
Temat na czasie
Jerzy Borecki, dyrektor KWK 
Pniówek: Górnicy mogli znacznie 
więcej zarobić, gdyby zamiast 
podwyżek płac
obowiązywał
nowy system 
wynagradzania
zaproponowany 
na wiosnę.
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Festyn dla emerytów i rencistów ZZG JSW SA Zofiówka, który odbył się  września w Olzie,
 był wspaniałą okazją do odpoczynku na świeżym powietrzu. Jak co roku imprezę organizował 
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OLZA: Festyn dla emerytów i rencistów ZZG JSW SA Zofiówka

Wyśmienita zabawa
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Górnicy, 
popierajcie 
swoich 
kandydatów
Bardzo 
popieram 
każdą 
inicjatywę, 
dzięki której 
przed-
stawiciele 
górnictwa 
znajdą 
się w parlamencie. 
Musimy rozwiązać wiele 
problemów branży 
górniczej. Potrzebujemy 
w parlamencie fachowców. 
Będą oni wiedzieć, o czym 
decydujemy – mówi Maciej 
Kaliski, wiceminister 
gospodarki odpowiedzialny 
za górnictwo i energetykę 

 

Związkowa 
Europa
manifestuje we 
Wrocławiu

 -

W hołdzie tym, 
którzy zginęli

 

W Krakowie 
o rekultywacji 
terenów 
pogórniczych

 



2 W W W . N O W Y G O R N I K . P L1 – 1 5  P A Ź D Z I E R N I K A  2 0 1 1

B E Z  F A J R A N T U

Ratownicy Boryni 
zdobyli Puchar 
Prezesa CSRG 
Co dwa lata ratownicy górniczy mają swoje igrzyska. 

W tym roku najlepsi byli nasi koledzy z Boryni. Brawo, 
koledzy! Ucieszyła mnie ta wiadomość jak mało która, 
bo sam byłem przez 8 lat ratownikiem. Doskonale wiem, 
ile wysiłku kosztuje utrzymanie najwyższej sprawności, 
aby móc nieść pomoc kolegom, którzy jej potrzebują. 
Marzeniem każdego ratownika jest, aby koledzy 
górnicy nigdy nie musieli korzystać z pomocy zastępów 
ratowniczych. Niestety, życie jest dalekie od marzeń. 

Zawody drużyn ratowniczych są zorganizowane 
niczym zawody sportowe. Ich uczestnicy muszą 

się wykazać olbrzymią kondycją i sprawnością. Nasi 
koledzy musieli pokonać przepust tamowy, posłużyć 
się sprzętem pneumatycznym i skręcić dwie rury. 
Gigantyczną pracę wykonali, kiedy przeciągali wóz 
kopalniany z zablokowanymi kołami przy użyciu 
ciągarki łańcuchowej. Przeniesienie 8 worków 
z piaskiem na około 30-metrowym odcinku zostało 
nazwane spacerem farmera. Ładny mi spacer. Po 
takiej mordędze wystarczyło raz jeszcze przejść przez 
przepust tamowy i cały zastęp miał za sobą ostre 
zmagania. Fajnie się o tym pisze, trudniej to zrobić. 
Elementy widowiskowe, czasem nawet zabawowe mają 
przyciągnąć uwagę widzów. Bo poza czystą rywalizacją 
ważna jest także edukacja. Chodzi o edukację 
i propagowanie ratownictwa wśród górników. Nasi 
koledzy powinni wiedzieć, że w razie potrzeby pomoc 
będą nieść ludzie wszechstronnie wyszkoleni, działający 
zespołowo, z głową i wielkim zaangażowaniem.  
Szybkość i wytrzymałość to nie wszystko w ratowniczym 
powołaniu. Potrzebna jest także wiedza. Dlatego nasi 
koledzy musieli w ciągu 30 minut odpowiedzieć na 50 
pytań związanych z górnictwem i ratownictwem.

Bardzo się cieszę, że nasi ratownicy wygrali zawody 
o puchar Prezesa Centralnej Stacji Ratownictwa 

Górniczego, bo to dowód, że są świetni. Jednak 
korzystam z okazji i chcę przestrzec wszystkich 
górników przed osłabianiem uwagi i czujności 
w czasie pracy pod ziemią. Nawet najlepsza drużyna 
ratownicza nie zastąpi naszej ostrożności i rozwagi. 
Musimy bezpiecznie pracować, aby jak najrzadziej 
korzystać z umiejętności naszych kolegów. Powinniśmy 
także starać się jak najlepiej opanować umiejętności 
tylko pozornie charakterystyczne wyłącznie dla 
ratowników. Mam na myśli niesienie pierwszej pomocy. 
Od lat staram się w czasie organizowanych szkoleń 
wyjazdowych pamiętać o tym, aby podkreślać wagę 
bhp. Pierwsza pomoc to wbrew pozorom także 
część tego bhp. Czasem wystarczy nie spanikować, 
odpowiednio zachować się i można uratować koledze 
życie, gdy zostanie poszkodowany w wypadku. To 
nieprawda, że święci garnki lepią, a ratunek niesie tylko 
ratownik. Ratunek może nieść każdy z nas. Trzeba chcieć 
i trzeba umieć. Żeby umieć, trzeba się szkolić. Mamy 
świetnych ratowników, którzy nigdy nas nie zawiodą, 
ale przecież oni nie będą naszymi aniołami w każdej 
sytuacji.

Uznałem, że trzeba poinformować o sukcesie 
kolegów, bo czasem słyszę narzekania na 

ratowników albo zazdrosne wypominania, że mało 
robią, mają przywileje, dość dobrze zarabiają. 
Wszystkim, którzy tak psioczą, proponuję jedno – idź ty 
jeden z drugim na takie zawody, pokaż, co umiesz, weź 
na siebie obowiązek niesienia pomocy innym, a dopiero 
później zacznij nadawać. Raz jeszcze gratuluję, koledzy. 
To bardzo dobrze, że jesteście tak dobrzy, że aż najlepsi.

Na rynkach finansowych niepewność. Największe 
gospodarki świata mają kłopoty. Spada koniunktura, 
maleje optymizm konsumentów, przedsiębiorców 
i bankierów. A u nas optymizm obozu rządzącego 
rośnie. Władza jest zieloną wyspą optymizmu. Strach 
pomyśleć, co nas czeka wkrótce, bo przecież zaczę-
ła się jesień, a w naszym klimacie jesienią wszystko 
co zielone, zaczyna szybko żółknąć i błyskawicznie 
opada. Są już sygnały, że spadek koniunktury ude-
rzy w polskie przedsiębiorstwa. Zwiększy się bez-
robocie i pogorszą się warunki życia pracowników 
i ich rodzin. Zagrożenie drugą falą kryzysu staje się 
coraz bardziej prawdopodobne. Już dziś widać jego 
pierwsze oznaki.

S pada produkcja sprzedana przemysłu. 
W czerwcu br. była ona tylko o  proc. wyższa 
niż przed rokiem i o , proc. wyższa w porów-

naniu z majem  roku. W lipcu potwierdził się 
trend spadkowy. Produkcja przemysłowa spadła o  
proc. wobec poprzedniego miesiąca i była wyższa 
o , proc. niż przed rokiem. Pracodawcy nie tworzą 
nowych miejsc pracy i zapowiadają zwolnienia pra-
cowników. Bezrobocie nie maleje pomimo otwarcia 
niemieckiego rynku pracy oraz prac sezonowych 
w budownictwie i rolnictwie. Inflacja w okolicach  
proc. uderza w wynagrodzenia. Płace nie nadążają 
za wzrostem kosztów utrzymania. Rosną zatory płat-
nicze. Wzrastają niezadowolenie społeczne i bieda. 
Takie są fakty. Nie pomoże zaklinanie rzeczywisto-
ści ani chwalenie się, że jesteśmy liderami wzrostu 
gospodarczego. 
Doświadczenie minionych lat pokazuje, że skutki 
kryzysu najdotkliwiej odczuwają osoby o najniższych 
dochodach. Na kryzysach zarabiają jedynie bogaci 
oraz instytucje finansowe. Ta reguła dotyczy także 
Polski. Rząd karmi nas dobrymi danymi, a Polska jest 

krajem o jednym z największych wskaźników ubó-
stwa. Według danych Głównego Urzędu Statystycz-
nego w  roku w skrajnym ubóstwie żyło , proc. 
społeczeństwa. Ponad , proc. żyło w niedostatku. 
To oznacza, że co . Polak jest nędzarzem, a prawie 
co piąty jest ubogi. Rząd ma dobry nastrój, chociaż 
należałoby, aby zastanowił się jak otoczyć szczególną 
opieką najbardziej narażonych na skutki kryzysu, 
tj. osoby bezrobotne, emerytów i rencistów oraz 
pracujących biednych, których dochody – pomimo 
świadczenia pracy – nie pozwalają na wydostanie się 
z ubóstwa. Niestety, rząd jest bierny i pełen wybor-
czego optymizmu. Czasem zastanawiam się, czy to 
przykład zielonej wyspy optymizmu czy tylko tego, 
że nasza władza ma zielono w głowach. Świadczy 
o tym projekt budżetu państwa na rok , który 
rząd próbował uchwalić z naruszeniem prawa i zasad 
dialogu społecznego.
Jest on zbiorem haseł wyborczych i pustych obietnic 
zamiast receptą na realne zagrożenie kryzysem. Rząd 
wbrew prawu postanowił nie konsultować z part-
nerami społecznymi projektu budżetu. Jak politycy, 
którzy odwracają się plecami do społeczeństwa, mają 
odwagę prosić społeczeństwo o poparcie w wybo-
rach? Ja to sobie tłumaczę tylko tym, że mają zielono 
w głowach.
Mam nadzieję, że rozliczymy ich  października. 
Sojusz Lewicy Demokratycznej ma na swoich li-
stach przedstawicieli związków zawodowych. Jestem 
jednym z nich. Stajemy do wyborów, aby dzięki wa-
szemu mandatowi móc przerwać arogancję, z jaką 
traktuje się pracowników i tę część społeczeństwa, 
która przez analityków rządowych jest zaliczana do 
grupy niegodnej uwagi, bo jest zbyt biedna. Biedy 
nie wolno ignorować. Biedę trzeba eliminować przez 
stwarzanie szans na wyrwanie się z niej. Sojusz Le-
wicy Demokratycznej to gwarantuje. �
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Zielono w głowach

TADEUSZ 
MOTOWIDŁO
poseł RP

Rząd jest 
bierny i pełen 
wyborczego 
optymizmu. 
Zastanawiam 
się, czy to 
przykład 
zielonej wyspy 
optymizmu czy 
tylko tego, że 
nasza władza 
ma zielono 
w głowach.

