
Temat na czasie

Roman Łój, prezes KHW SA.: – 
Albo sprężymy się i przeżyjemy, 
albo przywiązujemy się do 
dotychczasowego 
schematu 
myślenia 
i giniemy.
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Czy prezydent Żor 
przyczyni się do 
utraty kilku tysięcy 
miejsc pracy?
Waldemar Socha, prezydent Żor, 
nie zgadza się, aby JSW wydoby-
wała węgiel spod terenów należą-
cych do miasta. Szko-
da, bo miasto i jego 
mieszkańcy mogli-
by tylko skorzystać 
– mówi Czesław 
Kubaczka, dyrektor 
KWK Borynia-Zo-
fiówka-Jastrzębie.
 strona 3

Bezpieczna praca 
w zagrożonych 
rejonach

Warto odwołać się do korzeni sztu-
ki górniczej. Obecny stan techniki 
pozwala nam na skuteczne zabez-
pieczenie przed metanem. Jednak 
każdy górnik doskonale wie, że 
technika tylko wtedy zapewnia 
bezpieczeństwo, kiedy przestrzega 
się wszystkich zasad – podkreśla-
ją Cezary Będkowski, nadsztygar 
BHP, i Jacek Somerla, inżynier 
wentylacji z Ruchu Borynia KWK 
Borynia-Zofiówka-Jastrzębie.

strona 6-7

Poznań Motor 
Show 2013

Informacje motoryzacyjne.

strona 9
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Wyższy Urząd Górniczy. Konkurs fotograficzny

Górnictwo z zasadami
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b e z  f a j r a n t u

Jastrzębska Spółka węglowa koncentruje się na szu-
kaniu rozwiązań, a nie na problemach. i są tego efekty. 
w czasie, gdy większość firm ogranicza zatrudnienie, 
JSw wciąż przyjmuje nowych pracowników. Chociaż 
aż huczy na temat tego, że czekają nas konflikty spo-
łeczne, w JSw trwa dialog i z miesiąca na miesiąc jest 
coraz lepsze zrozumienie między stroną społeczną a 
zarządem spółki. 

S półka realizuje siedem strategicznych przedsię-
wzięć inwestycyjnych. Buduje nowe poziomy wy-
dobywcze i zagospodarowuje nowe złoża wysokiej 

jakości węgla koksowego zlokalizowane w sąsiedztwie 
aktualnych obszarów górniczych kopalń. Firma podnosi 
poziom techniczny kopalń i wszystkich ciągów technolo-
gicznych. Pracownicy na początku roku dostali podwyż-
kę płac. Pewnie koleżanki posłanki i koledzy posłowie 
zapytają mnie: Cóż takiego się stało, że bodajże trzeci 
raz w tym roku omawiam w parlamencie sytuację JSW 
SA? Otóż spółka skończyła 20 lat. Powstała w czasach, 
kiedy na górnictwo w zasadzie wydano wyrok. Z siedmiu 
spółek utworzonych w 1993 roku zostały tylko Jastrzęb-
ska Spółka Węglowa i Katowicki Holding Węglowy

Jest pierwszą dużą spółką węglową, która trafiła 
na giełdę. Jest firmą, od której zależy los kilkudziesięciu 
tysięcy rodzin z regionów jastrzębskiego i rybnickiego. 
Zatrudnia prawie 23 tysiące osób. Jest dowodem na to, 
że górnictwo może nie tylko napędzać gospodarkę, ale 
także sprzyjać rozwojowi dużego regionu.

Spółka ma siedzibę w Jastrzębiu-Zdroju. Historia 
miasta to klasyczny przykład tego, jak górnictwo może 
przyspieszać rozwój. Otóż w drugiej połowie XIX wie-
ku podczas poszukiwania węgla kamiennego geolodzy 
odkryli duże zasoby solanki jodowo-bromowej. Po-
wstało uzdrowisko. Kiedy w końcu znaleziono węgiel, 
uzdrowisko ustąpiło miejsca kopalniom. W ciągu 14 lat 
wybudowano w Jastrzębiu-Zdroju pięć kopalń. Przez 
ostatnich 40 lat górnictwo decyduje o losie około 200 
tys. mieszkańców tego regionu.

Dzięki debiutowi na giełdzie spółka stała się fir-
mą globalną. JSW się rozwija, uzyskuje dobre wyniki. 
Częściowa prywatyzacja spółki opłacała się jej pracow-
nikom. Wszyscy dostali prawo do akcji pracowniczych 
i dostali je za darmo. Otrzymali także w momencie 
wejścia JSW na giełdę 10-letnią gwarancję zatrudnienia. 
Ta firma pokazuje, że można pogodzić interes załogi 
z interesem ekonomicznym.

Znów poświęcam uwagę JSW, ponieważ znów 
słyszę głosy o tym, jak niepotrzebne jest nam górnictwo 
węgla kamiennego. Przeżywamy fascynację nowocze-
snymi technologiami i odnawialnymi źródłami energii.

W najnowszej historii gospodarki polskiej, euro-
pejskiej i światowej przeżywaliśmy już wiele takich 
fascynacji i mód. Była moda na ropę naftową, energię 
atomową, słoneczną, wiatrową i geotermalną. Co jakiś 
czas te fascynacje powracają. Teraz zachwycamy się 
gazem łupkowym. Byłbym zadowolony, gdyby po-
twierdziły się oceny geologów i ekonomistów o opła-
calności jego wydobycia w Polsce. Jednak na razie 
są to bardziej nadzieje i pobożne życzenia niż rze-
czywistość. Natomiast węgiel kamienny i brunatny 
od dawna są podstawą naszej energetyki i nic tego 
nie zmieni. Jednak trzeba go umiejętnie eksploatować 
i umiejętnie zeń korzystać. Uważam, że powinni-
śmy bronić miejsc pracy w górnictwie, energetyce 
węglowej i przemysłach z nimi związanych. Dlatego 
tak ważna jest rola JSW SA, która przez ostatnie lata 
szukała rozwiązań, a nie skupiała się na załamywaniu 
rąk nad problemami. Taka filozofia procentuje. Ży-
czyłbym takiego podejścia wszystkim, którzy decydują 
o górnictwie. Dzięki tej filozofii JSW ma szansę stać 
się jedną z kluczowych firm w Polsce zajmujących się 
wydobyciem, energetyką, koksownictwem i chemią. 
Firma planuje działania, dzięki którym do regionu 
mogliby zawitać inwestorzy, którzy zechcą stworzyć 
miejsca pracy dla kobiet. Naprawdę warto stawiać 
na rozwiązania.

 l

Może prezydent 
Socha powinien 
odpocząć?
Federacja Związków Zawodowych Górników JSW SA 

popiera plany rozbudowy Ruchu Borynia KWK Borynia-
Zofiówka-Jastrzębie. Liderzy FZZG JSW SA będą rozmawiać 
z górnikami, którzy mieszkają w Żorach i są członkami 
związków skupionych w Federacji. Przedstawimy argumenty 
przemawiające za rozbudową. Będziemy informować 
o niezrozumiałej postawie Waldemara Sochy, prezydenta Żor.  

Dyrektor kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Czesław 
Kubaczka wystosował list do mieszkańców Żor. 

Chodziło w nim o poparcie planów rozbudowy Boryni, 
która dzięki dostępowi do nowych złóż po dawnej kopalni 
Żory mogłaby wydłużyć swoją żywotność do roku 2042. 
Dyrektor zakładu podkreślił, że jeśli kopalnia przestanie 
istnieć, będzie to równoznaczne z utratą wielu miejsc pracy. 
Głos w tej sprawie zabrał prezydent Żor Waldemar Socha, 
który stwierdził, że „górnictwo wyprowadziło się z Żor 
prawie 20 lat temu i miasto radzi sobie bez niego”.

Szerzej wypowiedź prezydenta zaprezentowała Polska 
Agencja Prasowa. W wypowiedzi dla niej Waldemar Socha 

wyjaśnił, że lokalny plan zagospodarowania nie dopuszcza 
eksploatacji, która będzie skutkowała odkształceniami 
powierzchni. Żeby zmienić ten zapis, wymagane są 
długotrwałe procedury. „Taka procedura właśnie jest w toku, 
ale wydaje mi się mało prawdopodobne, żeby Rada Miasta 
Żory dopuściła podziemną eksploatację powodującą 
odkształcenia na powierzchni” – oświadczył prezydent 
w rozmowie z PAP. W dalszej części Socha podkreślił, że 
górnictwo wyprowadziło się z Żor prawie 20 lat temu i miasto 
radzi sobie bez niego, w tym czasie udało się ściągnąć wielu 
inwestorów z innych branż. „Powrót górnictwa do Żor, powrót 
szkód górniczych do Żor oznaczałby zatrzymanie rozwoju 
miasta” – uważa prezydent. Zaznaczył, że jako prezydent 
reprezentuje interesy mieszkańców miasta, a powrotu do 
wydobycia węgla w Żorach nie życzy sobie zdecydowana 
większość z nich.

Otóż pan prezydent mija się z prawdą. Plany 
opracowane w JSW SA nie mają na celu zatrzymania 

rozwoju miasta, ale przyspieszenie rozwoju Żor. Miasto 
dostanie pieniądze z podatków, jakimi obłożony jest 
fedrunek. Mieszkańcy Żor dostaną miejsca pracy. Firmy 
pracujące dla górnictwa chętniej stwarzają nowe miejsca 
pracy w mieście przyjaznym górnictwu niż w mieście, 
którego prezydent mówi dziennikarzowi Polskiej Agencji 
Prasowej, że on górnictwa nie potrzebuje. To wypowiedź 
niemal równoznaczna z twierdzeniem, że w Żorach jest tak 
dobrze, że miastu nie trzeba niczego więcej. Kto zechce 
inwestować tam, gdzie rozpuszczeni przez dobrobyt 
mieszkańcy niczego nie potrzebują? Nikt normalny!

Pan Socha poinformował Polską Agencję Prasową, że jako 
prezydent reprezentuje interesy mieszkańców miasta, 

a powrotu do wydobycia węgla w Żorach nie życzy sobie 
zdecydowana większość z nich. PAP rozesłał tę informację 
na całą Polskę. No i teraz macie, drodzy mieszkańcy, 
pozamiatane! Cała Polska wie, że jesteście obywatelami 
miasta mlekiem i miodem płynącego i że brakuje 
wam tylko ptasiego mleczka. Dlatego z nieukrywaną 
satysfakcją poinformuję swoich kolegów z Żor, w jak 
bajecznym mieście mieszkają. Chętnie opowiem, jak 
wszechwiedzącego prezydenta zesłała im opatrzność. 
Naprawdę rzadko spotyka się człowieka, który zawsze 
wie, czego chce większość mieszkańców. Pan Socha jest 
prezydentem od 15 lat. Może powinien odpocząć? O tym 
też nasi liderzy będą rozmawiać z górnikami z Żor. l

Pan prezydent Żor – magister waldemar Socha – nie 
chce, żeby Ruch Borynia fedrował pod miastem, bo 
on nie potrzebuje górnictwa w mieście. Ostatecznie 
zgodziłby się, gdyby w Żorach ktoś wybudował mu 
całą kopalnię. Magister Socha chyba nie wie, ile kosz-
tuje kopalnia, bo na razie przyzwyczaił się do tego, 
że w mieście powstają markety. Budowa kopalni jest 
droższa od budowy marketu.

P an magister Socha jest przekonany, że w końcu 
ktoś mu kopalnię wybuduje, bo swego czasu 
złożami pod Żorami interesowali się zagraniczni 

inwestorzy. Dziwię się, że absolwent porządnej uczelni 
tak łatwo ulega mirażom. Żaden zagraniczny inwestor 
nie wybuduje w Żorach kopalni, bo musiałby sypnąć 
miliardami dolarów. Prezydent Socha ma okazję prze-
konać się, jak bardzo można polegać na zagranicznych 
inwestorach, bo przecież dawna kopalnia Dębieńsko 
jest uruchamiana przez takiego inwestora. Pewnie 
będzie tak długo uruchamiana, aż JSW ją kupi i na-
prawdę uruchomi. Wtedy może się okazać, że nasza 
spółka już nie będzie zainteresowana złożami pod 
Żorami. Magistrowi Sosze przejdą koło nosa opłaty 
za eksploatację węgla. Ale cóż, na biedne miasto nie 
trafiło, problemów nie będzie.

