dobrym pomysłem. Patrząc przecież 
na zakłady, które zostały sprywatyzowane, 
można stwierdzić, że ich pracownicy wcale 
na tym źle nie wyszli – raczej nie narzekają 
na zarobki, dostają premie. Myślę nawet, 
że w konsekwencji prywatyzacji sytuacja 
górników może się poprawić. A przecież 
obecnie jest jak jest – podwyżki już od kilku 
dobrych lat są minimalne – dodaje. Pani 
Janina, której mąż jest górnikiem i od 25 lat 
pracuje w dziale wydobywczym, w sposób 
szczególny zwraca uwagę na to, jak ciężka 
jest praca pod ziemią. Podkreśla, iż najgor-
sze jest to, że kopalnie nie przyjmują wy-
starczającej liczby pracowników. Wracając 

zaś do kwestii prywatyzacji, pani Janina 
podkreśla, że rozumie obawy młodszych 
górników wypływające z niepewności co do 
tego, czy Skarb Państwa utrzyma władztwo 
korporacyjne nad JSW. Daje jednak do zro-
zumienia, że konflikt niczemu ani nikomu 
nie służy. Warto bowiem, jej zdaniem, szu-
kać porozumienia. 

obawy młodych

Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III So-
bieskiego w Jastrzębiu-Zdroju jest placówką, 
która kształci m.in. przyszłych pracowników 
kopalń. Kandydaci na górników mogą się tu 
uczyć w trzech różnych typach szkół po-
nadgimnazjalnych: technikum, technikum 
uzupełniającym oraz szkole policealnej, 
z których każda daje gwarancję późniejszego 
zatrudnienia w Jastrzębskiej Spółce Węglo-
wej. Wśród uczniów, z którymi rozmawiam, 
przeważają obawy związane ze zbliżającym 
się upublicznieniem JSW: – Raczej jestem 
zaniepokojony – mówi Robert, który kształci 
się w studium policealnym na kierunku tech-
nik górnictwa podziemnego. – Obawiam się 
bowiem tego, że jeśli dojdzie do prywatyza-
cji, to będzie o wiele trudniej dostać pracę 
w kopalni. Myślę, że w państwowej spółce 
łatwiej o zatrudnienie – kończy. 

Podobnego zdania jest Mateusz, uczeń 
trzeciej klasy technikum górniczego, któ-
ry podkreśla, że postanowił się kształcić 
w tym kierunku dlatego, że w jego rodzi-
nie górnictwo to swego rodzaju tradycja, 
w kopalni pracował zarówno jego dziadek, 
jak i ojciec. – Moje obawy dotyczą zwłasz-
cza tego, że słyszałem, iż mają być pod-
niesione wymagania wobec kandydatów 
na górników, premiowani będą bowiem ci 
uczniowie, którzy osiągają najlepsze wyniki 
w nauce – mówi. Mateusz zaznacza jednak, 
że choć oznacza to de facto, że również dla 
niego droga na kopalnię może się okazać 
bardziej wyboista, to niepodobna ocenić 
tego zjawiska wyłącznie negatywnie: – To 
zrozumiałe, że prywatny pracodawca nie 
będzie wybierał „pierwszych lepszych” kan-
dydatów, ale zatrudni tych, którzy skończyli 
studia czy minimum technikum. Czy to do-
brze? Zależy, jak na to spojrzeć. To prawda, 
że większość górników z dłuższym stażem 
ma w Polsce wykształcenie zawodowe, ale 
czasy się zmieniają – w kopalniach jest 
coraz więcej maszyn, powoli wchodzi elek-
tronika, więc wykształcenie z pewnością 
się przyda.

W świadomości wielu młodych ludzi 
z Jastrzębia górnictwo ciągle pozostaje jed-
nak symbolem stabilizacji. Twierdzi tak na 
przykład Michał Fiołek, uczeń drugiej klasy 
technikum informatycznego, którego ojciec 
pracuje w kopalni jako kombajnista: – Ja 
sam chciałbym pracować w górnictwie, ale 
jako że postanowiłem zostać informatykiem, 
nie widzę dla siebie miejsca w tej branży. 
Oczywiście, bardzo lubię informatykę i je-
stem w tym nawet dobry, ale chciałbym 
w przyszłości mieć jakąś pewniejszą pracę, 
a w Jastrzębiu górnictwo wydaje się wciąż 
zapewniać stabilizację – mówi. W kwestii 
ewentualnej prywatyzacji JSW nie zajmuje 
jednoznacznego stanowiska. Jego zdaniem 
górnicy obawiają się przede wszystkim tego, 
że mogą utracić przysługujące im dotych-
czas przywileje emerytalne. O to w każdym 
razie niepokoi się jego ojciec: – Mój ojciec 
powinien iść za dwa lata na emeryturę, ale 
boi się, że będzie musiał pracować dłużej. 
W dodatku teraz górnik musi odrabiać cho-
robowe i z tego  względu pójdzie na emery-
turę rok później.

PRzede wszystkim – 
Rozsądek 
Biorąc pod uwagę wstępne spostrzeże-

nia, może nieco dziwić fakt, że na żadnym 
z jastrzębskich forów internetowych nie to-
czy się otwarta dyskusja nad przyszłością 
JSW. Założone przez nas na portalu jasnet.
pl oraz stronie jasforum.pl wątki również 
nie spotkały się z żywym zainteresowaniem 
internautów. Niemniej jednak komentarze 
do sytuacji w Jastrzębskiej Spółce Węglo-
wej, które udało nam się uzyskać, zasłu-
gują na uwagę jako opinie pewnej części 
mieszkańców.

Internauta o pseudonimie „Grzecho” 
napisał, że „spółka dostanie zastrzyk ka-
pitału z emisji akcji, a czy wykorzysta to 
na inwestycje, czy na «inne cele» to już 
nie wiadomo”. Zaznaczył jednak, że gdyby 
nie zainteresowanie giełdą, to informacja 
o upublicznieniu JSW prawdopodobnie by 
do niego nie dotarła, co może w pewnym 
sensie świadczyć o tym, że lokalne me-
dia nie poświęcają tej sprawie dostatecz-
nie dużo miejsca. Natomiast użytkownik 
„Mateusz” stwierdził jednoznacznie, że 
wyłączną szansą dla JSW jest „rozsądna 
prywatyzacja i zarządzanie przez ludzi 
z czystymi rękami”.

 Maciej Rzepecki

Rozwój kopalń leży w interesie większości mieszkańców Jastrzębia 
koniunktura na węgiel daje przecież utrzymanie firmom okołogórniczym

Echa Jastrzębia Zdroju
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Trzy jastrzębskie kopalnie wchodzące w skład Jastrzębskiej Spółki Węglowej (KWK „Borynia”, KWK „Jas-
Mos” oraz KWK „Zofiówka”) zatrudniają kilkanaście tysięcy osób,

Miasto i działające na jego terenie kopalnie tworzą swego rodzaju system naczyń połączonych.
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Grzegorz Napieralski, lider SLD był w kopalni 
zofiówka. zjechał pod ziemię, aby przekonać 
się w jakich warunkach pracują górnicy. 

Po wyjeździe, na konferencji praso-
wej powiedział między innymi: w debacie 
o polskim górnictwie z winy polityków znika 
człowiek. To bardzo niesprawiedliwe i trzeba 
to zmienić. nie wolno zapominać, że tutaj 
pracują ludzie. Tak często w polskim parla-
mencie i polityce rozmawiamy o górnictwie, 
tak często staramy się dzielić ludzi na lep-
szych i gorszych. Tak często rozmawiamy 
o pracy pod ziemią mówiąc o przywilejach. 
Ale tak naprawdę większość ludzi, którzy 
prowadzą tę debatę w polskim parlamen-
cie, czy rządzie nie ma pojęcia o ciężkiej 
pracy górniczej. nie byli nigdy pod ziemią, 
nie mogli zobaczyć, jak wygląda codzienna 

praca górnika. Miałem możliwość zoba-
czyć, na czym polega praca blisko kilometr 
pod ziemią, gdzie jest ciemno, gdzie nie 
ma oświetlenia, gdzie jest bardzo duża wil-
gotność, gdzie górnik jest zdany na siebie 
i spogląda tylko na czujniki, czy nie ma za-
grożenia wybuchu metanem. 