„Chcemy przekonywać Europę i te państwa, które 
skreślają węgiel, że nie można przekreślać energe-
tyki konwencjonalnej, bo to ślepa uliczka. Gaz i od-
nawialne źródła energii mogą być uzupełniającym 
źródłem energii, ale tylko uzupełniającym” – powie-
dział premier Donald Tusk podczas przekazania do 
eksploatacji komercyjnej w Elektrowni Bełchatów 
nowego bloku o mocy 858 MW. To oznacza, że twar-
do będziemy stawali za węglem i będziemy przeko-
nywać, aby przyszłość energetyki opierać także na 
nim. Ja zawsze stawałem twardo za węglem. 

W iele razy pisałem w swoich felietonach 
o tym, jak ważnym źródłem energii jest dla 
nas węgiel. Przekonywałem także, że nasz 

rząd zrobi wszystko, co możliwe, aby przeciwstawić 
się polityce Unii Europejskiej, która wypowiedziała 
wojnę węglowi. Nie jest łatwo odrobić zaległości 
wynikające z zaniechań naszych poprzedników, to 
znaczy rządu PiS, ale systematyczna praca przynosi 
efekty. Polska sprzeciwiła się zaostrzaniu pakietu 
klimatycznego. Odnieśliśmy sukces. Rząd Donalda 
Tuska stara się o dalsze poluzowanie restrykcji wy-
nikających z pakietu klimatycznego. W sprawach 
węgla i energetyki opartej na węglu lansujemy kon-
cepcję, którą najlepiej streścił wicepremier Pawlak: 
gospodarka niskoemisyjna, a nie niskowęglowa. 
Oznacza to, że chcemy stawiać na węgiel spalany 
w nowoczesnych blokach energetycznych. Chcemy 
rozwijać technologie produkcji paliw z węgla, wspie-
ramy przemysł chemiczny wykorzystujący węgiel. Te 

działania zmierzają do wzmocnienia pozycji polskie-
go górnictwa. Tworzenie dobrego rynku węgla jest 
najskuteczniejszym działaniem, które służy polskim 
spółkom węglowym. 
Przedstawiciele naszego rządu podkreślają, że w cza-
sie spowolnienia gospodarczego zobowiązania do-
tyczące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
nie mogą być jedynym czynnikiem decydującym 
o polityce energetycznej państw. Polska musi dbać 
o utrzymanie wzrostu PKB i miejsc pracy. Musimy 
zagwarantować sobie bezpieczeństwo energetyczne. 
Przekonujemy Europę, że z węgla mamy ponad  
proc. energii. Nie tylko my, ale wszystkie kraje Europy 
razem wzięte nie zmienią tego w dającej przewidzieć 
się przyszłości, bo to jest niemożliwe technicznie. 
Podkreślam – nawet gdyby wszystkie kraje UE chciały 
finansować zmiany w naszej energetyce, nie zdołają 
doprowadzić do sytuacji, w której węgiel przestanie 
być dla nas najważniejszym źródłem energii. 
Wiele kluczowych sektorów polskiej gospodarki 
jest opartych na węglu, co sprawia, że wymagania 
dotyczące redukcji emisji CO stają się szczególnie 
dotkliwe i trudne do spełnienia.
Polska zgodziła się na pakiet klimatyczny w  
roku. Było to za czasów rządu Jarosława Kaczyńskie-
go. Oni nie spodziewali się, że pakiet będzie wiązał 
się z wielkimi kłopotami dla naszej gospodarki. Teraz 
nie mamy innego wyjścia, jak tylko przekonać UE, że 
nasza gospodarka nie wytrzyma radykalnego ogra-
niczania zużycia węgla. Nikt rozsądny nie powinien 
podważać naszych argumentów. �

K  

Obrona węgla

Polska zgodziła 
się na pakiet 
klimatyczny 
w 2007 roku. 
Było to za 
czasów rządu 
Jarosława 
Kaczyńskiego.

HENRYK 
SIEDLACZEK
poseł RP
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przewodniczący ZZG JSW SA Borynia
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P R E Z E N T A C J E  W Y B O R C Z E

Interpelacja do Donalda Tuska, premiera 
rządu RP w sprawie budowy oraz funkcjo-
nowania autostrady A1 na terenie woj. ślą-
skiego w aglomeracji rybnickiej (związek 
subregionu zachodniego), oraz publicz-
nych zapewnień ministrów finansów oraz 
infrastruktury, że mieszkańcy subregionu 
będą mogli korzystać bezpłatnie z odcinka 
spełniającego rolę obwodnicy. 

Szanowny Panie Premierze! Jedną z naj-
ważniejszych dróg publicznych w naszym 
kraju jest droga krajowa nr . Jest ona częścią 
szlaku drogowego przecinającego Europę od 
Skandynawii do basenu Morza Śródziemne-
go. Przebiega przez całą Polskę. O znaczeniu 
tej drogi świadczy fakt, że na całej długo-
ści będzie ona miała charakter autostrady. 
W południowej części województwa śląskie-
go autostrada będzie przebiegać od Sośnicy 
do Gorzyczek. Z uwagi na swój przebieg 

będzie pełnić rolę obwodnicy m.in. dla całej 
aglomeracji rybnickiej. To oznacza, że ok. 
 tys. mieszkańców naszego regionu ryb-
nickiego będzie zmuszonych do korzystania 
z tego odcinka autostrady A. Ze zdziwieniem 
przyjąłem  sierpnia  roku odpowiedź 
na moją interpelację z  lipca tegoż roku, 
w której Ministerstwo Infrastruktury ka-
tegorycznie stwierdziło, że około  tys. 
mieszkańców mojego regionu (aglomeracji 
rybnickiej) będzie musiało płacić za odcinek, 
który faktycznie będzie pełnił rolę obwodnicy 
całej aglomeracji. Takiej samej odpowiedzi 
ministerstwo udzieliło na kilkanaście innych 
interpelacji parlamentarzystów. Natomiast 
z wielką radością dowiedziałem się, że mini-
ster finansów Jacek Rostowski oświadczył pu-
blicznie, że nie widzi przeszkód, by przejazdy 
odcinkami A od Pyrzowic do Gorzyczek były 
bezpłatne dla mieszkańców aglomeracji. Tak 
samo publicznie wypowiedział się Minister 

Infrastruktury. W związku z tym proszę o od-
powiedź na następujące pytania:
.  W jaki sposób rząd zagwarantuje, że nie 

są to obietnice bez pokrycia, wynikające 
tylko z toczącej się kampanii wyborczej?

.  W jaki sposób obywatele będą mogli roz-
liczyć polityków składających te obietnice 
w przypadku, gdy po wyborach minister-
stwo infrastruktury powróci do starej 
koncepcji, która głosiła, że bezpłatny 
przejazd jest niemożliwy? 

.  Kiedy minister infrastruktury przeprosi 
wszystkich posłów, których ministerstwo 
informowało, że darmowy przejazd jest 
niemożliwy? Te informacje były podpie-
rane aktami prawnymi. Czy minister ma-
nipulował prawem?

.  Kiedy minister infrastruktury przeprosi 
wszystkich zainteresowanych, że dopiero 
przed wyborami przyjrzał się dokładnie 
problemowi?

.  Czy minister infrastruktury wyda korzystną 
decyzję przed wyborami parlamentarnymi? 
Logika nakazuje tak postąpić, bo nie ma 
żadnych gwarancji, że po wyborach nie 
nastąpi nie tylko zmiana na stanowisku mi-
nistra, ale także zmiana rządzących partii. 
Przed wyborami nie wiadomo także, kto 
zostanie premierem rządu RP. 

Zakładam, że nie muszę Panu Premie-
rowi szczegółowo wyjaśniać, skąd bierze się 
mój brak pewności dotyczący składu rządu 
po wyborach. Przyznaję, że nie wiem także, 
kto będzie premierem. Dlatego proszę o jak 
najszybsze podjęcie odpowiednich decyzji 
spełniających oczekiwania mieszkańców 
regionu rybnickiego. Te decyzje będą po-
twierdzeniem publicznych zapewnień, jakie 
złożyli dwaj ministrowie rządu RP.

Z wyrazami szacunku
Tadeusz Motowidło 

Minister finansów Jacek Rostowski oświadczył publicznie, że nie widzi przeszkód, by 
przejazdy odcinkami A od Pyrzowic do Gorzyczek były bezpłatne dla mieszkańców 

aglomeracji rybnickiej. Tak samo publicznie wypowiedział się minister infrastruktury. 
Ponieważ rok temu w odpowiedzi na moją interpelację w sprawie bezpłatnego przejazdu 

otrzymałem odpowiedź negatywną, tym razem poprosiłem o gwarancje. Miałyby one 
uczynić z tego zapewnienia coś pewnego, a nie obietnicę wyborczą bez pokrycia. 

Złożyłem interpelację 
i czekam na gwarancje

O G Ł O S Z E N I E  W Y B O R C Z E
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A K T U A L N O Ś C I

 XNOWY GÓRNIK: Przekonamy Unię Eu-
ropejską, że nasza gospodarka powinna 
być niskoemisyjna, a nie niskowęglowa?