Żory mają tak dużo pieniędzy i tak dużo inwe-
storów, że prezydent Socha doszedł do wniosku, iż 
fedrunek pod obszarem należącym do miasta odstraszy 

tych, którzy chcieliby na przykład przerobić to zacne 
miasto na dolinę krzemową. Nie trafia do niego ar-
gument, że szkody na powierzchni będą minimalne, 
że JSW zapłaci za dodatkowe zabezpieczenie budynków 
i za ewentualne szkody i że nikt nie ma zamiaru fedro-
wać pod obszarem, który zajmuje strefa ekonomiczna.

Coś mi się wydaje, że pan prezydent pobliskiego 
miasta Żory wkłada sporo wysiłku w to, aby zabloko-
wać rozwój Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Czy warto 
to robić tylko dlatego, że kiedyś jakiś biznesmen po-
wiedział, że zbudowałby sobie kopalnię? Biznesmeni, 
którzy wpadają do Żor na chwilę, zapewne różne rzeczy 
opowiadają. Czasem robią to z wyrachowania, a czasem 
po to, żeby sprawić nic niekosztującą przyjemność 
panu Sosze w podzięce za poświęcony czas. Sądziłem, 
że samorządowiec z doświadczeniem nie będzie łykał 
takich opowieści. Ale łyka. Zastanawiam się, dlaczego 
pan prezydent łyka takie androny.

Powtórzę za jednym z moich kolegów: „Ponoć 
Żory są tak prężnym ośrodkiem gospodarczym i in-
telektualnym, że mogą wysłać na drzewo tych, którzy 
chcą fedrować pod miastem. Budżet Żor jest tak obfity, 
że nie potrzeba miastu opłat wnoszonych przez górnic-
two. Miastu, jego władzom i obywatelom jest wszystko 
jedno, czy spora część załogi Boryni, która mieszka w 
Żorach, będzie zagrożona zwolnieniami, czy nie będzie. 
Jeśli się ma taki potencjał gospodarczo-intelektualny, 
to można lekceważyć wszystko.” l

Pięścią w stół

Dlaczego prezydent Żor łyka androny?

Magister Socha 
chyba nie wie, ile 
kosztuje kopalnia. 
Przyzwyczaił 
się do tego, 
że w mieście 
powstają 
markety. Kopalnia 
jest droższa.

W drugiej połowie 
XIX wieku podczas 
poszukiwania 
węgla 
kamiennego 
geolodzy odkryli 
duże zasoby 
solanki jodowo-
bromowej. 
Powstało 
uzdrowisko. 
Kiedy w końcu 
znaleziono węgiel, 
uzdrowisko 
ustąpiło miejsca 
kopalniom

henryk 
siedlaczek
poseł RP

Kij w mrowisko

ważne są rozwiązania

Tadeusz 
MoTowid ło
przewodniczący ZZG 
JSW SA Zofiówka

Komentuje Paweł Kołodziej

przewodniczący FZZG JSW SA 
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Józef Pawlinów, dy-
rektor techniczny 
kwk Borynia-zofiów-
ka-JastrzęBie: Jestem 
mieszkańcem Żor i dzi-
wię się, że część samo-
rządowców z tego miasta 
sprzeciwia się planom 
eksploatacji złoża po dawnej kopalni Żory. 
Wysiłek JSW skoncentrowany na tym, aby 
z ruchu Borynia udostępnić pokłady węgla 
po dawnej kopalni Żory, ma nie tylko aspekt 
biznesowy. Bardzo ważny jest także aspekt 
społeczny. Jastrzębska Spółka Węglowa 
jest największym i najlepszym pracodawcą 
w regionie. Mieszkańcy Żor stanowią jakieś 
10 proc. załogi naszej spółki. Między innymi 
z myślą o nich i o ich dzieciach chcemy się-
gnąć po węgiel, dzięki któremu wydłużymy 
życie Boryni o jakieś 40 lat. Ciekaw jestem, 
czy samorządowcy zwalczający koncepcję 
eksploatacji złóż po kopalni Żory poinformo-
wali mieszkańców, co zrobili, aby stworzyć 

stabilne i dobrze płatne miejsca pracy? Ja nie 
widzę takich działań. Wiele mówi się o Spe-
cjalnej Strefie Ekonomicznej. Czy firmy dzia-
łające w tej strefie są rzeczywistą alternatywą 
dla górnictwa? Czy zarobki w tych firmach 
są konkurencyjne w stosunku do zarobków 
w JSW SA? Oczywiście, że nie są. Wciąż 
powtarza się argument, że zrujnujemy te-
reny inwestycyjne. Niczego nie zrujnujemy. 
Procesy technologiczne są tak zaplanowane, 
że wpływ wydobycia węgla na powierzchnię 
będzie minimalny. Jeżeli ktoś coś zrujnuje, 
to część samorządowców przyszłość młodych 
mieszkańców Żor, jeżeli zostanie odrzucona 
oferta Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W kraju 
rośnie bezrobocie. Ubywa miejsc pracy. Ja na-
prawdę się dziwię, że samorządowcy zamiast 
siąść i rozmawiać z przedstawicielami JSW 
SA o tym, jak zaplanować przyszłość, straszą 
mieszkańców jakąś katastrofą. Katastrofa 
to może być, kiedy się okaże, że w mieście 
będzie ubywać ludzi, których stać na zakupy 
w żorskich marketach.

a k t u a l n o ś c i

 Xnowy Górnik: Zdecydował się pan napi-
sać list do mieszkańców Żor, w którym zwró-
cił się pan z apelem o poparcie planów zwią-
zanych z przedłużeniem żywotności ruchu 
Borynia kwk Borynia-Zofiówka-Jastrzębie. 
To desperacja czy chęć niesienia kaganka 
wiedzy o planowanej inwestycji?

czesław kuBacz-
ka: Chciałem, żeby 
mieszkańcy Żor znali 
nasze plany i wiedzieli, 
że mogą wiele skorzystać 
na tym, że Borynia za-
cznie wydobywać węgiel 
spod obszaru należącego 
do miasta. W znacznym 
stopniu kierowałem się ideą niesienia kaganka 
wiedzy o planowanej inwestycji, ponieważ 
często jesteśmy przedstawiani w Żorach jako 
potencjalni niszczyciele.

 X górnictwo nie jest niszczycielem?
– Nasz region nie rozwinąłby się, gdyby 

nie górnictwo. Od lat mówi się, że należałoby 
tworzyć miejsca pracy w tak zwanych nowo-
czesnych gałęziach gospodarki. Prawda jest 
taka, że nikt tych miejsc nie tworzy, a gór-
nictwo z kolei jest bardzo innowacyjną dzie-
dziną działalności gospodarczej. Nie przeczę, 
że górnictwo ma wpływ na otoczenie. Jednak 
JSW zawsze płaci za szkody i 99 proc. takich 
spraw jest załatwianych bez pośrednictwa 
sądów. To dowód na to, jak bardzo rozumiemy 
mieszkańców terenów, pod którymi wydoby-
wamy węgiel.

 XMoże w Żorach nie chcą ani odszkodo-
wań, ani szkód?

– Waldemar Socha, prezydent Żor, mówi, 
że zagrozimy Specjalnej Strefie Ekonomicznej. 
To nieprawda. Nie planujemy wydobycia pod 
strefą ekonomiczną, które spowodowałoby 
jakiekolwiek szkody. Natomiast tak przygo-
towaliśmy wszystkie założenia, aby wpływ 
wydobycia węgla na powierzchnię był nie-
znaczny. Kompromis jest możliwy. Świadczy 
o tym postawa władz Jastrzębia-Zdroju, Paw-
łowic, Suszca, gdzie radni uchwalili już zmiany 
w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego. Po raz kolejny dali oni górnic-
twu zielone światło, gdyż zdają sobie sprawę 
z tego, że z górnictwa żyje cały region i że jest 
ono źródłem utrzymania dla dziesiątek tysięcy 
rodzin górników, a także pracowników firm 
wykonujących usługi dla kopalni.

Zamiast wymyślać przeszkody, władze 
Żor mogłyby zastanowić się, jak wykorzystać 
fakt, że dzięki przychylności miasta JSW roz-
wijałaby się. Gwarancja rozwoju spółki to gwa-
rancja dla firm zaopatrujących górnictwo, 
że będzie chłonny rynek na ich produkty. Dla-
czego takie firmy nie miałyby zacząć działać 
w Żorach? Spółka zadeklarowała, że w podob-
ny sposób jak w Pawłowicach i w Jastrzębiu-
-Zdroju wspomagać będzie rozwój szkolnic-
twa zawodowego. Górnictwo zawsze będzie 
potrzebować wykształconych kadr. Młodzież 
z Żor na miejscu uczyłaby się, zdobywałaby 
zawód, a w przyszłości rozpoczynałaby pracę 

między innymi w Ruchu Borynia. Czy władze 
Żor nie zdają sobie sprawy z bardzo prostego 
faktu, że pewność zatrudnienia w momencie 
rozpoczynania nauki w szkole to w dzisiej-
szych czasach komfort, jakiego nie daje mło-
dzieży żadna inna branża?

 X Z czego wynika samorządowa niechęć 
do górnictwa?

– Dość często spotykamy się z niechęcią 
i – moim zdaniem – wynika ona z niewiedzy. 
Otóż wielu mieszkańców z terenów, pod któ-
rymi zamierzamy fedrować, uważa, że szko-
dy górnicze zrujnują im domy. Zapewniam, 
że nie ma mowy o żadnej rujnacji. Za każdym 
razem, gdy planujemy wydobycie z nowych 
pól, w naszych obliczeniach uwzględniamy 
to, w jaki sposób będziemy oddziaływać 
na powierzchnię. W czasie kilku spotkań 
z prezydentem Żor i samorządem miasta in-
formowaliśmy dokładnie nie tylko o planach 
rozwoju, ale także o tym, jakie działania podej-
miemy, żeby ograniczyć do minimum wpływ 
na powierzchnię. Niestety, te informacje nie 
były przekazywane mieszkańcom. Obawiam 
się, że mieszkańcy pewnie nawet nie wiedzą, 
że wpływ na powierzchnię będzie mieścił się 
w II kategorii szkód górniczych. To oznacza, 
że istniejące budowle można tak wzmocnić, 
że skutki eksploatacji nie będą odczuwal-
ne. Budynki, które będą wznoszone, można 
z kolei tak zaprojektować, że będą odporne 
na działalność górniczą. To wszystko będzie 
się odbywać na koszt JSW.

 X Jest pan rozgoryczony, że nie jesteście 
rozumiani?

– Jestem rozczarowany, że prezydent Żor 
twierdzi, iż miasto nie będzie miało żadnych 
korzyści z tego, że JSW będzie wydobywać 
węgiel spod obszaru należącego do miasta. 
Bezpośrednią korzyścią dla miasta jest opłata 
eksploatacyjna. Bardzo wymierną korzyścią 
są stabilne i dobrze płatne miejsca pracy dla 
mieszkańców Żor. Jeżeli mieszkańcy będą 
mieli dobrze płatną pracę, będzie rozwijał 
się handel i usługi. Bardzo prawdopodobne, 
że w Żorach zaczną inwestować firmy pracu-
jące dla górnictwa.

Koncesja, o którą się ubiegamy od sierp-
nia 2010 roku, przedłuży żywotność Ruchu 
Borynia do roku 2042. Jeśli władze Żor za-
opiniują nasze plany rozwojowe negatywnie, 
Borynia przestanie istnieć już około 2025 
roku. Co oznacza likwidacja kopalni dla spo-
łeczności żyjącej z górnictwa, chyba nikomu 
tłumaczyć nie trzeba. Sama Borynia zatrud-
nia dzisiaj 3,5 tysiąca ludzi! W dzisiejszych 
niepewnych gospodarczo czasach stabilność 
zatrudnienia jest największą wartością.