– A wiecie co mnie najbardziej martwi 
po dzisiejszym dniu. To, że niektórzy poli-
tycy w Polsce starają się zbudować klimat 
sytuujący górników jako tych nadzwyczaj 
uprzywilejowanych. niech tu zjadą, żeby 
zobaczyć w jakich warunkach pracują ci 
ludzie. Ja się im nie dziwię, że walczą o swoje 
prawa pracownicze. w czasie wizyty w Zo-
fiówce napieralski zapowiedział debatę na 
temat polskiego węgla, energetyki i pakietu 
klimatycznego. w następnym numerze no-
wego górnika wiecej na ten temat.  l 

w debacie o polskim górnictwie z winy polityków znika człowiek

nie zapominajmy o ludziach
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Miałem możliwość zobaczyć, na czym polega praca blisko kilometr pod ziemią

Niektórzy politycy w Polsce starają się zbudować klimat sytuujący górników jako tych nadzwyczaj 
uprzywilejowanych

Grzegorz Napieralski złożył kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym zawarcie Porozumień 
Jastrzębskich w 1980 roku

Podobnie jak w PoPrzednich latach, 
w wieleniu odbył się zjazd Federacji. 
Był on okazją do rozmów o działalności 
związków. Podczas spotkania znalazł się czas 
zarówno na podsumowania, jak i rozważa-
nia dotyczące najbliższej przyszłości branży. 
Poruszany został aktualny temat prywaty-
zacji zagłębia konińsko-turkowskiego. Przy 
tej okazji dyskutowano o niedostatecznym 
zainteresowaniu węglem brunatnym strony 
rządzącej. Przewodniczący Federacji, hen-
ryk wielec przypominał jak ważnym, tanim 
i atrakcyjnym paliwem jest węgiel brunatny. 
wśród poruszanych tematów zajęto się rów-
nież przebiegiem reorganizacji Spółki PgE 
górnictwo i Energetyka konwencjonalna SA. 
Skupiono się nad dyskusją w ramach Zespo-
łu Trójstronnego dotyczących ograniczania 

emisji dwutlenku węgla i przywoływano roz-
mowy na temat ustawy pomostowej oraz 
wzrostu wynagrodzeń i przeprowadzanych 
w tej sprawie referendów. 

Analizy spadku wydobycia węgla bru-
natnego oraz spadku zatrudnienia w tej 
branży dokonał zaproszony gość – Stanisław 
Żuk, prezes Związku Pracodawców Poro-
zumienie Producentów węgla Brunatnego. 
wskazał on również, że to właśnie węgiel 
brunatny jest najlepszym źródłem energii 
pod względem dostępności i kosztów wy-
dobycia w naszym kraju. natomiast inny 
gość konferencji, Franciszek Bobrowski, wi-
ceprzewodniczący oPZZ, zwrócił uwagę 
na brak jedności związkowej i konieczność 
konsolidacji górniczych związków zawodo-
wych. l

XV Zjazd Sprawozdawczy Federacji Związków Zawodowych Górnictwa Węgla Brunatnego

Henryk Wielec (pierwszy od prawej): Węgiel brunatny jest ważnym i tanim paliwem

Po raz piętnasty w Wieleniu obradowali delegaci  FZZG WB

Górnicze związki zawodowe powinny się konsolidować
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Nowy GórNik: X  Jest szansa, żeby 
włączyć myślenie o bezpieczeństwie 
pracy?

AGNieszkA szczy-
GielskA: Moim zda-
niem jest. Gdybym 
w to nie wierzyła, nie 
rozmawialibyśmy na 
ten temat. Taką wła-
śnie szansę może dać 
rozmowa o bezpie-
czeństwie, nawet tak krótka, jak to tytułowe 
„5 minut”.  Nie informowanie, nie kolejne 
szkolenie, ale właśnie rozmowa, podczas 
której od pracownika wymaga się podania 
informacji na temat tego, co dzieje się na 
jego stanowisku pracy. Przecież przełożeni 
rozmawiają w ciągu dnia z pracownikami, 
dlaczego nie mieliby porozmawiać o bez-
pieczeństwie pracy. Poza tym, jeżeli się nie 
spróbuje, na pewno się nie uda. 

pięć minut to zbyt krótki czas na spo- X
kojne wypalenie papierosa, a co dopie-
ro na poprawę bezpieczeństwa na sta-
nowisku pracy.

– Nie ma pan racji. W ciągu pięciu mi-
nut naprawdę można zauważyć, jakie błędy 
popełnia górnik. W tym projekcie nie chodzi 
o to, żeby na bezpieczeństwo poświęcać 
wyłącznie 5 minut, ale o to, aby jak najczę-
ściej w czasie pracy znaleźć te 5 minut na 
refleksję, zastanowienie, czy analizę swoich 
działań, aby pracować świadomie. Dzięki 

temu można znaleźć punkty krytyczne, 
odkryć najważniejsze problemy dotyczące 
bezpieczeństwa pracy. 

Z założenia, tematem tych krótkich 
rozmów mają być konkretne czynności lub 
zadania, które górnicy wykonują codziennie, 
niejednokrotnie od wielu lat. Często zdarza 
się, że właśnie z powodu tego doświadcze-
nia zapominają o zagrożeniach, na jakie są 
narażeni. 

Zaczynamy działać automatycznie. Czy  X
automatyzm to bezmyślność?

– Nie, automatyzm to działanie sche-
matyczne. W pracy może pojawić się, kiedy 
bardzo długo wykonujemy jakieś czynności. 
Dlatego pomysł z 5 minutami jest bardzo 
dobry, bo burzy codzienną monotonię.

Byłem na szkoleniu, które pani prowa- X
dziła. odniosłem wrażenie, że uczestnicy 
są zadowoleni, bo dowiedzieli się wielu 
ciekawych rzeczy, ale nie bardzo wierzą, 
że cokolwiek zmienią.

– Każda próba wprowadzenia nowości 
czy zmiany może spotkać się z niechęcią. 
To naturalne. Pracownicy mogą nie czuć się 
komfortowo z powodu nieznajomości zasad 
tego „nowego”, w które będą zaangażowa-
ni. Dlatego też podczas szkolenia starałam 
się przede wszystkim wyjaśniać te zasady 
i uzupełnić wiedzę uczestników o elementy, 
które mogą im pomóc skutecznie rozmawiać 
o bezpieczeństwie codziennej pracy. 

Taka wiedza pozwoli im skuteczniej 
wykorzystywać to tytułowe 5 minut i efek-
tywniej rozmawiać o bezpieczeństwie pracy 
z górnikami dołowymi. A dzięki temu z cza-
sem zmieni się ich postawa wobec akcji. 

powiedziałem dyrektorowi Małobęc- X
kiemu o tym braku wiary. przez chwilę 
zachowywał się tak, jakbym podciął mu 
skrzydła. Może pani powiedzieć mu coś 
na pocieszenie?

– Pan Małobęcki ma wiele ciekawych 
pomysłów i nie wierzę, żeby jakiekolwiek 
przeciwności podcięły mu skrzydła. Myślę 
nawet, że te, na które napotyka, jeszcze bar-
dziej mobilizują go do kolejnych działań. 
Przeczytałam kiedyś, że górnicy nie pod-
dają się bez walki i zapewne tak właśnie jest 
w jego przypadku. Przede wszystkim uważam 
go jednak za osobę, która stara się zmieniać 
obraz branży na innowacyjny i otwarty na no-
woczesne pomysły, godne XXI wieku. Także 
w dziedzinie bezpieczeństwa pracy. 

wsparliśmy dyrektora Małobęckiego.  X
proszę wesprzeć tych, których pani szko-
liła, żeby nie zniechęcali się, gdy górnicy 
zechcą ich przeganiać, żeby nie przeszka-
dzali im w pracy jakimiś pięcioma minu-
tami dla bezpieczeństwa? 

– Opór przed nowością jest naturalny, 
tym bardziej, kiedy ta nowość może wskazać 
niedociągnięcia czy punkty krytyczne w co-
dziennej pracy górników. Ale nie będziecie 

z nimi rozmawiać, aby ich w ten sposób 
ukarać, tylko uświadomić im tę całą wiedzę 
o bezpieczeństwie pracy, która z czasem 
się rozmyła i mogła rozminąć z umiejętno-
ściami. Będziecie „wyciągać” ich wiedzę, 
o ich stanowisku pracy, zapewniającą im 
bezpieczeństwo. Zaczynacie robić coś nowe-
go i ważnego dla górników. Część z nich to 
pewnie wasi koledzy, przyjaciele, może na-
wet członkowie rodziny. Pamiętajcie proszę, 
że tylko dobrze przygotowani i przekonani 
do powodzenia „5 minut dla bezpieczeń-
stwa” możecie pomóc waszym kolegom. 
Więc do roboty !

proszę w takim razie pocieszyć jeszcze  X
górników, którzy będą „ofiarami” nowej 
metody pracy służb bhp w kHw SA.