MACIEJ KALISKI: 
Powtarza pan hasło 
wicepremiera Wal-
demara Pawlaka. PSL 
uważa, że węgiel będzie 
podstawowym paliwem 
dla naszych elektrowni 
przez dziesięciolecia. 
Dlatego musimy wal-
czyć w Unii Europejskiej o to, aby węgiel 
był traktowany tak jak inne paliwa. Nasza 
energetyka nie przestawi się nagle z węgla 
na gaz, biomasę, energię wiatrową albo 
energię atomową. Z węgla mamy około 
 proc. energii. Dlatego nie ma wyjścia – 
musimy walczyć o węgiel. Obrona naszego 
górnictwa to obrona miejsc pracy, nie tylko 
w spółkach górniczych, ale także w prze-
myśle okołogórniczym, handlu i usługach. 

 X Unia chciałaby, żebyśmy jak najszyb-
ciej przestawili się na wiatraki, elektrow-
nie gazowe, energię słoneczną. 

– Zakładając, że mamy nieograniczoną 
ilość pieniędzy, i tak jest to niemożliwe 
z punktu widzenia technicznego. Nie da 
się w krótkim czasie wybudować tylu elek-
trowni, żeby zastąpiły elektrownie węglowe. 
Nie mamy także odpowiedniej ilości gazu, 
żeby budować elektrownie gazowe. Nie 
mamy warunków, aby stawiać na energię 
słoneczną albo energię wodną. Wiatraki 
nie rozwiążą problemów energetycznych, 
bo kiedy nie wieje wiatr, do wytwarzania 
energii trzeba używać np. bloków gazo-
wych. Elektrownie atomowe to natomiast 
odległa przyszłość. 

 X Skoro węgiel jest tak oczywistym źró-
dłem energii, czemu dla naszych polity-
ków nie jest to oczywiste?

– Węgiel będzie gwarantował nasze 
bezpieczeństwo energetyczne. Potrzebu-
jemy jednak fachowców, którzy w poli-
tycznej debacie będą przedstawiać rze-
czowe argumenty. Musimy mieć ich także 
w parlamencie.

 XW tegorocznych wyborach kandydu-
je spora grupa osób związanych z gór-
nictwem. Pana zdaniem branża górnicza 
zmobilizuje się i wybierze swoich przed-
stawicieli do parlamentu? 

– Jestem za tym, aby górnictwo mia-
ło jak najwięcej przedstawicieli w Sejmie. 
Przed nami wiele problemów do rozstrzy-
gnięcia zarówno na poziomie krajowym, 
jak i unijnym, potrzebujemy więc fachow-
ców, którzy będą wiedzieli, o czym mówią 
w dyskusji o górnictwie i energetyce. Do tej 
pory zbyt często były lansowane koncep-
cje polityczne, które nie miały większego 
związku z realiami środowiska górniczego, 

energetyki czy z szeroko rozumianym sek-
torem górniczo-energetycznym. Bardzo 
popieram każdą inicjatywę, dzięki któ-
rej przedstawiciele górnictwa znajdą się 
w parlamencie. 

 X Przez lata działalność górniczą uwa-
żano za nieprzyzwoitą z punktu widze-
nia ekologii, a nawet ekonomii. Można 
zmienić ten wizerunek?

– Ten wizerunek już się zmienił. Gór-
nictwo osiąga dobre wyniki. Branża będzie 
się rozwijać. Musimy ostatecznie przełamać 
fałszywy stereotyp, głoszący, że górnictwo 
niszczy przyrodę. Nowe technologie spa-
lania węgla, technologie produkcji paliwa 
z węgla oraz jego wykorzystanie w przemy-
śle chemicznym czynią z górnictwa gałąź 
gospodarki przyjazną przyrodzie. Dlatego 
powinniśmy stawiać na gospodarkę nisko-
emisyjną, a nie niskowęglową.

Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Bardzo popieram każdą inicjatywę, dzięki której przedstawiciele górnictwa znajdą się 
w parlamencie. Musimy rozwiązać wiele problemów branży górniczej, dlatego potrzebujemy 

w parlamencie fachowców, którzy będą wiedzieć, o czym decydujemy – MÓWI MACIEJ 
KALISKI, WICEMINISTER GOSPODARKI ODPOWIEDZIALNY ZA GÓRNICTWO I ENERGETYKĘ 

Górnicy, popierajcie swoich 
kandydatów

JEDNO UJĘCIE

Ratownicy Borynii zdobyli puchar prezesa CSRG
Centralne Zawody Drużyn Ratowniczych:  zwyciężyli ratownicy z KWK Borynia w składzie: Adam Szkołda, kierownik kopalnianej stacji ratowniczej, Mirosław Dłucik, mechanik 
sprzętu, Przemysław Sinacki, zastępowy, Paweł Zwoleń, Mirosław Ślazyk, Sebastian Krawczyk oraz Marcin Kaczorek
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Festyn dla emerytów i rencistów ZZG JSW 
SA Zofiówka, który odbył się 10 września 
w Olzie, był wspaniałą okazją do odpoczyn-
ku na świeżym powietrzu. Imprezę rozpo-
czął występ Orkiestry Dętej KWK Zofiówka 
oraz kilku innych grup muzycznych, które 
umilały biesiadę przy piwie i golonce. Trady-
cyjnie najbardziej emocjonującym elemen-
tem imprezy była loteria fantowa, w czasie 
której rozlosowano wiele cennych nagród. 
W imprezie wzięło udział 1450 osób. Pogo-
da na szczęście dopisała i wszyscy uczestni-
cy wyjechali do domów zadowoleni. 

Równolegle z festynem na terenie akwe-
nu Olza II odbywały się zawody wędkarskie 
o Puchar Posła na Sejm RP Tadeusza Moto-
widły. W turnieju wzięło udział  zawodni-
ków, w tym  kobiety. Rywalizacja odbywała 

się w kategoriach: kadeci, juniorzy, kobiety 
oraz seniorzy. W kategorii kadetów zwycię-
żył Konrad Rzepka, w kategorii juniorów – 
Radosław Regmunt. Wśród kobiet najlepsza 
okazała się Beata Łukaszek. Triumfatorem 
w kategorii seniorów został natomiast Józef 
Olszewski, drugi był Robert Krajewski, zaś 
trzecie miejsce zajął Krystian Fałkowski. 
Po zakończeniu zawodów laureaci odebrali 
z rąk posła Tadeusza Motowidły puchary. 
Dyplomy wręczył im prezes koła wędkar-
skiego Tadeusz Jaskuła. 

– Każdy taki festyn to wspaniała okazja 
do tego, by się lepiej poznać i zacieśnić dobre 
relacje, w końcu na co dzień nie zawsze są 
do tego najlepsze warunki. Cieszymy się, że 
mogliśmy się znów spotkać – powiedział 
Bogusław Orzoł, przewodniczący KEiR 
w KWK Zofiówka.

Festyn dla emerytów i rencistów ZZG JSW SA Zofiówka

Zabawa dla półtora tysiąca osób

Tadeusz Motowidło od lat organizuje w Olzie spotkania dla emerytów Odrobina szczęścia i nowy panasonic zastąpi stary telewizor

Dzieci losowały nagrody dla emerytów
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Związkowa Europa 
manifestuje we Wrocławiu

STADION OLIMPIJSKI
W sobotnie popołudnie  września na 

kempingu Stadionu Olimpijskiego we Wro-
cławiu zebrały się dziesiątki tysięcy związ-
kowców z całej Europy. Przy ogłuszających 
rytmach muzyki rockowej, bębnów, pisz-
czałek i  petard ustawiał się potrójny rząd 
związkowców z central krajowych z całej 
Polski. Wszystko odbywało się w atmos-
ferze ludowego pikniku. Ci ludzie przybyli 
tutaj na wezwanie Europejskiej Konfederacji 
Związków Zawodowych (ETUC), aby wyra-
zić swoje stanowisko wobec gospodarczych 
i politycznych procesów, jakie zachodzą 
obecnie w Europie. Miejsce i czas tej de-
monstracji nie były przypadkowe – rów-
nolegle we Wrocławiu toczyły się wówczas 
dwudniowe obrady ministrów finansów 
i gospodarki UE. 

POSTULATY

Postulaty związkowców streszczają 
w pewnym sensie słowa Jan Guza, przewod-
niczącego OPZZ: „Zabieramy głos w obronie 
świata pracy. To dziś i jutro we wrocławskiej 
Hali Stulecia obradują ministrowie finansów 
UE. Minister Rostowski proponuje nam emi-
grację, co jest potwierdzeniem pilnowania 
tylko własnego interesu. Rządy nadużywają 
obecnie swoich uprawnień. Mówimy TAK 
dla zdobyczy cywilizacyjnych, ale bronimy 
dialogu społecznego i domagamy się po-
mocy dla rodzin zagrożonych kryzysem. 
Mówimy NIE dla świata dwubiegunowego. 
Mówimy TAK dla Europy, dla solidarności 
i praw pracowniczych, dla rozwoju gospo-
darczego i praw emerytalnych, praw zabez-
pieczających naszą przyszłość oraz praw do 
sprawiedliwych podatków od transakcji fi-
nansowych. NIE dla polityki równania w dół. 
Żądamy, aby rządy nie zajmowały się tylko 
sobą. Nie pozwolimy dalej zaciskać pasa”. 

Ten sam wątek podjął Piotr Duda, prze-
wodniczący NSZZ „Solidarność”. Jak mówił, 
związkowcy są zwolennikami dialogu spo-
łecznego, ich propozycje pozostają jednak 
bez żadnego oddźwięku. I kontynuował: 
„Chcemy dialogu, a nie arogancji władzy. 
Obradujący tu ministrowie finansów UE to 
krwiopijcy, którzy doprowadzili do obecne-
go kryzysu, a teraz usiłują naprawić to, co 
przedtem zepsuli. Uważają się za zbawców 
Europy i świata. Ale walka z kryzysem nie 
może być walką z człowiekiem. Nie tędy 
droga”. 