 XMoże prezydent Żor chciałby, żeby JSw 
wybudowała nową kopalnię w mieście? 
wtedy miasto miałoby znacznie większe 
wpływy do kasy, a prezydent jakoś by prze-
żył, że pod Żorami pracowaliby górnicy.

– Budowa nowej kopalni to wydatek kilku 
miliardów złotych. To także znaczne zmiany 
w środowisku naturalnym. Moim zdaniem 

Waldemar Socha, prezydent Żor, nie zgadza się, aby JSW wydobywała węgiel spod terenów 
należących do miasta. Szkoda, bo miasto i jego mieszkańcy mogliby tylko skorzystać 

– mówi Czesław KubaCzKa, dyrektor KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie

Czy prezydent Żor przyczyni się 
do utraty kilku tysięcy miejsc pracy?

Bolesław Pietruś, 
Przewodniczący zz 
PrzeróBka Jsw sa: 
Związek Przeróbka przy-
gotowuje się do tego, 
żeby wystosować pe-
tycję w sprawie bardzo 
nierozsądnej postawy 
części samorządowców i prezydenta Żor. 
Będziemy zbierać podpisy i będziemy do-
magać się od przedstawicieli miasta poważ-
nej dyskusji. Mam wielu przyjaciół, którzy 
mieszkają w Żorach, i wiem, że władze miasta 

nie prowadzą z mieszkańcami żadnej deba-
ty na temat propozycji JSW. Moi znajomi, 
mieszkańcy Żor, bardzo często powtarzają, 
że utrata miejsc pracy to klęska dla miasta. 
Rozwój miasta oparty na hipermarketach jest 
możliwy tylko wtedy, gdy ludzie mają pie-
niądze, żeby w nich kupować. W górnictwie 
pracuje już trzecie pokolenie części miesz-
kańców Żor i teraz pan prezydent Socha chce 
to przekreślić? Pracownicy przeróbki węgla 
są oburzeni. Jeżeli przedstawiciele Żor nie 
zmienią zdania, przyszłość może być niezbyt 
różowa.

Nie będzie różowo

nie ma w Polsce firmy, która od podstaw za-
częłaby budowę kopalni i zamroziłaby kilka 
miliardów złotych na kilkanaście lat. JSW re-
alizuje koncepcję docierania do nowych złóż 
z istniejących kopalń, bo to rozwiązanie jest 
kilkakrotnie tańsze.

 X podobno Żory bez górnictwa świetnie 
sobie radzą?

– Kopalnie JSW są najlepiej płatnym i naj-
bardziej stabilnym miejscem pracy dla około 
2,5 tys. mieszkańców Żor. Czy prezydent So-
cha wyobraża sobie, co działoby się w Żorach, 
gdyby ci mieszkańcy nie pracowali w JSW? 
Na Śląsku nawet tak poważne firmy jak Fiat 
zwalniają, a JSW wciąż przyjmuje do pra-
cy. Ja wiem, że można opowiadać o wielkich 
inwestorach, którzy przyjdą do Żor. Sądzę, 

że mieszkańcy chętnie by ich zobaczyli. Jak 
na razie tylko JSW składa poważną propozycję 
i słyszy od prezydenta Sochy, że on nas nie 
potrzebuje. Myślę, że mieszkańcy Żor powinni 
zapytać pana prezydenta Sochę, co im propo-
nuje w zamian. Jest prezydentem od prawie 15 
lat. Nie uwierzę, że nie miał czasu na przygo-
towanie propozycji, która byłaby tak korzystna 
jak kilka tysięcy miejsc pracy w firmie, w której 
średnia płaca w 2012 roku to grubo ponad 7 
tysięcy złotych brutto.

 X Czy prezydent Żor przyczyni się do utraty 
kilku tysięcy miejsc pracy w ciągu najbliż-
szych kilkunastu lat?

– Ma taką możliwość i dobrze by było, 
gdyby ją zmarnował.

Rozmawiał: Sławomir StarzyńSki

Dziwię się Żorom

Komentują dla Nowego Górnika
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 XNowy GórNik: w wielu wypowiedziach 
krytykuje pan politykę cenową grup 
energetycznych. w dodatku okazuje się, 
że energetyka nie ma ochoty inwestować 
w budowę bloków na węgiel kamienny. Czy 
energetyka może doprowadzić do upadku 
sporej części górnictwa węgla kamiennego?

romaN Łój: W naj-
gorszym scenariuszu jest 
to możliwe. Energetycy 
zaczęli tanio sprzeda-
wać prąd, a teraz mówią, 
że my mamy obniżyć cenę 
węgla. To jakieś nieporo-
zumienie. Spółki wydo-
bywające węgiel energe-
tyczny uzyskują kilkuprocentową marżę. Jeżeli 
chcielibyśmy spełnić żądania energetyków 
i obniżyli cenę dostarczanego do nich węgla 
o 10 proc., a nawet więcej, powinniśmy za-
cząć zamykać kopalnie węgla kamiennego. 
Moim zdaniem mamy do czynienia z nie-
racjonalnymi argumentami. Otóż energety-
cy mówią tak: Ponieważ tanio sprzedaliśmy 
prąd, to wy nam teraz tanio sprzedajcie węgiel. 
Gdyby zapytali nas o opinię, to poradziliby-
śmy, żeby nie sprzedawali prądu zbyt tanio, 
bo my nie możemy sprzedawać węgla poniżej 
kosztów wydobycia. Jeżeli energetyka uprze 
się, żeby dłużej niż przez 2013 rok narzucać 
nam niskie ceny, to kopalnie będą musiały 
drastycznie ograniczyć wydobycie. Z naszych 
analiz wynika, że taką politykę cenową wytrzy-
ma Bogdanka i kopalnie JSW. W JSW niskie 
wpływy z węgla energetycznego mogą być zre-
kompensowane dużym zyskiem ze sprzedaży 
węgla koksowego. W Katowickim Holdingu 
Węglowym zostałyby dwie kopalnie. Pytał pan, 
czy energetyka może doprowadzić do upadku 
górnictwa. Może się tak stać.

 X Zostałaby tylko połowa kopalń węgla 
energetycznego?

– Według najgorszego scenariusza zo-
stałaby najwyżej połowa kopalń. W czasie, 
gdy rośnie bezrobocie, doszłoby do katastrofy 
społecznej na Śląsku.

 XDlaczego energetyka nie chce budować 
nowych bloków na węgiel kamienny?

– Od inwestycji odstrasza polityka ogra-
niczania emisji dwutlenku węgla. W naszym 
miksie energetycznym musimy zwiększać 
udział energii odnawialnej, bo tego wymaga 
Unia Europejska. Jednak trzeba w tym wszyst-
kim zachować zdrowy rozsądek, ponieważ 
w energetyce odnawialnej trudno zaplanować 
wielkość produkcji. Mało brakowało, abyśmy 
w 2012 roku pogrążyli się w ciemnościach, 
w fabrykach stanęłyby maszyny, a monitory 
naszych komputerów stałby się czarne. Gro-
ził nam blackout, bo Niemcy nagle przestali 
nam dostarczać 2 tys. megawatów z farm wia-
trowych. Mieli kłopot, bo wiatr zaczął zbyt 
mocno wiać i trzeba było zatrzymać wiatraki. 
Na szczęście udało się szybko wykorzystać 
rezerwę bloków węglowych w elektrowni 
Dolna Odra.

Działanie farm wiatrowych zależy od tego, 
czy będzie wiatr, czy go nie będzie. Brak wiatru 

jest tak samo zły jak jego zbyt mocne podmu-
chy. Energia odnawialna jest znacznie droższa, 
a ponadto zawsze trzeba mieć w pogotowiu 
konwencjonalną rezerwę na wypadek, gdyby 
przestało wiać albo nie świeciło słońce.

 X Energetycy twierdzą, że nie chcą węgla 
kamiennego, bo brunatny jest tańszy. inwe-
stowanie w bloki na węgiel kamienny jest 
niekorzystne dla akcjonariuszy.

– W Polsce nie da się w ciągu najbliż-
szych lat znacząco zwiększyć wydobycia wę-
gla brunatnego. Nie da się także przestawić 
energetyki na bloki gazowe. Nie mamy wa-
runków do tego, aby zastąpić węgiel kamienny 
energią słoneczną albo wiatrową. Wciąż nie 
wiemy, co będzie z programem elektrowni 
atomowych. Węgiel kamienny będzie potrzeb-
ny. Jasne, że można importować to paliwo, 
a w Polsce zlikwidować dziesiątki tysięcy 
miejsc pracy. Ale po co to robić?

 XMa pan receptę, by pogodzić interesy 
energetyki i górnictwa?

– Jest bardzo proste rozwiązanie. Spół-
ki węglowe i energetyka powinny podpisać 
długoterminowe umowy i ustalić algorytm 
zmiany cen. Algorytm powinien uwzględniać 
takie kształtowanie cen, aby kopalnie miały 
zyski gwarantujące rozwój.

 X górnictwo powinno poprawiać efektyw-
ność. Co robi Holding, aby tę efektywność 
poprawić?

– Inwestujemy w transport podziemny. 
Chodzi o to, aby górnicy jak najmniej czasu 
poświęcali na dotarcie do stanowisk pracy i jak 
najmniej wysiłku wkładali w transport ręcz-
ny. Dźwiganie kilkudziesięciokilogramowych 
elementów to strata czasu i ogromny wysiłek. 
Rozwijamy kontenerowy system dostarczania 
materiałów. Brygada dostaje w kontenerach 
wszystko, czego potrzebuje. Staramy się jak 
najbardziej zminimalizować zagrożenie me-
tanowe. Na przykład w Mysłowicach-Wesołej 
z najbardziej metanowej ściany 514 uwalnia się 
do 40 m sześc. tego gazu na minutę. Osiągnię-
to tam jednak najwyższą w spółce efektywność 
odmetanowania – przechwytywanych jest 
50–70 proc. gazu. Odsysany ze złóż metan 
trafia do kopalnianej stacji odmetanowania, 
skąd 80 proc. gazu wykorzystuje Zakład Ener-
getyki Cieplnej w Katowicach. Działaniem 
związanym z bezpieczeństwem pracy i po-
prawą efektywności jest system klimatyzacji 
grupowej o mocy 1 MW. Górnicy mogą pra-
cować dłużej, ponieważ nie jest przekraczana 
dopuszczalna temperatura. Docelowa moc 
układu 3 MW zapewni chłodzenie wszystkich 
wyrobisk kopalni. Klimatyzowanie kopalni sta-
je się konieczne wraz ze schodzeniem do co-
raz głębszych pokładów węgla. Gdyby nie 
chłodzenie, już teraz w niższych wyrobiskach 
temperatura sięgałaby 35 stopni. Powołaliśmy 
Centrum Usług Wspólnych, tworzymy Cen-
trum Usług Górniczych, będziemy tworzyć 
Centrum Usług Przeróbczych. Spłaszczamy 
strukturę zarządzania. W kopalni Bogdanka 
jest pięć szczebli zarządzania, w kopalniach 
czeskich są trzy szczeble, a u nas jeszcze 

niedawno było osiem szczebli. Coraz bardziej 
wiążemy płace z efektywnością.

 X i coraz bardziej zarząd naraża się stro-
nie społecznej.

– Nie ma pan racji. To nie jest narażanie 
się. Załoga i związki wykazują ostrożność, 
a czasem nawet nieufność, kiedy proponujemy 
zmiany. Większość ludzi obawia się zmian. 
Ja zawsze powtarzam: Poczekajcie na efekty 
i wtedy wystawiajcie oceny.

 X nowoczesne technologie wstępnego od-
metanowania złoża i podziemne zgazowa-
nie węgla to nadzieja na rozwiązanie czę-
ści problemów czy tylko ciekawe projekty 
badawcze?

