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Stawiam
na rozwój
Witold Kosiorek kandydat 
na prezydenta Jastrzębia-
Zdroju.  

Zasłużyliśmy na 
dobre życie
Adam Depta: kandyduję na 
radnego bo chcę, żeby Niki-
szowiec, Janów, Dąbrówka 
Mała, Szopienice i Giszo-
wiec były dobrym miejscem 
do życia.  

Debata

NOWEGO

GÓRNIKA
Rozwijajmy się, 
to będziemy 
bezpieczni

 -

Popieramy ludzi,
którzy potrafią 
działać

Sebastian Czogała, przewod-
niczący ZZG w Polsce KWK 
Mysłowice-Wesoła  

Walka 
o Bogdankę 
i węgiel

Rozmowa z Maksymilianem 
Klankiem, wiceprezesem Fa-
sing SA.  
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Brygada przodowego Wiesława Urbanka otarła się o katastrofę. W przodku, w którym pracowali, 
doszło do wypływu metanu i przemieszczenia skał. Nic nikomu się nie stało, bo zachowali się 
jak profesjonaliści. Czas spędzony na szkoleniach, skupienie na pracy i wielkie doświadczenie 
pozwoliły uniknąć najgorszego. Na zdjęciu brygada Wiesława Urbanka. Stoją od lewej strony: 
Dariusz Drągielski, Wiesław Urbanek, Henryk Koniarczyk, Marian Sajdok, Tomasz Buchta. 

WIĘCEJ S. -

KOPALNIA PNIÓWEK: Zasady bhp ratują życie

Nie stracili głowy, 
chociaż przodek pływał

N
O

W
Y 

G
O

RN
IK



1 6 – 3 0  l i s t o p a d a  2 0 1 02 w w w . n o w y g o r n i k . p l

b e z  f a j r a n t u

Komentuje 
Ryszard Płaza

lider ZZG w Polsce KWK Knurów-Szczygłowice

Zróbmy z trzech 
spółek jedną firmę 
górniczą

Połączmy Jastrzębską Spółkę Węglową, Kompanię 
Węglową i Katowicki Holding Węglowy w jedną 

firmę. Powołajmy Polski Węgiel. W takiej firmie 
obowiązywałby jeden układ zbiorowy pracy i jeden 
system wynagradzania. To nie oznacza jednakowych 
płac dla wszystkich. Kopalnie osiągające lepsze wyniki 
wypłacałyby dodatkowe premie dla górników. Zakupy 
maszyn, urządzeń, usług i materiałów należałoby 
pozostawić kopalniom, a centralnie jedynie kontrolować 
zasadność i cenę zakupu oraz sprzedaż węgla. To 
obniży koszty zaopatrzenia. Najlepszą formą organizacji 
byłaby struktura holdingowa gwarantująca kopalniom 
samodzielność. Taka organizacja uprościłaby zarządzanie. 

Uważam, że jedna firma górnicza rozwiąże wiele 
problemów górnictwa. Ta koncepcja funkcjonuje 

pod roboczą nazwą Polski Węgiel. Co nam da powołanie 
Polskiego Węgla? Takie rozwiązanie godzi w zasadzie 
zwolenników kilku sprzecznych koncepcji. Pojawiają 
się pomysły rozbioru Kompanii Węglowej. Zdaniem 
zwolenników takiego rozwiązania należałoby to co 
dobre rozdzielić między firmy energetyczne, może 
wprowadzić pojedyncze kopalnie na giełdę, część 
majątku sprywatyzować i po kłopocie. Nikt nie mówi, 
co zrobić ze słabszymi kopalniami, z kopalniami które 
mają przejściowe kłopoty. Inna koncepcja mówi 
o tym, że trzeba włączyć Knurów-Szczygłowice do 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Dla JSW to zapewne 
dobre rozwiązanie, bo oni potrzebują złóż dobrego 
węgla koksowego – dużych złóż, na wiele lat. Jednak 
takie rozwiązanie sprowadza się do tego, aby zabrać 
Kompanii co najlepsze, a reszta niech się martwi jak 
przeżyć. Jedna firma górnicza pozwoliłaby zlikwidować 
podział na tych, którym jest dobrze i na tych, którym 
jest źle. W górnictwie nie powinniśmy cieszyć się z tego, 
że są kopalnie osiągające słabsze wyniki, fedrujące 
gorszy węgiel i pracujące w gorszych warunkach 
geologicznych ani z tego, że teraz jesteśmy dobrzy, bo 
pracujemy w kopalni, która ma dobre wyniki. 

Struktura holdingowa i samodzielność kopalń 
pozwoliłaby usprawnić sposób zarządzania i system 

zakupów. Teraz często przepłacamy za dostawy. Polski 
Węgiel mógłby negocjować korzystniejsze ceny 
zaopatrzeniowe i korzystniejsze ceny na sprzedawany 
węgiel. Jestem przekonany, że zlikwidowalibyśmy 
zabawę w głuchy telefon. Teraz bywa tak, że jeżeli 
górnicy potrzebują jakichś materiałów i urządzeń, 
zgłaszają to w kopalni. Kopalnia zgłasza to do centrum 
wydobywczego. Centrum wydobywcze wysyła 
zapotrzebowanie do Kompanii Węglowej. Na każdym 
z tych szczebli odbywa się „obróbka” zgłaszanych 
potrzeb. Na końcu okazuje się, że chociaż górnikom były 
potrzebne kilofy, to dostają łopaty. 

Polski Węgiel pogodziłby wszystkie pomysły na 
górnictwo. Nie zastanawialibyśmy się na przykład , 

czy Knurów-Szczygłowice mają fedrować w strukturze 
Kompanii Węglowej, czy w strukturze JSW SA. Nie 
planowalibyśmy rozbioru Kompanii Węglowej. Nie 
sprzeczalibyśmy się o filary ochronne i o to, kto pod 
kim fedruje. Moglibyśmy zagospodarować w sposób 
racjonalny wszystkie złoża. To ograniczyłoby radykalnie 
marnotrawstwo. Oddanie zarządzania na szczebel 
kopalniany spowodowałoby, że w końcu pozbylibyśmy 
się narośli administracyjnych decyzji, które bardzo 
często nie biorą pod uwagę konkretnych uwarunkowań.   

przed nami wielkie ryzyko, że polityczne kłótnie 
przeniosą się na szczebel lokalny. Nawet jeżeli nie 
teraz, to w niedalekiej przyszłości, bo nie widać koń-
ca bratobójczego starcia między pis a po. Rozsadek 
podpowiada, żeby w wyborach samorządowych 
postawić na lewicę. 

s ojusz Lewicy Demokratycznej wystąpił do 
wszystkich partii parlamentarnych z propo-
zycją debaty przed wyborami samorządowymi. 

SLD chce, by w debacie – z każdego ugrupowania – 
wzięło udział po czterech kandydatów startujących 
w wyborach 21 listopada.

– Chcemy żeby każda z czterech partii politycz-
nych wskazała do wzięcia udziału w debacie czterech 
przedstawicieli, kandydatów na wszystkich szczeblach 
samorządowych, począwszy od rad gmin, powiatu, 
sejmików wojewódzkich, kończąc na prezydentach 
miast – zapowiedział Marek Wikiński, wiceprzewod-
niczący Klubu Poselskiego SLD podczas konferencji 
prasowej w Sejmie.

– Byłaby to swoistego rodzaju familiada partyjna, 
gdzie w trakcie debaty moglibyśmy się dowiedzieć 
o programach i propozycjach poszczególnych partii 
politycznych – powiedział Wikiński. Obecny na kon-
ferencji Tomasz Kamiński, szef  kampanii samorzą-
dowej Sojuszu, wystąpił do szefów wszystkich partii 
i wszystkich sztabów wyborczych z propozycją takiej 
debaty. – My chcemy rozmawiać o samorządzie. 

Dosyć już budowania kampanii samorządowej na 
tragedii smoleńskiej, dosyć dyskusji w kampanii sa-
morządowej o kolejnym wystąpieniu prezesa PiS 
Jarosława Kaczyńskiego – podkreślił Kamiński.

SLD idzie do wyborów pod hasłem człowiek, 
dom, praca, bo dla lewicy człowiek był zawsze i jest 
najważniejszy oraz jego niezbywalne prawa do godnej 
egzystencji, czyli do domu i pracy. 

Wyłonimy wkrótce reprezentantów w samorzą-
dach. Będzie to kadencja szczególnie ważna, choćby 
ze względu na kończącą się perspektywę finansową 
UE na lata 2007-2013. Skuteczne wykorzystanie i roz-
liczenie tych środków w dużej mierze przełoży się 
na to, jak rozwijać się będą nasze „małe ojczyzny” 
– miasta, gminy i całe województwa.

Kampania wyborcza toczy się pod dyktando ja-
łowych sporów. Mało w niej programów dotyczących 
spraw samorządowych. Obywatele mają małe szanse 
poznać merytoryczną stronę programów i propozycji, 
jakie przedstawiają poszczególne komitety wyborcze. 
Znów Polska jest widownią personalnych sporów na 
prawicy. Czy rzeczywiście mamy się ekscytować tym, 
kogo w najbliższym czasie wyrzuci z PiS Jarosław 
Kaczyński? Czy następnym etapem prawicowej kon-
frontacji ma być wojna w samorządach? Mamy szansę 
uniknąć piekła na szczeblu lokalnym. Postawmy na 
lewą stronę. Postawmy na kandydatów z list SLD. Na 
ludzi bardzo często bezpartyjnych, bo hasło: człowiek, 
dom, praca, jest najbardziej bezpartyjnym hasłem. l

Jastrzębska spółka Węglowa może złożyć kontrofer-
tę na zakup Bogdanki. Wtedy musiałaby zaoferować 
więcej za akcję niż oferuje NWR. Zarząd JsW zasta-
nawia się nad tym, a z nieoficjalnych informacji wy-
nika, że skarb państwa mógłby być zainteresowany 
takim rozwiązaniem. 

taka informacja to diament w morzu wojen-
nych donieś z politycznego pola konfrontacji. 
Diament tym cenniejszy, że firma z naszego 

regionu może stanąć do walki z europejskim po-
tentatem. Trzymam kciuki, żeby spółka z jastrzębia 
kupiła Bogdankę, bo byłby to fantastyczny początek 
konsolidacji polskiego górnictwa opartej na zdro-
wych zasadach. Mam na myśli konsolidację opartą o 
kapitał. Po czasach administracyjnych reorganizacji, 
byłby to pierwszy przypadek w powojennej historii 
tej branży, kiedy polska firma górnicza chroni inną 
polską firmę przed wrogim przejęciem. Mało że ją 
chroni, to jeszcze tworzy grupę o silnej pozycji. Jest 
tylko jeden problem – JSW SA nie ma w swoich 

planach rozwojowych takiego zakupu. Natomiast 
ten zakup w żaden sposób nie jest sprzeczny z ideą 
tych planów. Ma rację zarząd JSW, ze zastanawia się 
nad wykorzystaniem okazji.   

Zarząd LW Bogdanka poinformował, że jest 
przeciwny próbie przejęcia przez NWR i wskazał na 
ryzyko znacznych negatywnych skutków przejęcia 
dla spółki oraz brak jakichkolwiek korzyści finanso-
wych, technologicznych czy organizacyjnych z niego 
wynikających. 

Zdaniem zarządu, cena zaproponowana przez 
wzywającego nie odpowiada wartości godziwej spół-
ki. Takie stanowisko zarządu Bogdanki oznacza, że 
JSW byłaby potraktowana przez lubelskich górników 
jak zbawca. 

– Niezależnie od formy połączenia Bogdanka i 
JSW stworzyłoby regionalnego lidera – powiedział 
prezes Bogdanki dziennikarzom.

I to jest dopiero informacja. Dla mnie bardziej 
sensacyjna niż ta, która mówi, kogo znów prezes 
Kaczyński wyrzuci z PiS. l

Kij w mrowisko

Prosto z Sejmu

postawmy na lewą stronę

Uratują Bogdankę?

Tadeusz 
MoTowidło
poseł RP

henryk 
siedlaczek
poseł RP

Postawmy na 
lewą stronę. 
Postawmy na 
kandydatów 
z list SLD, 
bardzo często 
bezpartyjnych

JSW SA może 
uratować 
Bogdankę.  
Oby tak  
się stało.

Koledze  
Tadeuszowi  
Motowidle 

najgłębsze wyrazy współczucia  
z powodu śmierci 

Brata 
składają 

Związki zrzeszone w Federacji 
Związków Zawodowych JSW SA

Posłowi 
Tadeuszowi 
Motowidle 

wyrazy szczerego współczucia 
z powodu śmierci 

Brata 
składa 

zespół redakcyjny 
„Nowego Górnika”
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nowy górnik: Dlaczego kandyduje pan  X
na stanowisko prezydenta Jastrzębia-
Zdroju?

Witold KosioreK: 
Doszedłem do wniosku, 
że warto zaproponować 
mieszkańcom wykorzy-
stanie mojej wiedzy i do-
świadczenia. Analizując 
wykształcenie i doświad-
czenie zawodowe innych 
kandydatów, doszedłem 
do wniosku, że nie są oni przygotowani do za-
rządzania prawie stutysięcznym miastem.

Są tak licho wykształceni? X
– Mają wiedzę, ale nie taką, jaka jest 

potrzebna na stanowisku prezydenta dużego 
miasta. W tym na przykład widzę przyczynę 
marnowania czasu i pieniędzy na ślimaczące 
się inwestycje albo inwestycje, które są źle 
wykonywane. Z jednej strony wpływy mia-
sta są znaczne, z drugiej strony jakoś przez 
ostatnie lata nie widać, aby te pieniądze były 
racjonalnie wykorzystywane. 

i pan będzie lekarstwem na to zło? X
– Ja i moje doświadczenie wyniesio-

ne z pracy w JSW SA. Dam panu prosty 
przykład. W naszej firmie zanim ogłosi się 
przetarg na cokolwiek, ustalamy szczegóło-
wą specyfikację. Dotyczy to warunków jako-
ściowych, terminu wykonania zamówienia, 
sposobu zabezpieczeń gwarancyjnych, kar 
za niedotrzymanie jakości i terminów oraz 
wiele innych szczegółów, które dają pew-
ność, że pieniądze nie zostaną zmarnowane. 
W moim przekonaniu władze miasta zbyt 
mało uwagi przykładały do takich obwaro-
wań przy zawieraniu umów.

n ie w ystarczą komp etentni  X
urzędnicy?

