
Rozmowa na czasie
Arkadiusz Kopiec,
kierownik
sekcji hutniczej
ZLM JSW SA:
Żałuję,
że koledzy
z kopalń tak
mało wiedzą
o naszej pracy. 
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Czy dorwie
nas NWR?
NWR nie ukrywa że ma ocho-
tę na przejęcie kontroli nad 
JSW SA. Ciekawy jestem, co 
na to rząd?

 

Zgodnie
z prawem
Najnowsze zmiany 
przepisów

 

JSW SA wyda 
ponad pół 
miliarda 
złotych na 
bezpieczeństwo

 

Wierzę w siłę 
wiedzy
i chłodnej 
kalkulacji
Rozmowa z Cze-
sławem Kubaczką, 
dyrektorem KWK 
Borynia-Zofiówka
  

Robota dla 
robota

GMRI to skrót nazwy prototy-
pu robota dla górnictwa, nad 
którym przez ostatnie , roku 
pracowali polscy naukowcy.
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Gigantyczna powódz zatopiła liczne odkrywkowe i podziemne kopalnie węgla kamiennego.
Zanosi się na wzrost cen. Nasze kopalnie na tym nie skorzystają.

WIĘCEJ S. , 

AUSTRALIA: zatopione kopalnie

Węgiel zdrożeje?
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Komentuje Jerzy Sawczuk

przewodniczący ZZG w Polsce KWK Jankowice 

Koniunktura? 
Nie dla zarządu
N ie mogę uwierzyć, że minęło kilkanaście dni 

o czasu, gdy powódź zalała australijskie kopalnie 
węgla kamiennego, a zarząd Kompanii Węglowej 
nie oznajmił, że w związku z tym możemy zwiększyć 
wydobycie, jeżeli okaże się, że polepszy się koniunktura 
na nasz węgiel. 

A nalitycy od paru miesięcy ogłaszają, że rok 2011 
będzie rokiem surowców. W takim razie pytam, 

dlaczego nie dla nas? Od wielu miesięcy mówi się, że 
zapotrzebowanie na węgiel koksowy będzie wielkie, 
a ceny będą zawrotnie wysokie. Dlaczego w takim 
razie w PTE KW na rok 2011 nie ma w zasadzie słowa 
o tym, jak skorzystamy z tej szansy?  Nikt nawet 
nie zająknął się, żeby powiedzieć: górnicy, powódź 
w Australii spowoduje perturbacje na rynku węgla, 
w tym węgla koksowego, dlatego powinniśmy na 
tym zarobić, bo jesteśmy największą firmą górniczą 
w Europie. Jeżeli ktoś sądzi, że ogarnął mnie cynizm, 
to jest w błędzie. Współczuję mieszkańcom zalanych 
terenów w Australii. Żal mi górników, bo przed nimi 
miesiące ciężkiej pracy związanej z przywracaniem do 
życia zakładów, które dawały utrzymanie ich rodzinom. 
Jednak w czasie, gdy kopalnie australijskie będą stawać 
na nogi, ktoś musi dać światu, w tym Europie, potrzebny 
węgiel, którego nie da Australia. Dlaczego nie my? 
Dlatego nie my, że nie mamy frontów rezerwowych, 
że zaplanowaliśmy na rok 2011 sprzedaż 38 milionów 
ton węgla, wydobędziemy go jakieś 39 milionów 
ton i tak naprawdę zarząd nastawił się na politykę 
niewykorzystywania kolejnej koniunktury za wszelką 
cenę. 

Koledzy górniczy pytają mnie, dlaczego na ten rok 
zamrożono płace? Otóż dlatego, że jak zarząd nie 

wykorzystuje koniunktury, to my nie zarabiamy. Mój zły 
nastrój poprawił trochę plan przygotowany dla kopalni 
Jankowice. Wydobędziemy tyle węgla, ile wydobyliśmy 
w roku 2010. Minimalnie zmniejszy się zatrudnienie. 
W normalnych warunkach nie byłoby powodu do 
zmartwień, ale my od lat cierpimy na brak pracowników. 
Mizerne pocieszenie, że na tle całej spółki jesteśmy i tak 
w dobrej sytuacji, bo w skali firmy zatrudnienie ma się 
zmniejszyć o prawie 2600 osób. To oznacza, że średnio 
w każdej kopalni zatrudnienie ma się zmniejszyć 
o trochę ponad 160 osób. Skandal! W sytuacji, gdy braki 
w obsadzie stanowisk często uniemożliwiają bezpieczną 
pracę, my będziemy jeszcze bardziej ograniczać 
zatrudnienie. 

Kompania Węglowa, największa firma górnicza 
w Europie od kilku miesięcy nie ma prezesa. A może 

politycy chcą udowodnić, że nie ma wielkiej różnicy dla 
KW czy jest prezes, czy go nie ma. Pamiętam, jak kilka lat 
temu jeden z członków zarządu chwalił się, że Kompania 
pierwszy raz w swej historii ma pełny skład zarządu. 
Pamiętam także, że od tego momentu zaczęło się zwijanie 
naszej firmy. 