– W żadnym przypadku nie powinni-
ście panowie czuć się „ofiarami” nowych 
metod poprawy bhp, jedynie ich uczest-
nikami. Chodzi o to, aby wasza praca była 
bezpieczna. To nie jest metoda nastawiona 
na karanie i piętnowanie. Wasi koledzy od-
powiedzialni za bhp będą wam przypominać 
o tym, co czasem umyka w czasie ciężkiej 
i stresującej pracy. 

Nie sądzę jednak, aby górnicy wymagali 
pocieszenia. Wierzę, że podejdą do tego 
pomysłu ze zrozumieniem, jeżeli tylko będą 
odpowiednio poinformowani o celach „5 
minut dla bezpieczeństwa”.

Rozmawiał: 

Sławomir StarzyńSki

wAldemAr lem-
bowicz, zAkłAdowy 
iNspektor prAcy kwk 
mysłowice-wesołA: 
Zostały nam przeka-
zane krótkie zwięzłe 
i sensowne wiadomo-
ści. Można je przekazać 
szeregowym pracownikom. W kopalni od-
powiadam między innymi za przekazywanie 
wiedzy służącej bezpiecznej pracy. Uważam, 
że dzięki takiemu szkoleniu moja praca bę-
dzie łatwiejsza. Większość wypadków wyni-
ka z tak zwanego czynnika ludzkiego. Wiem, 
że to hasło już źle działa na górników, ale tak 
jest rzeczywiście. Dlatego szkolenia, które 
sprawią, że będzie nam łatwiej dotrzeć do 
świadomości pracowników wpływają także 
na ograniczenie tego czynnika. Górnicy są 
narażeni na wielki stres. Stąd bierze się część 
błędów, które są przyczynami wypadków. 
Natomiast nie zgadzam się z opinią, że pod 
ziemią pracują lekkoduchy, którym nie za-
leży na życiu. 

krzysztof du-
szyc, NAdsztyGAr 
bhp kwk murcki-
stAszic, ruch boże 
dAry: Dzięki szkoleniu 
uporządkowałem sobie 
metodykę przekazywa-
nia wiedzy bhp. Wiem 
także, na co zwracać uwagę, aby ocenić na ile 
moje instrukcje zostały zrozumiane. Same 

pouczenia i szkolenia są niewystarczające. 
Nie dlatego, że są robione nieprofesjonalnie. 
One stały się już rutyną. Natomiast kam-
pania „5 minut dla bezpieczeństwa” jest 
czymś nowym. Uważam, że choćby z tego 
powodu będzie zauważalna. Czasem górnicy 
uważają, że osoby odpowiedzialne za bhp 
są jakimiś strażnikami albo nadzorcami. 
Zdaje sobie sprawę, że na przykład postawa 
„apostoła bhp” byłaby bardzo przyjazna dla 
pracowników. Myślę, że takie szkolenia mię-
dzy innymi temu służą. Natomiast proszę 
pamiętać, że górnictwo jest bardzo zhierar-
chizowaną strukturą. Wynika to z rodzaju 
pracy i dlatego trzeba znaleźć złoty środek.  
To wymaga czasu. 

romAN wAlkow-
ski, NAdsztyGAr bhp 
kwk wieczorek: To 
bardzo potrzebne szko-
lenie. Myślę, że bezpo-
średni kontakt z górni-
kami na stanowiskach 
pracy pozwoli wyelimi-
nować zagrożenia. Ta metoda pozwala łatwo 
znaleźć  słabe punkty w wiedzy bhp.  Krótkie 
i zwięzłe informacje skuteczniej docierają 
do górników. Niby wszyscy to wiemy, ale 
czasem o tym zapominamy. Do tej pory 
podstawa formą mojej pracy była kontrola 
stanowisk pracy i odpytywanie. Teraz to ma 
być bardziej wymiana zdań,  natychmiasto-
we sprawdzanie, na ile przekazana wiedza 
została przyswojona przez górnika. 

a k t u a l n o ś c i

Naprawdę w ciągu pięciu minut można zauważyć, jakie błędy popełnia górnik – 
mówi AGNieszkA szczyGielskA z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy

Czas na zburzenie monotonii

Nauczyliśmy się nowej metody

Celem kampanii „5 minut dla bezpieczeństwa” jest podniesienie efektywności rozmów na temat 
bezpieczeństwa pracy. W trakcie tych rozmów pracownicy muszą być aktywni, wymieniać się 
doświadczeniami, analizować zagrożenia i ich przyczyny. Wspólnie z przełożonym określają zasady 
postępowania, które umożliwiają bezpieczne wykonanie pracy. Zasady, które ustalą, są ich zasadami, 
dzięki czemu są dla nich łatwiejsze do zaakceptowania.
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A k t u A l n o ś c i

W ciągu pięciu minut można włączyć myślenie o bezpieczeństwie pracy – 
mówi EugEniusz Małobęcki, dyrektor Zespołu BHP i Szkoleń KHW SA

Brakuje wiary, oprzyj się o fakty
Nowy GórNik:  X w katowickim Holdin-

gu węglowym trwa kampania „5 minut 
dla bezpieczeństwa”. Czego można na-
uczyć w 5 minut?

EuGENiusz Mało-
bęcki: Udowodniłem 
ruchowcom, że nawet 
w tak krótkim czasie 
można nauczyć górnika 
zachowania sprzyjające-
go podniesieniu pozio-
mu bezpieczeństwa.

w tym czasie trudno przekazać treść  X
nieskomplikowanej instrukcji, a co do-
piero czegoś nauczyć.

– W tej kampanii nie chodzi o instruk-
cje, które górnicy w większości znają niemal 
na pamięć. Chodzi o to, aby razem z górni-
kiem wykonać czynności, na przykład, przy 
przenośniku, które wykonuje się w przy-
padku awarii.

Chce pan powiedzieć, że górnik obsłu- X
gujący przenośnik nie wie, co ma robić. 
Ma przecież zdane egzaminy i wszystkie 
uprawnienia.

– Najczęściej także wyuczoną instruk-
cję. W KHW były niedawno dwa wypadki 
w odstępie tygodnia. Oba identyczne i w obu 
zginęli pracownicy obsługujący przenośnik 
taśmowy. Jeden wypadek był w zakładzie 
przeróbczym, drugi pod ziemią. Sytuacja na 
zdrowy rozum abstrakcyjna – w ciągu kilku 
dni giną dwie osoby, które obsługują najprost-
sze urządzenie ze wszystkich pracujących 
w kopalni. Pracownicy są wyszkoleni, mają 
wszystkie uprawnienia, wykonują bardzo bez-
pieczną pracę. Zacząłem dociekać, co się stało. 
W ciągu kilkunastu dni sprawdziłem prace 
przy wszystkich przenośnikach taśmowych, 
w niektórych kopalniach nawet dwukrotnie. 

Okazało się, że na kilkunastu pracowników 
w każdej z kopalń tylko kilku nie zginęłoby, 
gdyby trzeba było usunąć jakąś awarię.  

Czego nie umieli zrobić? wyłączyć  X
przenośnika?

– Można tak powiedzieć.

To dramat. Mieli lewe szkolenia i lewe  X
uprawnienia?

– Nie. Wszystko było legalne, pracownicy 
recytowali formułki. Natomiast kiedy zaczy-
nali reagować na sytuację awaryjną, wyłączali 
i blokowali wszystko zgodnie z instrukcją, 
ale nie wyłączali na przykład wyłącznika 
głównego i chcieli usuwać przyczynę awarii. 
Każdemu z nich mówiłem – już pan nie żyje. 
Niektórzy zwyczajnie zapominali o tej czyn-
ności, ale byli tacy, którzy szukali wyłącznika 
głównego i nie mogli go znaleźć. 

w pięć minut udało się panu pokazać  X
im, jak powinni się zachować?

– Tak. Udowodniłem także pracowni-
kom dozoru, że wystarczy, jak poświęcą te 
pięć minut na praktyczny instruktaż i mogą 
w tym czasie przekazać najważniejsze umie-
jętności. Ja w zasadzie pracowałem z tymi 
górnikami. Nie karałem, nie zabierałem 
uprawnień, bo nie o to mi chodziło. 

Skąd u pana taka wielkoduszność?  X
– To nie wielkoduszność. Jestem racjo-

nalny w swoich działaniach. Stara konfucjań-
ska zasada mówi: Powiedz, a zapamiętam 10 
proc.; pokaż, a zapamiętam 50 proc.; zrób 
ze mną, a zapamiętam 90 proc. 

w czasie szkolenia poświęconego no- X
wemu sposobowi przekazywania wiedzy 
bhp „5 minut dla bezpieczeństwa” osoby 
zajmujące się sprawami bhp w kopalniach 

często mówiły, że górnicy łamią przepisy, 
bo uważają że to im się opłaca. Można wy-
konać plan, zrobić coś szybciej, uniknąć 
przestojów. Co można zrobić, żeby to się 
nie opłacało?