– Kompetentni urzędnicy mogą spraw-
nie pracować tylko wtedy, gdy ktoś im ja-
sno określi cele i zadania. Także najlepsi 
doradcy nie załatwią wszystkiego. Funkcja 
prezydenta miasta sprowadzona do jakiejś 
reprezentacji, to karykatura samorządno-
ści. Mam wykształcenie techniczne, praw-
nicze i z zakresu zarządzania. Mam także 

doświadczenie samorządowe, o czym część 
moich wyborców pamięta. Dlatego posta-
nowiłem po kilkunastu latach zaangażować 
się znów w pracę na rzecz miasta. Chcę naj-
zwyczajniej w świecie zmieniać Jastrzębie-
Zdrój na lepsze. 

Jest pan bezpartyjny. Dlaczego startu- X
je pan z listy SlD?

– Odpowiada mi program przygotowa-
ny przez tę partię na wybory samorządowe. 
Zgadzam się z tym, że samorząd powinien 
poświęcić wiele uwagi osobom i rodzinom, 
które są w ciężkiej sytuacji. Hasło „Czło-
wiek, Dom, Praca” informuje jednoznacznie, 
że nas interesuje wszystko, co składa się 
na dobre życie. Jastrzębie-Zdrój powinno 
być miastem, w którym z przyjemnością 
się pracuje, mieszka i pielęgnuje się życie 
rodzinne. Jeżeli spełnimy ten warunek, na 
pewno zmniejszymy ilość osób i rodzin, któ-
re zostały zepchnięte na margines rozwoju. 
Chciałbym podkreślić, że miasto rozwija się 
i widać zmiany. Ja chciałbym zarówno szyb-
szego rozwoju jak i tego, aby jak najwięcej 

rodzin korzystało z tego rozwoju. Rozwój 
oświaty, kultury, budowa mieszkań dla mniej 
zamożnych rodzin, żłobki i przedszkola na 
pewno zagwarantują, że wszyscy odczujemy 
poprawę. 

od czego chciałby pan zacząć  X
urzędowanie?

– Nie mam zamiaru być rewolucjoni-
stą. Na pewno chciałbym jak najszybciej 
zakończyć ślimaczące się inwestycje. Chciał-
bym także przekonać tych, którzy widzą 
w górnictwie samo zło, że nie mają racji. 
Miasto i JSW SA muszą żyć w symbiozie. 
Firma, w której pracuję, jeszcze długo bę-
dzie motorem rozwoju. Dlatego uważam, że 
racjonalnym pomysłem jest stwarzanie wa-
runków dla firm pracujących dla górnictwa 
a oprócz tego budowanie alternatywnych 
źródeł utrzymania dla mieszkańców. Trze-
ba to robić w ścisłej współpracy z JSW, bo 
przecież spółka ma zamiar rozszerzać swoją 
działalność, co będzie również motorem 
ekonomicznego rozwoju naszego Jastrzębia-
Zdroju.  l

Kandyduję na radnego bo chcę, żeby Niki-
szowiec, Janów, dąbrówka Mała, szopie-
nice i Giszowiec były dobrym miejscem do 
życia.

U nas od zawsze podstawą utrzymania 
była kopalnia. Na szczęście udało się wresz-
cie otworzyć bramy kopalni dla młodzieży. 
Niestety, na „Wieczorku” złoże się wyczer-
puje. Dlatego powstanie w niej centrum 
usług wspólnych dla kopalń Katowickiego 
Holdingu Węglowego.

Być może uda się jeszcze poszerzyć 
działalność pozaprodukcyjną. Jest parę 

pomysłów na to, aby dla mieszkańców na-
szych dzielnic to zrobić.

Miasto musi wspierać rozwój placówek 
sportowych i kulturalnych w naszych dziel-
nicach. Nasze kluby sportowe powiny stać 
się wizytówką Katowic. Chodniki i ulice nie 
mogą straszyć dziurami. Należy nam się 
sprawna służba zdrowia.

Mieszkamy na peryferiach miasta, ale 
nie pozwolę, aby nas zepchnięto na pery-
ferie życia. 

Szanowni Państwo, proszę Was o głos 
w wyborach samorządowych.

AdAm deptA

Witold KosioreK kandydat na prezydenta Jastrzębia-Zdroju

Stawiam na rozwój

AdAm deptA na radnego Katowic

Zasłużyliśmy na dobre życie

Urodzony w 1966 
roku. Członek Zarządu 
Związku Zawodowego 
Górników JSW S.A. 
„Zofiówka”, bezpartyjny 
Wykształcenie: średnie 
techniczne. Stan rodzi-
ny: żona Bożena, sy-
nowie Kamil i Damian 
Zawód: technik maszyn górniczych  Zainte-
resowania: leśnictwo, ochrona przyrody.

Plan wyborczy: 
– renowacja starych i budowa nowych 

placów zabaw dla dzieci
– wydzielenie terenów na wybiegi dla 

psów
– modernizacja dróg i chodników na 

osiedlach: Zdrój, Bogoczowiec, Przyjaźń, 
Złote Łany, Chrobrego, Gwarków, Tuwima 
oraz w Sołectwie Moszczenica. 

piotr AleKsAnder UrbAńczyK

Kandydat na radnego

podpisamo umowy na 
inwestycje początkowe

W siedzibie Kompanii Węglowej  w Ka-
towicach 8 listopada podpisano 24 umowy 
na dofinansowanie inwestycji początkowych 
wartości 400 milionów złotych realizowa-
nych w  pięciu spółkach w 2010 roku.

Resort gospodarki reprezentowała Joan-
na Strzelec-Łobodzińska, wiceminister od-
powiedzialna za górnictwo oraz członkowie 

zarządów Kompanii Węglowej, Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej, Katowickiego Holdingu 
Węglowego, Południowego Koncernu Wę-
glowego oraz kopalni Bogdanka. Zarząd 
Kompanii reprezentowali wiceprezesi:  Ewa 
Malek – Piotrowska i Jacek Korski. Spółka 
otrzyma na  inwestycje początkowe blisko 
125 milionów złotych.
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Uroczytość podpisania umów na dofinansowanie inwestycji początkowych 
Adam Depta:  chcę, żeby Nikiszowiec, Janów, Dąbrówka Mała, Szopienice i Giszowiec były dobrym miejscem do 
życia
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Widok przypominał scenę z filmu katastro-
ficznego. Najpierw ściana węgla zaczęła 
trzeszczeć i odkształcać się, jakby zaczynała 
płynąć. przodowy i pracujący z nim górnik 
ostrzegli kolegów. Górnicy zaczęli wyco-
fywać się w bezpieczny rejon a za nimi, od 
czoła przodka, mknęła szara kula pyłu, dro-
bin węgla i skał. – o tym, że wyszliśmy bez 
szwanku zadecydowało kilkanaście, góra 
kilkadziesiąt sekund – mówią górnicy. ich 
rodziny do tej pory nie wiedzą, że groziło 
im śmiertelne niebezpieczeństwo. Wiesław 
Urbanek i dariusz drągielski wyjechali na 
powierzchnię i poszli do „drewutni”, żeby 
przepłukać gardła piwem. Reszta rozjecha-
ła się do domów, jakby nigdy nic. – Ryzyko 

wpisane jest w nasz zawód. Chodzi o to, 
żeby umieć wykorzystać wiedzę i doświad-
czenie do tego, aby przeżyć – tłumaczyli mi 
górnicy z pRG RoW pracujący w KWK pnió-
wek.  Rozmawiałem z nimi w miejscu, gdzie 
był wyciek metanu. Kilkanaście metrów da-
lej ich koledzy pracowali w przodku. o wy-
pływie metanu wszyscy mówili jak o czymś 
naturalnym.  – pod ziemią trzeba być skon-
centrowanym na pracy. trzeba umieć bły-
skawicznie reagować na zmieniającą się 
sytuację i wyciągać prawidłowe wnioski. 
dobrze przygotowane szkolenia rzeczywi-
ście pozwalają ocalić zdrowie i życie– mówi 
przodowy Urbanek.

Profesjonalne zachowanie ratuje życie

Nie zmarnowali 
cennych sekund

Nie stracili głowy, chociaż przodek pływał

Rozmowa z GrzeGorzem 
olszokiem, nadsztygarem 

do spraw zwalczania 
zagrożenia wyrzutami 

metanu i skał KWK Pniówek

od jak dawna zajmu- X
je się pan zwalczaniem 
zagrożenia wyrzutami 
metanu i skał?

Od 2005 roku. 

Można to zagrożenie  X
przewidzieć?

Jeżeli dokładnie 
i zgodnie z instrukcją 
wykonuje się otwory wyprzedzające i rze-
telnie wykonuje się pomiary wskaźników 
zagrożenia wyrzutowego, to wtedy można 
to zagrożenie przewidzieć. 

kto zawalił, że w tym przypadku nie  X
wykryto na czas zagrożenia wypływem 
metanu?

Nikt. Wszystkie prace zostały wykonane 
rzetelnie.

Dlaczego w takim razie doszło do wy- X
pływu, który przypominał wyrzut, a nikt 
wcześniej nie wykrył zagrożenia?

Zagrożenie zostało wykryte na czas. 
Pracownicy bezpiecznie wycofali się ze 
strefy zagrożenia. Zbliżaliśmy się do usko-
ku. Wiercenia i badanie próbek węgla nie 
wskazywały na zagrożenie. Jednak górnicy 
zachowywali szczególną ostrożność. To wła-
śnie ostrożność i doskonała znajomość zasad 
bezpiecznej pracy w rejonie zagrożonym 
wyrzutami metanu i skał pozwoliły wykryć 
zagrożenie.

na kilkanaście, góra na kilkadziesiąt se- X
kund przed wypływem metanu. górnicy 
otarli się o nieszczęście.

Przodowy i sztygar na tyle wcześnie 
wykryli zagrożenie, aby bezpiecznie wy-
cofać załogę. Prawidłowo zinterpretowali 
trzaski dochodzące z przodka. Wiedzieli, 
że to oznacza wielkie niebezpieczeństwo. 
Natychmiast wycofali się razem z załogą 
i wszyscy bezpiecznie wyszli z zagrożonego 
rejonu. 

Tak już jest, że czasem o życiu górnika 
decydują sekundy. Sztuka polega na tym, 
aby tych sekund nie zmarnować. Wszyscy 
jesteśmy pełni podziwu dla profesjonalizmu 
górników pracujących wtedy w zagrożonym 
rejonie.

Moim zdaniem to klasyczny przy-
kład sztuki górniczej połączonej z wielką 
wiedzą.

Rozmawiał: Sławomir StarzyńSki

W  ostatnim wydaniu „Nowego 
Górnika” ukazał się wywiad z prof. 

Andrzejem Karbownikiem pt. „Pomysł 
spóźniony o piętnaście lat”. W tekście tym 
znalazł się zacytowany, a wykoślawiony 
fragment wywiadu ze mną. Mówiąc o tym, 
że Kompania Węglowa nie jest skansenem 
odniosłem się do wyposażenia technicznego 
w kopalniach naszej firmy. Z wywiadu można 
natomiast wywnioskować, że chodzi o sposób 
zorganizowania spółki. 

d ziwi mnie, że 
prof. Karbow-
nik, autor  jednej 

z koncepcji zmian orga-
nizacyjnych w Kompanii 
gani drugą, nie znając 
jej zupełnie. Cóż, każ-
da pliszka swój ogonek 
chwali.

Rozumiem, że Pan profesor nie znając 
założeń proponowanej reorganizacji zadaje 
pytania, co wniesie zmiana nazwy z Centrum 
Wydobywcze na Kopalnię Zespoloną? Od-
powiedź jest prosta: sama zmiana nazwy nie 
przyniesie absolutnie nic! Ocenianie jednak 
projektu, którego się nie zna (a nie przyjęli-
śmy jeszcze dokumentów związanych z tym 
projektem) jest nieco przedwczesne. 

Nasuwa się zwłaszcza pytanie, dlacze-
go integracja grupy kopalń w Katowickim 
Holdingu Węglowym w tzw. megakopalnię 
nie jest zła, a podobna koncepcja Kompanii 
utworzenia kopalń zespolonych nie jest do-
bra. Z powodu  terytorialnego rozproszenia 
zakładów górniczych nie ma sensu tworzyć 
w naszej spółce jednej megakopalni, gdyż 
musiałoby ich być co najmniej cztery. Jaka 
jest natomiast logika tworzenia 10 jednostek 
wydobywczych proponowana przez Pana 
profesora. W efekcie przyjęcia takiego roz-
wiązania przez dłuższy czas funkcjonowała-
by dwuszczeblowa struktura zarządzania, bo 
połączenie kopalń nie dokona się przecież 
z dnia na dzień.  W takim przypadku trud-
niej byłoby wykorzystać efekt skali chociaż-
by w procesach zabezpieczenia produkcji. 
Trudniej byłoby też  planować coraz bardziej 
potrzebne inwestycje wspólne dla kilku za-
kładów górniczych. Trudniej wreszcie  było-
by gospodarować złożem i planować roboty 
górnicze na, często niewielkich, obszarach 
górniczych. 

Prof. Karbownik nie wspomina o stra-
tegicznym celu pomysłu utworzenia 10 
kopalń w Kompanii, ale zechciał wskazać 

nam w wywiadzie, że najpierw trzeba znać 
cel. Otóż my go znamy i wiemy, że zorga-
nizowanie firmy musi zapewnić sprawne 
realizowanie jej celów.

Mogę się zgodzić, że Kompania Wę-
glowa jest w trudnej sytuacji, bo też w mo-
mencie powołania postawiono spółkę przed 
wieloma wcześniej nierozwiązanymi pro-
blemami. To my musieliśmy sobie poradzić 
po 2003 roku z wygaszaniem kolejnych ko-
palń i nie mogliśmy liczyć wtedy na wielkie 
wsparcie tego procesu. To my musimy nadal 
spłacać długi po naszych poprzednikach, 
a to nie ułatwia nam życia. Dziwi mnie 
tylko, że jak brakuje węgla to puka się do 
Kompanii Węglowej, a nie przywołuje się 
i nie wskazuje naszych, zdaniem niektórych, 
lepszych kolegów.