Na placu przed Hotelem Olimpia, gdzie 
gromadzili się związkowcy, rozdawane były 
ulotki i deklaracje poszczególnych organiza-
cji. Związkowcy protestują przeciw polityce 
ustawicznych cięć socjalnych i obniżania 
wynagrodzeń, a także przeciwko brakowi 
bezpieczeństwa socjalnego i bezrobociu, 
szczególnie wśród młodzieży. Obok tych 
klasycznych związkowych postulatów orga-
nizacje związkowe dostrzegają dla siebie tak-
że nowe zadania, które wynikają z kryzysu, 
jaki obejmuje Europę i cały świat. Uważają, 
że należy wdrożyć mechanizmy ogranicza-
jące spekulacje i wspierające europejski plan 
odbudowy gospodarczej. Żądają również 

wprowadzenia podatku od transakcji finan-
sowych i wykorzystania budżetu na rzecz 
wzrostu inwestycji. 

RYNEK

Po blisko dwóch godzinach marszu ma-
nifestanci dotarli pod Ratusz i zajęli cały plac 
wrocławskiego rynku naprzeciw trybuny 
ustawionej na rogu Placu Solnego. Po chwili 
przerwy głos zabrała Bernadette Ségol, se-
kretarz generalny ETUC. Ku zaskoczeniu 
wszystkich mówiła po polsku. „Dziękuję za 
tak liczne przybycie do Wrocławia związ-
kowców z całej UE. Chcemy, aby nasze rządy 
i ministrowie finansów nas usłyszeli” – po-
wiedziała. Zapewniła także, że w obronie 
praw pracowniczych związki zawodowe na 
pewno nie opuszczą rąk. 

Przewodniczący NSZZ „Solidarność” 
Piotr Duda stwierdził, że polski rząd uczy-
nił tylko jedną dobrą rzecz – zjednoczył 
ruch związkowy w Polsce. Nawiązując do 
prowadzonych we Wrocławiu obrad mini-
strów finansów, powiedział: „Chcieliśmy im 
przekazać naszą petycję, ale ci krwiopijcy 
pouciekali przed nami jak szczury z pokładu. 
Tak wygląda dialog z nimi. Tym krwiopij-
com, którzy doprowadzili do kryzysu, a te-
raz chcą nami rządzić i mówić, co jest dla 
nas lepsze, nie możemy pozwolić na to, aby 
walka z kryzysem była pretekstem do walki 
z pracownikami. Nie możemy dopuścić do 
tego, aby ci krwiopijcy patrzyli do cudzych 
kieszeni, czyli do kieszeni pracownika i naj-
uboższego. Chcemy walki z kryzysem, ale 
poprzez rozwój i tworzenie miejsc pracy. 
Chcemy pracowniczej Europy dla wszystkich 
obywateli. Pracownicza Europo, obudź się!”.

Trzecim mówcą był przewodniczący 
OPZZ Jan Guz, który stwierdził, że związ-
kowcy mają już dość ograniczania swoich 
praw, a świat pracy nie może być niewol-
nikiem w rękach polityków. „Nie damy się 
oszukiwać i zniszczyć. Chcemy nowego eu-
ropejskiego ładu społecznego z określoną 
minimalną płacą, zapewniającą utrzymanie 
i zabezpieczenie emerytalne. Domagamy się 
Europy socjalnej. Chcemy, aby europejskie 
rządy dbały przede wszystkim o zwykłego 
człowieka” – powiedział. Na koniec podzię-
kował Europejskiej Konfederacji Związków 
Zawodowych za wspólną manifestację, do-
dając: „Tylko w ten sposób możemy osiągnąć 
nasze cele lepszej pracy i płacy”. 

WSPÓLNA DROGA

Według zgodnej oceny liderów związko-
wych była to pierwsza i jak dotąd największa 
tego typu związkowa demonstracja w Polsce. 
Zgromadziła ona ok. + tysięcy uczest-
ników. Wobec stale przybywających nowych 
organizacji związkowych czoło pochodu 
musiało wyruszyć pół godziny wcześniej, 
gdyż na placu przed Stadionem Olimpij-
skim manifestanci już się nie mieścili. Po raz 
pierwszy także zazwyczaj skłócone polskie 
związki zawodowe zgodnie głosiły te same 
postulaty, które poparli związkowcy z całej 
Europy. 

ADAM MAKSYMOWICZ

ZWIĄZKI OPANOWAŁY WROCŁAW

Trwające kilka miesięcy przygotowania do wrocławskiej 
manifestacji związków zawodowych Europy były owiane mgłą 

tajemnicy. Nie dlatego, że związkowcy mieli coś do ukrycia. 
Po prostu największe krajowe media milczały na ten temat 
jak zaklęte. O manifestacji przypomniała dopiero zwołana 

w przeddzień całego wydarzenia konferencja prasowa liderów 
związkowych, w której wzięli udział Bernadette Ségol, 

sekretarz generalny Europejskiej Konfederacji Związków 
Zawodowych (ETUC), oraz Ignacio Fernández Toxo, 

prezydent tejże organizacji.

Ci ludzie przybyli tutaj na wezwanie Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (ETUC)

Wszystko odbywało się w atmosferze ludowego pikniku

Wśród manifestatnów byli górnicy z  KWK Chwałowice
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Ci ludzie przybyli tutaj na wezwanie Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (ETUC)

Wszystko odbywało się w atmosferze ludowego pikniku

Wśród manifestatnów byli górnicy z  KWK Chwałowice Górnicy z Federacji Związków Zawodowych Górników JSW SA stanowili liczną grupę, która manifestowała pod sztandarami FZZG JSW SA i OPZZ

Górnicy zrzeszeni w Federacji Związków Zawodowych Górników JSW SA: zabieramy głos w obronie 
świata pracy

Walka z kryzysem nie może być walką z człowiekiem. Nie tędy droga.  Świat pracy nie może być 
niewolnikiem w rękach polityków
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 XNOWY GÓRNIK: Można w górnictwie 
powiązać wynagrodzenia z wydajnością 
pracy?

JERZY BORECKI: 
Nie ma lepszego me-
chanizmu niż wyna-
gradzanie powiąza-
ne z  efektami pracy. 
Chciałbym podkre-
ślić słowo „efekty”, bo 
w górnictwie wielu prac 
nie da się przeliczyć na 
zwykłą wydajność. Dla pana wydajność 
i  efektywność to to samo. Popełnia pan 
jednak błąd, mieszając te pojęcia. Dla nas 
efektem jest wydobycie, wpływy ze sprze-
daży i koszty, jakie ponosimy, aby ten efekt 
osiągnąć. Mamy wpływ zarówno na wydo-
bycie, jak i na koszty. Praktycznie nie mamy 
natomiast żadnego wpływu na cenę, za jaką 
sprzedajemy węgiel. Musimy tak organizo-
wać pracę, aby wydobyć jak najwięcej węgla 
możliwie najniższym kosztem. Im taniej 
wydobywamy, tym więcej pieniędzy zostaje 
do podziału. Najłatwiej jest osiągnąć ten cel 
wtedy, gdy wszyscy pracują możliwie najbar-
dziej efektywnie. A wszyscy będą najbardziej 
efektywnie pracować wtedy, gdy będą za 
tę efektywność wynagradzani. Żeby mieć 
efekty, trzeba dać pracownikom zarobić.

 XW połowie roku zarząd zaproponował 
zmianę systemu wynagradzania. Płaca 
miała być uzależniona od realizacji pla-
nu. Pomysł został odrzucony przez związki 
zawodowe. Został odrzucony, bo był zły?

– Założenia były dobre, trzeba było 
tylko dopracować szczegóły. Jednak mo-
ment był niesprzyjający – JSW SA przy-
gotowywała się do wejścia na giełdę, a gór-
nicy obawiali się giełdy, bo część liderów 
związkowych twierdziła, że giełda oznacza 
katastrofę dla załogi. Propozycja zmiany 
systemu wynagradzania została odrzuco-
na, bo zadziałał fatalny schemat myślowy: 
mamy wejść na giełdę, chcą nam odebrać 
część zarobków i chcą nas wykorzystać. 
Schemat fałszywy, ale w tym zamieszaniu 
ludzie nie kierowali się racjonalnym myśle-
niem. Propozycja z wiosny  roku doty-
cząca zmiany systemu wynagradzania miała 
powiązać zarobki z efektami pracy. Składała 
się z dwóch części: gwarancji pewnego po-
ziomu wynagrodzeń oraz gwarancji wzro-
stu zarobków w zależności od osiągniętych 
efektów. Zarobki znacząco wzrastały już 
w momencie wykonania planu. Uważam, że 
założenia były bardzo uczciwe. Natomiast 
autorom tego systemu nie udało się udo-
wodnić górnikom, że ich dotychczasowe 
zarobki będą gwarantowane.

 XWtedy trwały negocjacje płacowe. Gór-
nicy liczyli, że związki wywalczą 10 proc. 
podwyżki. Nadzieje na stałą podwyż-
kę były atrakcyjniejsze niż oferta w no-
wym systemie. Wzrost płac miał objąć 
wszystkich.

– Ostatecznie stanęło na  proc. pod-
wyżki. Gdyby obowiązywał nowy system wy-
nagradzania, górnicy Pniówka w pierwszym 

półroczu  roku zarobiliby więcej, niż 
zarobili po podwyżce.

 X Skąd to wiadomo?
– Zrobiliśmy wyliczenia. System propo-

nowany na wiosnę okazał się dla górników 
korzystniejszy.

 X Pana zdaniem zmiana systemu wyna-
gradzania jest nieunikniona?

– Tak. Muszą nastąpić zmiany, które po-
zwolą górnikom korzystać z efektów pracy.

 X Należy premiować wydajność?
– Jeszcze raz chciałbym podkreślić, że 

wydajność jest jednym z elementów efek-
tywności. Nie można każdej pracy przeliczyć 
na ilość wydobytych ton. Najsprawiedliwszy 
i najkorzystniejszy jest system premiujący 
efekt. Dla niektórych stanowisk rzeczywiście 
będzie to wydobycie, ale dla innych będzie 
to ostateczny efekt osiągnięty przez firmę. 
Jest wielka grupa pracowników, którzy bez-
pośrednio nie wydobywają węgla, jednak bez 
ich pracy wydobycie nie byłoby możliwe. 
Oni też muszą mieć swoją część udziału 
w podziale efektów firmy.