– Zwalczyć mit, że nieprzestrzeganie 
zasad bhp opłaca się. To nikomu się nie opła-
ca. Mnie na przykład zastanawia, że górnicy 
stawiają bezpieczeństwo na piątym, albo 
szóstym miejscu w hierarchii wartości. Czy 
to znaczy, że zdrowie i życie jest mniej warte 
niż szczęście rodzinne, albo bezpieczeństwo 
ekonomiczne? Nie. Przecież od tego czy gór-
nik wyjedzie żywy i zdrowy, zależy szczęście 
jego rodziny, dobrobyt jego rodziny i dobro-
byt zakładu, w którym pracuje. 

Chciałbym mieć większą armię specja-
listów, którzy w sposób nowoczesny dotrą 
z wiedzą bhp do górników.

Tak pan opowiada o tym przedsięwzię- X
ciu, jakby to mieli być apostołowie, a nie 
specjaliści.

– Daj Boże, żeby wśród nich było kil-
ku apostołów bezpieczeństwa. Wcale nie 
ironizuję. 

obawiam się, że nawet apostołom  X
bezpieczeństwa brakuje wiary. Uczest-
nicy szkolenia byli bardzo zadowoleni, 
że dowiedzieli się wielu ciekawych rze-
czy. więcej umieją, więcej wiedzą, ale 
podejrzewają, że to się nie sprawdzi, bo 
w górnictwie takie nowinki nie spraw-
dzają się.

– Rzeczywiście, zaczęliśmy nowatorski 
program w górnictwie. Wszystkim instruk-
torom, którym brakuje wiary mogę życzyć, 
aby wyobrazili sobie, co mogłoby się stać na 
niektórych stanowiskach pracy, do których 
dotarliby trochę później. Górnikom chcę 
powiedzieć, że czasem wystarczy poświę-
cić 5 minut z czasu pracy na to, aby odpo-
wiedzieć sobie na proste pytanie: czy chcę 
żyć? Ja udowodniłem, że czasem wystarczy 
poświęcić górnikowi 5 minut, aby uchronić 
go przed kalectwem albo śmiercią.  W tym 
czasie można włączyć myślenie o bezpie-
czeństwie pracy. Jeżeli komuś brakuje wia-
ry, niech oprze się o fakty. Wiara przyjdzie 
z czasem.

Rozmawiał: Sławomir StarzyńSki

R e K l a M a

Każdą czynność, która jest dla nas nowa, wykonujemy w sposób świadomy. W wyniku powtarzania 
jej staje się ona rutyną: nie widzimy już niebezpieczeństw i zagrożeń, które tej czynności towarzyszą, 
wykonujemy ją automatycznie.
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zawody ratowników górniczych pracują-
cych dla Kompanii węglowej S.a. odbyły się 
już po raz piąty. w konkursie wystartowało 
18 drużyn z kopalń: „Knurów-Szczygłowice”, 
„Sośnica-Makoszowy”, „Bobrek-centrum”, 
„Piekary”, „Bielszowice”, „Pokój”, „Halemba-
wirek”, „Bolesław Śmiały”, „Piast”, „ziemo-
wit”, „Brzeszcze”, „rydułtowy-anna”, „Mar-
cel”, „chwałowice” i „Jankowice”.  

Konkurs składał się z dwóch konku-
rencji – sprawnościowej i wiedzy przed-
medycznej – z których każda wymagała od-
miennych umiejętności. Zawody rozpoczęli 
gospodarze, czyli załoga KWK „Jankowi-
ce”. Tor przeszkód, który musieli pokonać, 
składał się z ośmiu stanowisk. Pierwszym 
elementem było przejście przez przepust 
tamowy, podniesienie elementu stalowego 
przy użyciu odpowiedniego sprzętu pneu-
matycznego. Później zawodnicy musieli 
pokonać niskie przejście o wysokości 0,65 
m, by wymienić jednemu z uczestników, 
którego wskazał sędzia, butlę z tlenem. 
Kolejny element konkurencji polegał na 
skręcaniu dwóch odcinków rury, przy 
czym dokładność wykonania tego zada-
nia sprawdzano próbą ciśnieniową. Potem 
transportowano na noszach poszkodowa-
nego, któremu założono aparat AU9E. Kie-
dy zawodnicy odpowiednio przygotowali 
rannego do transportu, musieli przy użyciu 
nożyc przeciąć siatkę na tamie, aby móc 
bezpiecznie przeprowadzic rannego. Ostat-
nim etapem było przejście z poszkodowa-
nym przez przepust tamowy. Po zaliczeniu 
wszystkich stanowisk sędziowie sprawdzali 
poprawność wykonania poszczególnych ele-
mentów przez zawodników. Drużyny mogły 
otrzymać sekundy karne za: niedokręconą 
śrubę, zgubienie elementu wyposażenia 
oraz niedokładne wykonanie zadania. Eki-
pa z KWK „Jankowice” wykonała zadanie 
bezbłędnie i z czasem 3:44,66 podniosła 
poprzeczkę naprawdę wysoko. Ten wspa-
niały rezultat zawodnicy uzyskali dzięki 
treningom i dopingowi, jakiego dostarczyli 
widzowie. Druga konkurencja, która od-
bywała się w namiocie ratownictwa me-
dycznego, polegała na sprawdzeniu i ocenie 
wiedzy oraz umiejętności przedmedycz-
nych. Zawodnicy na fantomie reanimowali 
poszkodowanego z urazem kręgosłupa i  ze 
wstrzymanym oddechem. Sędziowie oce-
niali poszczególne elementy tego zadania: 

dbałość o zapewnienie bezpieczeństwa ran-
nemu, odpowiednie ułożenie ciała rannego 
i poprawnie udzielenie pierwszej pomocy. 
W tej konkurencji najlepsi okazali się ratow-
nicy z KWK „Sośnica-Makoszowy”. W tym 
samym czasie kolejne drużyny bezskutecz-
nie próbowały dogonić lidera w konkurencji 
sprawnościowej. Stres spowodowany świet-
nym rezultatem gospodarzy i sekundy karne 
uniemożliwiły objęcie prowadzenia innym 
drużynom. Ubiegłoroczny zwycięzca, KWK 
„Sośnica-Makoszowy”, osiągnął bardzo 
dobry rezultat, ale 20 sekund karnych nie 
pozwoliło na zdobycie miejsca w pierwszej 
trójce. Zespół KWK „Jankowice” był zna-
komity, brawa należą się również drużynie 
z KWK „Bobrek-Centrum”. Świetnie przy-
gotowana drużyna z Bytomia dwukrotnie 
podczas tych zawodów stawała na podium 
– zarówno w konkurencji sprawnościowej, 
jak i wiedzy przedmedycznej zajęła bowiem 
drugie miejsce. Zapytani, jaka jest recepta 
na sukces w tego typu zawodach, zawodnicy 
odpowiedzieli: – Przepisem na sukces jest 
niesamowita atmosfera w zespole, zaufa-
nie, jakim darzy jeden drugiego i przede 
wszystkim kondycja. To wszystko musi być 
wyćwiczone. Ale i tak najważniejszy jest do-
bry klimat w drużynie, dlatego kolegujemy 
się i spotykamy po pracy.  

Impreza odbyła się w Rybniku po raz 
pierwszy. Wysokiej klasy oprawa wizualna 
i muzyczna oraz obecność mediów to za-
sługa organizatorów, którzy dołożyli wszel-
kich starań, aby wszyscy świetnie się bawili: 
– Impreza jest ważna, w zawodach bierze 
bowiem udział 18 kopalń. Przygotowania 
trwały sporo czasu, medialnie jest wszystko  
przygotowane i dopięte na ostatni guzik. 
Nawet pogoda się udała – mówił Mirosław 
Pakura, współorganizator i przewodniczą-
cy Związku  Zawodowego Ratowników 
Górniczych przy kopalni „Jankowice”. Poza  
pokazem umiejętności sprawnościowych 
samych zawodników widzowie mogli po-
dziwiać taniec utalentowanych dziewczyn 
z Rydułtowskiego Domu Kultury przy 
akompaniamencie Orkiestry Dętej KWK 
„Jankowice”. Na nagrodzonych czekała nie-
zwykła niespodzianka – nagrody wręczyła 
prezes zarządu Kompanii Węglowej Joanna 
Strzelec-Łobodzińska, która powiedziała: 
– Wszystkim drużynom serdecznie gratu-
luję i życzę, aby tych wspaniałych umiejęt-
ności nie musieli panowie wykorzystywać 
w kopalni. Ze swojej strony gwarantuję, że 
nie zabraknie środków na bezpieczeństwo 
– zapewniła. 