Mamy świadomość, że kolejne  kopalnie 
Kompanii zakończą wydobycie w najbliż-
szych latach, bo natura nie dała nam nie-
wyczerpanych zasobów węgla.  Mogą być 
różne rozwiązania, ale pomysł rozdrapania 
Kompanii Węglowej przez przekazanie czy 
sprzedaż najatrakcyjniejszych kopalń nie 
odpowiada na pytanie: co z finansowaniem 
pozostałej grupy słabszych kopalń? Albo: 
skąd pieniądze na likwidację całej reszty? 
A może inny pomysł skoro Kompania Wę-
glowa jest taka słaba i źle zorganizowana 
należy jej najsłabsze kopalnie przekazać 
(sprzedać) lepszym, lepiej zarządzanym 
podmiotom. Doinwestowanie jednej ze spół-
ek przez grupę energetyczną dało przecież 
dobre efekty. Zapewniam, że z tymi lepszymi 
kopalniami poradzimy sobie bez jakiejkol-
wiek pomocy.

Kilka dni temu  z luźnym pomysłem 
jakiegoś powiązania naszej kopalni Knurów 
-Szczygłowice wyszli prezesi Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej. Czytając zatem wywiad 
zastanawiam się, czy wypowiedź Profesora 
nie została „zainspirowana”  przez przed-
stawicieli tejże spółki? Rodzynki wydłubać 
łatwo, ale co z resztą? 

Z jednym się tylko zgodzę, że pomysł 
połączenia wszystkich państwowych,  wę-
glowych podmiotów górniczych jest już 
nieświeży. I myślę, że jego celem jest dziś 
ułatwienie życia liderom związkowym. Za-
miast negocjacjami z trzema przedsiębior-
cami załatwialiby sprawy za jednym razem 
i z jednym partnerem.  To z kolei odpowiedź 
na wywiad w tymże „Nowym Górniku” 
z Dominikiem Kolorzem, szefem górniczej 
„Solidarności”. Tylko po co odsmażać stare 
kotlety? l

Rozbiór Kompanii Węglowej?
Polemika Jacka korskiGo, wiceprezesa KW N
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Siły natury potrafią być niszczycielskie. Znajomość BHP ratuje życie

Dariusz Drągielski, Wiesław Urbanek, Henryk Koniarczyk, Marian Sajdok, Tomasz Buchta.
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Górnicy zdali egzamin

Rozmowa 
z Leszkiem 

Błachutem, 
nadsztygarem górniczym  

PRG ROW, 
kierownikiem punktu pracy 

w KWK Pniówek 

panuje opinia, że  X
strach wpuszczać fir-
mę zewnętrzną do 
kopalni?

Jeżeli taka opinia 
panuje, to jest niepraw-
dziwa. Nasi pracownicy 
udowodnili, że potrafią 
pracować bezpiecznie 
i potrafią błyskawicznie wykryć niebezpie-
czeństwo. Górnicy, którzy pracowali w za-
grożonym rejonie mają długi staż pracy, są 
doświadczonymi pracownikami.

i mają dużo szczęścia. X
Trzeba mieć dużo górniczego szczęścia 

w groźnych sytuacjach, ale ono sprzyja 
tylko wtedy, gdy jest się świetnym fa-
chowcem. Nasi górnicy uczestniczą we 
wszystkich szkoleniach organizowanych 
przez kopalnię Pniówek. Doskonale znają 
miejsce swojej pracy. Nas obowiązują takie 
same rygory, jakie obowiązują pracowni-
ków kopalni. 

górnicy z pańskiej firmy mają doświad- X
czenie w pracy w rejonach zagrożonych 
wyrzutami metanu i skał?

Tak. W 2002 roku, w czasie drążenia 
lunety wentylacyjnej doszło do wyrzutu. 
Tam pracowali nasi ludzie. Tylko dzięki 
temu, że zachowywali wszystkie zasady 
bezpiecznej pracy nikt nie doznał obrażeń. 
W Pniówku w tym dziesięcioleciu były dwa 
groźne zdarzenia w rejonach zagrożonych 
wyrzutami metanu i skał i w obu przypad-
kach nasi górnicy zdali egzamin celująco. 
Moim zdaniem to także efekt doskonałej 
współpracy ze służbami bhp Pniówka i bar-
dzo dobrych szkoleń zarówno w kopalni jak 
i w naszej firmie. 

A może to tylko szczęście. X
Szczęście górnicze nie sprzyja tym, 

którzy pracują brawurowo. Powtarzam: 
fachowość, doświadczenie i odpowiednie 
szkolenia pomagają w sytuacjach niespo-
dziewanego zagrożenia.

Rozmawiał: Sławomir StarzyńSki

Profesjonalne zachowanie ratuje życie

Pracuję w dziale 
wentylacji od 1991 roku. 
W 2002 roku, na pozio-
mie 1000 w naszej ko-
palni był wyrzut metanu 
i skał. Doszło do niego 
w trakcie drążenia lune-
ty rurowej do szybu II 
przy pomocy materiałów 
wybuchowych. To był jeden z największych 
wyrzutów metanu i skał w Górnośląskim 
Zagłębiu Węglowym. Wydzieliło się wte-
dy ponad 51 tysięcy metrów sześciennych 
metanu. Powstała kawerna powyrzutowa, 
a wyrobisko, które było drążone zostało za-
sypane prawie w całości na długości około 
70 metrów. Kilkadziesiąt tysięcy metrów 
sześciennych metanu wydzieliło się w cią-
gu 72 godzin po wyrzucie. W pierwszych 
minutach po wyrzucie stężenie metanu 
wynosiło ponad 80 proc. Metanowość wy-
robiska wynosiła przez kilkanaście minut 
ponad 300 metrów sześciennych na minutę. 
Ponieważ załoga pracowała zgodnie z prze-
pisami, nie było ofiar. Górnicy bezpiecznie 
wycofali się z zagrożonego rejonu. Użyli 
aparatów ucieczkowych, nikomu nic się nie 
stało podczas wycofywania się do rejonu 
bezpiecznego. Pracowałem wtedy na stano-
wisku zastępcy kierownika działu wentylacji. 
W momencie, gdy do dyspozytora dotarła 
informacja o zdarzeniu, rozpoczęła się akcja 

ratunkowa. Oceniliśmy, że tak wielka ilość 
metanu zagraża górnikom w innych wyro-
biskach. Został wstrzymany zjazd załogi na 
drugą zmianę.

Wcześniej, w latach osiemdziesiątych 
w kopalni Pniówek dochodziło do wypływu 
metanu i skał, jednak nie były to klasyczne 
wyrzuty. W tym roku mieliśmy przypadek 
niespodziewanego wypływu metanu z prze-
mieszczeniem się skał. Wydzieliło się około 
3,3 tysiąca metrów sześciennych metanu, 
a maksymalne stężenia metanu wynosiły 
28 procent. Wyrzut sprzed ośmiu lat jest 
dowodem na to, że górnicy z naszej kopalni 
muszą liczyć się z tym niebezpieczeństwem. 
Dlatego przykładamy szczególną wagę do 
profilaktyki wyrzutowej i do szkoleń.    

Każde drążone wyrobisko ślepe ma pro-
gnozę metanonośności, opracowuje się dla 
każdego wyrobiska warunki eksploatacji 
z uwzględnieniem zagrożenia wyrzutami 
metanu i skał. Na podstawie tych danych 
kwalifikuje się pokłady, jako niezagrożone, 
skłonne albo zagrożone wyrzutami meta-
nu i skał. W tym roku prowadzimy roboty 
w dwóch pokładach zagrożonych wyrzuta-
mi. Dla takich pokładów stosuje się specjalne 
rygory. Przede wszystkim bada się czoło 
przodka wiercąc specjalne otwory o głę-
bokości 10 metrów. Istnieje służba zajmu-
jąca się pomiarami zagrożenia wyrzutami. 
Przynajmniej raz na dobę służba dokonuje 

pomiarów. W rejonach zagrożenia ustala się 
maksymalną ilość górników, którzy mogą 
tam pracować a specjalne rejestratory elek-
troniczne liczą, ilu pracowników przebywa 
w tych rejonach. Dyspozytor kopalni i oso-
ba nadzorująca pracę pilnują, aby nikt nie 
złamał ustalonych rygorów. Organizujemy 
także systematyczne szkolenia, na których 
górnicy poznają zasady bezpiecznej pracy 
w miejscach zagrożonych wyrzutami. 

Załoga kończyła zabudowę przodka. 
Przodowy uważnie obserwował przodek, 
ponieważ zbliżaliśmy się do strefy uskoku.  
Nic nie wskazywało na zagrożenie. Wszyst-
kie otwory, które miały pomóc w wykryciu 
zagrożenia zostały wywiercone. Pomiary 
wykonane przez służby wykrywające zagro-
żenie nie wskazywały na niebezpieczeństwo. 
W pewnym momencie przodowy usłyszał 
jakieś trzaski. Natychmiast przerwał pra-
cę. Razem ze sztygarem wycofali górników 
z zagrożonego chodnika. Kilkanaście sekund 
później stężenie metanu w chodniku osią-
gnęło 28 proc. W takiej atmosferze mogli 
wszyscy zginąć zanim zdążyliby założyć 
aparaty ucieczkowe.  

To zdarzenie pokazało, jak ważne jest 
szkolenie. Przodowy rozpoznał zagrożenie 
na podstawie trzasków, które są jednym z sy-
gnałów zwiastujących zagrożenie. Wszyscy, 
którzy pracowali w tym rejonie zachowali 
się wzorcowo.

potrafimy zapobiegać zagrożeniom 
wyrzutami

Dzięki bardzo dobremu wyszkoleniu, uważnej pracy i intuicji brygada pracująca w przodku 
uniknęła śmierci – pisze czesław urBańczyk, kierownik działu wentylacji KWK Pniówek
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Ciekawa liczba 

51 
tys. m3

metanu

8 lat temu wydzieliło się w kopalni Pniówek 
w czasie wyrzutu metanu i skał. 

Sekundy zdecydowały o tym, że metan i masa skał nie zabiły górników. Na zdjęciu zniszczenia, do jakich dochodzi pod ziemią 
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Nowy GórNik: X  Będziemy roz-
mawiać o przyszłości Jastrzęb-
skiej Spółki węglowej, jako 
samodzielnej firmy, czy o przy-
szłości 6 kopalń, które wejdą do 
wielkiej grupy węglowej. 

Jarosław ZaGórowski: 
Zdecydowanie o przyszłości Ja-
strzębskiej Spółki Węglowej

Paweł kołodZieJ: Rozma-
wiajmy o samodzielnej firmie, któ-
ra będzie umacniać swoją pozycję 
na rynku, dzięki której pracownicy 
będą mieć stabilne miejsca pracy 
i godziwe zarobki. 

ZdZisław ChętNiCki: Rozma-
wiajmy o przyszłości JSW, a inne 
uwarunkowania zostawmy obok.

sławomir koZłowski: Nie 
bardzo potrafię zrozumieć, o co 
chodzi w tak sformułowanym 
pytaniu.

Nowy GórNik:  X Dla przewod-
niczącego kozłowskiego pyta-
nie pomocnicze: Jest pan za tym, 
żeby JSw weszła do wielkiej gru-
py węglowej czy za tym, aby była 
samodzielną firmą?

sławomir koZłowski: Nie 
wiem, o co chodzi w koncepcji 
jednej grupy węglowej, dlatego 
trudno mi być „za” czy „przeciw”. 
Zostało rzucone hasło, które stało 
się tematem zastępczym.

Nowy GórNik: X  To koncepcja 
lansowana przez Dominika kolo-
rza, przewodniczącego górniczej 
„Solidarności”, pańskiego szefa. 
w dodatku przewodniczący ko-
lorz informuje, że z tą koncepcją 
zgodzili się przedstawiciele ka-
dry i ZZg w polsce.

sławomir koZłowski: Jest pomysł 
grupy ekspertów, którzy twierdzą, że takie 
rozwiązanie byłoby dobre dla naszej branży. 
Natomiast nikt nie przedstawił koncepcji, któ-
ra uzasadniałaby podjecie takich działań, nie 
ma opracowań na ten temat, ani uzasadnienia. 
Dlatego zdziwiło mnie pismo prezesa JSW SA, 
w którym prosi o opinie na ten temat. 

Jarosław ZaGórowski: Uważam, 
że środki wypracowywane przez spółkę 
powinny zostać w spółce. Nie powinniśmy 
tych pieniędzy wyprowadzać poprzez łą-
czenie się ze słabszym, dlatego, że trzeba 
go dofinansować. 

ZdZisław ChętNiCki: Mamy stanowi-
sko Sekcji Węgla Kamiennego PZZ Kadra z 6 
października, w którym informujemy, że do 
czasu, kiedy nie będziemy mieli wszystkich 
materiałów, wstrzymujemy się z opinią na 
ten temat.

Paweł kołodZieJ: Rozmawiamy o po-
mysłach i związki skupione w FZZG przeciw-
ko takim pomysłom protestują. Nie zgadzamy 
się z tym pomysłem. Nie rozważamy, tak jak 
koledzy z Kadry i Solidarności, czy istnieje 
uzasadnienie dla takiego pomysłu. Jeżeli nawet 
istnieje, to na korzyść innych spółek. Federacja 
Związków Zawodowych Górników JSW SA 
twierdzi, że zarobione przez nas pieniądze, 
mamy przeznaczać do naszej spółki. 

Nowy GórNik: X  panie prezesie, przygo-
towuje pan plany rozwojowe dla JSw czy 

dla kopalń, które wejdą do gru-
py węglowej?

Jarosław ZaGórowski: 
Zarząd przygotowuje plany roz-
wojowe dla Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej i grupy kapitałowej, 
która może być poszerzona o Kom-
binat Koksochemiczny Zabrze, 
może o koksownię w Wałbrzychu, 
a także o jastrzębski PEC. Tym się 
zajmujemy. Zgadzam się panem 
przewodniczącym Kozłowskim, 
że temat jednej grupy węglowej 
jest tematem zastępczym. Dzisiaj 
(tzn. 8 listopada) mieliśmy naradę 
ze stroną społeczną i okazało się, 
że mamy wiele pilnych problemów, 
które należy rozwiązać. Wolałbym 
w dzisiejszej dyskusji nie zajmować 
się problemami Kompanii Węglo-
wej czy jakiejś innej spółki.