– Na odmetanowanie z powierzchni 
Ministerstwo Ochrony Środowiska wybrało 
kopalnię Mysłowice-Wesoła. Projekt realizuje 
Państwowy Instytut Geologiczny w całości 
za pieniądze z Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska. Jeśli się powiedzie, znacząco 
poprawimy bezpieczeństwo, bo górnicy będą 
fedrować w pokładach wolnych od śmiertelnie 
groźnego gazu. Jesienią natomiast w kopalni 
Wieczorek KHW przeprowadzi próbne zga-
zowanie węgla pod ziemią. Eksperymenty 
w skali mikro robiono w kopalni doświad-
czalnej Barbara. My chcemy przetestować 
skalę niemal przemysłową. Gdy powiodą się 
próby w Wieczorku, będziemy eksploatować 
pokłady siodłowe poniżej 1500 m w kopalni 
Mysłowice-Wesoła. Będzie to pierwszy pod-
ziemny generator w Polsce i szansa dla KHW 
na nowatorski sposób wydobywania energii.

 X kto sfinansuje podziemne zgazowanie 
węgla na skalę przemysłową?

– Partnerzy się znajdą. W budżecie unij-
nym na lata 2014–2020 ma być duża kwota 
przeznaczona na projekty energetyczne. Jeżeli 
podziemne zgazowanie węgla powiedzie się 
na skalę przemysłową, trzeba będzie zbudować 

blok energetyczny, w którym będziemy spalać 
syngaz wytwarzany pod ziemią. Nie będzie 
problemu ze sfinansowaniem takiego projektu, 
ponieważ będzie się on wpisywał w czyste 
technologie wykorzystania węgla i czystą 
energetykę.

 X Często pan mówi: Albo sprężymy się 
i przeżyjemy, albo przywiązujemy się 
do dotychczasowego schematu myślenia 
i giniemy?

– Ja i pozostali członkowie zarządu 
używamy takiego argumentu w dysku-
sjach. Polskie górnictwo musi się zmieniać 
i KHW też nie uniknie zmian. Jeżeli będzie-
my utrzymywać dotychczasową strukturę 
kosztów i nie zwiększymy efektywności, nie 
poradzimy sobie. Wydobycie węgla w Polsce 
i jego zużycie to zaledwie 1 proc. wydobycia 
i zużycia światowego. Nie mamy żadnego 
wpływu na poziom cen światowych, nie 
możemy kształtować globalnego rynku wę-
gla kamiennego. Musimy zmienić strukturę 
organizacyjną i sposób zarządzania. Musi-
my zwiększyć efektywność. Kiedy mówiłem 
o tym, że górnictwo i energetyka powinny 
związać się kontraktami długoterminowymi 
i ustalić algorytm kształtowania cen węgla 
sprzedawanego do elektrowni, nie chodziło 
mi o to, aby w jakikolwiek sposób utrwalać 
złe praktyki w górnictwie. Jasne i przejrzy-
ste relacje z energetyką mają nam ułatwić 
planowanie niezbędnych zmian i szybkie 
ich przeprowadzenie. Na początku naszej 
rozmowy zapytał pan, czy energetyka może 
doprowadzić nas do upadku. Raz jeszcze mó-
wię, że tak, ale co będzie później? Węgiel 
kamienny będzie potrzebny polskiej energe-
tyce jeszcze przez dziesięciolecia. Stracimy 
miejsca pracy w górnictwie, przemyśle oko-
łogórniczym i doprowadzimy do katastrofy 
społecznej. Ja tego nie chcę. Chcę natomiast, 
żeby KHW się zmieniał i przeżył.

Rozmawiał: Sławomir StarzyńSki

Albo sprężymy się i przeżyjemy, albo przywiązujemy się do dotychczasowego schematu 
myślenia i giniemy – mówi Roman Łój, prezes KHW SA.

Według najgorszego scenariusza 
zostałaby najwyżej połowa kopalń

Górnictwo musi zmienić strukturę organizacyjną i sposób zarządzania. Musi zwiększyć efektywność
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Pod koniec minionego roku amerykanie udo-
stępnili w internecie 43-minutowy film „inży-
nieria przyszłości”, który przedstawia warianty 
i problemy związane z drążeniem tunelu pod 
Cieśniną Beringa. to jedna z budowli, która 
ma połączyć Rosję z USa.

Nakręcony trzy lata temu film omawia 
trudności techniczne i projektowe związane 
z tą inwestycją. Przedstawia on w tej sprawie 
amerykański punkt widzenia. Zaprezentowane 
wypowiedzi, analizy i rozwiązania sugerują, 
że z inicjatywą taką jako pierwsi wyszli Ame-
rykanie. Jak wynika z różnych na ten temat 
wiadomości, nastąpiło już wstępne porozu-
mienie pomiędzy obydwoma państwami w tej 
sprawie. Bez żadnego rozgłosu trwają przygo-
towania logistyczne do podjęcia tego zadania. 

Pierwszym z nich jest doprowadzenie linii ko-
lejowej do cieśniny po obu jej stronach. Ame-
rykanie mają do wybudowania około 1200 km 
linii kolejowej, zaś Rosjanie blisko 3200 km. 
Po stronie rosyjskiej linia ta jest intensywnie 
realizowana mimo arktycznych warunków, 
jakie panują na jej trasie. Przy 40-stopniowym 
mrozie i podczas dnia trwającego tylko 4 go-
dziny (od 11.00 do 15.00) sypany jest nasyp 
kolejowy i układane torowisko. Roboty wy-
konywane są z użyciem zmechanizowanego 
sprzętu – ludzie tylko nim kierują oraz pilnują 
poprawności i dokładności prowadzonych ro-
bót. Jest to nowa magistrala kolejowa łącząca 
linię BAM od Tyndy do Jakucka, która nosi 
nazwę AJaM, czyli Amursko-Jakucka Magi-
strala. Ma ona długość 899 km i zakończona 
została w 2013 roku. Kolejnym zadaniem jest 

budowa mostu na Lenie, która w tym miejscu 
ma około 10 km szerokości. W najbliższym 
czasie zapadnie decyzja, czy ma to być most, 
czy podziemny tunel pod rzeką. Stąd w li-
nii prostej do Cieśniny Beringa zostało już 
tylko 2500 km. Następny odcinek obejmo-
wał będzie połączenie Jakuck–Magadan nad 
Morzem Ochockim na wysokości półwyspu 
Kamczatka. 

To kolejne tysiąc kilometrów. Nastąpi 
to około 2020 roku – wtedy dopiero amery-
kańska trasa kolejowa będzie do wykonania 
na takiej samej długości jak rosyjska. Ostat-
nie jej fragmenty, przynajmniej od strony ro-
syjskiej, będzie można wykonać równolegle 
z drążeniem tunelu, co ma potrwać około 15 
lat. Jeszcze w tym roku rozpocznie się mo-
dernizacja kolei transsyberyjskiej (9300 km) 

i trasy BAM (4200 km). Wszystko to ma służyć 
uruchomieniu kolejnych na Syberii kopalń 
złota, metali kolorowych, diamentów, węgla 
kamiennego, a przede wszystkim gazu ziem-
nego i ropy naftowej. Zasoby tych surowców 
nie są jeszcze dobrze rozpoznane. Wiadomo 
jednak, że wystarczy ich na kolejne setki lat dla 
całej populacji na naszym globie. Równolegle 
do tunelu kolejowego pod Cieśniną Beringa 
ma być położony gazociąg dostarczający gaz 
ziemny na Alaskę i dalej – do Kanady i USA. 
Ponieważ Alaska jest terenem aktywnym sej-
smicznie, obudowa tunelu położona będzie 
na wózkach amortyzujących wstrząsy, tak aby 
nie uległa awarii. Tunel USA–Rosja połączy 
pięć kontynentów (Azja, dwie Ameryki, Eu-
ropa i Afryka).

AdAm mAksymowicz

Tunel USA–Rosja

Zmieniają Syberię

Zjechać, potem gadać
Leszek Miller, lider SLD, był 15 kwietnia w Rybniku i w Jastrzębiu-Zdroju. Zjechał pod 
ziemię w Ruchu Zofiówka kwk Borynia-Zofiówka-Jastrzębie. – Mogłem porozmawiać 
z ludźmi ciężkiej górniczej pracy. kiedy od czasu do czasu w Sejmie pojawiają się dys-
kusje na temat płac górników czy systemu emerytalnego, to każdemu polecam zjazd 
na dół – mówił Miller.

Jedno uJęcie

R E K L A M A

energetyczna Mapa drogowa zaproponowa-
na przez komisję europejską, przyjęta w mar-
cu br. przez Parlament europejski wyznacza 
bardzo ambitne scenariusze rozwoju, oparte 
na założeniach, których realizacja obarczona 
jest dużą dozą niepewności.

Dlatego Polska musi być do tej dyskusji 
solidnie przygotowana. Musimy być konse-
kwentni i jednomyślni w działaniu.

W dalszych dyskusjach nad kierunkami 
długoterminowej polityki energetycznej należy 
podkreślać, że przedstawienie oceny skutków 
jedynie na poziomie całej Unii nie daje rze-
czywistego obrazu skali koniecznych zmian 
oraz ich kosztów dla poszczególnych państw. 
Dlatego też nieodzowne wydaje się przedsta-
wienie wpływu proponowanych scenariuszy 
na poszczególne państwa członkowskie, a tak-
że uwzględnienie tych różnic w przyszłych 
działaniach po roku 2020.

Słabością strategii energetycznej EU, 
przedstawionej przez Komisję Europejską, 
jest brak mechanizmu wymiany informacji 
dotyczących międzyrządowych umów w spra-
wie polityki energetycznej między państwami 
członkowskimi UE a państwami trzecimi oraz 

braku globalnego porozumienia klimatyczne-
go opartego o europejskie cele.

Mnie jako europosła, a przede wszystkim 
górnika najbardziej jednak niepokoi krótko-
wzroczne podejście Komisji Europejskiej. 
Uważam za niedopuszczalne dalsze margi-
nalizowanie roli paliw kopalnych w zapew-
nieniu bezpieczeństwa energetycznego Unii 
Europejskiej. Węgiel nie powinien być trakto-
wany jako „brudne paliwo”, lecz jako wspólne 
dobro mieszkańców i wspólnymi siłami po-
winniśmy dążyć do optymalizacji istnieją-
cych oraz opracowania nowych technologii 
zmniejszających obciążenia dla środowiska. 
W podejściu Komisji Europejskiej brakuje 
również myślenia, że podstawowym filarem 
bezpieczeństwa energetycznego jest oparcie 
systemów energetycznych w państwach Unii 
Europejskiej o własne zasoby energetyczne 
i łatwy do nich dostęp. Dlatego też z tego 
punktu widzenia najbardziej racjonalne jest, 
aby państwa rozwijały te technologie energe-
tyczne, w których posiadają największy poten-
cjał i doświadczenie. Jak mantrę przypominam 
Komisji Europejskiej, że to w gestii państw 
członkowskich leży określenie własnego do-
boru miksu energetycznego.

Komentuje europoseł Bogdan Marcinkiewicz

Pilnujmy swego
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 XNowy GórNik: Można bezpiecznie praco-
wać w zagrożeniu metanowym? Bezpieczna 
praca w ciągłym niebezpieczeństwie wyda-
je się niemożliwa.

Cezary Będkow-
ski, NadsztyGar BHP 
z ruCHu BoryNia kwk 
BoryNia-zofiówka-Ja-
strzęBie: Nie ma innej 
możliwości jak tylko bez-
pieczna praca. Wszystkie 
procedury są tak opra-
cowane, aby górnicy mogli pracować bez 
uszczerbku na zdrowiu. Oczywiście, jest ry-
zyko zawodowe, jest ono dokładnie opisane 
i są także dokładnie opisane procedury, które 
mają zapewnić bezpieczeństwo.