Sami zwycięzcy otrzymali nagrody rze-
czowe w postaci zegarków oraz wyrzeźbione 
w węglu puchary. Jednak najważniejsza była 
możliwość pokazania swoich umiejętności 
kolegom z pracy. – Nagrodą jest prestiż i to, 
że można sie dowartościować. Kiedy wyko-
nuje sie ciężką pracę, to człowiek chciałby 
być w jakiś sposób doceniony. W pracy na 
dole ważne jest to, że jeden na drugiego 
może liczyć. Musi być 100 procent zaufania, 
trzeba ufać kolegom z zastępu, od tego zale-
ży przecież nasze życie – podsumował jeden 
ze zwycięzców z KWK „Jankowice”.

Klaudia latosiK

a k t u a l n o ś c i8
Zawody ratowników górniczych

puchar prezesa kompanii 
węglowej dla kwk Jankowice

Joanna Strzelec-Łobodzińska, prezes KW SA: Jestem pod wrażeniem sprawności zawodników, bo 
ratownicy to elitarna grupa. Już wiem, że w Kompanii Węglowej jest ich około trzech tysięcy. Wizytą 
na tych zawodach zaczynam praktycznie drugi dzień pracy. Warto im życzyć, żeby swoich umiejętności 
nie musieli nigdy wykorzystywać, ale jak się patrzy na ich sprawność, to serce rośnie. Sądzę, że jest 
bardzo istotne, by wpisać te służby w całą konstrukcję służb ratowniczych w Polsce. Zdajemy sobie 
przecież sprawę, ile w trakcie powodzi zawdzięczamy sprawnemu działaniu ratowników górniczych. 
Cieszę się, że mogłam się spotkać z  prawdziwą elitą górnictwa.
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Pierwszą przeszkodą było przejście przez przepust tamowy

Transport poszkodowanego

Pokonanie kolejnej przeszkody



1 6 – 3 0  c z e r w c a  2 0 1 1 9w w w . n o w y g o r n i k . p l

a k t u a l n o ś ć i

Dzięki zaangażowaniu amerykańskiej tech-
nologii w poszukiwaniu złóż gazu łupkowe-
go możemy się stać krajem nie tylko boga-
tym, ale i niezależnym gospodarczo. wraz 
z rozwojem poszukiwań tego gazu wzrasta 
bowiem wśród specjalistów przekonanie 
o niewątpliwym powodzeniu, którym nas 
na tym polu czeka.

Co prawda, na razie większość pro-
gnoz ogranicza się do rozważań w czasie 
przyszłym niedokonanym, ale wszystko 
wskazuje na to, że powinniśmy oczekiwać 
sukcesu. Trzeba oczywiście stworzyć wa-
runki i możliwości zrealizowania bardzo 
kosztownych prac wiertniczych i badaw-
czych – to wszystko ma jednak nastąpić 
w niedalekiej przyszłości. Znacznie bardziej 
konkretny jest natomiast światowy wzrost 
zainteresowania węglem kamiennym, cze-
go przekonywującym dowodem są ostatnie 
wizyty w Polsce naszych zachodnich są-
siadów oraz ich zainteresowanie polskimi 
dostawami węgla kamiennego. Posługując 
się mądrością ludową, można powiedzieć, 
że gaz łupkowy to „gołąb na dachu”, a nie-
mieckie zapotrzebowanie na polski węgiel 
kamienny to „wróbel w garści”. 

Rynek węgla kamiennego

Sztucznie dotąd blokowany, przynaj-
mniej na Górnym Śląsku, rozwój wydobycia 
węgla kamiennego ma teraz ekonomiczne 
uzasadnienie na rynku wewnętrznym i za-
granicznym. Węgiel kamienny nadal będzie 
niezbędny dla energetyki. Przewidując rolę 
gazu łupkowego, inwestorzy przymierzają 
się do budowy nowych elektrowni gazo-
wych, które tylko uzupełnią rynek elektrow-
ni węglowych. W procesie tym niekorzystny 
dla węgla pakiet klimatyczny będzie miał 
znaczenie coraz bardziej marginalne, swoją 
rolę odegra tu bowiem wygoda, pewność 
i bezpieczeństwo dostaw surowca oraz jego 
stabilna cena. Węgiel kamienny to jednak nie 
tylko energetyka – jest on przecież niezbęd-
ny (zwłaszcza węgiel koksowy) do wytopu 

stali i innych metali w przemyśle hutniczym. 
Kopalnie Jastrzębskiej Spółki Węglowej, 
które wydobywają ten surowiec, mogą 
się zatem nie trwożyć o swoją przyszłość. 
Należy wszak pamiętać, że gaz ziemny nie 
jest w stanie w pełni zabezpieczyć potrzeb 
energetycznych kraju. Dywersyfikacja źródeł 
energii oraz potrzeba najniższych kosztów 
jej pozyskiwania długo jeszcze będą sprzyjać 
węglowi kamiennemu i brunatnemu.

TRudna Rola węgla 
bRunaTnego

Odkrycie zasobów gazu łupkowego 
ograniczy rolę węgla kamiennego w polskiej 
gospodarce. Dla węgla jest to jednak równo-
znaczne z jego likwidacją już w niedalekiej 
przyszłości. Ostatni blok energetyczny na 
węglu brunatnym o mocy około 900 MW 
zostanie wkrótce oddany do użytku w Elek-
trowni „Bełchatów”. Jeżeli potwierdzą się 
prognozy odkrycia przewidywanych zaso-
bów gazu łupkowego, to żadnych nowych 
inwestycji w branży węgla brunatnego już 
nie będzie. Jest to jednak spowodowane nie 
tylko powszechnymi i narastającymi w kraju 
protestami co do budowy nowych kopalń od-
krywkowych tego surowca energetycznego. 
Gdyby nie było innego wyjścia, rząd prośbą 
lub groźbą wymusiłby przecież realizację 
nowych inwestycji. Ale obecnie inwestycje 
te nie są już potrzebne ze względów czysto 
technologicznych i cywilizacyjnych. O tym, 
że tak jest w istocie, przekonuje nas reakcja 
rządu na nieustępliwe i agresywne pod jego 
adresem wystąpienia legnicko-lubińskiego 
Stowarzyszenia „STOP Odkrywce”. Władze 
uważają je bowiem za reakcję wobec sta-
rych i mało prawdopodobnych rozwiązań 
oraz ignorują jako abstrakcyjne i nieistotne. 
W tej sytuacji wszelkie naciski, starania, 
postulaty i uzasadnienia związane z roz-
wojem górnictwa węgla brunatnego mijają 
się z celem. Pozostawiony samemu sobie 
front eksploatacyjny wyczerpie ostatecznie 
swoje możliwości jeszcze w połowie tego 
stulecia. Za około 10 lat przestanie istnieć 

KWB „Adamów”, zaś piętnaście lat później 
ten sam los czeka KWB „Bełchatów”. Po 
kilku kolejnych latach swoją działalność 
zakończy KWB „Konin”, a polską tradycję 
węgla brunatnego zamknie około 2045 roku 
KWB „Turów”. O żadnych, nawet najbardziej 
atrakcyjnych inwestycjach typu złoże węgla 
brunatnego „Legnica” czy „Gubin-Mosty” 
nie ma nawet co marzyć. Po prostu znacz-
nie większe i łatwiejsze w eksploatacji oraz 
wykorzystaniu do celów energetycznych za-
soby gazu łupkowego odsuwają węgiel bru-
natny na daleki plan. Nie da się wykluczyć, 
że właśnie w taki sposób węgiel brunatny 
zakończy swoją chwalebną rolę w polskiej 
energetyce.

inTeRes sTulecia 
Dla Polski jako całości odkrycie gazu 

łupkowego jest najważniejszym wydarze-
niem po odzyskaniu niepodległości w 1918 
roku, daje on nam bowiem niemal wszystkie 
atrybuty suwerenności gospodarczej. Jest 
również zwieńczeniem prowadzonych przez 
nas na przestrzeni lat powojennych badań 
i poszukiwań surowcowych. Jest jednak 
wielce prawdopodobne, że inwestycje wo-
kół gazu łupkowego zostaną zrealizowane 

w najlepszym wypadku dopiero za około 
dziesięć lat. Światowy kryzys energetyczny 
stwarza jednak doskonałą koniunkturę dla 
polskiego węgla kamiennego. Jej wykorzy-
stanie staje się pilnym, natychmiastowym 
i bieżącym zadaniem dla całej polskiej 
gospodarki. W tym sensie polski interes 
stulecia ma dwa wymiary. Jeden dotyczy 
niedalekiej przyszłości i związany jest z od-
kryciem złóż gazu łupkowego. Drugim jest 
obecna niezwykła i prawdopodobnie dłu-
gotrwała koniunktura na węgiel kamienny, 
z której trzeba korzystać. Byłoby dobrze, 
gdyby polscy inwestorzy i przedsiębiorcy 
pod przewodnictwem Ministerstwa Go-
spodarki i naszego zaplecza naukowo-ba-
dawczego zrobili wszystko, aby obu tych 
okazji na interes stulecia nie zaprzepaścić. 
Sprawy te wydaje się również rozumieć 
wicepremier Pawlak. Ostatnio dość nie-
spodziewanie oświadczył on, że musimy 
się liczyć ze zdaniem naszych zachodnich 
sąsiadów w kwestii likwidacji ich elektrowni 
jądrowych. W podtekście tej opinii można 
także odczytać wolę liczenia się z ich decy-
zjami rozwoju energetyki opartej na węglu 
kamiennym.