Chciałbym także podkreślić, 
że wspólnie ze stroną społeczną 
udało się nam rozwiązać wiele 
problemów, które w pozostałych 
spółkach pewnie jeszcze nie pręd-
ko zostaną załatwione. Jeżeli cho-
dzi o zarządzanie firmą i tworzenie 
odpowiednich procedur, na pew-
no wyprzedzamy pozostałe śląskie 
spółki węglowe. Jeśli znajdziemy 
się w jednej grupie, ten wysiłek 
pójdzie na marne. 

sławomir koZłowski: Czy 
wypracowane środki pozostaną 
w spółce czy zostaną przekazane 
do budżetu, to jest decyzja właści-
ciela, czyli rządu. Jeżeli rząd będzie 
chciał wzmocnić dziurawy budżet, 
to pieniądze wypracowane w JSW 
S.A. zabierze w formie dywidendy 
i nikogo nie będzie pytał o zgodę. 
My rozmawiamy tak, jakby najważ-
niejsze decyzje zapadały w spółce, 

a one przecież zapadają w Warszawie i musi-
my z tego zdawać sobie sprawę i nie udawać, 
że jest inaczej. 

JSW S.A. ze stuprocentowym udziałem 
skarbu państwa, co miesiąc odprowadza 15 
procent wypracowanego zysku do skarbu 
państwa. Prywatne firmy nie muszą płacić 
tego haraczu. To dowód, że nie traktuje się 
równo podmiotów gospodarczych. Informu-
ję kolegów z FZZG, ze nikt nie będzie się ich 
pytał, czy się zgadzają czy nie na powstanie 
grupy węglowej. Decyzja będzie podjęta 
w Warszawie. Podobnie stało się z Bogdan-
ką mimo, że strategia dla całego sektora 
węglowego i zawarte porozumienia dawały 
gwarancje dla pracowników tej kopalni. 

Jarosław ZaGórowski: Decyzje tak 
długo będą zapadać w Warszawie, jak dłu-
go nie będziemy mieli dobrych koncepcji. 
Jeżeli tu, w JSW SA wypracujemy dobre 
koncepcje rozwoju firmy, to właściciel na 
pewno przychyli się do tych pomysłów. Przy-
chyli się do nich, bo on też chce budować 
wartość dodaną JSW. Bywało już w historii 
naszej firmy, że dobre koncepcje zyskiwały 
poparcie właściciela. 

sławomir koZłowski: Wiemy jak zła 
jest sytuacja budżetu państwa natomiast nie 
wiem, co zamierza właściciel jeśli chodzi 
o przyszłość JSW i branży górniczej. Proszę 
pamiętać, że w skład JSW wchodzą również 
kopalnie produkujące węgiel energetycz-
ny. Niech pan, panie redaktorze nie pisze 

w swojej gazecie, że tu zapadają strategiczne 
decyzje, bo jest to wprowadzanie pracow-
ników JSW w błąd. 

Nowy GórNik: X  Skoro nie tu zapadają 
strategiczne decyzje, to o co związki spie-
rają się z prezesem. prezes nic nie może, 
wy nic nie możecie… o co wojna?

sławomir koZłowski: Niech pan nie 
manipuluje opinią publiczną. Jak zostanie 
podzielony zysk, to zależy od decyzji wła-
ściwego ministra. My się spieramy o to, że 
pan prezes wypowiedział nam układ zbio-
rowy pracy. Teraz negocjujemy nowy układ 
i z przykrością muszę stwierdzić, że rozmija-
my się w zasadniczych sprawach. O nagrodę 
z zysku za 2010 rok będziemy się sprzeczać 
w przyszłym roku. 

Nowy GórNik: X  Spieracie się z preze-
sem Zagórowskim o to, czy wejść na gieł-
dę czy nie wchodzić?

sławomir koZłowski: Nie spieramy 
się, bo nie mamy materiałów, które poka-
zywałyby korzyści i zagrożenia. Jeżeli pan 
zapyta, jakie to powinny być materiały, to 
już odpowiadam. Część z nich, to uchwały 
zarządu w sprawach, w których zarząd może 
być stroną. Część, aby były one wiarygodne, 
musi być potwierdzona przez właściciela 
w imieniu rządu. Chcemy uniknąć powtórki 
z Bogdanki. Chcemy zabezpieczeń, aby lu-
dzie nie zostali oszukani. Ze strony zarzą-
du wystarczy, jak zostanie podpisany układ 
zbiorowy pracy, dobry pro pracowniczy 
układ. Ze strony rządu muszą być gwarancje, 
że państwo zachowa pakiet większościowy 
akcji i kontrolę nad JSW. Wtedy, po zasię-
gnięciu opinii załogi, będziemy mogli wy-
razić stanowisko związku na temat wejścia 
spółki na giełdę. 

ZdZisław ChętNiCki: Ja chciałbym 
tylko przytoczyć niedawną wypowiedź wi-
cepremiera Pawlaka, który powiedział, że 
pełna prywatyzacja Bogdanki została zro-
biona źle i pochopnie i należy się zastano-
wić nad innymi prywatyzacjami. Koledzy 
z Bogdanki czuli się przez chwilę bogaczami, 
a teraz boją się, że zostaną sprzedani za kilka 
symbolicznych srebrników. W rozmowie 
z Dominikiem Kolorzem wyliczył pan, że 
nasi górnicy mieliby akcje warte średnio 
60-70 tysięcy. To suma wzięta z kosmosu. 
Mówi się o premii prywatyzacyjnej dla tych, 
którzy nie mają prawa do darmowych akcji. 
To też wróżenie, bo czas jakiś temu minister-
stwo skarbu w piśmie do przewodniczącego 

Komisji Gospodarki przy Sejmie RP zane-
gowało zasadność wypłacania premii pry-
watyzacyjnej dla nieuprawnionych do akcji 
pracowników. My chcemy realnych gwaran-
cji i chcemy układu zbiorowego pracy.

Paweł kołodZieJ: Dyskusja o wejściu 
na giełdę toczy się, i to żadne zaskoczenie 
ani temat, który został wywołany dzisiaj. 
My musimy mieć stuprocentowe gwaran-
cje, że skarb państwa zachowa kontrolę nad 
JSW, bo jest to firma o znaczeniu strate-
gicznym dla polskiej gospodarki, a nawet 
dla gospodarek krajów Unii Europejskiej. Ja 
się domagam takich gwarancji. Pamiętajmy 
także, że załoga musi zgodzić się na wejście 
na giełdę.

Z wypowiedzi przewodniczącego Ko-
złowskiego wynika, że gdybyśmy byli choć 
częściowo sprywatyzowani, tak jak to jest 
zapisane w strategii dla górnictwa, to skarb 
państwa nie mógłby nam zabierać 15 procent 
z zysku. To prawda, bo 15 procent haraczu 
poza przysługującą dywidendą państwo 
może zabierać tylko tym firmom, w których 
ma 100 procent udziałów. Przewodniczący 
Solidarności mówi także, że jak Warsza-
wa zechce łatać budżet, to może ściągnąć 
z nas dywidendę i nie będziemy mieli nic 
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do gadania. To także może być argument 
za giełdą. Argumentem za giełdą może być 
także to, że uniezależnimy się od Warszawy 
i że w końcu tutaj, w JSW, będą zapadać 
strategiczne decyzje. Są to najdobitniej sfor-
mułowane argumenty za wejściem na giełdę 
pod warunkiem zachowania przez państwo 
kontroli, jakie słyszałem z ust przewodni-
czącego Kozłowskiego. Federacja Związ-
ków Zawodowych Górników JSW SA wciąż 
podkreśla, że powinniśmy uniezależnić się 
od przemożnego wpływu Warszawy i od 
wpływu działaczy central związkowych, 
które mają siedziby poza JSW SA. 

Ja uważam, że jednak nie tylko tym po-
winniśmy się kierować, rozważając wejście 
na giełdę z mniejszościowym pakietem akcji. 
Muszą być także gwarancje dla pracowni-
ków. Powtarzam – gwarancje dla pracow-
ników. Przykład Bogdanki udowodnił, że 
giełda rządzi się swoimi prawami. Dlatego 
musimy się zastanowić, jak skarb państwa 
powinien zabezpieczyć kontrolę nad spół-
ką. Możliwe jest rozwiązanie zbliżone do 
KGHM, gdzie skarb ma mniejszościowy 
pakiet, ale tak zwana złota akcja zapew-
nia kontrolę nad firmą. Może to być także 
gwarancja skarbu państwa, że nie pozbędzie 

się on kontroli nad JSW. Jest jeszcze jedna 
ważna sprawa – musimy mieć gwarancje, że 
na wejściu na giełdę zarobi firma i wszyscy 
pracownicy. Ci, którzy mają prawo do bez-
płatnych akcji, muszą je dostać. Ci, którzy 
nie mają prawa do akcji, muszą dostać pre-
mię prywatyzacyjną. To bardzo ważne, żeby 
nie doszło do sytuacji, w której zarabia tylko 
skarb państwa. Podsumowując: pracownicy 
i firma muszą na tym zarobić. Pamiętajmy 
o tym panowie.

Jarosław Zagórowski: Zarząd bę-
dzie nadal prowadził przygotowania do de-
biutu giełdowego zgodnie z zasadami zapisa-
nymi w strategii dla górnictwa, które zostały 
przyjęte przez rząd i stronę związkową. My 
nie wychodzimy poza te ramy. Najważniej-
sze to akcje dla pracowników, firma ma na 
tym zarobić i ma być zachowana kontrola 
państwa. Na wejściu na giełdę muszą zyskać 
pracownicy, muszą mieć pewność pracy. 
Ci, którzy mają prawo do darmowych akcji, 
powinni stać się współwłaścicielami firmy, 
a ci, którzy nie mają prawa do darmowych 
akcji, powinni dostać rekompensatę pry-
watyzacyjną. Korzyści firmy oznaczają pie-
niądze na rozwój i pieniądze na utrzymanie 
a nawet tworzenie nowych miejsc pracy. 
Chcemy wynegocjować ze stroną społeczną 
układ zbiorowy pracy po to, aby zabezpie-
czyć pracowników. Oczywiście, że są spo-
soby formalne zabezpieczenia firmy przed 
wrogim przejęciem. W przypadku JSW SA 
najlepszym zabezpieczeniem jest wielkość 
firmy i jej wartość. Dlatego kładziemy nacisk 
na rozwój JSW. 

sławomir koZłowski: Trzeba dodać, 
że do wprowadzenia JSW S.A. na giełdę 
potrzebna jest zgoda załogi. Jest to zapi-
sane w uzgodnionej strategii dla sektora 
górniczego.

Nowy górNik:  X Zarząd JSw SA zasta-
nawia się, czy złożyć kontrofertę na Bog-
dankę. To dobry pomysł?

sławomir koZłowski: Niech pan nie 
skacze po tematach. Ja chcę powiedzieć, że 
po nowej wycenie firmy na jednego pra-
cownika uprawnionego do darmowych akcji 
przypada około 10 tysięcy złotych. Natomiast 
trzeba pamiętać, że 60 procent pracowników 
takich uprawnień nie posiada. 

Nowy górNik:  X proszę odpowiedzieć 
na pytanie, bo ciężko w gazecie wydru-
kować ciszę. 

sławomir koZłowski: Uważam, że 
pomysł z zakupem Bogdanki to ze strony 
prezesa taktyczna zagrywka.

Jarosław Zagórowski: To sposób na 
podwyższenie wartości JSW. Sztuka polega 
na tym, żeby zainteresować tą koncepcją 
instytucje finansowe.

sławomir koZłowski: Mamy w strate-
gii zaplanowane tak duże potrzeby inwesty-
cyjne, że nie stać nas na kupno Bogdanki.

Jarosław Zagórowski: Ze środków 
własnych będziemy realizować strategię 
rozwoju, będziemy inwestować w nasze 
kopalnie. Natomiast kupno Bogdanki jest 
świetnym sposobem na zwiększenie war-
tości JSW. Dzięki temu nie zostaniemy 
połknięci w wyniku wrogiego przejęcia. 
To lepsze zabezpieczenie niż zabezpie-
czenia prawne. Sztuka polega na tym, aby 
znaleźć instytucję finansową, która zechce 
sfinansować tę operację. Wkrótce Bog-
danka skończy inwestycje, dzięki którym 
podwoi wydobycie. To będzie kura, która 
zacznie znosić złote jaka. Może je znosić 
dla nas. 

Paweł kołodZieJ: Gdyby było prze-
myślane finansowanie tego przedsięwzięcia 
i nie pogrążyłoby nas ono, to jestem za. Tym 
bardziej jestem za, że byłaby to obrona pol-
skiej kopalni przed obcym kapitałem. Chcę 
podkreślić pewną kolejność: najpierw mu-
simy mieć pewność, że zakup Bogdanki nie 
ograniczy zaplanowanych inwestycji w JSW, 
a jeżeli uda się znaleźć instytucję finansową, 
która nam pomoże w zakupie Bogdanki, to 
kupować. 

ZdZisław ChętNiCki: Na razie obo-
wiązuje nas strategia rozwoju JSW SA. Je-
żeli będą w niej zmiany, to mam nadzieję, 
że zarząd nas poinformuje o tym, a także 
zostaniemy poinformowani skąd wziąć na 
to pieniądze, bo to będzie dotyczyło nas 
wszystkich. Trudno mi się odnosić do hi-
potetycznej transakcji.

Jarosław Zagórowski: Chyba wszy-
scy zgadzamy się, że dla nas priorytetem 
są inwestycje w naszej spółce zapisane 
w strategii rozwoju zakładów górniczych. 
Musimy to zrobić, bo od tych inwestycji 
zależy przyszłość spółki i miejsca pracy. 
Jeżeli będziemy mogli znaleźć kapitał 
i sięgnąć po coś, co jest na zewnątrz, to 
oczywiście, że to zrobimy. Zrobimy to po 
to, aby zarobić. 