JaCek somerla, 
iNżyNier weNtylaCJi z 
ruCHu BoryNia kwk 
BoryNia-zofiówka-
-JastrzęBie: Dla każ-
dej nowo uruchamianej 
ściany opracowuje się 
prognozę metanowości 
bezwzględnej – na tej 
podstawie podejmuje się odpowiednie kroki, 
jeszcze przed uruchomieniem ściany, w celu 
minimalizacji zagrożenia metanowego; po-
dejmuje się decyzję o ewentualnym odme-
tanowaniu ściany, opracowuje się program 
profilaktyki metanowej, który określa, jakie 
działania organizacyjno-techniczne należy 
podjąć, ażeby zagrożenie metanowe w danym 
rejonie było jak najmniejsze. W trakcie ruchu 

ściany, jeżeli zagrożenie metanowe ulega zmia-
nie, wprowadza się aktualizację programu pro-
filaktyki poprzez wprowadzanie dodatkowych 
środków w celu obniżenia tego zagrożenia. Dla 
każdego przekroczenia dopuszczalnych stę-
żeń metanu powoływany jest Doraźny Zespół 
do spraw Zwalczania Zagrożenia Metanowego 
oraz Wyrzutami Metanu i Skał, na którym 
to zespole analizuje się przyczyny przekroczeń 
dopuszczalnych stężeń metanu i podejmuje 
odpowiednie działania w celu ich eliminacji. 
Poza doraźnymi zespołami raz w miesiącu 
zwoływany jest Zespół do spraw Zwalczania 
Zagrożenia Metanowego oraz Wyrzutami Me-
tanu i Skał, na którym analizuje się zagrożenie 
metanowe dla wszystkich wyrobisk w kopalni.

Bardzo ważną rolę odgrywa odpowiednie 
rozmieszczenie czujników metanometrycz-
nych w danym wyrobisku. Przepisy określają, 
jak powinny być rozmieszczone czujniki me-
tanometrii automatycznej i jaki powinien być 
zakres wyłączeń urządzeń elektrycznych w da-
nym wyrobisku. Obowiązuje zasada, że naj-
bardziej monitorowane są miejsca, w których 
metan może gromadzić się w największych 
ilościach. Dlatego też zabudowane są dodat-
kowo czujniki telemetrii automatycznej o ob-
niżonych progach wyłączających urządzenia 
elektryczne spod napięcia w rejonach.

Cezary Będkowski: Zanim górnicy 
zaczną pracę w nowej ścianie, zapoznają 
się z warunkami pracy podczas prezentacji 
projektu technicznego. Dokładnie omawiane 
są technologie stosowane w czasie wybierania 
ściany. Analizujemy zagrożenia, ich stopień 

Józef PawliNów, dyrektor teCHNiCzNy 
kwk BoryNia-zofiówka-JastrzęBie: 
W Ruchu Borynia udało się nam w znacz-
nym stopniu pogodzić wydajność z bezpie-
czeństwem przy eksploatacji ścian o dużym 
stopniu zagrożenia metanowego. Dzięki pracy 
zespołu inżynierów z Ruchu Borynia zasto-
sowaliśmy metodę wiercenia co kilka sekcji 
sześciometrowych otworów i detonowania 
w nich ładunków wybuchowych. Chodzi o to, 
aby ładunkami wybuchowymi spowodować je-
dynie rozluźnienie calizny. Dzięki temu zgro-
madzony metan w węglu powoli ulatnia się, 
a w czasie urabiania kombajnem nie dochodzi 
do skokowego wypływu metanu. Praktyka 
pokazała, że w zasadzie tylko w teorii można 
precyzyjnie określić postęp przodka, aby me-
tan nie powodował bardzo częstych przerw 
w pracy. W praktyce kombajniści mieli olbrzy-
mie kłopoty, aby utrzymać wolny i jednostajny 
postęp. Zanim zastosowaliśmy tę metodę, 
w ciągu doby dochodziło do kilkunastu tak 
zwanych wybić. To znaczy, że stężenie me-
tanu dochodziło do 1,8 proc. i automatyczne 
czujniki metanometrii wyłączały zasilanie. 
Trzeba było wycofywać załogę, zarządzać 
przewietrzanie i za każdym razem przerwa 
trwała przynajmniej pół godziny. To oznacza-
ło, że w ciągu doby mieliśmy przestoje równe 

pracy jednej zmiany, a czasem nawet dłuższe. 
Wiercenie otworów i detonowanie w nich 
ładunków pozwoliło na to, że w ścianie ze sto-
sunkowo dużym zagrożeniem metanowym 
mamy efektywność znacznie lepszą i znacz-
nie mniejsze zagrożenie związane z nagłym 
wzrostem stężenia metanu. Wszystkie prace 
związane z wierceniem tak zgraliśmy, że robi 
się je w czasie przebudowy.

Chciałbym podkreślić, że jest to metoda 
całkowicie zgodna z zasadami sztuki górniczej. 
Wszystkie projekty, łącznie z projektem strze-
lania, były przygotowywane pod nadzorem 
inspektorów OUG. Wszystkie zasady i rygory 
związane z odmetanowaniem zostały zacho-
wane. Czasem słyszę pytanie: „Po co wam 
to było?”. Ja uważam, że nie wystarczy stać 
z założonymi rękoma, bo jest zagrożenie. 
Trzeba odwołać się do korzeni sztuki górni-
czej. Metoda, którą zastosowaliśmy, została 
przed laty opisana. Trzeba było tylko spraw-
dzić, czy można ją zastosować w naszych wa-
runkach, dokonać odpowiednich analiz i obli-
czeń. Uważam, że zespół inżynierów z Boryni 
zdał na szóstkę ten sprawdzian. Mamy dobre 
efekty w ścianie F-32/403. Mieliśmy dobre 
efekty w ścianie F-32/406, którą skończyliśmy 
w zeszłym roku.

st

Warto odWołać się do korzeni sztuki 
górniczej. Obecny stan techniki pozwala nam na skuteczne 
zabezpieczenie przed metanem. Jednak każdy górnik doskonale 

wie, że technika tylko wtedy zapewnia bezpieczeństwo, kiedy 
przestrzega się wszystkich zasad – podkreślają Cezary Będkowski, 

nadsztygar BHP, i Jacek Somerla, inżynier wentylacji z Ruchu 
Borynia KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie

w zagrożonych rejonach
Bezpieczna praca

i metody zapobiegania zagrożeniom. Nie wy-
obrażam sobie sytuacji, że do pracy w ścianie 
idzie ktoś, dla kogo panujące tam warunki 
będą zaskoczeniem. Nie ma mowy o zasko-
czeniu ani o tym, że ktoś czegoś nie wie.

JaCek somerla: Do monitoringu zagro-
żenia metanowego stosuje się metanometrię 
automatyczną z ciągłym pomiarem metanu, 
która powoduje wyłączenie urządzeń elek-
trycznych w razie wzrostu stężeń metanu 
ponad wartości dopuszczalne przepisami. 
Odmetanowanie w Ruchu Borynia odbywa 
się przez ujęcie metanu z otworów metano-
wych wierconych przed ścianą, względnie 
zza tam izolacyjnych, i odprowadzenie go 
na powierzchnię rurociągami będącymi pod 
depresją wytworzoną przez powierzchniową 
stację odmetanowania zlokalizowaną przy 
szybie III.

Metan wydzielający się z pokładów węgla 
jest odprowadzany na powierzchnię w proce-
sie przewietrzania i odmetanowania. Metan 
nieujęty przez odmetanowanie wydziela się 
do powietrza wentylacyjnego, tworząc miesza-
niny metanowo-powietrzne o dopuszczalnym 
stężeniu.

W celu kontroli stanu zagrożenia meta-
nowego powoływane są służby metaniarskie. 
Wszystkie wyrobiska kopalniane kontrolo-
wane są przynajmniej jeden raz w ciągu doby 
w dni robocze. Dla zwalczania zagrożenia 
metanowego w rejonach ścian zapewnia się 
odpowiednie ilości powietrza w celu rozrze-
dzenia wydzielającego się metanu, na bieżąco 
likwiduje się chodniki przyścianowe za ścianą, 
stosuje się pomocnicze urządzenia wentyla-
cyjne dla przeciwdziałania tworzeniu się na-
gromadzeń metanu w rejonach skrzyżowania 
ściany z chodnikiem przyścianowym i stosuje 
instalację do nadmuchu powietrza pod rynny 
przenośnika ścianowego.

Podstawowym środkiem służącym zwal-
czaniu zagrożeń metanowych w kopalni jest 
przewietrzanie wyrobisk kopalnianych o ilo-
ści powietrza pozwalającej na utrzymanie 
dopuszczalnych stężeń metanu stosownie 
do obowiązujących przepisów.

W wyrobiskach z wentylacją odrębną 
są stosowane lutniociągi o średnicy dosto-
sowanej do planowanego wybiegu i progno-
zowanej metanowości wyrobisk, a baterie 
wentylatorów lutniowych elektrycznych w wy-
robiskach o największej metanowości zasila 
się z dwóch niezależnych źródeł zasilania.

Cezary Będkowski: Dla skutecznego 
monitorowania zagrożenia metanowego 
niezbędna jest wielopoziomowa kontrola. 
Najpierw pomiaru stężenia metanu doko-
nuje przodowy, następnie sztygar zmiano-
wy i sztygar oddziałowy. Także nadsztygar 
i kierownik robót mają w zakresie swoich 
obowiązków pomiary metanu. Przynajmniej 

raz w miesiącu kontrolę rejonu przeprowadza 
nadsztygar bhp. Taki system ma nas uchro-
nić przed jakąkolwiek pomyłką. Nie chodzi 
o brak zaufania. Chodzi o stosowanie proce-
dur, które mają zapobiec wystąpieniu błędu 
ludzkiego. Niezależnie od podstawowych 
środków profilaktyki metanowej są stosowa-
ne dodatkowe środki zabezpieczające przed 
zapłonem metanu podczas mechanicznego 
urabiania skał. W zakresie przewietrzania 
i odmetanowania w zależności od potrzeb 
zwiększamy prędkości przepływu powietrza, 

Jeśli pracuje się bezpiecznie, to wykona się 
swoją robotę. Jeśli pracuje się niebezpiecznie, 

może nie być okazji, żeby ją dokończyć

Każdy górnik, który zjeżdża do pracy, chce wyjechać cały i zdrowy
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Paweł Panowicz, ra-
townik górniczy, 19 
lat Pracy w koPal-
ni: Wykonujemy prace 
profilaktyczne. Koncen-
trujemy się na tym, aby 
zapobiec zdarzeniom 
potencjalnie niebezpiecz-
nym. Wykonujemy przegrody wentylacyjne, 
tamy odgradzające, zapory przeciwwybu-
chowe, skręcamy rurociągi, przewietrzamy 
zaizolowane wyrobiska na zasadach akcji 
ratowniczej.