AdAm mAksymowicz    

Najniższe koszty pozyskiwania sprzyjają węglowi

interes stulecia

ze wzruszeniem w głosie dziękował Da-
niel Kubala, przewodniczący zzG JSw S.a.      
„JaS-MOS”, swoim wieloletnim związkowym 
współpracownikom. 

W związku z jego przejściem na emery-
turę zwołano na 10.06.2011 r.  Nadzwyczaj-
ne Walne Zebranie Delegatów. W trakcie 
zebrania, dotychczasowy przewodniczący 
zaproponował na swojego następcę Henryka 
Markitona, który wiele lat pełnił funkcję 
zastępcy.  Delegaci jednogłośnie poparli tę 
kandydaturę. Nowowybrany przewodni-
czący podziękował uczestnikom zebrania 
za zaufanie i powierzenie mu prowadzenia 

związku w tak trudnym okresie, jakim jest 
wprowadzenie JSW S.A. na Giełdę Papierów 
Wartościowych. Przewodniczący powołał na 
swojego zastępcę  Wojciecha Romana. 

Zmiany w zarządzie ZZG JSW S.A. „JAS-MOS”

Nowy przewodniczący

Daniel Kubala (pierwszy z prawej) odchodzi na 
emeryturę
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Węgiel brunatny zakończy swoją chwalebną rolę w polskiej energetyce?

Za około 10 lat przestanie istnieć KWB Adamów, zaś piętnaście lat później ten sam los czeka KWB 
Bełchatów 
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Ostatnio znów zrobiło się w mediach 
głośno o EURO 2012, a to za sprawą przy-
gotowań do tego turnieju, ściślej zaś – o bu-
dowanych obecnie stadionach i drogach 
oraz  zapleczu.

Opóźnienia w budowie stołecznego Sta-
dionu Narodowego sięgają trzech miesięcy. 
Wiadomo już, że planowane na wrzesień 
2011 roku imprezy się nie odbędą – mam 
na myśli m.in. mecz Polska–Niemcy. W tej 
chwili mówi się, że wspomniane spotka-
nie przeniesione zostanie do Gdańska. Czy 
jednak na pewno ów mecz będzie się tam 
mógł odbyć? Może się przecież okazać, że 
do tego czasu również gdański obiekt nie 
będzie gotowy na przyjęcie kibiców.

Na warszawskim stadionie sprzedawa-
no już bilety, a nawet loże dla VIP-ów, ale 
nie potrafiono wybudować bezpiecznych 
schodów. Jeżeli okaże się, że trzeba je ro-
zebrać i zbudować na nowo, opóźnienie 
w budowie może sięgnąć nawet dziesięciu 
miesięcy. Obiekt budowało konsorcjum 
firm, którego liderem jest niemieckie 
przedsiębiorstwo Alpine Bau. Po wykryciu 
wspomnianych niedoróbek prezes Naro-
dowego Centrum Sportu Rafał Kapler za-
groził zerwaniem kontraktu i obciążeniem 
rzeczonego konsorcjum karą w wysokości 
200 mln zł.

Do akcji włączył się premier Donald 
Tusk, który powiedział na konferencji pra-
sowej, że Alpine Bau nie będzie już odpowia-
dała za budowę stadionu – firma pozostanie 
wprawdzie członkiem konsorcjum, ale rolę 
przewodnią przejmie polska Hydrobudo-
wa. Przedstawiciel tej firmy stwierdził, że 
wadliwe schody nie zostaną rozebrane, lecz 
wzmocnione metalowym gorsetem. Premier 
potwierdził, że stadion będzie gotowy na 30 

listopada br. Oby tak się stało. Dodajmy, że 
wszystkie wspomniane poprawki podnio-
są koszty budowy, za które zapłacimy my, 
podatnicy. Równocześnie dowiedzieliśmy 
się od prezesa Rafała Kaplera, że konsor-
cjum i Alpine Bau nie zapłacą żadnych kar 
zarówno za niedoróbki, jak i opóźnienie. 
Wypada zadać pytanie – dlaczego uszło im 
to na sucho?

Stadion w Poznaniu jest już prawie go-
towy. W jego przypadku na światło dzienne 
wyszły jednak inne sprawy. Otóż Centralne 
Biuro Antykorupcyjne dopatrzyło się pew-
nych nieprawidłowości w budowie, a sprawa 
trafiła do prokuratury. Co z tego wyniknie? 
Trudno w tej chwili powiedzieć. Nie zdziwię 
się wcale, jeżeli przy budowie stadionów 
w Gdańsku i Warszawie CBA również się 
czegoś dopatrzy. 

Głośno było ostatnio o budowie au-
tostrady A2. Ministerstwo Infrastruktury 
wpadło na pomysł, by zlecić budowę Chiń-
czykom. Chińska firma złożyła najtańszą 
ofertę. W praktyce okazało się, że nie jest 
łatwo wybudować ponad trzydziestokilo-
metrowy odcinek autostrady i prace bu-
dowlane zatrzymano. Intensywne prace 
na autostradzie A2 rozpoczną się 1 lipca 
br. Czy do czasu rozpoczęcia EURO 2012 
autostrada będzie gotowa? Tak samo nie 
bardzo wierzę, że i inne planowane budo-
wy zostaną zakończone. Dlatego ze zrozu-
mieniem przyjąłem słowa ministra sportu 
Adama Giersza, który powiedział, że jeśli 
nie będzie autostrad, to goście pojadą in-
nymi drogami i najwyżej pojadą dłużej, ale 
przy okazji będą mieli możliwość podzi-
wiania uroków naszego kraju. I tak pewnie 
będzie.

Henryk Marzec

Jakub urodził się prawie czterdzieści lat temu w rodzinie znanych prawników. Od naj-
młodszych lat rodzice wpajali ukochanemu jedynakowi, że gdy dorośnie i skończy, tak jak 
oni, studia prawnicze, to odziedziczy kancelarię z rozpoznawalnym i szanowanym w całym 
kraju nazwiskiem. Razem z kancelarią Jakub miał przejąć ogromny dom i majątek rodzinny, 
który z pewnością zagwarantowałby mu dostatnie życie bez konieczności przemęczania 
się. Trudno więc sobie wyobrazić, do jakich kłótni, awantur i wybuchów gniewu doszło, 
gdy pół roku przed maturą Jakub zdecydował, że zamiast prawnikiem chciałby zostać bio-
technologiem. Być może rodzice przeboleliby wybór medycyny, jednak decyzja o podjęciu 
tak nieprzydatnych, nowych i, co gorsza, pozbawionych przyszłości studiów doprowadzała 
ojca do prawdziwej pasji, a matkę do depresji.

Jakub nie zamierzał jednak zmieniać raz podjętej decyzji. Aby dłużej nie denerwować 
się widokiem nie rozumiejących go rodziców, wyjechał do miasta oddalonego o trzysta 
kilometrów. Właściwie od tego czasu bywał w domu jedynie okazjonalnie, ale nawet święta, 
część wakacji czy jakieś wesela i pogrzeby były zbyt ciężkie do wytrzymania. Rodzice nigdy 
nie pogodzili się bowiem z wyborem syna. Na zmianę ich stosunku nie miały wpływu  także 
sukcesy Jakuba: najwyższa średnia, liczne wyróżnienia, stypendia czy granty.

Z czasem chłopak przyzwyczaił się, że rodzice nigdy nie pogodzą się z jego wyborem. 
Coś w nim jednak pękło, gdy stracił poprawne stosunki z matką i ojcem. Zawsze trud-
ne nawiązywanie relacji z ludźmi, teraz stało się niemal niemożliwe. Jego najbliższymi 
towarzyszami zostały więc ściany laboratorium, próbówki, a najlepszymi przyjaciółmi 
laboratoryjne myszy.