Nowy system powinien być motywują-
cy. Pracownicy powinni wiedzieć, że dobry 
wynik firmy oznacza dobrą płacę. Taki sys-
tem nie może być uznaniowy. Premiowanie 
efektywności nie może być uzależnione od 
przełożonych. 

 XUważa pan, że przełożeni mogą być 
nieobiektywni?

– Teraz mamy taki system premiowania, 
w którym przełożony może dać pracowniko-
wi większą lub mniejszą premię. Ten system 
nie jest obiektywny. Poza tym ci, którzy mają 
prawo dzielić premie, zbyt często nie korzy-
stają z tego prawa. Najbezpieczniej jest dać 
każdemu po równo. Nowy system powinien 
natomiast działać automatycznie. 

 X Panu taki automatyczny system po-
mógłby kierować kopalnią?

– Tak. Kiedy są jasne reguły i motywa-
cja, pracownicy sami potrafią się zorgani-
zować i uzyskać najlepsze efekty. 

 X Jak przekonać ludzi do nowego 
systemu?

– Reguły muszą być jasne. Pracowni-
cy powinni wiedzieć, że po wprowadzeniu 
nowego systemu nie stracą na zarobkach, 
należy im dać taką gwarancję. Myślę, że 
trzeba powiedzieć pracownikom: „Dobrze 
pracujecie i za tę pracę macie zagwaranto-
waną dobrą płacę. Jeżeli będziecie pracować 
lepiej, zarobicie jeszcze więcej”. 

 XMożna także dodać, że stary system 
płac doprowadzi do likwidacji miejsc 
pracy i spowoduje, że �rmy zewnętrzne 
zaczną wykonywać w kopalniach coraz 
więcej prac. Tradycyjny stan górniczy zo-
stanie bardzo okrojony. 

– Straszenie nie jest najlepszą metodą 
przekonywania. Oczywiście, w skrajnym 
przypadku można sobie wyobrazić taki 

scenariusz. Na razie nie musimy jednak 
konkurować na rynku. Zostaniemy do tego 
zmuszeni, kiedy będzie słabszy wzrost go-
spodarczy albo kryzys. Jeżeli nie będziemy 
efektywni, wtedy pracownicy będą mniej 
zarabiać, bo będziemy słabszą firmą. 

 X Związki co rok wywalczą jakąś podwyż-
kę. Nawet wtedy, gdy JSW SA będzie słab-
szą �rmą.

– Pole manewru skończy się, kiedy kosz-
ty przewyższą wpływy. Dlatego uważam, że 

wcześniej czy później system płac premiu-
jący efektywność wejdzie w życie. To jest 
tak oczywiste, że trudno sobie wyobrazić, 
aby się tego nie dało wprowadzić w JSW 
SA. Cały świat tak funkcjonuje. Nie ma co 
szukać argumentów na „nie”. Trzeba zbu-
dować system wynagradzania, który da 
załodze poczucie bezpieczeństwa i szansę 
na lepsze zarobki. Dzięki temu będziemy 
efektywniejszą firmą.

Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI 

Górnicy z Pniówka mogli znacznie więcej zarobić, gdyby zamiast podwyżek płac 
obowiązywał nowy system wynagradzania zaproponowany na wiosnę. Nie ma co 

szukać argumentów na „nie”. Trzeba zbudować i wdrożyć system wynagradzania, który 
zagwarantuje, że załoga nie zarobi mniej i będzie mieć szansę na lepsze zarobki. Dzięki 

temu będziemy efektywniejszą firmą – mówi JERZY BORECKI, DYREKTOR KWK PNIÓWEK 

Można lepiej zarabiać

PAWEŁ ŁUBOWSKI, 
 LAT PRACY W GÓR-
NICTWIE: Nie zastana-
wiałem się nad nowym 
systemem płac. Jestem 
zwykłym pracowni-
kiem. Jak każdy, chcę le-
piej zarabiać, ale wątpię, 
aby nowy system to mógł zagwarantować. 
Obawiam się zmian bez gwarancji, że będą 
one korzystne. Nie wiem, na czym miałyby 
polegać zmiany, nie wiem, czy na tym sko-
rzystamy i dlatego nie wybiegam w przy-
szłość. Nowe nie zawsze znaczy lepsze.

WALDEMAR KRÓL, 
 LAT PRACY POD 
ZIEMIĄ: Jak zrobią, tak 
będzie. Nie bardzo wie-
rzę, aby zarząd liczył się 
z naszym zdaniem. Nie 
wiem, co mogłoby mnie 
przekonać do nowego 
systemu. Pewnie gwa-
rancja, że nie stracimy na zarobkach byłaby 
jakimś argumentem. Obawiam się, w nowym 
systemie ludzie mogliby mniej zarabiać. Na 
razie docierają do nas jakieś hasła, ale nie 
znamy konkretów. Na przykład mówi się, 
że ścianowcy mogliby zarabiać znacznie 
więcej. A co z górnikami, którzy pracują 
między innymi w komorach? Mam skalę 
porównawczą, bo kilkanaście lat pracowa-
łem także w ścianie. Praca w komorze wcale 
nie jest lżejsza niż w ścianie.

MAREK STASZ-
KIEWICZ,  LAT PRACY 
POD ZIEMIĄ: Nie wiem, 
dlaczego obecny system 
wynagradzania miałby 
być trudny do utrzyma-
nia. Niech mi to ktoś 
uzasadni. O  nowym 
w  zasadzie niewiele 
wiem. Jakie będą różnice między nowym 
a starym systemem? Tego też nie wiem. Pra-
cuję w oddziale wydobywczym i podobno 
miałbym szansę na duży wzrost zarobków. 
A co będzie, jeżeli z przyczyn od nas nie-
zależnych wydobycie będzie mniejsze? Fe-
drujemy w trudnych warunkach. Czasem 
człowiek namęczy się, a efekt w postaci wy-
dobycia jest mizerny, bo na przykład trzeba 

przebić się przez skały. Mniej więcej pamię-
tam propozycje nowego systemu z wiosny 
tego roku. Były mało czytelne. Nie rozumia-
łem, czemu miałyby służyć zmiany. 

DANIEL BALCERAK, 
 LAT PRACY POD ZIE-
MIĄ: Ten system jest zły, 
bo jak się nie robi w dni 
wolne, to się nie zaro-
bi. O nowym niewiele 
wiem. Nie chce mi się 
wierzyć, że zarząd chce 
nowego systemu tylko 
po to, żebyśmy więcej zarabiali. Pracuję 
w oddziale GZL. Gdyby nie praca w wolne 
dni, zarabiałbym niewiele. Co mogłoby mnie 
przekonać do nowego systemu wynagradza-
nia? Powinny być gwarancje, że zarobek nie 
może spaść poniżej przyzwoitego poziomu. 
Poza tym musi być jakiś system rewaloryza-
cji tego poziomu gwarantowanego. Jeżeli ma 
być tak, że chcą nas wynagradzać za efekty, 
to muszą sobie zdawać sprawę z tego, że są 
prace, które wykonuje się długo. Efektów 
nie widać, ale trzeba je zrobić, żeby mogło 
ruszyć wydobycie. I co, za takie prace ma być 
symboliczne wynagrodzenie? Ja nie bardzo 
widzę jakiekolwiek zmiany.

GRZEGORZ KREN-
TUSZ,  LAT PRACY 
POD ZIEMIĄ: Z  do-
świadczenia wiem, 
że im gorsza sytuacja 
w  firmie, im gorzej 
z  wydobyciem, tym 
większe szanse na lep-
sze zarobki. Jak wszyst-
ko dobrze idzie, pracownikami nikt się nie 
przejmuje. Nie wiem, czy ci, którzy wy-
myślają nowe systemy, zdają sobie spra-
wę na przykład z tego, że czasem jedną 
sekcję przez dwa dni się rabuje. W GZL, 
w systemie na wydajność, nikt nie będzie 
chciał się takiej roboty tknąć. Gdyby usta-
lić gwarantowaną płacę (np. , tys.) i dać 
możliwość dodatkowych zarobków, to 
wtedy nowy system może byłby opłacal-
ny dla nas. Mówię „może”, bo warunki są 
coraz gorsze. Schodzimy coraz głębiej pod 
ziemię. Będzie coraz gorzej. Czy w takiej 
sytuacji ktoś może opracować dobry system 
wynagradzania?

Czy na tym stracimy?
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W hołdzie tym, którzy zginęli
Minęły dwa lata od tragedii w kopalni Wu-
jek-Śląsk. Była to jedna z największych tra-
gedii w polskim górnictwie, jaka miała miej-
sce w ostatnich latach. W wyniku wybuchu 
i zapalenia metanu zginęło wówczas 20 
górników, a 37 zostało rannych. Ku czci tych, 
którzy ponieśli śmierć, odsłonięto pomnik 
będący wyrazem pamięci oraz górniczej 
solidarności. 

 września przed wejściem do kopal-
ni odsłonięto monument o prostej i wy-
razistej formie, który składa się z dwóch 

granitowych obelisków o blisko trzymetro-
wej wysokości. Pusta przestrzeń pomiędzy 
granitami tworzy postać górnika. Odsłonię-
cia pomnika dokonali górnicy, którzy ocaleli 
z katastrofy, oraz członkowie rodzin tych, 
którzy zginęli. W uroczystościach wzięło 
udział kilkaset osób. Kwiaty złożyli m.in. wi-
cepremier Waldemar Pawlak, wiceminister 
gospodarki Maciej Kaliski, wojewoda śląski 
Zygmunt Łukaszczyk, a także przedstawi-
ciele Katowickiego Holdingu Węglowego 
oraz władz miasta.