Nowy górNik:  X w strategii firmy mówi 
się o tym, że trzeba pozyskiwać inne ko-
palnie, firmy energetyczne a nawet huty, 
że nie wspomnę o koksowniach. Co pano-
wie sądzicie o tej strategii?

ZdZisław ChętNiCki: Mnie najbardziej 
interesują inwestycje w JSW i to, skąd będą 
pieniądze na inwestycje. 

Nowy górNik:  X gdybyście panowie, li-
derzy związkowi, musieli wystąpić jutro 
na masówce i powiedzieć górnikom jak 
wygląda sytuacja w spółce i jaka przed nią 
przyszłość, to co byście powiedzieli?

Zdzisław Chętnicki: Powiedziałbym, 
że na chwilę obecną nie mam pewnych 
i szczegółowych informacji o stanie spółki. 
Żeby wypowiadać się w tak ważnym dla 
wszystkich pracowników temacie jakim 
jest przyszłość spółki, tym bardziej trze-
ba opierać się na konkretach. Szczątkowe 
informacje napływające do nas lub tzw. 

„chciejstwo” niektórych ludzi nie mogą 
być podstawą do wyrażenia swojej oceny 
w tym temacie.

sławomir koZłowski: Powiedział-
bym, że sytuacja w spółce jest nienajlep-
sza, ponieważ zakończyliśmy pierwszy etap 
pracy nad podstawowa częścią zbiorowe-
go układu pracy i zasadniczo różnimy się 
z zarządem w najistotniejszych elementach. 
Poinformowałbym, że o wejściu na giełdę 
nic nie powiem, bo docierają do nas bardzo 
skąpe informacje i nie chcę pracowników 
wprowadzać w błąd. Powiedziałbym także, 
że sytuacja finansowa jest dobra, ceny są do-
bre, ale mamy kłopoty z produkcją. Dlatego 
trzeba zrobić wszystko, aby kopalnie zaczęły 
normalnie funkcjonować. 

Nowy górNik: X  Co należy zrobić, żeby 
ten cel osiągnąć?

sławomir koZłowski: Nie szukać te-
matów zastępczych, ale skoncentrować się 
na wydobyciu. Trzeba otworzyć taki front 
robót, który zapewni wydobycie. Musi to 
być zrobione za wszelka cenę.

Nowy górNik: X  nawet za cenę zmiany 
organizacji pracy?

sławomir koZłowski: Tak, jeśli bę-
dzie tego wymagał interes kopalń, spółki 
a przede wszystkim interes oraz przyszłość 
pracowników. Trzeba też pamiętać o starej 
prawdzie, że lepsze jest wrogiem dobrego. 

Jarosław Zagórowski: Mamy pro-
blemy z wydobyciem i musimy je zwiększyć. 
Natomiast nie możemy rezygnować z roz-
woju innej działalności JSW, na przykład z 
energetyki. Dlaczego mamy nie sięgać po 
nowe zasoby węgla koksowego w kopalniach 
innych spółek? Tak przemodelowaliśmy 
kopalnię Budryk, że wkrótce oprócz węgla 
energetycznego będziemy wydobywać w niej 
węgiel koksowy. To dowód, że potrafimy 
to zrobić. 

Nowy górNik: X  Domyślam się, że pre-
zes mówił o ewentualnym kupnie kopalni 
knurów-Sczygłowice. To dobry pomysł?

sławomir koZłowski: Niech pan 
traktuje nas poważnie. To nie od nas zależy. 
Nie wiem, czy jestem za, czy jestem przeciw, 
bo nie znam zasad na jakich moglibyśmy 
przejąć te kopalnie. Nie wiem, ile one mogą 
kosztować. 

Nowy górNik: X  pytam o opinię na te-
mat pomysłów, które dotyczą pańskiej 
firmy i ponad 20 tysięcy pracowników. 
Jaki problem panów zdaniem powinien 
być jak najszybciej rozwiązany?

ZdZisław ChętNiCki, sławomir ko-
Złowski: Już o tym mówiliśmy – trzeba 
zacząć wydobywać węgiel. Tyle węgla, aby 
wykorzystać w pełni tę koniunkturę. Trzeba 
podpisać Układ Zbiorowy Pracy, który za-
bezpieczy pracowników JSW S.A. 

Paweł kołodZieJ: Wydobycie! Od-
budowa frontów wydobywczych. W sta-
nowisku Federacji Związków Zawodowych 
Górników JSW SA, które przesłaliśmy do 
zarządu, napisaliśmy, że trzeba to osiągnąć 
nawet kosztem inwestycji, które dadzą efekty 
dopiero za kilka czy kilkanaście lat. Nie ma 
nowych frontów wydobywczych. Potrzebu-
jemy czasu, pieniędzy i ludzi, aby ten front 
przygotować.

Rozmawiał: Sławomir StarzyńSki 

Debata Nowego górNika

rozwijajmy się, to będziemy bezpieczni
Lider związku Kadra w JSW SA, ZdZisław ChętNiCki mówi, że nie ma pełnych informacji, aby oceniać 

plany i przyszłość JSW SA, a nawet pomysł powołania jednej firmy górniczej. 
Lider Solidarności sławomir koZłowski informuje, że najważniejsze i strategiczne decyzje 

dotyczące firmy nie zapadają w spółce, ale w Warszawie. O pomyśle włączenia JSW do jednej 
firmy górniczej nie wypowiada się. Czeka na materiały ekspertów. Paweł kołodZieJ lider Federacji 

Związków Zawodowych Górników JSW SA sprzeciwia się pomysłowi włączania JSW SA do jednej 
grupy węglowej. Prezes Jarosław Zagórowski stawia na samodzielność firmy i chce, aby JSW 
SA stawała się coraz większą i silniejszą finansowo grupą, bo to jej zapewni bezpieczeństwo. 

Liderzy trzech największych związków i prezes Jarosław Zagórowski wzięli udział w debacie 
zorganizowanej przez redakcję Nowego górNika. Wszyscy zgodzili się, że trzeba wynegocjować 
dobry układ zbiorowy pracy, jednak liderzy związkowi poprosili, aby tego tematu nie poruszać.

Uczestnicy debaty: Jarosław Zagórowski, Paweł Kołodziej, Zdzisław Chętnicki, Sławomir Kozłowski
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Nowa kolej linowa powstaje w Wiśle
W tym roku amatorów „białego szaleństwa”  
czeka duża niespodzianka. W grudniu ru-
szy nowoczesna kolej liniowa w Beskidzie 
Śląskim. Budowa wyciągu krzesełkowego 
w stacji narciarskiej w Wiśle Malince do-
biega końca.

t o ogromne przedsięwzięcie ma na celu 
stworzenie najlepszej, kompleksowej, 
przeznaczonej dla wypoczynku ro-

dzinnego stacji narciarskiej w wiśle. Nowa 
kolej linowa z czteroosobowymi krzesełka-
mi powstanie poprzez rozbudowę Ośrodka 
Narciarskiego „cieńków”.

Długość wyciągu krzesełkowego to 1000 
metrów. w szczycie sezonu zimowego ko-
lejka w ciągu godziny przewiezie 2 tys. osób. 
Nowa kolej wyposażona jest w specjalny 
chodnik rozbiegowy dzięki czemu wsiadanie 
będzie bardzo proste i przyjemne. Oprócz 
kolejki krzesełkowej na narciarzy czekają 

wyciągi talerzykowe o długości 100 i 400 
metrów.

Już od grudnia miłośnicy nart będą mo-
gli „szaleć” na doskonale przygotowanych 
trasach zjazdowych i nartostradach, o róż-
nym stopniu trudności. Dla najmłodszych 
niespodzianką będzie karuzela narciarska 
oraz dziecięce narciarskie przedszkole.

Dodatkowym atutem „cieńkowa” są 
obszerne parkingi położone w odległości 
do 200 m od kolei linowej i wyciągów ta-
lerzykowych. Nadwiślańska agencja Tury-
styczna powstała w 1996 roku. Firma posiada 
pensjonaty od gór po Bałtyk. wiele ośrod-
ków posiada bazę rekreacyjno-leczniczą, 
dodatkowo oferującą klientom możliwość 
korzystania z zabiegów leczniczych, gabi-
netów odnowy biologicznej, wypożyczalni 
sprzętu sportowego. w wiśle malince firma 
oferuje Pensjonat „Ogrodzisko” położony 
przy stacji narciarskiej „cieńków”. l
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Jestem wieloletnim 
radnym. Postanowiłem 
jeszcze raz spróbować.  
Oferuję mieszkańcom 
swój czas, doświadcze-
nie i chęć do działania. 
Uważam, że najważniej-
sze jest porozumienie. 
Tylko wtedy będziemy 
mogli najwięcej zrobić dla miasta. Weźmy 
na przykład problem dróg. Nie wyobrażam 
sobie, jak można rozwiązać ten problem bez 
wspólnego działania.

Zawsze podkreślałem, że funkcjonuje 
się w grupie, a Rada powinna być grupą, 
która gra zespołowo. Nawet najlepszy radny 
sam nie rozwiąże żadnego problemu. Jestem 
emerytem. Pracowałem w mysłowickich ko-
palniach Wesoła i Mysłowice. 

Karierę górnicza zakończyłem jako szty-
gar. To praca w górnictwie nauczyła mnie 
zespołowego działania. Chciałbym w końcu 
doprowadzić do szczęśliwego końca budowę 
wspólnej hali sportowej dla dwóch ogólnia-
ków. Bez wspólnego działania to nie będzie 
możliwe.

Jeżeli jest się od 11 
lat Zakładowym Spo-
łecznym Inspektorem 
Pracy to szacunek dla 
bezpieczeństwa ma się 
we krwi. Nie ważne, 
czy chodzi o bezpie-
czeństwo w pracy, czy 
w mieście. 

Wiesław Tomanek jest rodowitym My-
słowiczaninem, mążem Ewy, ojcem Aga-
ty, Jagody i Sylwestra, dziadkiem 4-letniej 
Angeliki i 3-letniej Nadii, Zakładowym 
Społeczny Inspektorem Pracy KWK My-
słowice -Wesoła, wieloletnim członkiem 
Zarządu ZZG w Polsce przy KWK „My-
słowice” pomysłodawcą kilku wniosków 
racjonalizatorskich poprawiających bez-
pieczeństwo pracowników w kopalniach, 
między innymi: 

– Wczesne wykrywanie pracowników 
znajdującego się na przenośniku przed 
kruszarką

– Wczesne ostrzeganie załogi o nagro-
madzeniu się metanu w wyrobiskach (ściany, 
przodki). Jest przewodniczącym Zarządu 
Rady Osiedla Bończyk-Tuwima.

Niezaprzeczalnym faktem jest, iż okręg 
nr 2 jest mu szczególnie bliski. Bezapelacyj-
nie jego mieszkańcy zasługują na to co naj-
lepsze. Wiesław Tomanek ma wiele planów 
i pomysłów na ulepszenie i urozmaicenie 
życia lokalnej społeczności – począwszy od 
spraw prozaicznych skończywszy na tych 
najbardziej uciążliwych, które od początku 

istnienia samorządności nie doczekały się 
rozwiązania.

Wiesław Tomanek bez końca mógłby 
wymieniać idee, które w jego odczuciu 
wprowadzą wreszcie dzielnice okręgu nr 2 
w XXI wiek. „Ale na nic czcze gadanie, na 
nic ta cała kiełbasa wyborcza czy jak kto woli 
gruszki na wierzbie jeśli w tych wszystkich 
przedsięwzięciach nie będą uczestniczyć 
mieszkańcy.” – mówi Tomanek. To ich wizje, 
ich pomysły powinny być wyciągnięte na 
światło dzienne.

To właśnie dzięki spotkaniom z miesz-
kańcami na comiesięcznych dyżurach Rady 
Osiedla, jak i w codziennych kontaktach 
kandydat na radnego mógł poznać szereg 
problemów. Budowa chodników, remonty 
ulic, ścieżki rowerowe, siłownia napowietrz-
na, budowa parkingów samochodowych – to 
krople w morzu potrzeb i pomysłów.

Nade wszystko na prowadzenie wysu-
wa się szeroko rozumiane bezpieczeństwo. 
Stąd priorytetem jest zwiększenie poczucia 
bezpieczeństwa mieszkańców okręgu nr 2. 
Służyć temu może tak prozaiczna sprawa 
jak wprowadzenie na osiedlach monitoringu 
sprzężonego z działaniem służb patrolo-
wo – interwencyjnych, zarówno Policji jak 
i Straży Miejskiej.

To wszystko nie po to, aby mieszkańcy 
czuli się jak w strefie oka Wielkiego Brata, 
ale właśnie po to, by radykalnie zmniej-
szyć wszelkiego rodzaju wybryki chuli-
gańskie, niszczenia mienia, napady, czy też 
kradzieże.

t r y b u n a  w y b o r c z a

SebaStian Czoga-
ła, przewodniCząCy 
zzg w polSCe KwK 
MySłowiCe-weSoła: 
W związku ze zbliża-
jącymi się wyborami 
samorządowymi, które 
odbędą się 21 listopada 
Związek Zawodowy 
Górników w Polsce przy KWK ,,Mysłowi-
ce-Wesoła” udziela poparcia następującym 

kandydatom do Rady Miasta Mysłowice: 
wieSławowi toManKowi – zakładowemu 
społecznemu inspektorowi Pracy w kopalni 
,,Mysłowice’’, zdziSławowi gubaSowi – 
długoletniemu radnemu Miasta Mysłowice, 
HenryKowi KrawCowi – członkowi zarzą-
du naszego związku, bogdanowi SabliKo-
wi – obecnemu radnemu oraz arturowi 
JaSKulSKieMu – członkowi naszego związ-
ku. Nie ukrywam, że zależy nam na tym, 
aby we władzach samorządowych znaleźli 

się ludzie, którzy będą pilnowali naszych 
interesów w mieście.

Może pojawi się szansa, aby wyegzekwo-
wać w końcu zgodę na przejęcie pokładów 
po byłej kopalni ,,Niwka-Modrzejów”, cho-
dzi o pole wydobywcze ,,Brzezinka” gdzie 
zalega kilkadziesiąt mln ton węgla.