Tak mijały lata, a z nimi kolejne fakultety i wyróżnienia, jakie spływały na Jakuba. 
W tym czasie rodzice mocno się postarzeli, a większość znajomych założyła rodziny. 
Wszystko to odbywało się niejako za plecami Jakuba, który wydawał się żyć poza czasem. 
Komplatnie zatracił potrzebę jedzenia rzeczy bardziej wyrafinowanych niż płatki kuku-
rydziane z mlekiem i nie widział nic niestosownego w odbieraniu prestiżowych nagród 
w lekko poplamionej sztruksowej marynarce. Może nawet przez te lata lekko zdziwaczał 
– był jednak szczęśliwy, a poza tym nader spokojny. Wystarczyło zbliżyć się do niego, by 
odczuć promieniujące odeń dobro i pasję. Właśnie te przymioty sprawiły, że gdy w jego 
laboratorium zjawiła się w charakterze pomocnicy młoda pani doktor (z początku bardzo 
niezadowolona z konieczności współpracy ze „świrem”), życie Jakuba uległo diametralnej 
zmianie. Dzięki kilku pomysłom Anny mógł bowiem wreszcie ruszyć z badaniami, które 
już od miesięcy tkwiły w miejscu.

Anna szybko wpadła w wir pracy – spędzała całe dnie w kitlu i okularach ochron-
nych, a granica pomiędzy dniem a nocą zaczęła się dla niej zacierać. Nie zatraciła jednak 
cech uroczej, delikatnej kobiety, więc w wolnych chwilach zajęła się odświeżeniem, 
a raczej skompletowaniem od nowa garderoby Jakuba i remontem jego niewielkiego 
mieszkania. Nauczyła go także jeść o regularnych porach zbilansowane posiłki, a raz 
udało jej się nawet zaciągnąć go na basen. Dokonywała swoich małych rewolucji, jednak 
Jakub prawdziwie wdzięczny potrafił być tylko za jej wkład w badania, które nabierały 
tempa i sprawiały, że czuł się coraz bliżej wynalezienia lekarstwa na chorobę uważaną 
dotąd za nieuleczalną.

Kolejne fazy testów wypadały obiecująco i jeszcze tylko kilka miesięcy dzieliło 
ich od ogłoszenia, że prawdopodobnie wynaleźli cudowny lek. Wtedy jednak spadła 
na Jakuba wiadomość o ciężkiej chorobie ojca. Choć od lat nie utrzymywał bliskiego 
kontaktu z rodzicami, natychmiast do nich pojechał i opiekował się ojcem aż do jego 
śmierci. Pomógł także uporządkować wszelkie formalności matce, która teraz również 
wymagała troski. W tym czasie wpadł mu w ręce artykuł opisujący wyniki jego badań, 
nad którymi pracował od lat i dla których poświęcił życie rodzinne, czas i serce, a przy 
których opisie jego nazwisko padło chyba tylko raz. Bogato opisana została natomiast 
osoba Anny, a zatem jedynego człowieka, którego mógłby nazwać przyjacielem. Jakub 
poczuł się oszukany i osamotniony. Przez kolejne dni nie dotykał żadnych notatek ani 
rzeczy związanych ze swoją pracą.

Gdy sytuacja w domu się ustabilizowała, postanowił jednak wrócić do laboratorium. 
Nie było tam już Anny, która od jakiegoś czasu stała się gwiazdą wszystkich konferencji 
naukowych.

Nie jest to jednak koniec tej historii, bowiem kilka dni później Anna pojawiła się u Ja-
kuba. Najpierw próbowała go złapać w jego mieszkaniu, później w laboratorium, jednak 
wszelkie próby kontaktu skończyły się fiaskiem. Tymczasem Jakub zabijał wszystkie swoje 
smutki kolejnymi badaniami, próbami, testami i obliczeniami.

Anna jednak nie dała za wygraną. Gdy po kilku tygodniach udało jej się go złapać, 
zaczęła pokrętnie tłumaczyć, że autorem artykułu, od którego zaczęło się całe zamiesza-
nie, był jej były chłopak, który wciąż jest niej zakochany. Mężczyzna myślał, że pisząc ów 
tekst, odzyska dawną miłość, jednocześnie jednak całkowicie pominął Jakuba, który był 
dla niego bezpośrednim konkurentem. Młyn, który powstał po ukazaniu się artykułu, był 
już tak duży, że nikt nie zwracał uwagi na jej ciągłe wyjaśnienia, że jej wkład w rozwój 
badań był doprawdy nikły. Jakub wysłuchał jej wersji i przyjął przeprosiny, ale nie poczuł 
się nawet odrobinę lepiej. Tego dnia nie odezwał się już do Anny słowem. Nie odzywał 
się także przez następne dni, choć również nie protestował, gdy dziewczyna przychodziła 
każdego kolejnego dnia, by pracować u jego boku. Po jakimś czasie wszystko wróciło do 
normy, aż do momentu, gdy testy wykazały, że wspólne dzieło Jakuba i Anny jest lekiem 
nieskutecznym. Wyniki, które załamały Annę, zupełnie nie zasmuciły jednak Jakuba, który 
miał już zaawansowane badania nad kolejnym swoim odkryciem.

Ta historia nie kończy się jednak żadną wielką miłością. Owszem, Anna może przez 
chwilę była zapatrzona w Jakuba, ale za mąż wyszła za pisarza, Franka. Nie zrezygnowała 
jednak nawet na moment z pracy z Jakubem, który pozostał wierny wyłącznie swoim 
badaniom.

l

Marginesy

Szczęście
Na prostej i zakrętach

Nie pomogli chińczycy

Pijany pracownik 
a wypadek przy pracy

z godnie z art. 3 ustawy z dnia 30 paź-
dziernika 2002 r. o ubezpieczeniu 
społecznym z tytułu wypadków przy 

pracy i chorób zawodowych za wypadek 
przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wy-
wołane przyczyną zewnętrzną powodujące 
uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z 
pracą: podczas lub w związku z wykonywa-
niem przez pracownika zwykłych czynności 
lub poleceń przełożonych; podczas lub w 
związku z wykonywaniem przez pracownika 
czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez 
polecenia; w czasie pozostawania pracow-
nika w dyspozycji pracodawcy w drodze 
między siedzibą pracodawcy a miejscem 
wykonywania obowiązku wynikającego ze 
stosunku pracy. 

Kwalifikacja danego zdarzenia jako 
wypadku przy pracy jest bardzo ważna dla 
pracownika, gdyż warunkuje m.in. prawo do 
określonych świadczeń lub ich wysokość. 

Okolicznością powodującą utratę prawa 
do świadczeń z ustawy wypadkowej przez 
pracownika jest jednak m.in. spowodowa-
nie wypadku w stanie nietrzeźwości lub 
pod wpływem środków odurzających lub 
substancji psychotropowych, z tym że art. 

21 ust. 2 ustawy wypadkowej wymaga, aby 
ubezpieczony będący w stanie nietrzeźwości 
w znacznym stopniu przyczynił się do wy-
padku przy pracy. Kryteria, jakimi posługuje 
się art. 21 ustawy wypadkowej, są nieostre 
i dlatego też na gruncie tego przepisu jest 
bardzo dużo sporów sądowych.

W tym kontekście warto wiedzieć, że 
o ile zdarza się jeszcze czasami w orzecz-
nictwie sądowym odwołanie do dawnego 
wyroku Sądu Najwyższego z dnia 1 grudnia 
1998 r., w którym stwierdzono, że wypadek, 
któremu uległ pracownik w drodze do domu 
po wyjściu z zakładu pracy, gdzie wprowa-
dził się w stan nietrzeźwości, nie jest wy-
padkiem w drodze z pracy do domu, o tyle 
obecnie przeważa stanowisko, że przepisy 
ustawy wypadkowej nie dają podstaw do 
przyjęcia automatycznego zerwania związku 
z pracą przez osobę, która w czasie pracy 
spożywała alkohol. 

Jeżeli w chwili wypadku pracownik 
świadczył pracę i wykonywał ją prawidłowo, 
a jego nietrzeźwość nie przyczyniła się do 
wypadku, to pracownik zachowuje prawo 
do wszystkich uprawnień wynikających z 
kwalifikacji danego zdarzenia jako wypad-
ku przy pracy. To ostatnie stanowisko po-
twierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 
25 czerwca 2010 r.

Zgodnie z prawem

Najnowsze zmiany przepisów
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Beatyfikacja Jana Pawła II

W nakładzie miliona egzemplarzy 
wydrukowany został – wydany w ramach 
wspólnej emisji Poczty Watykanu i Poczty 
Polskiej – znaczek w formie numerowanego 
bloczka wartości 8.30 zł; upamiętniający 
beatyfikację papieża Jana Pawła II – Karola 
Wojtyłę. Uroczystość, której przewodniczył 
papież Benedykt XVI, miała miejsce w dniu 1 
maja br. na Placu św. Piotra w Watykanie. 