 �

W dniach 27–29 września w krakowskim 
Hotelu Novotel odbyło się XVII Spotkanie 
Szefów Urzędów Górniczych. Polska już po 
raz trzeci była gospodarzem tego ważnego 
wydarzenia (wcześniej gościliśmy przed-
stawicieli nadzoru górniczego w 1996 r. 
w Katowicach oraz w 2004 r. we Wrocławiu), 
na które zjechali reprezentanci 16 państw 
europejskich, głównie z krajów Unii Euro-
pejskiej, ale także z państw współdziałają-
cych na tym polu z Unią (w tym roku byli 
to m.in. przedstawiciele z Bośni i Herce-
gowiny, Serbii oraz Turcji). Tematem tego-
rocznego spotkania były przepisy prawne 
i doświadczenie w zakresie rekultywacji 
terenów pogórniczych. Ostatniego dnia 
obrad uczestnicy podpisali memorandum, 
po czym goście mieli okazję zwiedzić m.in. 
kopalnię soli w Wieliczce.

Spotkania szefów urzędów górniczych 
mają charakter cykliczny – odbywają się 
raz do roku na zaproszenie nadzoru gór-
niczego danego państwa europejskiego i są 
elementem współpracy sektorowej w za-
kresie górnictwa krajów Unii oraz krajów 
współdziałających na tej płaszczyźnie ze 
wspólnotą europejską. Jak mówi Jolanta 
Talarczyk, rzecznik prasowy Wyższego 
Urzędu Górniczego, mają one na celu 
przede wszystkim wymianę doświadczeń 
w zakresie funkcjonowania nadzoru gór-
niczego oraz przemysłu wydobywczego 
w poszczególnych krajach Europy. – Mamy 

spore doświadczenia w rekultywacji te-
renów pogórniczych, dlatego tegoroczne 
obrady były dla nas, po pierwsze, oka-
zją, by się swoimi doświadczeniami po-
chwalić. Zwykle się mówi, że górnictwo 
jedynie szkodzi, bo stanowi ingerencję 
w  środowisko naturalne. Sztuką jest 
wszak oddać tereny po przemysłowym 

czy górniczym wykorzystaniu w lepszym 
stanie, niż się je obejmowało – mówi Jo-
lanta Talarczyk, odnosząc się do tematu 
tegorocznego spotkania. – Oczywiście, 
problemem, który zawsze będzie nam 
spędzał sen z powiek, są wstrząsy gór-
nicze, które powodują różnego rodzaju 
szkody, oraz kwestia odwadniania terenów 

po zlikwidowanych kopalniach. Kopalnie 
były jednak likwidowane w wielu krajach 
europejskich, dlatego dzięki spotkaniom, 
na których możemy poznać rozwiązania, 
za pomocą których z tymi problemami 
radzą sobie inne państwa, stajemy się o ich 
doświadczenia bogatsi. 

MACIEJ RZEPECKI

XVII Spotkanie Szefów Urzędów Górniczych

W Krakowie o rekultywacji terenów pogórniczych
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Pomnik odsłonili górnicy, którzy ocaleli z katastrofy oraz członkowie rodzin tych, którzy zginęli

Kwiaty złożyli m.in. wicepremier Waldemar Pawlak, wiceminister gospodarki Maciej Kaliski, 
wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk

W wyniku wybuchu i zapalenia metanu zginęło wówczas 20 górników, a 37 zostało rannych

Tematem tegorocznego spotkania były przepisy prawne i doświadczenie w zakresie rekultywacji terenów pogórniczych 
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No i byliśmy świadkami kolejnej piłkar-
skiej kompromitacji polskich drużyn klu-
bowych. Podkreślam – drużyn klubowych, 
nie polskich futbolistów. W Wiśle Kraków 
i Legii Warszawa gra przecież zdecydowanie 
więcej obcokrajowców niż Polaków. Szcze-
gólnie w Wiśle, gdzie ściągnięto „kopaczy” 
(a nie futbolistów) z kilku krajów. Zawod-
nicy ci kopią piłkę wyjątkowo mizernie, ale 
nie zmienia to faktu, że Bogusław Cupiał, 
właściciel klubu, płaci im całkiem nieźle. Po-
wtórzę to po raz kolejny – ci piłkarze tylko 
dla wynagrodzenia zgodzili się przyjechać 
pod Wawel, bowiem u siebie zarabiali kil-
kakrotnie mniej niż w Krakowie. No i grają 
sobie na pół gwizdka, chcąc doczekać za-
kończenia kontraktu. W ich grze nie widać 
krzty zaangażowania czy ambicji. Nie zależy 
im na wynikach, wygranych czy awansie 
do kolejnej fazy europejskich rozgrywek. 
Tak oceniam zagranicznych zawodników 
krakowskiej Wisły, którzy ponadto blokują 
młodym, zdolnym polskim piłkarzom miej-
sce w pierwszym składzie. A takich, moim 
zdaniem, w Krakowie nie brakuje.

Krakowska drużyna zafundowała 
nam żałosny spektakl 
w  meczu przeciwko 
duńskiemu zespołowi 
Odense BK. Trudno to 

spotkanie nazwać inaczej 
niż blamażem Wisły. Porażka : 

na własnym boisku i przed własnymi 
kibicami stawia Wisłę w  roli autsajdera 
w swojej grupie Ligi Europejskiej. A miało 
być wyśmienicie, jak zapowiadał holenderski 
trener krakowskiej drużyny. Przekonywał, 
że uczy zawodników grać po holendersku. 
W porządku – szkoda tylko, że jak na razie 
nie widać tego efektów. Zawodnicy Wisły 
grają bowiem po swojemu – ani to styl ho-
lenderski, ani polski, ani nawet krakowski. 
Jest to zwykła, chaotyczna i mało skuteczna 
bieganina po boisku. Może uda się czasem 
zdobyć gola, a jak się nie uda… to przecież 
nic się nie stanie – swoje wynagrodzenie 
zawodnicy i tak dostaną. Porażka z duń-
skim zespołem praktycznie przekreśla szan-
se Wisły na wyjście z grupy (awansują  
pierwsze drużyny). W końcu pozostałymi 
przeciwnikami Wisły są już zdecydowanie 
mocniejsze drużyny. FC Twente przewodzi 
holenderskiej ekstraklasie, a Fulham całkiem 
nieźle sobie radzi w lidze angielskiej.

O występie Wisły piszę z niesmakiem. 
Miałem nadzieję, że krakowska drużyna po 
porażce w eliminacjach do Ligi Mistrzów 
pokaże wreszcie przyzwoity futbol w roz-
grywkach Ligi Europejskiej. Nic z tego. For-
ma wiślaków to kolejne potwierdzenie tezy, 
że marzenia związane z polskim futbolem 
należy odłożyć na daleką przyszłość.

Także Legia Warszawa przegrała swój 
pierwszy mecz w rozgrywkach Ligi Euro-
pejskiej, ulegając na wyjeździe : drużynie 
PSV Eindhoven, która jest wysoko notowana 
na europejskim rynku piłkarskim. Wydaje 
mi się, że Legię wciąż jednak stać na wyj-
ście z grupy z drugiego miejsca. Pozostali 
przeciwnicy nie są tak silni jak holenderski 
zespół. Rapid Bukareszt jest dość dobrze 
znany polskim kibicom oraz trenerowi Legii, 
wyeliminował przecież z tych rozgrywek 
Śląsk Wrocław. Nie jest to jednak jakiś kla-
sowy zespół – w lidze rumuńskiej plasuje się 
gdzieś w środku tabeli. Kolejny przeciwnik 
to Hapoel Tel Awiw, zespół wcale nie lep-
szy od Legii. Ma więc warszawska drużyna 
realne szanse na awans. Jeżeli jednak do 

awansu nie dojdzie, będziemy mogli mówić 
o kolejnej kompromitacji.

Na szczęście są jeszcze inne dyscypliny, 
które potrafią sprawić radość sympatykom 
sportu. Chodzi mi oczywiście o siatkówkę – 
nasi siatkarze wywalczyli bowiem brązowy 
medal w mistrzostwach Europy. Przed wy-
jazdem na ten turniej mocno krytykowano 
zarówno naszą reprezentację, jak i trene-
ra. Nie ukrywajmy, były ku temu powody. 
Na rozgrywanym niedawno w katowickim 
Spodku Memoriale Huberta Wagnera nasi 
siatkarze wypadli przecież naprawdę kiep-
sko, przegrywając nawet z zespołem Czech. 
Trener zapewniał jednak, że nie jest źle, że 
to turniej towarzyski, a jego mało interesu-
ją spotkania towarzyskie. Dla niego takie 
mecze są treningiem, rozgrzewką przed 
ważniejszymi zawodami. 

Mistrzowski turniej Polacy (mistrzo-
wie Europy sprzed dwóch lat) rozpoczęli 
od zwycięstwa : z Niemcami. Potem była 
jednak porażka z Bułgarami :. Zawodnicy 
razem z trenerem zaczęli więc kombinować, 
jak rozegrać ostatni mecz ze Słowacją, by 
po wyjściu z grupy trafić na teoretycznie 
słabszych przeciwników. Polacy postano-
wili umiejętnie wykorzystać regulamin 
mistrzostw – woleli przegrać spotkanie 
ze Słowakami (i przegrali) i wyjść z gru-
py z trzeciego miejsca. Chodziło głównie 
o to, by w ewentualnym meczu o wejście do 
półfinałów nie trafić na Rosjan. Kalkulacja 
okazała się udana, chociaż niektórzy komen-
tatorzy uznali, że było to niezbyt sportowe 
zachowanie. Potem było już lepiej – naj-
pierw pokonaliśmy Czechów, a następnie 
Słowaków. W półfinale po słabej grze Polacy 
ulegli jednak Włochom. Pozostała nam więc 
walka o brązowy medal z Rosjanami. Nasz 
zespół zagrał dobrze, pokonując Rosjan, 
którzy przed turniejem uważani byli za zde-
cydowanego faworyta rozgrywek. Rosjanie 
mieli być mistrzami Europy, ale ostatecznie 
nie zdobyli żadnego medalu. Tylko gratulo-
wać zawodnikom i trenerowi. Teraz przed 
Polakami kolejne ważne mecze, mam na 
myśli kwalifikacje olimpijskie. Dobrze by 
było, gdyby nasz zespół zagrał w olimpijskim 
turnieju. Na szczęście mamy młodą drużynę, 
która z miesiąca na miesiąc powinna robić 
dalsze postępy. 