Zależy nam ogromnie na tym, aby byłe 
tereny po kopalni ,,Mysłowice” zostały od-
powiednio i godnie rewitalizowane. Są duże 
plany, aby pokopalniane tereny stały się 

nowoczesnym ośrodkiem rekreacyjno-ko-
mercyjnym, miejscem aktywnego spędzania 
czasu, a także ośrodkiem kultury związanej 
z naszym miastem. 

Wierzę, że kandydaci popierani przez 
nasz związek przyczynią się do realizacji 
tych planów. Wszyscy w dotychczasowej 
pracy pokazali, że potrafią działać. Udo-
wodnili także, że mają wielką wrażliwość 
społeczną. 

 l

Startuję w wybo-
rach pierwszy raz. Co 
mnie do tego skłoni-
ło? Przede wszystkim 
mam dość bezsilności. 
Na przykład nie potra-
fię zrozumieć, dlaczego 
kino „Kosmos” przebu-
dowane na dom kultu-
ry działało przez około pół roku, a potem 
działalność zamarła. Oczywiście, jest powód 
– brak pieniędzy. Hala sportowa koło szybu 
Wesoła jest zamknięta. Na to też brak pie-
niędzy. Szkoła podstawowa nr 15 sypie się. 
Dlaczego się sypie? Bo brakuje pieniędzy. 
Mamy skanalizowaną dzielnicę, ale domy 
nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej. 
Uważam, że cięcia budżetowe spowodowały, 
że dwa miejskie kluby piłkarskie z ponad stu-
letnia tradycją, Górnik 09 i Lechia 06, mają 

problemy finansowe a dodatkowo zostały 
jeszcze obciążone prowadzeniem drużyn 
młodzieżowych na skutek likwidacji sekcji 
piłki nożnej działającej przy MOSiR-ze, któ-
rego także dotknęły poważne uszczuplenia 
w sferze finansowej. Dumą południowych 
dzielnice naszego miasta są od lat Górnik 
Wesoła i Unia Kosztowy, ale i te kluby prze-
żywają ciężkie chwile i wszystko odbija się 
również na trenującej tam młodzieży. 

Chciałbym doprowadzić do remontu 
nawierzchni ulic i chodników w dziel-
nicach mojego okręgu (m.in. chodnik 
w kierunku dzielnicy Ławki, chodnik od 
skrzyżowania Dzierżonia, 3 Maja na ulice 
Orła Białego). Ponadto planuję budowę 
ścieżek rowerowych na terenie dzielnicy 
Wesoła oraz jak najszybsze zakończenie 
prac związanych z podłączeniem domostw 
do kanalizacji.

Problemów do 
rozwiązania w naszym 
mieście jest wiele. Dla 
mnie najistotniejsza 
jest szeroko rozumiana 
pomoc Zespołowi Szkół 
im. Janusza Korczaka. 
Odbudowa Parku Zam-
kowego, przywrócenie 
funkcji centrum miasta a także remont 
przejścia podziemnego przy ul. Oświęcim-
skiej. W mojej ocenie są to zadania priory-
tetowe dla mojego okręgu, w którym będę 
ubiegał się o mandat radnego w nadchodzą-
cych wyborach samorządowych.  

Jestem laureatem konkursu na najlep-
szego samorządowca województwa śląskie-
go. Otrzymałem Złoty Klucz Samorządowca 
roku 2010. Dlatego sądzę, że sprostam zada-
niom, które stoją przede mną. W kadencji 
2006-2010 – radny Rady Miasta Mysłowice. 
Pełniłem funkcję przewodniczącego Komisji 
Gospodarki Miejskiej, Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa, uczestniczyłem także w pracach 
Komisji Finansów i Rozwoju Miasta oraz 
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. 

Mam 53 lata. Jestem pracownikiem 
KHW S.A. KWK „Mysłowice-Weso-
ła” w Mysłowicach jako główny specja-
lista w Dziale Marketingu, Sprzedaży 

i Windykacji Należności. Związek Zawo-
dowy Górników w Polsce to jedyny zwią-
zek, w którym jestem i aktywnie działam 
od ponad 30 lat.Uczestniczyłem w wielu 
akcjach i manifestacjach. Najważniejsza 
to manifestacja przed Sejmem i Urzędem 
Rady Ministrów w Warszawie, w obronie  
prawa do wcześniejszych emerytur górni-
czych, oraz  pikieta w Katowicach przeciw 
likwidacji kopalni Mysłowice.

Jako radny wspierałem także działa-
nia i inicjatywy mysłowickiej młodzieży. 
Objąłem opieką finansową i utworzyłem 
drużynę piłki halowej „Bogdan Sablik Team”. 
Drużyna ta po dobrych występach w I Lidze 
Mysłowickiej bardzo udanie reprezentu-
je Mysłowice w Katowickiej I Lidze RED 
BOX  piłkarskich szóstek oraz Ekstra Lidze 
Halowej. 

Jestem „Przyjacielem Szkoły Podsta-
wowej nr 1”, tytuł ten otrzymałem od naj-
młodszych mieszkańców dzielnicy. Jestem 
współzałożycielem Szkoły Tańca „Multi-
dance” w Mysłowicach oraz współorgani-
zatorem turniejów tańca w Mysłowicach 
i Chorzowie. 

Moje pasje życiowe i zainteresowania są 
zgodne z moim wykształceniem, znajdują 
odzwierciedlenie w pracy na rzecz wymie-
nionych już przykładów.

popieramy ludzi, 
którzy potrafią działać

HenryK KrawieC

Zawsze dla Mysłowic! Zagrajmy razem

wieSław toManeK

Postawił na bezpieczeństwo, 
jest w tym mistrzem

zdziSław gubaS

Najważniejsze jest porozumienie 

bogdan SabliK

Przywróćmy funkcje centrum Mysłowic
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Karolina kolejny raz otwarła przekrwione oczy i jeszcze bardziej podkuliła nogi pod 
ciało szczelnie przykryte wełnianym, grubym kocem. Telefon znowu przestał dzwonić. Był 
to kolejny, trzeci lub czwarty raz w ciągu godziny, kiedy ktoś uporczywie robił jej na złość. 
Przestała już nawet myśleć o tym, żeby podnieść słuchawkę – za każdym razem ten ktoś 
od razu ją odkładał. Była to tylko jedna z kilku przykrości, które powtarzały się w ciągu 
ostatnich tygodni. I kolejna, która miała utwierdzić ją w przekonaniu, że dołączyła do grona 
zdradzanych mężatek, którym wydawało się, że tworzą wspaniały związek.

Mąż Karoliny, Maciej, był dentystą. Przystojny, wysportowany, zawsze opalony i nie-
dbale, ale elegancko ubrany budził zachwyt większości kobiet. Karolinie nigdy to jakoś 
bardzo nie przeszkadzało, czuła się jakby do niej należało coś, czego szczerze zazdrościła 
jej reszta żeńskiej populacji. Karolina także była atrakcyjną kobietą – jednak często, zamiast 
podkreślać swoją urodę, ukrywała ją pod sportową kurtką, a długie nogi skracała wysokimi 
tenisówkami. Mimo, że przekroczyła trzydziestkę, nie widziała w tym nic niestosownego. 
Maćkowi także nigdy to nie przeszkadzało, nawet wtedy gdy podczas szybkiego lunchu na 
mieście wyglądali jak para stworzona z ludzi z zupełnie innych bajek.

Wszystko, co budowali razem przez ostatnie cztery lata związku, praktycznie bez 
skazy, od kilku tygodni było systematycznie podkopywane przez rodzące się w Karolinie 
wątpliwości. Zaczęło się od liścików, wysyłanych przez jakichś „życzliwych”, informujących 
ją o zdradach męża. Potem były jeszcze zdjęcia męża w restauracji, w której Karolina ni-
gdy nie była, znalezione przez nią fragmenty damskiej bielizny czy drogie prezenty dla jej 
męża, wysyłane pod ich adres z uroczymi adnotacjami. O tym wszystkim wiedział Maciej, 
którego najpierw sytuacja śmieszyła, potem przestraszyła, a potem próbował 
ją ignorować, namawiając do tego żonę. Już wcześniej zdarzały się w jego 
pracy zakochane pacjentki robiące przegląd zębów wielokrotnie częściej 
niż powinny i jednocześnie przynoszące upominki, a także całkiem wprost 
składające propozycje matrymonialne.

Ta sytuacja wyglądała jednak zupełnie inaczej. Na tyle, że Karolina 
postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce. Kilka tygodni temu, choć sama 
nie mogła uwierzyć w to, co robiła, zaczęła śledzić swojego męża. Szła za 
nim z pracy do centrum handlowego, potem na squasha, potem pojechała 
za nim do knajpy, gdzie był umówiony, zgodnie z tym, co twierdził, ze swoim 
przyjacielem. Podczas całego dnia nie było nawet śladu niewierności.

Karolina sama zaczynała wierzyć w swoją paranoję, gdy pewnego 
dnia przyszła do niej młoda, ładna, zadbana dwudziestolatka. Kobieta 
stwierdziła, że musi jej o czymś powiedzieć – więc Karolina zaprosiła 
ją do domu. Dziewczyna, pijąc w kuchni herbatę, pokazała Karolinie 
zdjęcia jej męża w towarzystwie szczupłej blondynki. Zdjęcia były 
robione w różnych miejscach, przy różnych okazjach i w innych 
dniach. Były tam także ujęcia z miejsca, które było nieopodal domku, 
w którym spędzali majówkę. Karolinie zrobiło się słabo. Dziewczyna 
wytłumaczyła, że na zdjęciach jest jej dawna przyjaciółka, a ona sama 
nie mogła już wytrzymać patrzenia na to, jak tamta rujnuje swoje i cudze 
życie. Co prawda, nigdy nie poznała Macieja, ale rozmowy z przyjaciółką były 
od kilku miesięcy szczelnie wypełnione opowieściami o nim.

Gdy tamtego wieczoru Karolina pokazała Maciejowi zdjęcia, ten także wydał się dość 
mocno przestraszony. Zarzekał się, przysięgał, że nie ma romansu, jednocześnie – przy-
znał, że poznał kiedyś dziewczynę, była jego pacjentką przez równe dwa lata. Dziewczyna 
leczyła u niego wadę zgryzu i co miesiąc była na konsultacjach. Według Macieja, jakiś rok 
temu, po zdjęciu aparatu przestała przychodzić i od tego czasu jej nie widział. Maciej błagał 
Karolinę o spokój i rozwagę, ta jednak poprosiła go, żeby wyniósł się z ich wspólnego domu 
na jakiś czas. Mąż niechętnie, ale spełnił prośbę Karoliny i zamieszkał w domu swojego 
przyjaciela.

Wtedy też zaczęła się prawdziwa gehenna – Karolina, która pracowała w domu została 
zasypana górą anonimów, milczących telefonów i dziwnych przesyłek. Kilkakrotnie przy-
wożono jej niezamówioną pizzę, a listonosze zaczęli podejrzliwie patrzeć, gdy dostarczali 
kolejną paczkę opisaną jak z sex shopu. Karolina z dnia na dzień czuła, że robi się coraz 
słabsza. Przestała odbierać telefony Macieja i podwoiła liczbę przyjmowanych środków 
przeciwlękowych. Maciej jednak nie dał za wygraną i przerażony stanem żony, który długo 
uważał za mocno przesadzony, wywiózł ją do matki i zaczął śledztwo na własną rękę.

Sprawdził dane swojej byłej pacjentki i pojechał pod wskazany adres. Zastał rodziców 
dziewczyny, którzy bardzo ucieszyli się na jego widok. Mocno zdezorientowany Maciej 
został zaproszony na herbatę, przy której usłyszał od rodziców dziewczyny, jak bardzo się 
cieszą, że wreszcie mogą poznać… narzeczonego córki. Dziewczyna podobno przez ostatnie 
miesiące ciągle o nim opowiadała, a także o ich planach, narzeczeństwie, mieszkaniu, które 
dla nich przygotowują. Maciej był coraz bardziej przerażony. Powoli, spokojnie próbował 
wyjaśnić rodzicom dziewczyny, że już jest szczęśliwy, ma żonę i cała sytuacja jest wielkim 
nieporozumieniem.

Po kilkugodzinnej rozmowie, przerywanej atakami płaczu matki, okazało się, że kil-
ka lat temu zginął chłopak dziewczyny. Od tamtego czasu leczono ją w kilku ośrodkach 
psychiatrycznych, a od trzech lat mogła przebywać w domu. Od kilku miesięcy żyła już 
na własną rękę, w wynajętym mieszkaniu. Rodzice uspokoili się, gdy znalazła spokojną, 
biurową pracę, a już zupełnie – gdy trafiła na ustawionego, fajnego faceta. Teraz, gdy 
wszystkie kłamstwa wyszły na jaw, Maciej pomógł rodzicom dziewczyny w odnalezieniu 
jej, a nawet załatwił miejsce w klinice prowadzonej przez psychiatrę, z którym mieszkał 
podczas studiów. W mieszkaniu dziewczyny widział mnóstwo swoich zdjęć, przerabianych 
przez nią na komputerze, a także masę drobiazgów, które myślał, że zgubił.