Autorką wydanego znaczka, a także 
ilustrowanej koperty datownika pierwsze-
go dnia obiegu, jest art. plastyk Marzanna 
Dąbrowska.

Międzynarodowy 
Dzień Lasów

W nawiązaniu do zaprezentowane-
go już XVIII Tygodnia Ziemi, którego 

współorganizatorem i gospodarzem było 
w dniach od 6 do 12 kwietnia br. tradycyjnie 
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, 
prezentujemy filatelistyczny dokument, a za-
razem pamiątkę tego wydarzenia.

Z inicjatywy zabrzańskiego oddziału 
Polskiego Związku Filatelistów, już po raz 
18. odbył się młodzieżowy konkurs plastycz-
ny na projekt znaczka pocztowego, zwią-
zanego tematycznie z Tygodniem Ziemi. 

Przypomnijmy, że hasło jego tegorocznej 
edycji – „Czarno(y)las”, nawiązywało do 
decyzji Zgromadzenia Ogólnego NZ, pro-
klamującej rok 2011 Międzynarodowym Ro-
kiem Lasów. W tym roku na adres Muzeum 
napłynęło ponad 180 prac z całego kraju. 
Pierwszą nagrodą wyróżniono w projekt 
16-letniej Natalii Urbaś – uczennicy Zespo-
łu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych 
w Cieszynie. Nagrodzony projekt znaczka 
ilustruje wydaną przez Muzeum Górnictwa 
Węglowego kartkę pocztową, dokumentu-
jącą XVIII Tydzień Ziemi. Poczta Polska 
udokumentowała to wydarzenie okolicz-
nościowym datownikiem. 

Uśmiech świata 
w fotografii

Radosną, pełni słońca i uśmiechu na-
zwać można sześcioznaczkową edycję Pocz-
ty Polskiej „Uśmiech świata w fotografiach 
Elżbiety Dzikowskiej”. Powszechnie znana, 
zwłaszcza za sprawą filmów oraz audycji 
telewizyjnych dziennikarka, przez lata 
spędzane na wyprawach w najodleglejsze, 
najciekawsze i egzotyczne zakątki naszego 
globu, przybliżała nam ich mieszkańców, 
warunki klimatyczne, środowisko przyrody, 
codzienne zajęcia, a także bogatą kulturę. 
Z ogromnego bogactwa fotografii Elżbiety 
Dzikowskiej zrodziła się właśnie nowa seria; 
po dwa znaczki o nominałach: 1,95 zł, 2,40 
zł i 3,00 zł.

Znaczkom, wydrukowanym w nakładzie 
po 300 tys. sztuk, towarzyszą związane te-
matycznie ilustrowane koperty FDC, a także 
datownik pierwszego dnia obiegu.

 ZB 

Nowości filatelistyczne

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
OkOłO miliOna Osób skOrzysta z mOżli-
wOści pOdjęcia pracy sezOnOwej. Pracę 
sezonową najłatwiej znaleźć w rolnictwie, 
gastronomii oraz budownictwie, zarówno 
w kraju jak i za granicą. Wynagrodzenie 
pracowników sezonowych zależy od branży 
oraz miejsca wykonywania pracy. Z danych 
Polskiego Holdingu Rekrutacyjnego S.A. wy-
nika, że w Polsce pracownikom sezonowym 
płaci się najczęściej od 7 do 15 zł za godzinę 
pracy. Robotnicy w branży budowlanej do-
stają od 7 do 30 zł, zaś osoby pracujące przy 
zbiorach owoców mogą zarobić od 50 do 
100 zł dziennie.  Zagranicą stawki są nieco 
wyższe, ale należy pamiętać, że pracownik 
ponosi dodatkowe koszty. W Niemczech 
czy Francji za skrzynkę truskawek można 
średnio otrzymać 3-5 euro, zaś w Anglii do 
2 funtów. W branży budowlanej zarobki 
są wyższe. We Francji pracownik budowy 
otrzymuje średnio około 8 euro za godzi-
nę. Wielu młodych decyduje się więc na 
sezonową pracę za granicą. Z szacunków 
Polskiego Holdingu Rekrutacyjnego wynika, 
że  do pracy sezonowej za granicę pojedzie 
ok. 500 tys. Polaków. Mniej więcej tyle samo 
znajdzie zatrudnienie w Polsce.

eksperci Ostrzegają przed falą upa-
dłOści biur pOdróży. Twierdzą, że do 
Egiptu i Tunezji pojedzie o połowę mniej 
polskich turystów niż w ubiegłym roku. 
To może to zachwiać płynnością finan-
sową biur podróży, więc  trzeba liczyć się 
z falą ich upadłości. Przypominamy, by 
dokładnie sprawdzać biura, którym chcemy 
powierzyć zorganizowanie naszych waka-
cji. Biuro musi się znajdować w rejestrze 
organizatorów i pośredników turystyki. 
Dostępny jest on w Urzędzie Marszałkow-
skim. Koniecznie trzeba tam sprawdzić 
wysokość ubezpieczenia firmy. By było ono 
wystarczające, powinno wynosić przynaj-
mniej 6 mln zł. Zabezpieczenie finansowe 
musi obejmować termin, w którym zgod-
nie z podpisywaną przez nas umową ma 
odbyć się wycieczka. Warto sprawdzić też 
biuro podróży w wywiadowniach gospo-
darczych, np. w serwisie www.big.pl., gdzie 
uzyskamy informacje o sumie zobowiązań 
i zaległościach.

uczelnie cOraz częściej przygOtO-
wują dO bezrObOcia lub dO kiepskiej 
pensji. Zdobycie wyższego wykształcenia 
nie gwarantuje znalezienia dobrze płatnej 
pracy. Studia nie są przystosowane do na-
uki studentów praktycznego wykorzystania 
umiejętności. Szkoły wyższe wypuszczają 
na rynek mnóstwo magistrów, dla których 
czekają posady niewymagające kwalifikacji 
i wynagradzane kiepską pensją. 

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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Festyn rodzinny Ślesin 2011 r.

Dużo atrakcji, ładna pogoda, 
urocze miejsce

Jak co roku blisko 700 osób spotkało się w Ośrodku „Ve-
rano” w Ślesinie. Tegoroczny festyn rodzinny Międzyza-
kładowego związku zawodowego Górników KwB Konin 
odbył się 28 maja.

Organizatorzy zapewnili mnóstwo atrakcji, przede 
wszystkim dla dzieci i młodzieży. Było wesołe miasteczko 
z czterema trampolinami bungee, zjeżdżalnia, basen z piłecz-
kami i oczywiście pani, która malowała dzieciom  wesołe, 
kolorowe makijaże. Wszystkie stanowiska były  oblegane 
i trzeba było, niestety, postać w kolejce. Dużą atrakcją były 

rejsy po malowniczym Jeziorze Ślesińskim statkiem Pawe-
łek. Dzieci i młodzież rywalizowały w rzutach do kosza, 
w mini golfie oraz łowiąc ryby wędką szczęścia. Przy tak 
aktywnym wypoczynku organizatorzy zapewnili również 
napoje i posiłki z grilla.

Festyn zorganizowany został po hasłem pomocy po-
szkodowanym i ratowania życia. kopalniana spółka „ase-
kuracja” zapewniła udział zastępu ratowniczego straży 
pożarnej, który zaprezentował posiadany sprzęt do rato-
wanie poszkodowanych w wypadkach samochodowych 
oraz akcjach gaśniczych. Z zakresu udzielania pierwszej 

pomocy poszkodowanym oraz oceny ich stanu prezentację 
przeprowadziły panie pielęgniarki z ZOZ „meD-alkO”. Po 
prezentacji uczestnicy festynu mieli możliwość sprawdzenia 
swoich świeżo nabytych umiejętności z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy. akcja cieszyła się dużym zainteresowa-
niem, tym bardziej że można było uzyskać certyfikat ratow-
nika medycznego Festynu rodzinnego mZZG i otrzymać 
nagrody rzeczowe .

Dużo atrakcji, ładna pogoda, urocze miejsce i czekamy 
na kolejny festyn w przyszłym roku.

l

Festyn zorganizowany został po hasłem pomocy poszkodowanym i ratowania życia Po prezentacji uczestnicy festynu mieli możliwość sprawdzenia swoich świeżo nabytych umiejętności 
z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Przy tak intensywnym wypoczynku organizatorzy zapewnili również napoje i posiłki z grilaDla dzieci i młodzieży zostały przygotowane stanowiska do rywalizacji i zabawy
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