Czy nasze panie pójdą śladami męż-
czyzn? Pytam, bo w Serbii i we Włoszech 
rozpoczął się właśnie turniej o mistrzo-
stwo Europy kobiet. Przypomnijmy, że 
dwa lata temu (mistrzostwa odbywały się 
w Polsce) nasza reprezentacja wywalczyła 
brązowy medal. Nasze siatkarki rozpoczęły 
turniej od zwycięstwa nad Izraelem :. 
Mecz z Czeszkami był znacznie trudniej-
szy – szczególnie zacięta walka toczyła się 
w drugim secie (:). Ostatecznie Polki 
wygrały jednak : i mają już zapewniony 
awans do drugiej fazy mistrzostw. Jeżeli 
wygrają ostatni mecz w grupie (a powinny), 
awansują do ćwierćfinałów z pierwszego 
miejsca. Patrząc na grę naszego zespołu 
w dwóch dotychczasowych spotkaniach, 
można mieć nadzieję, że Polki sprawią nam 
kolejną miłą niespodziankę. 

A zatem we wrześniu w roli głównej 
wystąpili siatkarze i siatkarki. Można śmiało 
powiedzieć, że na nasze reprezentacje akurat 
w tej dyscyplinie naprawdę można liczyć. 
To pocieszające, bo na innych odcinkach 
sportowych zmagań reprezentantom Polski 
niestety się nie wiedzie. No cóż, nie ocze-
kujmy za dużo szczęścia naraz.

HENRYK MARZEC

Piotr pochodził ze szczęśliwej, kochającej rodziny. Rodzice byli razem od czasów liceum 
i właściwie nigdy nawet nie przyszło im do głowy, że mogłoby być inaczej. Wakacje spędzali 
zawsze w tym samym terminie i tych samych miejscach, a każde święta były rodzinną sie-
lanką żywcem wziętą z amerykańskiego filmu. Zupełnie inaczej było z Alicją, żoną Piotra, 
której rodzice-artyści przez całe życie byli targani najróżniejszymi namiętnościami. Nigdy 
nie dorobili się własnego domu, nie posyłali także córki na prywatne korepetycje, za to 
ciągali ją po wszystkich ważniejszych wernisażach, jakie odbywały się w mieście.

Ala i Piotr poznali się na studiach i choć nie była to jakaś wielka miłość, pobrali się 
pod naciskami rodziny Piotra zaraz po tym, jak ona zaszła w ciążę. Zamieszkali niedaleko 
osiedla rodziców Piotra, co wiązało się niestety z codziennymi wizytami teściów. Alicja 
od zawsze była przyzwyczajona do swobody – sprzątała, kiedy miała na to ochotę, i spa-
ła, kiedy chciało jej się spać. Nie lubiła być czyjąś podwładną, dlatego zawsze pracowała 
jako wolny strzelec. Kiedy pojawiło się dziecko, wizyty teściów stały się jeszcze częstsze. 
Piotr pracował, Ala siedziała w domu z maluchem, nie mając czasu na pisanie ani robienie 
zdjęć. Tym samym niedobrowolnie skazała się na całkowite uzależnienie od męża. Choć 
jej życie, niegdyś barwne i pełne ludzi, a teraz dość smutne, zaczynało ją przygnębiać, ni-
gdy nie narzekała. W głębi duszy próbowała uwierzyć, że tak trzeba. Zaciskała zęby, kiedy 
przyłapała teściową na grzebaniu w jej rzeczach, przetrzymywała także jałowe rozmowy 
z mężem i wieczory spędzane z pilotem w ręku. Z czasem zaczęła się także zaniedbywać 
– nie podcinała włosów, przestała się malować i przez cały dzień chodziła w sukienkach, 
które wyglądały jak worki na ziemniaki.

Pewnego popołudnia umówiła się z siostrą męża na zaaranżowane przez 
niego zakupy, na które nie miała najmniejszej ochoty. Nigdy na nie dotarła 
– Alicja zniknęła bez śladu. Trzy dni później policja zaczęła poszukiwania, 
które jednak nie przyniosły rezultatów. Kobiety nie było u rodziców, nie kon-
taktowała się także z żadnym spośród znajomych. Piotr nie dawał za 
wygraną – przez wiele miesięcy wspólnie z rodzicami poszukiwał 
Alicji za pomocą mediów, plakatów, informacji w sieci, a nawet 
wróżek. Żadne z tych działań nie przyniosło jednak efektów.

Choć mijały lata i wszyscy pogodzili się z tym, że Alicja 
dołączyła do grupy osób, które zaginęły w niewyjaśnionych 
okolicznościach, Piotr się nie poddawał. Regularnie kontak-
tował się z organizacjami zajmującymi się poszukiwaniami zagi-
nionych, ze szpitalami i noclegowniami dla bezdomnych. Przeszukiwał 
także Internet i portale z ogłoszeniami. Wielokrotnie trafiał na fałszywe 
ślady oraz naciągaczy, którzy chcieli wyłudzić pieniądze, jakie obiecywał za 
udzielenie mu jakichkolwiek informacji o zaginionej żonie.

Pewnego dnia Piotr dostał jednak maila od nieznanego nadawcy, który za-
wierał fragment nagrania z przemysłowej kamery umieszczonej w sklepie. Nie 
było wątpliwości – na nagraniu była jego żona, trochę starsza i inaczej ubrana, 
ale z pewnością była to ona. Piotr natychmiast postawił na nogi całą rodzinę, 
zawiadomił policję i rozpoczął poszukiwania z jeszcze większą determinacją 
niż dotychczas. Chciał wierzyć, że miała wypadek i straciła pamięć. Tym 
razem dręczyła go jednak inna myśl – a co, jeśli jego żona celowo się z nim 
nie skontaktowała? Może po prostu zostawiła go dla kogoś innego?

Piotr wziął urlop i ruszył na poszukiwania Alicji, podążając 
tropem nagrania. Nigdy za bardzo nie lubił podróżować, 
brzydził się jeździć pociągami i spać w hotelach. Najbar-
dziej jednak czuł się zagubiony, gdy znalazł się w ruchli-
wej i zatłoczonej stolicy, gdzie teraz prawdopodobnie 
mieszkała Alicja. Z pewnymi trudnościami trafił do ga-
lerii, skąd prawdopodobnie pochodziło nagranie jego żony, i skontaktował się 
z mężczyzną, od którego je dostał. Jak się okazało, facet, a właściwie wyrośnięty byczek 
ubrany w sportowe ciuchy, był chłopakiem jednej z ekspedientek. Kiedy natrafił na ogło-
szenie Piotra na Facebooku, stwierdził, że będzie to łatwy sposób na zarobienie kilku gro-
szy. Ekspedientki butiku przyznały, że znają Alicję – kobieta od kilku miesięcy była stałą 
klientką tego drogiego sklepu.

Piotr, nie mając lepszego pomysłu na znalezienie Alicji, spędził kolejne dni, czatując 
w galerii i wypatrując żony. Zdezorientowany przechadzał się między sklepami, ale nigdy 
nie odchodził zbyt daleko – nie chciał tracić z oczu miejsca, gdzie ponoć widywano jego 
żonę.

Wreszcie po pięciu dniach oczekiwań ją zobaczył. Nosiła teraz drogie, ekskluzywne 
ciuchy, ale ubrana była z nonszalancją, bo na nogach miała trampki. Z początku go nie 
poznała. Później wybuchnęła dziwną mieszanką ni to smutku, ni radości.

Piotr, choć wiedział, że może nie powinien, namówił Alicję do powrotu. Zdawał sobie 
sprawę, że żona całkiem świadomie porzuciła i jego, i ich syna, jednak to właśnie o jego 
dobru myślał przez cały czas poszukiwań. Czuł, że postępuje słusznie. Alicji zostało do 
załatwienia kilka pilnych spraw na miejscu, ale obiecała mu, że wrócą do ich dawnego 
domu razem. Piotr odetchnął z ulgą.

Tego dnia, kiedy mieli wspólnie wyjechać, czekał na nią na peronie. Ale Alicja się nie 
zjawiła. Poczuł się straszliwie oszukany, a jednocześnie rozgrzeszony z całej nienawiści, 
jaką do niej czuł. Po powrocie do domu poinformował rodziców, że kobieta z filmu była 
rzeczywiście bardzo podobna do żony, ale okazała się kimś zupełnie innym.

Kilka miesięcy później przyszły także papiery rozwodowe, które Piotr bez wahania 
podpisał. Długo zastanawiał się, co powiedzieć dziecku. Postanowił jednak, że dopóki 
nie dorośnie, postara się utrzymać w jego pamięci taki obraz Alicji, jaki sam chciałby 
zachować.
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ŚLĄSKIE OGRODY 
ZAPRASZAJĄ...

W ramach emisji „Arboreta i ogrody bo-
taniczne w Polsce” Poczta Polska wzbogaca 
nasze filatelistyczne zbiory o dwie kolejne 
karki pocztowe z nadrukowanymi znakami 
opłaty o wartości , zł. Prezentują one dwa 
największe, najbogatsze i godne odwiedzenia 
ogrody na Śląsku – Ogród Botaniczny Uni-
wersytetu Wrocławskiego oraz Arboretum 
w Lipnie koło Niemodlina. Zgromadzone 
przez nie kolekcje żywych roślin pełnią nie 
tylko funkcje naukowe i dydaktyczne, ale 
także rekreacyjno-społeczne. 