Najważniejsze było jednak to, że Karolina wreszcie uwierzyła w niewinność męża 
i odetchnęła z ulgą, a napady jej własnych potworów niemal całkowicie zniknęły. �
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Szaleństwo
Trwa drugi siatkarski maraton o świa-

towy prymat. Wcześniej we włoskich halach 
rywalizowały męskie reprezentacje. Obecnie 
kończą walkę w Japonii żeńskie zespoły. Jak 
wiemy męska drużyna Polski nie odegrała 
w mistrzowskim turnieju żadnej poważnej 
roli. Znalazła się w klasyfikacji poza pierw-
szą dziesiątką. A nasi siatkarze, aktualni 
mistrzowie Europy z roku , jechali do 
Włoch w roli jednego z kandydatów do 
medalu. Okazało się, że były to pobożne 
życzenia szefostwa związku oraz licznej rze-
szy kibiców. Trudno jednoznacznie ocenić, 
dlaczego tak blado zaprezentował się polski 
zespół. Trener Daniel Castellani przed roz-
poczęciem mistrzowskiego turnieju mówił, 
że przygotowania przebiegły zgodnie z usta-
lonym planem. Czy był to dobry plan? Nie 
wiem. W trakcie meczów wychodziły na 
jaw braki kondycyjno-wytrzymałościowe. 
Najlepiej prezentował się najstarszy w ekipie 
– Piotr Gruszka. Zdecydowanie na słabszym 
poziomie (niż normalnie) grali pozostali za-

wodnicy, a szczególnie Wlazły. Równo-
cześnie dochodziły głosy od naszych 

reprezentantów, że nie wszystko 
im pasowało. Mówili „po ką-

tach”, że grają w reprezentacji 
społecznie. Okazało się, że 

to nieprawda. Otrzymują 
znaczne wynagrodzenie, 
a za mistrzostwo Europy 
otrzymali specjalne pre-
mie i stypendia. Narze-
kali też na „niedobre” 
koszulki, na „niedobre” 
… skarpety. No, ale na 
skarpetki nie można 
zrzucić winy za nie-

p o w o -
d z e -

n i e 

w turnieju.
Wszystko więc skupiło się na trenerze 

Danielu Castellanim. Szefostwo związku 
niemal od razu uznało, że winny jest trener. 
Bo oni, zrobili wszystko dobrze w okresie 
przygotowań do mistrzostw. Daniel Castel-
lani przedłożył swój raport z przygotowań 
i turnieju. Szefostwo związku przyjęło ra-
port, jednak niewiele z niego ujrzało światło 
dzienne. Postanowiono bowiem pozbyć się 
argentyńskiego szkoleniowca. Zarzucono 
mu, że jest za „miękki” w stosunku do za-
wodników. Zarzuty, które można skwitować 
ironicznym uśmieszkiem. W końcu pozbyto 
się argentyńskiego trenera wypłacając mu 
należną sumę za zerwanie kontraktu. Nie 
chciano przy tym pamiętać, że ten sam tre-
ner rok wcześniej doprowadził reprezentację 
do mistrzostwa Europy, co w sportowym 
światku uznano za sporą niespodziankę. 
Odszedł Daniel Castellani i nasza siatkarska 
kadra jest bez trenera. Ciekawe na jak długo 
i kto obejmie tę funkcję. Moim zdaniem 
jest wielkim błędem zrezygnowanie z usług 
argentyńskiego szkoleniowca. No cóż, taki 
jest los trenera.

Wspomniałem wcześniej, że szefostwo 
związku zarzucało trenerowi „miękkość” 
w stosunku do zawodników. Przypomniała 
mi się sytuacja z poprzednim trenerem 
Raulem Lozano. Jemu z kolei zarzucano, 
że jest apodyktyczny, bezkompromisowy. 
Odszedł więc po zdobyciu wicemistrzo-
stwa świata. Raul Lozano przeniósł się do 
Niemiec i w krótkim czasie skompletował 

zespół, który liczy się już w światowej ry-
walizacji. No i w ostatnich konfrontacjach 
drużyna Niemiec wygrywała z polskim 
zespołem.

Obecnie w Japonii kończą rywalizacje 
o mistrzostwo świata żeńskie reprezentacje. 
No i też liczono, że nasza drużyna włączy 
się do walki o podium. Szybko prysły te 
marzenia. Po porażkach z Japonią i Serbią 
drużyna Polski straciła praktycznie szanse 
na wejście do czwórki. Szczególnie boli 
przegrana z Japonią. Polki prowadziły w se-
tach : po przyzwoitej grze. W następnych 
jednak setach zawiodły. W meczu z Serb-
kami zadziwiała postawa trenera Jerzego 
Matlaka, który dokonywał dziwacznych 
nieco zmian, które nic pozytywnego nie 
wniosły do gry.

Niektórzy komentatorzy starali się po-
cieszać kibiców, że jeszcze nic straconego, 
że Polki mają szanse na wejście do czwórki. 
Takie sobie dziennikarskie mydlenie oczu. 
Przegrana z Rosją zniwelowała szanse 
ewentualnego awansu do czwórki prawie 
do zera. Dobrze będzie jeżeli Polki uplasują 
się w końcowej klasyfikacji na  miejscu. Ale 
mogą być znacznie niżej.

Ciekawe, jak zareaguje szefostwo związ-
ku po występie siatkarek w Japonii. Czy też 
wszystko skupi się na trenerze Jerzym Matla-
ku. Nie zdziwię się, jeżeli i on zostanie odwo-
łany się z funkcji trenera reprezentacji.

Jeszcze dziwaczniejsze rzeczy dzieją 
się w naszym klubowym futbolu. Mam na 
myśli zmiany trenerów w trakcie toczących 
się rozgrywek. Właściciel Polonii Warszawa 
przegonił za złe wyniki trenera Bakero, 
a na jego miejsce usadowił Pawła Janasa. 
Efekt taki, że Polonia przegrała u siebie 
z Lechią Gdańsk. No i nie są pewne losy 
Pawła Janasa w Polonii. Z kolei wspomnia-
ny Bakero przeniósł się do Lecha Poznań. 
W drugim dniu pobytu w Poznaniu Lech 
odniósł cenne zwycięstwo nad Manchester 
City. Czy to zasługa Bakero? Raczej nie. 
Zespół przygotował Jacek Zieliński, który 
nie spodobał się kierownictwu klubu po 
porażkach w lidze. Bakero w pierwszym 
swoim meczu z Lechem w naszej ekstrakla-
sie przegrał z Ruchem Chorzów. No i aktu-
alny mistrz Polski spadł na przedostatnie 
miejsce w tabeli.

Na równi pochyłej znajduje się Craco-
via, ostatnia w tabeli. Za niepowodzenia 
obarczono trenera Rafala Ulatowskiego, któ-
remu podziękowano za pracę. Szef Craco-
vii „wyrwał” z Polonii Bytom trenera Jurija 
Szatałowa. Skusił go wyższą gażą. W Polonii 
Jurij Szatałow otrzymywał miesięcznie  
tys. zl. Cracovia podwyższyła mu gażę do  
tys. zł. Temu „transferowi” smaczku dodaje 
fakt, że w pierwszym meczu z Cracovią tre-
ner Jurij Szatałow przegrał u siebie właśnie 
z Polonią Bytom.

Paradoksalne są poczynania szefów 
klubów naszej ekstraklasy. Taka rotacja 
trenerów w trakcie toczących się rozgry-
wek niczego dobrego nie daje. Poza tym 
na polskim podwórku wszystko obraca się 
wokół tych samych nazwisk. Zawsze jednak 
wini się trenerów. Taki ich los. Natomiast 
zawodnikom praktycznie włos z głowy nie 
spadnie. A przecież to oni są głównymi ak-
torami na boisku. Nikt jednak nie chce im 
powiedzieć, że są tylko kopaczami a nie pił-
karzami. I w stosunku do nich winno się za-
stosować ostre kryteria. A przede wszystkim 
zmusić ich do rzetelnej pracy, na treningach 
i  meczach.

HENRYK MARZEC

N   

Być trenerem ekstraklasy

męża, wysyłane pod ich adres z uroczymi adnotacjami. O tym wszystkim wiedział Maciej, 
którego najpierw sytuacja śmieszyła, potem przestraszyła, a potem próbował 
ją ignorować, namawiając do tego żonę. Już wcześniej zdarzały się w jego 
pracy zakochane pacjentki robiące przegląd zębów wielokrotnie częściej 
niż powinny i jednocześnie przynoszące upominki, a także całkiem wprost 

Ta sytuacja wyglądała jednak zupełnie inaczej. Na tyle, że Karolina 
postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce. Kilka tygodni temu, choć sama 
nie mogła uwierzyć w to, co robiła, zaczęła śledzić swojego męża. Szła za 
nim z pracy do centrum handlowego, potem na squasha, potem pojechała 
za nim do knajpy, gdzie był umówiony, zgodnie z tym, co twierdził, ze swoim 
przyjacielem. Podczas całego dnia nie było nawet śladu niewierności.

Karolina sama zaczynała wierzyć w swoją paranoję, gdy pewnego 
dnia przyszła do niej młoda, ładna, zadbana dwudziestolatka. Kobieta 
stwierdziła, że musi jej o czymś powiedzieć – więc Karolina zaprosiła 
ją do domu. Dziewczyna, pijąc w kuchni herbatę, pokazała Karolinie 
zdjęcia jej męża w towarzystwie szczupłej blondynki. Zdjęcia były 
robione w różnych miejscach, przy różnych okazjach i w innych 
dniach. Były tam także ujęcia z miejsca, które było nieopodal domku, 
w którym spędzali majówkę. Karolinie zrobiło się słabo. Dziewczyna 
wytłumaczyła, że na zdjęciach jest jej dawna przyjaciółka, a ona sama 
nie mogła już wytrzymać patrzenia na to, jak tamta rujnuje swoje i cudze 
życie. Co prawda, nigdy nie poznała Macieja, ale rozmowy z przyjaciółką były 

poziomie (niż normalnie) grali pozostali za-
wodnicy, a szczególnie Wlazły. Równo-
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reprezentantów, że nie wszystko 
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tach”, że grają w reprezentacji 
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to nieprawda. Otrzymują 
znaczne wynagrodzenie, 
a za mistrzostwo Europy 
otrzymali specjalne pre-
mie i stypendia. Narze-
kali też na „niedobre” 
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Krzyżówka panoramiczna nr 4

Ekologiczna energia 
i filatelistyczna 
promocja Łazisk 
Górnych

Niecodzienny, podwójny jubileusz ob-
chodzi w tym roku Koło Polskiego Związ-
ku Filatelistów nr 4 (Śląsko-Dąbrowskiego 
Okręgu PZF) w Łaziskach Górnych; działa-
jące przy Południowym Koncernie Energe-
tycznym S.A. Elektrownia Łaziska: 50-lecie 
swojej działalności, a zarazem złoty jubileusz 
aktywnej pracy jego założyciela i przewodni-
czącego – Bernarda Miczki. Wydarzenie to 
uczczono na uroczystym spotkaniu w Klubie 
Fabrycznym, w którym obok członków Koła 
– Jubilata uczestniczyli dyrektorzy 90-letniej 
Elektrowni oraz sąsiadującej i sprzężonej 
z nią 230-letniej Kopalni „Bolesław Śmiały”. 

Nie zabrakło także prezydenta Łazisk Gór-
nych, przedstawicieli władz powiatu miko-
łowskiego, Zarządów Głównego i Okręgu 
Śląsko-Dąbrowskiego PZF.

Spotkanie poprzedziło zwiedzenie 
Muzeum Energetyki – jedynej na Śląsku 
ekspozycji z branży energetycznej, zloka-
lizowanej w budynku dawnej rozdzielni 60 
kV. To za sprawą tej placówki Łaziska Gór-
ne wpisały się na mapę Szlaku Zabytków 
Techniki Województwa Śląskiego. W Mu-
zeum Energetyki znajduje się bogaty zbiór 
ciekawych eksponatów; m. in. agregaty, 
maszyny, urządzenia pomiarowe, teletech-
niczne, oświetleniowe oraz dokumenty, 
fotografie, pamiątki i wiele ciekawostek. 
Istnieje także możliwość zwiedzenia jed-
nej z najnowocześniejszych w kraju elek-
trowni. W Muzeum miało także miejsce 
otwarcie stałej ekspozycji pamiątek Koła 

PZF nr 4, w tym dokumentacji jej wystaw 
i pokazów filatelistycznych, a także bogaty 
zestaw okolicznościowych kartek poczto-
wych beznominałowych, ozdobnych kopert 
oraz 22 datowników pocztowych. Wszyst-
kie one dokumentują jubileusze i ważne 
wydarzenia, promujące zarazem miasto, 
Elektrownię Łaziska i kopalnię „Bolesław 
Śmiały”. Towarzysząc partnersko Elektrow-
ni Łaziska, filateliści propagują jej godne 
uwagi przedsięwzięcia; zwłaszcza związane 
z działającą od lat Fundacją Pracowniczą 
Elektrowni Łaziska Pro Eko, której hasłem 
jest „Ekologiczna energia”. 

Złoty jubileusz Koła wzbogaca wspo-
mnianą kolekcję o: kartkę pocztową ilu-
strowaną zdjęciem Elektrowni Łaziska, dwa 
znaczki personalizowane z przywieszkami 
upamiętniającymi 50-lecie Koła nr 4 (ilustro-
wane: złotą Odznaką Honorową PZF oraz 
sylwetką przewodniczącego Koła, członka 
Honorowego PZF). Jubileuszowy jest także 
datownik pocztowy stosowany w Urzędzie 
Pocztowym Łaziska Górne 1.  

Z.B.