Jesteśmy po to, aby zapewnić bezpieczeń-
stwo. Sprawdzamy rozmieszczenie czujników, 
kontrolujemy, jak są realizowane zalecenia 
głównego inżyniera wentylacji. Przyjęliśmy 
dodatkowe obostrzenia. Na przykład, zgodnie 
z przepisami, czujniki powinny wyłączać zasi-
lanie maszyn i urządzeń przy stężeniu metanu 
wynoszącym 2 proc. Inżynier wentylacji tak 
zaostrzył normy, że przy stężeniu 1,8 proc. 
czujniki wyłączają zasilanie. Jestem prze-
konany, że dzięki ustawicznym szkoleniom 
wszyscy wiemy, jak duże zagrożenie stanowi 
metan. Każdy górnik jest uczulony na to, aby 
reagować na każde odstępstwo w stanie tech-
nicznym rozmieszczonych czujników, zapór 
przeciwwybuchowych i urządzeń pomocni-
czych. W JSW obowiązuje zasada, że mamy 
przede wszystkim pracować bezpiecznie. Jeśli 
ktoś nie chce się dostosować, to niech szuka 
pracy gdzie indziej. Doskonale wiemy, że tylko 

dzięki przestrzeganiu wszystkich procedur 
zachowamy zdrowie i życie.
Marek Szafarczyk, Przodowy, 24 lata 
Pracy Pod zieMią: Solidna praca to pod-
stawa. Nie ma mowy, 
żeby ktoś lekceważył 
swoje obowiązki. Doty-
czy to zarówno górni-
ków odpowiedzialnych 
za wydobycie, jak i gór-
ników odpowiedzialnych 
za kontrolę urządzeń za-
pewniających zwalczanie 
zagrożenia metanowego. Każdy górnik, który 
zjeżdża do pracy, chce wyjechać cały i zdrowy. 
W naszej pracy nie ma miejsca na brawurę. 
To normalne, że zanim górnicy zaczną pracę, 
przodowy mierzy stężenie metanu. Ja dosko-
nale wiem, że z każdej tony węgla wydziela się 
w naszej kopalni nawet do 8 metrów sześcien-
nych metanu. Wie to każdy górnik. Musimy 
zwracać uwagę na to niebezpieczeństwo. Nie 
wyobrażam sobie dyskusji pod ziemią, czy 
komuś chce się punkt po punkcie realizować 
szczegółowe instrukcje, czy może pójdzie 
na skróty. Nie ma pracy na skróty. Dyscypli-
na to podstawa. Ja zawsze tłumaczę, że jeśli 
pracuje się bezpiecznie, to zawsze wykona się 
swoją robotę. Jeśli pracuje się niebezpiecznie, 
może już nie być okazji, żeby tę robotę do-
kończyć. W ścianie zawsze pracują najlepsi. 
To pierwsza liga górnicza. Każdy ze ścianow-
ców rozumie, co to jest metan.
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stosujemy pomocnicze urządzenia wentyla-
cyjne w strefie przodkowej. Zastosowanie 
mają także niezależne przewietrzania wy-
robisk eliminujące możliwość dopływu me-
tanu z prądem świeżego powietrza z innych 
przodków. Standardem jest zastosowanie 
metanomierzy kombajnowych i zastosowa-
nie metanomierzy stacjonarnych o ciągłym 
pomiarze sygnalizujących wzrost zawartości 
metanu. W zakresie zwalczania iskier mecha-
nicznych w czasie urabiania zwięzłych skał 
postawiliśmy na: wprowadzanie kombajnów 

z organami urabiającymi posiadającymi we-
wnętrzne zraszanie, stosowanie dodatkowych 
wysokowydajnych dysz i urządzeń zraszają-
cych, stosowanie urabiania skał w spągu za-
miast w stropie, odpowiednie dostosowanie 
przybierki do rodzaju występujących skał 
w spągu i w stropie dla eliminowania urabia-
nia skał zwięzłych, zwiększenie częstotliwo-
ści wymiany i kontroli noży kombajnowych 
dla utrzymania ich we właściwym stanie 
technicznym. To wszystko służy poprawie 
bezpieczeństwa.

Dla zabezpieczenia przed zapłonem meta-
nu przy robotach strzałowych kopalnia stosuje 
następujące środki profilaktyczne: stosowanie 
przybitki wodnej z dwoma odcinkami gliny, 
odpalanie całego przodka w jednej serii, eli-
minowanie robót strzałowych na wylotach 
powietrza ze ścian przez stosowanie eksplo-
atacji bezwnękowej.

Wyrobiska przeznaczone do likwidacji, 
zroby oraz wyrobiska z wentylacją odręb-
ną okresowo zbędne izolowane są tamami 
izolacyjnymi.

Jacek SoMerla: Dla zwalczania zagroże-
nia metanowego także w odpowiedni sposób 
projektowane są roboty eksploatacyjne bez ich 
nadmiernej koncentracji w jednym rejonie ko-
palni w celu lepszego wykorzystania powietrza 
dla przewietrzania rejonów wentylacyjnych, 
a co za tym idzie utrzymania właściwych pa-
rametrów powietrza sieci wentylacyjnej.

Sławomir StarzyńSki

Każdy górnik, który zjeżdża do pracy, chce wyjechać cały i zdrowy
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W JSW obowiązuje zasada, że przede wszystkim pracuje się bezpiecznie. Jeśli ktoś nie chce się dostosować, to niech szuka pracy gdzie indziej
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Wyższy Urząd Górniczy szuka sposobów popularyzacji zasad bezpiecznej pracy w polskich kopalniach. – Żyjemy w czasach 
kultury obrazkowej. Dlatego Wyższy Urząd Górniczy wspiera produkcję filmów poświęconych bezpiecznej pracy. 

Postanowiliśmy także w 2012 roku po raz pierwszy zorganizować konkurs fotograficzny – mówi Piotr Litwa, prezes 
Wyższego Urzędu Górniczego.

górnictwo i bezpieczeństwo pracy
w pierwszej edycji ogólnopolskiego konkursu 
fotograficznego pt. „Górnictwo z zasadami” 
liderami okazały się kobiety. Damski punkt 
widzenia na bezpieczeństwo pracy w gór-
nictwie zasłużył w ocenie kapituły konkursu 
na najwyższe lokaty za: walory artystyczne 
i techniczne przesłanych fotografii, trafność 
ujęcia tematu oraz staranność merytoryczną.

Nagrodę główną w wysokości 1200 zł 
przyznano Elżbiecie Komarzyńskiej za pracę 
pt. „Maszyny i wiatraki”. Laureatką drugiej 
nagrody (900 zł) została Klaudyna Filipiak 

za fotografię pt. „W ścianie – Ziemowit”. Trze-
cia nagroda (700 zł) trafi do Macieja Doro-
sińskiego za fotografię pt. „W zawieszeniu”.

Ponadto Rada Honorowa Konkursu 
ustanowiła trzy równorzędne wyróżnienia 
(po 300 zł) dla Marka Stańczyka za zdjęcie 
pt. „W ruchu II”, Krzysztofa Lisewskiego 
za zdjęcie pt. „Kombajnista”, oraz Wiktora 
Drozda za fotografię pt. „bo …pracowałem 
NIEbezpiecznie …”

Jurorzy wspólnie z radą honorową przyznali 
nagrodę specjalną poza konkursem w wyso-
kości 500 zł dla Marka Bogacza, pracownika 

Specjalistycznego Urzędu Górniczego, za foto-
grafię przedstawiającą drążenie szybu kopalnia-
nego (zdjęcie na str. 1). Uznano, że nagradzając 
wyjątkowo duże walory artystyczne i meryto-
ryczne tego zdjęcia, zachęci się pracowników 
inspekcyjnych nadzoru górniczego do doku-
mentowania i przedstawiania swoich poczynań 
zawodowych w niekonwencjonalny i kreatywny 
sposób. Konkurs miał charakter otwarty dla 
wszystkich zainteresowanych. Organizowany 
był przez WUG przy współpracy z Fundacją 
Bezpieczne Górnictwo im. prof. W. Cybulskiego. 
Nadrzędnym celem konkursu była promocja 

szeroko rozumianego bezpieczeństwa w górnic-
twie otworowym, podziemnym, odkrywkowym 
oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

W kapitule konkursu powołanej przez 
organizatora pracowali zawodowi fotoreporte-
rzy, dyrektorzy departamentów oraz prawnik 
Wyższego Urzędu Górniczego. Przedstawi-
ciele Wyższego Urzędu Górniczego oprócz 
funkcji jurorów spełniali także zadania dorad-
cze m.in. w kwestiach bezpieczeństwa i wy-
magań, które powinny spełniać przedstawiane 
na fotografiach maszyny i urządzenia.

st

Maszyny i wiatraki

W zawieszeniu

Kombajnista bo …pracowałem NIEbezpiecznie …

W ruchu II

W ścianie – Ziemowit
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Choć rynek motoryzacyjny zamiera, Poznań 
chce reanimować najważniejsze w Polsce targi 
samochodowe – Poznań Motor Show. w tym 
roku targi ogłaszają kilka ciekawych premier 
nowych modeli. Część z nich zaledwie kilka 
tygodni temu debiutowała podczas salonu 
samochodowego w Genewie.

Po raz pierwszy w Poznaniu pojawi się 
marka Rolls-Royce, która wchodzi na nasz 
rynek. Będzie można oglądać model Ghost 
w dwóch wersjach – zwykłej i Extended Whe-
elbase z powiększonym rozstawem osi.

Jednym z największych magnesów 
ma być Jaguar F-Type, którego europejska 
premiera miała miejsce w Genewie, a obecnie 
w Nowym Jorku otrzymał nagrodę World 
Car Design przyznawaną przez jury złożone 
z 66 dziennikarzy motoryzacyjnych z całego 
świata.

Wśród mniej spektakularnych, choć inte-
resujących nowości warto wymienić Volkswa-
gena Jettę z hybrydowym napędem. Łączy on 
150-konny silnik TSI z silnikiem elektrycznym 
o mocy 20 kW. Napęd pozwoli na sięganie 
prędkości 100 km/h w 8,6 sekundy, a jego 
średnie spalanie ma wynosić 4,1 l/100 km.

Sporo tego typu pojazdów będzie się 
w najbliższym czasie pojawiać na rynku 
i ich ceny będą coraz bardziej dostępne. 

Na polski rynek wchodzi właśnie Toyota 
Auris z tego typu napędem, a najbardziej 
znana w Polsce hybryda, czyli Prius, otrzy-
muje niższą cenę.

Tegoroczny Poznań Motor Show będzie 
trwał od 5 do 7 kwietnia, a dzień wcześniej 
będą wśród poznańskich premier buszować 
dziennikarze. W siedmiu pawilonach i na te-
renach otwartych MTP będzie prezentowana 
oferta 130 firm. Organizatorzy spodziewają się 
70 000 zwiedzających.

Volkswagen golf 
autem roku

Nowa generacja Volkswagena Golfa za-
rabia na tytuł najlepszego auta na świecie. 
Kilka tygodni temu samochód otrzymał tytuł 
Car od the Year 2013, a teraz World Car of 
the Year 2013, czyli mówiąc w uproszczeniu, 
tytuły samochodu roku w Europie i Ameryce. 
Wprowadzony na rynek jesienią ubiegłego 
roku samochód zdążył już otrzymać wiele 
innych nagród i wyróżnień, m.in. „Die besten 
Autos 2013”, „Auto Trophy 2012” i „Top Gear 
– All the car you’ll ever need”.

oto nowy Citroen C4 
PiCasso

Nowa generacja tego samochodu 
ma wejść na rynek latem, ale zdjęcia i pierwsze, 

jeszcze niezbyt szczegółowe informacje już 
opublikowano.

Kompaktowy van Citroena został zbudo-
wany na nowej platformie, która ma mniejszy 
zwis z przodu, nieco niżej umieszczony silnik 
i większy rozstaw kół. Długość samochodu 
to 4,43 m, szerokość 1,83 m, a wysokość 1,61 m. 
Choć nowy C4 Picasso jest krótszy od po-
przednika o 4 cm, ma o 5 cm większy rozstaw 
osi. Daje mu to pojemną kabinę i bagażnik 
o pojemności 537 l, a więc o 40 l większy 
od obecnego. Możliwość przesuwania tylnej 

kanapy pozwala zwiększyć pojemność bagaż-
nika do 630 l.

Auto ma dysponować wieloma nowocze-
snymi elementami wyposażenia. Jest wśród 
nich system 360 Vision – to cztery kamery 
pozwalające pokazać otoczenie samochodu 
jakby z lotu ptaka, sponad dachu. Ma mieć 
także szeroką gamę oszczędnych silników 
z eHDi, czyli turbodieslami z systemem Start 
Stop. Ekonomikę jazdy poprawiło ponadto 
odchudzenie samochodu o 140 kg.

piotr Myszor 

Informacje motoryzacyjne

poznań Motor Show 2013

Po raz pierwszy w Poznaniu pojawi się marka Rolls-Royce Jednym z magnesów ma być Jaguar F-Type
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Golf samochodem World Car of the Year 2013 Auto ma dysponować wieloma nowoczesnymi elementami wyposażenia

Nowy kompaktowy van Citroen C4
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Marginesy

Romans
Na prostej i zakrętach

Futbolowe migawki
Zima tego roku nie chce popuścić. Wydawało się, że już wiosna, a tu kolejne opady śniegu z desz-

czem sprawiły psikusa. I do tego minusowe temperatury w nocy. No cóż, trzeba pogodowe anomalie 
przetrzymać. Śnieg i przymrozki straszą, ale futbolowa karuzela na dobre rozkręciła się w Europie 
i w naszym kraju.