Szczególnie licznie odwiedzany jest 
oczywiście wrocławski ogród założony 
w  r., który oferuje uroki i zapachy około 
 tysięcy gatunków roślin. Znaczek ilustrują 
kwiaty wodnej byliny phoebus, zaś część ilu-
stracyjną – fotografie fragmentów ogrodu.

Godnym odwiedzenia jest także Zespół 
Przyrodniczo-Krajobrazowy Lipno w gminie 
Niemodlin, zwany także najpiękniejszym 
parkiem Opolszczyzny. Założył go w  r. 
Jan Nepomucen II Carl Praschma, właściciel 
dóbr niemodlińskich. Jego filatelistyczną 
wizytówką jest przedstawiona na znaczku 
jodła koreańska. Kartki wydrukowano w na-
kładzie po  tys. sztuk.

PAMIĘCI  
WYBITNEGO PIANISTY

W połowie września br. w obiegu znala-
zła się kartka pocztowa upamiętniająca . 
rocznicę urodzin wybitnego kompozytora 
i pianisty, współzałożyciela Kwintetu War-
szawskiego – Władysława Szpilmana (-
). Komponował on głównie muzykę 
rozrywkową i filmową. Wspomnienia tego 
wielkiego artysty przedstawia film Romana 
Polańskiego pt. „Pianista”.

Znaczek pocztowy o wartości , zł 
zdobi portretowe zdjęcie Szpilmana na 
tle pięciolinii, natomiast jej część ilustra-
cyjną wypełnia fotografia ze zbiorów ro-
dzinnych, która przedstawia pianistę przy 
fortepianie.

JUBILEUSZ 
BIESZCZADZKIEJ 
GRUPY GOPR 
Okolicznościowa kartka pocztowa upa-

miętnia także -lecie Grupy Bieszczadz-
kiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego. Na jej znaczku o wartości , 
zł zamieszczono spieszący z pomocą heli-
kopter na tle bieszczadzkiej polany. Kartkę 
ilustruje natomiast zimowa akcja ratunkowa, 
jej czworonożny uczestnik, a także odzna-
ka GOPR i telefon Bieszczadzkiej Grupy 
GOPR:   .

ZB

Nowości filatelistyczne

K 
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ZMNIEJSZA SIĘ LICZBA LUDNOŚCI POLSKI. 
NAJNOWSZE DANE GUS WSKAZUJĄ, ŻE 
MAMY UJEMNY PRZYROST NATURALNY. 
Liczba zgonów jest o  tys. większa od liczby 
urodzeń. Przyczyn tego stanu rzeczy upatru-
je się w zapowiadanym kryzysie gospodar-
czym. Wiele młodych małżeństw w obawie 
przed pogorszeniem się ich sytuacji mate-
rialnej odkłada decyzję o potomstwie. Poli-
tyka państwa również nie zachęca do plano-
wania powiększenia rodziny. Wynikem tego 
jest spadek urodzeń w I półroczu o  tys. 
w porównaniu do tego okresu sprzed roku. 

NOWYCH ETATÓW ZNACZNIE MNIEJ NIŻ ROK 
TEMU. Mimo że przedsiębiorcy wciąż tworzą 
więcej miejsc pracy, niż likwidują, od marca 
do końca czerwca przybyło tylko  tys. eta-
tów, czyli o  tys. mniej niż w pierwszym 
kwartale i o  tys. mniej niż w  r. W tym 
czasie zlikwidowano  tys. miejsc pracy – 
najwięcej w handlu, warsztatach samochodo-
wych, firmach przemysłowych i budowlanych. 
Ocenia się, że sytuacja ta jest wynikiem na-
rastania niepewności w gospodarce świato-
wej. Przed recesją przestrzega między innymi 
Międzynarodowy Fundusz Walutowy, dlatego 
pracodawcy wolą wydłużać czas pracy pra-
cowników, niż tworzyć nowe etaty.

POSZUKIWANY PRACOWNIK TO CZŁOWIEK 
UCZCIWY, LOJALNY, ODPOWIEDZIALNY 
I Z INICJATYWĄ. Według badań przeprowa-
dzonych przez Instytut Badań nad Demokracją 
i Przedsiębiorstwem Prywatnym Krajowej 
Izby Gospodarczej wraz z partnerami z Turcji, 
Włoch i Portugalii okazało się, że właśnie te 
cechy decydują o atrakcyjności pracownika. 
Pracodawcy szukają osób, które słuchają i ro-
zumieją, co się do nich mówi, potrafią jasno 
się wypowiadać, współpracują w grupie oraz 
akceptują polecenia przełożonego. W ocenie 
przedsiębiorców szkoły nie zwracają jednak 
uwagi na kształtowanie tych cech. Praco-
dawcy narzekają, że absolwenci nie potrafią 
krytycznie myśleć, nie dostrzegają potencjal-
nych szans, łatwo się poddają, za to chętnie 
się dokształcają i zdobywają nowe certyfikaty. 
Szefowie firm zwracają także uwagę na to, że 
po kilkunastu latach nauki absolwenci mają 
braki w zakresie pracy zespołowej, umiejętno-
ści rozwiązywania problemów i komunikacji. 

OSOBY CIERPIĄCE NA CUKRZYCĘ SĄ OBCIĄ-
ŻONE PODWYŻSZONYM RYZYKIEM DEMEN-
CJI. Takie wnioski przedstawili japońscy 
naukowcy z Uniwersytetu Kiusiu, którzy od 
 lat śledzili stan swoich pacjentów. Badano 
grupę ponad  osób w wieku powyżej 
 lat.W tym czasie u  osób z tej grupy 
wykryto demencję, która z większą o ok.  
proc. częstotliwością dotykała osoby cierpiące 
na cukrzycę.

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

D W U T Y G O D N I K

REDAKTOR NACZELNA: Hanna Krzyżowska
Redaguje zespół

ADRES REDAKCJI:
40-749 Katowice, ul. Bł. ks. St. Kubisty 47,
tel. 32 352 03 09; tel. 500 27 88 66
E-MAIL: gornik1@wp.pl; www.nowygornik.pl
WYDAWCA: Oficyna Wydawnicza „Górnik”,
40-749 Katowice, ul. Bł. ks. St. Kubisty 47
DRUK: Pro-Media, Opole

Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Redakcja 
nie zwraca niezamówionych materiałów, zastrzega 
sobie prawo ich redagowania i skracania.

Rozwiązanie krzyżówki brzmi: „MURCKI-STASZIC”.
Nagrodę wylosował: CZESŁAW SZUBERT Z KATOWIC.



1 - 1 5  P A Ź D Z I E R N I K  2 0 1 112 W W W . N O W Y G O R N I K . P L

A K T U A L N O Ś C I

R E K L A M A

Górnictwo węgla kamiennego ma przyszłość. Nie ochronimy 
klimatu, walcząc z węglem, ale stosując nowoczesne meto-
dy spalania tego paliwa. Wcale nie musimy spalać węgla. 
Można z niego produkować paliwo, które na przykład za-
stąpi benzynę. Zamiast zastanawiać się, jak wyeliminować 
węgiel, lepiej zastanowić się, jak z niego korzystać w sposób 
przyjazny dla środowiska. To najważniejsze wątki z dysku-
sji na międzynarodowej konferencji „Górnictwo węglowe: 
perspektywy i ograniczenia” zorganizowanej z okazji 20 
lecia działalności Związku Pracodawców Górnictwa Węgla 
Kamiennego.

W czasie konferencji,  września w Katowicach, Kry-
stian Zając przypomniał historię związku. 

– Miałem zaszczyt kierowania Związkiem Pracodawców 
Górnictwa Węgla Kamiennego od czasu jego utworzenia, 
przez prawie dziesięć lat. Dwadzieścia lat istnienia to dość 
długi okres w nowej rzeczywistości gospodarczo-politycz-
nej Polski po  roku – mówił Krystian Zając. Podkre-
ślił rolę związku w zmianach zachodzących w tym czasie 
w górnictwie. 

– Przed nami stoi wyzwanie. Chodzi o górnictwo i pro-
blemy polskiej energetyki. Wokół toczy się batalia o gospo-
darczą przyszłość Polski i ekonomiczne podstawy życia 
milionów Polaków. Unijny pakiet energetyczno-klimatyczny 
zakłada radykalne ograniczenie emisji CO. Skoro blisko  
procent produkcji energii elektrycznej w Polsce pochodzi 
ze spalania węgla, to moim zdaniem branża górnicza ma 
prawo zadać publicznie tak modne dziś pytanie: Jak żyć? 
Deklaruje, że Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej będą 
wspierać działania, które przyczynią się do wzmocnienia 
pozycji branży górniczej. Jest ona potrzebna naszej gospo-
darce i naszemu społeczeństwu – powiedział prezydent 
Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Malinowski, 
który był gościem konferencji.

Jednym z najważniejszych momentów w działalności 
Związku było przystąpienie do Europejskiego Stowarzy-
szenia Producentów Węgla Kamiennego i Brunatnego 
Euracoal. 

– Euracoal stał się dla nas miejscem, z którego możemy 
bronić i w którym możemy skutecznie budować przyszłość 
dla węgla. Poprzez Stowarzyszenie łatwiej jest nam dzisiaj 
szukać obrony dla węgla poprzez promowanie nowocze-
snych technologii jego spalania przyjaznych dla środowiska 
naturalnego – mówił Maksymilian Klank, prezydent tej 
organizacji w latach -.

ST

Związek Pracodawców Górnictwa Węgla Kamiennego ma  lat

Górnictwo węglowe: 
perspektywy i ograniczenia

Mówimy TAK gospodarce niskoemisyjnej, natomiast mówimy NIE gospodarce niskowęglowej za każdą cenę – to fragment z Deklaracji 
Katowickiej, pod którą podpisywali się uczestnicy konferencji. Na zdjęciu Zdzisław Bik, prezes Fasing SA

Forsowana polityka antywęglowa oznacza dla mieszkańców wielu państw drastyczny wzrost kosztów mediów energetycznych
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