Nowości filatelistyczne

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Blisko 10 milionów Polaków Pali 
tytoń, a Ponad 40 tysięcy rocznie 
z Powodu choróB związanych z Pa-
leniem Przedwcześnie umiera. Od 
poniedziałku 15. listopada wchodzi w ży-
cie znowelizowana ustawa o ochronie 
zdrowia przed następstwami używania 
tytoniu i wyrobów tytoniowych. Jest ona 
związana z wprowadzeniem zakazu pa-
lenia do klubów, kawiarni i restauracji. 
Nie będzie już tam można palić, chyba 
że w wydzielonym szczelnie zamkniętym 
pomieszczeniu albo w odrębnej palarni. 
Wydzielone palarnie całkowicie znikną 
ze szpitali, nie będzie także wagonów dla 
palących w pociągach.

w Piątek zmarł wyBitny Polski komPo-
zytor mikołaj Górecki. Rozgłos przy-
niosła mu III Symfonia pieśni żałosnych. 
Ponowne nagranie Symfonii dla amerykań-
skiej firmy Elektra Nonesuch z udziałem 
amerykańskiej śpiewaczki Dawn Upshaw 
i zespołu London Sinfonietta sprawiło, że 
Górecki stał się uwielbianym i popularnym 
kompozytorem wśród milionów ludzi na 
całym świecie.

w warszawie rozPoczęła się dwudnio-
wa sesja zGromadzenia Parlamentar-
neGo nato – Przyjechało 300 Parla-
mentarzystów z 28 krajów. Głównymi 
tematami mają być: reforma Sojuszu, misja 
w Afganistanie oraz sytuacja na Bałkanach. 
Polska delegacja chce, aby podczas tego 
posiedzenia na stanowisko wiceprzewod-
niczącego została wybrana posłanka PO 
Janina Zakrzewska. Zgromadzenie jest 
organem konsultacyjnym dla parlamenta-
rzystów krajów Sojuszu.

siedem miesięcy Po katastrofie Pod 
smoleńskiem na cmentarzu wojsko-
wym na Powązkach odsłonięto pomnik 
jej ofiar. Uroczystość odbyła się w środę 
rano w kwaterze smoleńskiej, gdzie leży 
28 z 96 osób, które zginęły w katastrofie. 
Wśród grobów wzniesiono monument, na 
którym na jednej części jest napis: „Pa-
mięci 96 ofiar katastrofy lotniczej pod 
Smoleńskiem, 10.04.2010”, na drugiej 
– nazwiska.

ośrodek Badania oPinii PuBlicznej 
oGłosił, że gdyby wybory parlamentarne 
odbyły się w pierwszej połowie listopada, 
na kandydatów PO głosowałoby 52 proc. 
Polaków, na PiS – 23 proc., a na SLD – 12 
proc. Wśród pozostałych ugrupowań, o któ-
re pytano w sondażu, stosunkowo najbliżej 
pięcioprocentowego progu wyborczego 
znalazły się PSL (4 proc. poparcia) i PD (3 
proc.).

p i s m o  s p o ł e c z n o - z a w o d o w e 
ś r o d o w i s K a  g ó r n i c z e g o
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Nowy GórNik: X  w polskim górnictwie w cią-
gu kilku miesięcy doszło do nieoczekiwanych 
wydarzeń. Bogdance grozi wrogie przejecie. 
JSw SA może pospieszyć Bogdance z odsie-
czą, katowicki Holding węglowy żegna się na 
jakiś czas z marzeniami o giełdzie. profesor 
Andrzej karbownik głośno mówi o rozbiorze 
kompanii węglowej. Myśli pan, że rok 2011 
może być rokiem rewolucji w górnictwie?

MaksyMiliaN klaNk: Rewolucje nie są naj-
lepszą metodą rozwiązywania problemów. Nato-
miast informacje z ostatnich miesięcy pokazują, 
jak rynek górniczy reaguje na przepływ kapitału. 
Tego wcześniej nie zauważaliśmy, a niektórzy 
sądzili, że takie sytuacje w polskim górnictwie 
można rozważać tylko w teorii. Dobra kondycja 
finansowa Bogdanki, planowane znaczne zwięk-
szenie wydobycie węgla i zwiększenie udziału 
w rynku powoduje, że kapitał zainteresował się 
tą firmą.

To źle, czy dobrze? X
Trochę złożone. Z punktu widzenia naszych 

interesów energetycznych wymaga rozważenia. 
My wciąż nie odpowiedzieliśmy sobie na pod-
stawowe pytanie: Czy interesuje nas wyłącznie 
gra rynkowa czy realizacja sensownej polityki energetycznej? 
Jeżeli skoncentrujemy się wyłącznie na rynku, to jest wielkie 
prawdopodobieństwo, że nigdy nie wyjdziemy z zaklętego 
kręgu, który ogranicza nasze myślenie. Sprowadza się ono do 
traktowania węgla wyłącznie jako „wsadu” do kotła. W tym 
myśleniu nawet nie ma miejsca na refleksję, która odpowie-
działaby na proste pytanie: Po co my ten węgiel tam wsypuje-
my? Od lat przekonuję do tego, aby górnictwo traktować jako 
jeden z elementów misternej układanki, która zapewnia nam 
energię. To nie oznacza, że ma być ono wyjęte z rzeczywistości 
gospodarczej. To oznacza, że trzeba dokładnie określić miejsce 
górnictwa w tej rzeczywistości. A teraz wracając do Bogdanki 
– otóż mamy sytuację, że chce ją przejąć zagraniczny koncern 
węglowy, który dzięki węglowi z Bogdanki, jej pozycji na pol-
skim rynku i podpisanym wieloletnim umowom sfinansuje 
swój rozwój i zbuduje swoją pozycję na rynku europejskim. 
Zbuduje ją kosztem innych polskich spółek węglowych. Jeżeli 
ktoś sądzi, że ta gra rynkowa ogranicza się do prostej relacji 
NWR – Bogdanka, to jest w błędzie. To jest gra o udział 
w polskim rynku energetycznym i gra o to, kto na tym rynku 
będzie dyktował warunki.

Sądzi pan, że rozpoczęła się walka o węgiel? X
– Tak. Węgiel jest paliwem przyszłości. Duża część Eu-

ropy wychodzi z założenia, że zawsze sobie możemy kupić 
paliwo. Otóż nie zawsze. Kryzysom politycznym zwykle 
towarzyszom kryzysy w imporcie surowców energetycz-
nych. Szlaban na energię jest skuteczniejszą bronią w walce 
o wpływy niż dywizje wojska uzbrojonego po zęby. 

Jarosław Zagórowski, prezes JSw SA oświadczył, że  X
zarząd firmy zastanawia się nad złożeniem kontroferty 
na zakup Bogdanki. To dobra informacja?

– Dobrze, że taki pomysł powstał. Nie wiem na ile jest on 
realny. Taka decyzja zarządu JSW wymaga akceptacji Wal-
nego Zgromadzenia. Nie wiem, jakimi środkami dysponuje 
JSW i jakie środki może zebrać korzystając ze wsparcia in-
stytucji finansowych. Jednak już teraz skarb państwa zacią-
gnął dług wdzięczności, bo NWR może natrafić na rodzimą 
konkurencję.  

w swojej pracy, która właśnie się ukazała pisze pan, że  X
rosnąca konkurencja miedzy producentami węgla dopro-
wadziła do znacznej konsolidacji w branży na całym świe-
cie. Czy ta konsolidacja zaczyna się także w polsce?

– Chciałbym, żeby zaczęła się. 

kiedy był pan prezesem kompanii węglowej, chciał  X
pan konsolidować wokół niej Ciech i weglokoks.

– Nie udało się to, bo być może przestraszono sie, że 
powstanie na Śląsku ośrodek  gospodarczy ekonomicznie 

silny. Polityka zwyciężyła w konfrontacji z eko-
nomią. Kompania sprzedała akcje Ciechu, Ciech 
stracił na swojej pozycji rynkowej. 

Teraz JSw SA chce stać się ośrodkiem  X
skupiającym koksownie, chciałaby inwesto-
wać w hutnictwo, chemię, energetykę. ktoś 
może się przerazić powstającej potęgi?

– Jeżeli tak, będzie to grupa bez wyobraźni 
ekonomicznej. Jednak historia może się powtó-
rzyć. Mam nadzieję, że JSW dysponuje doświad-
czeniem  i wiedzą  pozwalającą przygotować się 
na pokonanie różnych trudności w budowaniu 
swojej pozycji gospodarczej i rynkowej.

Jeszcze pół roku temu Bogdanka chcia- X
ła konsolidować część kopalń węgla ener-
getycznego. Miała być myśliwym, stała się 
zwierzyną.

– Znów może być myśliwym.  Idea konso-
lidacji jest dobra.  Zawsze przekonywałem, że 
duży producent węgla, nie ważne czy koksowe-
go czy energetycznego, nie może być obojętny 
na to, co się dzieje z jego produktem. Chciałem, 
żeby produktem końcowym była energia zma-
gazynowana w węglu, a nie wyłącznie tony.

lepsza jest konsolidacja ekonomiczna czy  X
administracyjna?

– Administracyjnie można powołać dowolny twór. Ale 
czy on przeżyje, to zależy od ekonomii. Jeżeli w mieszkaniu 
zaczniemy przestawiać meble, nie zwiększymy jego po-
wierzchni. Najwyżej będzie właśnie inaczej.  Ale większe 
mieszkanie trzeba będzie sobie kupić. 

pytam o to dlatego, że znów pojawiają się pomysły  X
powołania polskiego węgla, firmy skupiającej wszyst-
kie spółki górnicze. To dobry pomysł?

– Zgadzam się z poglądami, że  pomysł już spóźniony. 
Wątpię, żeby teraz można było powołać taką firmę i skupić 
w niej interesy wszystkich stron.

Można konsolidować górnictwo wokół JSw i Bogdan- X
ki? Te firmy mają pieniądze.

– Jest to możliwe. Jednak wciąż to wymaga pewnych 
decyzji politycznych. JSW należy do państwa. Bogdanka 
jest sprywatyzowana, jednak to zbyt mała firma żeby samo-
dzielnie kształtować rynek. Poza tym proszę pamiętać, że 
my ciągle nie określiliśmy roli, jaką ma odgrywać górnictwo 
w polskiej gospodarce. Bez tego ciężko będzie o jakąkolwiek 
konsolidację opartą o kapitał.

Mówi pan, że pozycja węgla, jako źródła energii, nie  X
ulegnie osłabieniu. Dlaczego w takim razie spółki wydo-
bywające węgiel energetyczny są w słabej kondycji?

– Ogranicza się wydobycie, ale koszty stałe w zasadzie 
nie ulegają zmniejszeniu w odpowiednich ekonomicznie 
uzasadnionych  relacjach. Stanowią  one nawet 80 proc. 
wszystkich kosztów. Jeżeli tego nie zmienimy, to będziemy 
pogrążać się w zapaści finansowej. 

Ukazała się pańska monografia „wybrane aspekty pro- X
gramowania wydobycia węgla kamiennego na tle uwa-
runkowań rynkowych”. literacko tytuł nieporywający. 
Co zachęcającego jest w treści?

– Bo to nie jest  literackie ubarwianie życia lecz przed-
stawienie realiów życia gospodarczego. W rozprawie tej 
staram się udowodnić, że są perspektywy dla węgla, że 

mamy złoża, możliwości techniczne i zaplecze naukowe, 
bardzo dobry system kształcenia i doświadczone załogi. 
Natomiast nie wykorzystaliśmy wszystkich możliwości, aby 
przewidywać skutki pewnych decyzji i odpowiednio wcze-
śnie reagować na to, co się dzieje w otoczeniu. Górnictwo 
przyzwyczaiło się do tego, że ma ponosić konsekwencje 
zmian gospodarczych a później nadrabiać stracony czas i tak 
w kółko. Zaproponowałem wykorzystanie modelu informa-
tycznego, który pozwala na symulację działań w zależności 
od uwarunkowań rynkowych. Powinniśmy wydobywać tyle, 
ile jesteśmy w stanie korzystnie sprzedać. Wydobywanie  
węgla na zwały ponad ekonomicznie  uzasadniony stan 
nie ma sensu. Jeżeli znamy koszty i przychody, potrafimy 
określić, jaki węgiel jest potrzebny na rynku, jaki będzie 
potrzebny w dającej się przewidzieć przyszłości i ile go 
będzie potrzeba, to możemy w miarę precyzyjnie określić 
swoją pozycję rynkową i  wynikową. A proponowane przeze 
mnie  rozwiązanie przedstawione w tej monografii stwarza 
taką możliwość.

w modelu informatycznym wszystko będzie się  X
zgadzać. Jednak to wymusza elastyczne reagowanie 
na potrzeby. rynek chce więcej węgla, wydobywa-
my więcej. Chce mniej, wydobywamy mniej.  To z ko-
lei wymaga elastycznego sposobu organizacji pracy 
w kopalniach.

– Tak. Trzeba odpowiednio rozdzielać nakłady na inwe-
stycje, kalkulować je, znać zapotrzebowanie rynku z kilku-
letnim wyprzedzeniem, zawierać umowy wieloletnie. Jeżeli 
będziemy się koncentrować na tym, że w jednej kopalni jest 
dobrze a w drugiej, źle to nic nam to nie da. Znów zatrzy-
mamy się na haśle – fetyszu, że w górnictwie nic nie można, 
że nie jest to takie proste. Będziemy tracić rynek i będziemy 
obserwatorami minionego czasu.

pana zdaniem uda się tak uelastycznić czas pracy, żeby  X
maszyny warte dziesiątki milionów złotych pracowały 
dłużej niż około 4 godziny na zmianę?

– Byłoby to możliwe, gdyby wszyscy, poczynając od 
władz spółek, a kończąc na górnikach, widzieli wspólny 
cel i wspólne korzyści z jego realizacji. Trzeba pamiętać, że 
produktywność trwałych aktywów jest ważnym parametrem  
ekonomicznym. Nieefektywne ich wykorzystanie tworzy 
niepotrzebne koszty.

wiesza się psy na najgorszych kopalniach. Możliwe,  X
że będzie opłacało się je zamykać, bo Unia dofinansu-
je takie operacje. Dopuszcza pan możliwość sprzedaży 
takich kopalń za symboliczną złotówkę, aby tylko ich 
nie zamykać?

– Pytanie bardzo dobre. Odpowiedź na nie tkwi w sfor-
mułowaniu celów prywatyzacji górnictwa. Czy zasadni-
czym celem jest zmiana stosunków społecznych czy też 
inne oczekiwania właściciela? Przykład Bogdanki wnosi 
nową jakość do funkcjonowania naszego górnictwa. Ale 
należy pamiętać o tym, że wcześniej zafunkcjonowały tam 
mechanizmy pozwalające na przeprowadzenie zmian wła-
snościowych. Zainteresowanie wokół Bogdanki pozytywnie 
przełożyły się na górnictwo. To samo życie. Atrakcyjność 
jest konsekwencją zainteresowania. Jeżeli wzrasta zaintere-
sowanie, żeby nie było aż tak poważnie, panną na wydaniu, 
to i zalotników więcej. 

Ale lokalne korzyści zostaną wtedy,  gdy te zaloty do  X
Bogdanki zostaną odtrącone.

– Oczywiście, jednak wzrost atrakcyjności pozostanie, 
czego Bogdance i całemu górnictwu życzę. 

Rozmawiał: Sławomir StarzyńSki 

Rozmowa z MaksyMiliaNeM klaNkieM, wiceprezesem Fasing SA

walka o Bogdankę i węgiel 

Zaczęła się 
walka o węgiel. 
To dobrze, 
bo wzrośnie 
atrakcyjność 
górnictwa.

R E K l A M A
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