Sympatycy futbolu przeżyli jakoś kompromitację naszej reprezentacji w meczu z Ukrainą, nato-
miast teraz skoncentrowali się na dobiegającej końca rywalizacji w Lidze Mistrzów. A trzeba przyznać, 
że ta rywalizacja jest wyjątkowo interesująca. Do ćwierćfinałów awansowały trzy zespoły hiszpańskie 
(Real Madryt, FC Barcelona i FC Malaga), dwie niemieckie (Bayern Monachium i Borussia Dortmund) 
oraz po jednej drużynie z Francji (Paris SG), Włoch (Juventus Turyn) i Turcji (Galatasaray Stambuł). 
W tym doborowym towarzystwie zabrakło drużyn z Anglii. Jest to pierwszy taki przypadek od pięciu 
lat, kiedy w tej fazie rozgrywek nie ma ani jednej angielskiej drużyny. Należy to uznać za sporą nie-
spodziankę. Nie ma też żadnego zespołu z Holandii czy Portugalii.

Kiedy Czytelnik otrzyma ten numer Górnika, wiadomo już będzie, które drużyny awansowały 
do półfinałów. Ja widziałbym w czwórce półfinalistów zespoły Realu Madryt i Borussii Dortmund (już 
awansowały) oraz FC Barcelony i Bayernu Monachium. W tej fazie rywalizacji zapowiada się ciekawa 
konfrontacja hiszpańsko-niemiecka. Na dzisiaj takie rozstrzygnięcie odpowiada układowi sił w klubo-
wym europejskim futbolu. Dominacja hiszpańsko-niemiecka jest wyraźnie widoczna.

Ukarany sędzia

W rywalizacji tej zanotowano pewne „zgrzyty”, którymi musieli się zająć szefowie europejskiej 
federacji piłkarskiej UEFA – nałożono karę na znanego niemieckiego sędzię Wolfganga Starka. UEFA 
zdecydowała, że wspomniany arbiter nie poprowadzi do końca sezonu żadnego meczu Ligi Mistrzów. 
Na szczęście dla niego rywalizacja w tych rozgrywkach dobiega końca – do rozegrania pozostało jeszcze 
pięć spotkań (cztery w półfinałach i mecz finałowy). Jest to dotkliwa i wymowna kara dla arbitra, który 
sędziował mecze w największych futbolowych imprezach. Kara ta może spowodować, że niemiecki 
sędzia nie będzie już tak hołubiony przez szefów UEFA jak dotychczas. Uzupełnijmy, że wspomniana 
kara dotyczy jego błędnych decyzji podczas pierwszego meczu ćwierćfinałowego pomiędzy Paris SG 
i FC Barceloną zakończonego wynikiem 2:2. Jednym z zarzutów był fakt, że nie przerwał on meczu, 
gdy na murawie po zderzeniu leżeli dwaj zawodnicy FC Barcelony Javier Mascherano i Jordi Alba. 
Analiza innych akcji w tym meczu wykazała, że pierwsza bramka dla Paris SG zdobyta przez Zlatana 
Ibrahimovicia nie powinna zostać uznana, ponieważ zawodnik był na spalonym.

Dobrze się dzieje, że szefowie UEFA coraz ostrzej oceniają pracę sędziów i podejmują konkretne 
decyzje. Wiadomo przecież, że sędzia może w istotny sposób wpłynąć na wynik meczu. Dobrze by było, 
gdyby PZPN też zaczął zdecydowanie ostrzej oceniać sędziów w rozgrywkach naszej ekstraklasy i eli-
minować tych, którzy popełniają bez przerwy błędy w ocenie wydarzeń na boisku. Bo jak dotąd mamy 
dostatecznie dużo przykładów na niesolidność czy nawet niekompetencję niektórych panów z gwizdkiem.

Fornalik dobry czy zły?
Po fatalnym meczu z Ukrainą od razy usłyszeliśmy wiele głosów ostro krytykujących trenera Wal-

demara Fornalika. Domagano się nawet jego usunięcia z funkcji selekcjonera naszej futbolowej kadry. 
Nie był zadowolony prezes PZPN Zbigniew Boniek. Jego nieprecyzyjne stanowisko w tej sprawie dodało 
otuchy grupce krytykantów. W gronie tym byli ci sami ludzie, którzy cieszyli się z objęcia stanowiska se-
lekcjonera kadry przez Leo Beenhakkera, a potem na niego pluli, po czym stanęli murem za Franciszkiem 
Smudą, by po wpadce naszej reprezentacji nie zostawić na nim suchej nitki. Teraz mają okazję wyżyć się 
na Waldemarze Fornaliku, bo przecież trzeba mówić, co się myśli – nie jest ważne, czy słowa te mają jakiś 
sens. Takich specjalistów i znawców, nie powiem od czego, mamy całkiem sporo, no i paplają co jakiś 
czas głupoty. Żaden z nich nie chce spokojnie spojrzeć na sytuację w naszym rodzimym futbolu. To nie 
Waldemar Fornalik jest winny porażki z Ukrainą. Przyczyny są głębsze. Niewątpliwie istotny wpływ 
na pogarszającą się sytuację w naszym futbolu miała afera kupowania i sprzedawania meczów. Osłabło 
szkolenie w klubach. Bo po co się wysilać, skoro mecz jest ustawiony? Osłabło szkolenie, szczególnie 
młodzieży. Działacze klubowi doszli do wniosku, że bardziej opłaca się sprowadzić zawodnika z zagranicy, 
niż wysilać się, wychowując własnych zawodników. Skurczyło się bardzo zaplecze zawodników, których 
można było sprawdzać w reprezentacji. Pozostał więc jedyny wariant – montować drużynę w oparciu 
o zawodników grających w zagranicznych zespołach. I tak czynili kolejni trenerzy naszej reprezentacji. 
Jakie to dało efekty, wszyscy wiedzą. Nasi zawodnicy grający w zagranicznych klubach traktują występy 
w reprezentacji jak zło konieczne. W efekcie nie wysilają się zbytnio i dbają jedynie o to, by nie złapać 
jakiejś kontuzji. Tak było właśnie w meczu z Ukrainą. Spotkania tego nie przegrał Waldemar Fornalik, 
ale przegrali je Robert Lewandowski, Kuba Błaszczykowski, Marcin Wasilewski i pozostali.

Dlatego trenerowi Waldemarowi Fornalikowi należy dać czas na spokojne budowanie reprezentacji. 
Pamiętajmy, że przejął on reprezentację po jej kompromitacji w Euro 2012. Trzeba również ze spo-
kojem przyjąć, że nie wywalczymy awansu do mistrzostw świata 2014. W tej chwili należy już myśleć 
o eliminacjach do następnych mistrzostw Europy. I powiedzmy sobie szczerze, że na dzisiaj nie mamy 
reprezentacji, która mogłaby podjąć w miarę skuteczną rywalizację z europejską czołówką. Po prostu 
taka reprezentacja, jaka krajowa ekstraklasa, czyli słabiutka.

łks za bUrtą

Piłkarze ŁKS nie dokończą rozgrywek I ligi – władze klubu podjęły decyzję o wycofaniu zespołu. 
W efekcie ŁKS nie rozegrał już meczu z Wartą Poznań. Jest to efekt werdyktu Najwyższej Komisji 
Odwoławczej PZPN podtrzymującego decyzję Związkowego Wydziału Dyscypliny, który pod koniec 
lutego zawiesił klubowi licencję. Okazuje się, że ŁKS nie ma pieniędzy na spłatę zadłużenia. Z kolei 
wierzyciele nie chcieli podpisać porozumień rozkładających zobowiązania na raty. I tak ze sportowej 
mapy Polski zniknie jeden z najbardziej zasłużonych, nie tylko dla futbolu, klubów. W swojej 105-let-
niej działalności ŁKS zdobywał mistrzostwo kraju w piłce nożnej i piłce ręcznej kobiet. Zawodniczki 
i zawodnicy innych dyscyplin również zdobywali medale w krajowej rywalizacji.

Trudno mi zabierać głos na temat wysokości zadłużenia i tego, na co te pieniądze poszły. Czy 
trzeba było dopuścić do takiego zadłużenia, które skończyło się tragicznie dla klubu? Zniknięcie 
ŁKS-u ze sportowej mapy kraju jest smutnym wydarzeniem i kolejnym przykładem na upadek sportu 
w naszym kraju. henryk marzec

Sierpniowy poranek dnia, w którym Marika poznała Arka, miał być przez nią 
zapamiętany do końca życia. Marika, która wtedy dorabiała jako pilotka wycieczek, 
prowadziła tego dnia wyjazd do Chorwacji. Arek jechał na wakacje z dwójką kolegów. 
Jak się później okazało, wyjazd miał być tygodniowym, alternatywnym „wieczorem ka-
walerskim”. Wakacyjny romans, jaki wybuchł pomiędzy Mariką a Arkiem, miał jednak 
całkowicie zmienić jego ślubne plany. Jak się okazało, romans nie był też tylko wakacyjny, 
lecz ciągnął się przez kolejne miesiące…

Sprawa była jednak bardziej skomplikowana. Niedoszła żona Arka nie wyobrażała 
sobie, że jeden jego skok w bok może zniszczyć osiem wspólnie spędzonych lat. Arek 
był wysokim, wysportowanym facetem z górą forsy odziedziczonej po ojcu. Dla Sylwii 
zrezygnowanie z Arka oznaczało więc także rezygnację z życia, na jakie bez niego 
nie mogła sobie pozwolić. Tak więc po długich przepychankach, odwoływaniu ślubu, 
odejściach i powrotach dopięła swego i stanęła z nim na ślubnym kobiercu. W sumie 
taka sytuacja bardzo Arkowi pasowała – miał i atrakcyjną żonę, i chętną kochankę. 
Marika przez cały ten czas cierpliwie wysłuchiwała argumentów Arka, który tłumaczył 
jej wszystko tak, żeby jego posunięcia stawały się dla niej tymi najlepszymi. Wszystkie 
fakty zmanipulował i przerobił w taki sposób, że Marika nawet przełknęła ślub, który 
w całości obserwowała zapłakana z ukrycia.

Trudno sobie wyobrazić, żeby Sylwia przez cały ten czas nie wiedziała o podwójnym 
życiu męża. Może przymykała na to oko, może po prostu było jej tak wygodniej i żyła 
złudzeniami, które Arek bez większych problemów hurtowo wciskał każdej znającej go 
osobie. Sprawiała jednak wrażenie spełnionej kobiety. Nie miała wokół siebie zbyt wielu 
osób, spora część przyjaciół odsunęła się od niej zniesmaczona manipulacjami jej męża.

Inaczej było w przypadku Mariki. Dziewczyna pracowała w call center dużej firmy 
komunikacyjnej, przez cały dzień odbierając telefony podenerwowanych klientów. 
W weekendy studiowała, a każdą wolną chwilę spędzała z Arkiem, który niedługo po swo-
im ślubie zaczął przebąkiwać o rychłym rozwodzie. Miały to potwierdzić oświadczyny 
i pierścionek, jaki ofiarował Marice. Miesiące mijały, a temat rozwodu stawał się dla 
Arka coraz bardziej męczący, zaś Marikę drażniło to, że jej kochanek nigdy nie zostaje 
u niej na noc, tylko niczym złodziej ucieka niedługo po zmroku albo tuż przed świtem. 
Dziewczyna była jednak tak zaślepiona i zakochana, że jakoś przełykała te trudności. 
Jednak leżąc pewnej nocy sama w łóżku, stwierdziła, że jest jedna rzecz, która mogłaby 
przyśpieszyć bieg wydarzeń. Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki następnego 
ranka poczuła mdłości. Zrobiony pośpiesznie w trakcie przerwy w pracy test ciążowy 
potwierdził jej przypuszczenia. Sama nie wiedziała, czy się cieszyć, czy płakać. Nie była 
jednak do końca pewna, jak zareaguje Arek.

Początkowo mocno zaskoczony mężczyzna nawrzeszczał na Marikę, ale po tym, 
jak strasznie się rozpłakała, mocno ją przytulił i obiecał, że wszystko się ułoży. Marika 
wynajęła nowe mieszkanie, ładniejsze od poprzedniego, do którego Arek obiecał się 
dokładać. Zaczęła zdrowo się odżywiać oraz czytać książki i gazety o ciąży i wychowa-
niu dzieci. Jej brzuch rósł, ale oprócz tego niewiele się w jej życiu zmieniało. Zmęczona 
zapewnieniami Arka, które nie były poparte żadnymi czynami z jego strony, stwierdziła, 
że powinna postawić sprawę jasno. Zaplanowała, że odwiedzi Sylwię, jednak tamtego 
popołudnia, gdy się do niej wybierała, przeszkodził jej Arek. Spotkała go pod domem, 
w którym mieszkał z żoną, niosącego bukiet kwiatów. Przekonał ją wtedy, że to jeszcze 
nie czas, że żona ma urodziny i że wszystko sam załatwi następnego dnia. Jak łatwo się 
domyślić – nic takiego się nie stało.

Pod naciskiem rodziny, która nie była zaznajomiona ze wszystkimi szczegółami jej 
związku, Marika zaczęła planować ślub. Kupiła sukienkę, wybrała knajpkę na uroczysty 
obiad… w końcu Arek zapewniał, że rozwód to kwestia dni.

Kiedy Marika była w piątym miesiącu ciąży i brzuch był już mocno widoczny, a ona 
jak nigdy wcześniej samotna i załamana, postanowiła, że jeszcze raz spróbuje poroz-
mawiać z Sylwią. Wiedziała, że kobieta jest sama w domu i najłatwiej będzie po prostu 
do niej przyjść bez narażania się na to, że rzuci słuchawką telefonu.

Sylwia otworzyła Marice ubrana niczym pani domu z lat 60. – w eleganckich, mod-
nych ciuchach, z nienagannym makijażem i świeżo pomalowanymi paznokciami. Jej 
wygląd mocno kontrastował z tym, jak czuła się Marika, która w ostatnich tygodniach 
nie tylko mocno przytyła, ale też poważnie się zaniedbała. Dziewczyna jednak zupełnie 
nie przypuszczała, że Sylwia nawet nie wysłucha tego, co miała jej do powiedzenia. Bez 
słowa wyrzuciła ją za drzwi, nie szczędząc jej bluzgów.

Tamten wieczór Marika w całości przepłakała. Na domiar złego przez kolejne dni 
nie mogła dodzwonić się do Arka. W pracy sekretarka twierdziła, że jest w delegacji, 
jego służbowa komórka przestała działać. Wtedy Marika stwierdziła, że ma dość i musi 
poważnie zawalczyć o swoje. Już z pokaźnym brzuchem ponownie wybrała się do Sylwii. 
Tym razem wzięła jednak pod pachę karton z rzeczami jej męża – zdjęciami, pamiąt-
kami, biletami z koncertów, na które ją zabierał, pendrive’a z filmami z wypadów, kiedy 
twierdził, że jest na służbowym wyjeździe… Arka nie było w domu. Marika nie przejęła 
się krzykami Sylwii, która zaczęła jej grozić policją. Wtargnęła do domu, rozsypując 
zdjęcia i inne rzeczy. Sylwia zachowywała się tak, jak gdyby dopiero wtedy dotarło 
do niej, że Marika może mieć rację. Rozpłakała się, miętoląc zdjęcie uśmiechniętej pary, 
a za chwilę rzuciła się z pazurami na Marikę, szarpała ją za włosy, zaczęła kopać… Marika, 
niegotowa na taki atak, chwyciła stojący na komodzie posążek aniołka i przyładowała 
Sylwii w tył głowy. Ciało upadło całkowicie bezwładnie. Po kilku sekundach w drzwiach 
stanął przerażony Arek. Chwilę później zjawiła się zawiadomiona przez sąsiadów policja.

Sylwia została aresztowana i czeka ją proces. Arek przeniósł się natomiast do Magdy, 
swojej sekretarki, z którą już od dwóch tygodni łączył go namiętny romans… l
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Piwo przez wieki

wskrzeszanie tradycji

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
84 proc. respondentów źle oceniło sytu-
ację na krajowym rynku pracy. W sonda-
żu przeprowadzonym przez Centrum Badania 
Opinii Społecznej w marcu 2013 r. wypowie-
działo się przeszło tysiąc osób. Jedna trzecia 
badanych uznała, że sytuacja na rynku pracy 
jest bardzo zła – przeciwnego zdania byli nie-
liczni, bo zaledwie 2 proc. We wszystkich ana-
lizowanych grupach społeczno-demograficz-
nych przeważają opinie negatywne, przy czym 
niezadowolenie wyrażają najczęściej renciści 
(92 proc. opinii negatywnych), osoby biorą-
ce udział w praktykach religijnych kilka razy 
w tygodniu (91 proc.), bezrobotni (90 proc.), 
badani w wieku od 55 do 64 lat (90 proc.), 
robotnicy niewykwalifikowani (90 proc.) oraz 
respondenci o miesięcznych dochodach per 
capita nie wyższych niż 1000 zł (90 proc.). 
W porównaniu z badaniem ubiegłorocznym 
przewidywania dotyczące rozwoju sytuacji 
na rynku pracy w Polsce w ciągu najbliższego 
roku również się pogorszyły. Prawie połowa 
badanych przewiduje, że sytuacja w tym zakre-
sie zmieni się na gorsze, w tym jedna dziesiąta 
spodziewa się radykalnego pogorszenia.

liczba zarejestrowanych bezrobot-
nych w końcu grudnia 2012 r. wy-
niosła 2136,8 tys. osób i była wyższa 
o 7,8 proc. w porównaniu z tym samym 
okresem poprzedniego roku. Z danych 
GUS wynika, że w porównaniu z III kwartałem 
2012 r. wzrost liczby bezrobotnych zanoto-
wano wśród mężczyzn i kobiet odpowiednio 
o 12,4 proc. oraz o 4,1 proc. Wzrost liczby 
bezrobotnych zanotowano we wszystkich 
województwach, przy czym najbardziej zna-
czący w warmińsko-mazurskim (o 10,2 proc.), 
zachodniopomorskim (o 9,8 proc.), wielko-
polskim (o 9,4 proc.), lubelskim (o 9,3 proc.) 
oraz małopolskim (o 9,1 proc.).

osoby poniżej 30. roku życia oczekują 
średnich zarobków w granicach 1560 zł, 
a według analiz płaca rynkowa dla nich 
jest niemal o 30 proc. niższa i wynosi 
jedynie 1230 zł. Pracodawcy wykazują 
duże zainteresowanie młodymi pracowni-
kami i są gotowi ponieść koszty przyuczenia 
do pracy osób bez doświadczenia. 63 proc. 
pracodawców uznaje, że korzyści związane 
z oferowanym wówczas niższym wynagrodze-
niem przewyższają koszty procesu szkolenia 
zawodowego. Absolwenci stanowią około 
20 proc. personelu w firmach, a niemal 4/5 
pracodawców przyznaje, że miało styczność 
z takimi osobami. Przedsiębiorstwa, w których 
są one zatrudnione, częściej przewidują możli-
wość podwyżki, jednak jest to ściśle związane 
ze wzrostem kwalifikacji i wydajności młodego 
pracownika.

krzyżówka panoramiczna nr 8

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „audyt stanowiskowy bhp ”.  
Nagrodę wylosowała: m. dybek z żor.

2 marca około godz. 18.00 zawaliła się ściana 
budynku nieczynnego od dawna browaru 
przy ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej. Gmach 
jest już od lat przeznaczony do rozbiórki – na 
jego miejscu ma powstać nowoczesne osie-
dle mieszkaniowe. to smutne wydarzenie 
może być okazją do przypomnienia histo-
rii samego browaru oraz dziejów bielskiego 
browarnictwa.

Pierwsze wzmianki o piwowarstwie na te-
renie Bielska i Białej pochodzą z pierwszej poło-
wy XVI w. – to wówczas założono tutaj browar 
książęcy, a okolica objęta została tzw. prawem 
propinacji, na mocy którego właściciel dóbr 
ziemskich stawał się wyłącznym producentem 

i sprzedawcą alkoholu na swoim terytorium. Jak 
możemy się dowiedzieć, studiując dokumenty 
historyczne, do 1865 r. na terenie dzisiejszego 
Bielska-Białej działały 4 browary.

chluba bielskiego 
piwowarstwa

Wspomniany na początku browar przy ul. 
Cieszyńskiej został założony w 1875 r. przez 
fabrykanta urządzeń zgrzebnych Adolfa Ma-
enhardta oraz piwowara Ferdynanda Wilhel-
ma Maehnela, którzy utworzyli spółkę B.B. 
Brauerei A.G. Bielitz ABB. Zakład sprzedawał 
18 tys. hektolitrów piwa rocznie i był pierw-
szym obiektem w Bielsku korzystającym przy 
produkcji piwa z najnowszych technologii. O 
sukcesie warzonego tutaj trunku zadecydowała 
m.in. woda, którą czerpano ze studni głębino-
wych w Starym Bielsku i doprowadzano do bro-
waru specjalnymi rurociągami – miała się ona 
odznaczać szczególnymi walorami smakowymi.

Po II wojnie światowej zakład upaństwo-
wiono i podporządkowano Żywieckim Zakła-
dom Piwowarsko-Słodowniczym w Żywcu. 
Po przełomie roku 1989 i prywatyzacji Bro-
warów Żywiec SA uznano bielski browar za 
nierentowny. Jego historia zakończyła się 21 
października 1996 r. po 121 latach działalności.

bielitzer

Choć rozbiórka budynku dawnego biel-
skiego browaru stanowi bez wątpienia cios dla 
wszystkich, którzy pamiętają smak produkowa-
nych przezeń piw, nie oznacza ona wszak kresu 

piwowarskich tradycji regionu. W maju 2011 r. 
przy ulicy, nomen omen, Piwowarskiej otwarto 
bowiem Browar Miejski – restaurację, która 
oferuje klientom piwo warzone na miejscu 
według tradycyjnych receptur. W lokalu moż-
na się raczyć czterema głównymi gatunkami 
piwa Bielitzer: Pszenicznym, Jasnym, Ciemnym 
i Marcowym, a także innymi, które warzone 
są sezonowo. W karcie restauracji nie brakuje 
oczywiście przekąsek oraz uwielbianych przez 
piwoszy dań, uwagę zwraca też idealnie pa-
sujący do tego miejsca wystrój. To jednak nie 
wszystko – ambicją właścicieli browaru nie 
jest bowiem jedynie produkowanie i sprzedaż 
piwa, ale również tworzenie kultury piwnej 
oraz przypominanie o zapomnianych piwo-
warskich tradycjach miasta i regionu. Właśnie 
dlatego na ścianach lokalu można podziwiać 
ryciny z XIX w. czy etykiety warzonych niegdyś 
w Bielsku piw, natomiast półki zdobią zabytko-
we kufle i butelki. Sukces Browaru Miejskiego 
w Bielsku-Białej świadczy o tym, że tradycja, 
choć kojarzymy ją zwykle z czymś nieprze-
rwanym, daje się czasem wskrzesić po latach 
nieobecności. I nawet jeśli można utyskiwać, 
że brak dziś na Podbeskidziu wielkiego zakładu 
produkującego regionalne piwo, każdy, kto miał 
okazję skosztować Bielitzera, przyzna z pewno-
ścią, że mamy w jego przypadku do czynienia 
z trunkiem nieszablonowym, o czym doskonale 
świadczy tytuł Luksusowej Marki Roku, który 
przyznano mu w ubiegłym roku jako jedynemu 
piwu w Polsce.

Maciej Rzepecki
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