N ie wiem, czy to przypadek, czy jakaś reguła, 
ale im bardziej zadowolony zarząd, tym 

gorzej dla Kompanii Węglowej. Ostatni kwartał  
zeszłego roku i kilka tygodni tego roku to czas 
zadowolenia zarządu KW. Kompania Węglowa daje 
ok. 30 proc. całej produkcji węgla w Unii Europejskiej. 
Wszyscy specjaliści mówią, że mamy ogromny 
potencjał. Zarząd zaś za wszelką cenę chce udowodnić, 
że specjaliści się mylą. Jak na razie zarządowi wychodzi 
to rewelacyjnie. Tylko dlaczego naszym, górników, 
kosztem? 

Jan Fabian, przedstawiciel NWR twierdzi, że JSW 
najlepiej pasowałaby do portfela jego firmy. Pewnie 
koncern, który nie tak dawno chciał przejąć Bog-
dankę nie pogardziłby także KHW. ta wypowiedź 
oznacza, że w zaciszu gabinetów, przy dobrym ko-
niaku, toczą się rozmowy o tym, kto zapanuje nad 
polskim górnictwem.    

S pieramy się w JSW SA o to, na jakich zasadach 
zapewnić załodze stabilną przyszłość przed 
wejściem na giełdę. Chciałby zwróć uwagę, 

że ta giełda to może nie tak pewne rozwiązanie, bo 
analitycy, którzy obserwują tak zwany rynek fu-
zji i przejęć mówią o możliwym przejęciu JSW SA 
na przykład przez NWR. Czy to możliwe? – pytają 
mnie górnicy. Zapytam przedstawiciela rządu czy 
to możliwe, bo obawiam się, że ostatnimi laty nie 
przepuszczamy żadnej okazji, aby wybrać rozwią-
zanie najgorsze z możliwych.   

Skąd moja nieufność? Bierze się ona z tego, że 
z punktu widzenia finansowego dla skarbu państwa 
korzystniej jest sprzedać firmę inwestorowi strategicz-
nemu, niż kierować ją na giełdę. Ponieważ rośnie popyt 
na węgiel, a szczególnie na węgiel koksowy, ciężko 
będzie nam obronić się przed tymi, którzy chcą mieć 
dostęp do złóż tego strategicznego surowca. NWR 
przegrał bitwę o przejęcie kopalni Bogdanka, ale to nie 
znaczy, że przegrał wojnę o złoża węgla w Polsce. Opa-
nowanie JSW SA uczyniłoby zeń najpoważniejszą firmę 
górniczą w Europie. Uważam, że w krajach, w których 
jest przemysł wydobywczy węgla kamiennego będzie 
dochodziło do fuzji i przejęć i żadne strategie nie będą 
barierami, których kapitał nie pokona. Jedyną barierą 
może być twarda postawa rządu, który wybierze roz-
wiązania korzystne dla załóg górniczych.

Żeby pokazać, w jak trudnej jesteśmy sytuacji 
przypomnę kilka faktów. Jastrzębska Spółka Węglo-
wa ma wejść na giełdę, a oficjalne komunikaty z kół 

rządowych mówią, że ma to nastąpić w drugim kwar-
tale tego roku. Katowicki Holding Węglowy nie wejdzie 
w tym roku na giełdę. Kiedy wejdzie i czy wejdzie, tego 
nie wie nikt. Oficjalne komunikaty z kół rządowych 
mówią, że KHW musi poprawić płynność i ma zostać 
powiązany z Węglokoksem. Jeszcze jesienią 2010 roku 
Holding miał wchodzić na giełdę zanim znajdzie się 
tam JSW SA. Co za nagły kataklizm spotkał tę firmę, 
że tylko próg dzielił ją od parkietu, a kilkanaście tygo-
dni później trzeba ją ratować przed upadkiem?  Ponoć 
na ratunek ma pospieszyć Węglokoks, ale przecież 
dla nikogo z ministerstw skarbu i gospodarki nie jest 
tajemnicą, że o KHW chcą powalczyć inne firmy. Czy 
my możemy w JSW przegrać walkę o bezpieczeństwo 
załogi w okresie ogólnego zamętu? Chciałbym tu przy-
toczyć wypowiedź, jakiej udzielił Jan Fabian, dyrektor 
operacyjny, wiceprezes Rady Dyrektorów OKD dla 
portalu wnp.pl. Cytuję dwa pytania i dwie odpowiedzi, 
które moim zdaniem precyzyjnie określają strategie 
NWR wobec naszego górnictwa: „Czy NWR będzie 
zainteresowana kupnem JSW? 

Na obecnym etapie wszelkie deklaracje w tej 
sprawie będą tylko spekulacjami. Szczegóły prywaty-
zacji JSW nie zostały jeszcze przedstawione, dopóki 
nie mamy twardych danych na stole, to nie można 
niczego przesądzać.

Czy dobrym obiektem do przejęcia będzie po-
łączony Węglokoks i KHW? 

JSW najlepiej pasowałaby do naszego port-
fela. W przypadku KHW brak szczegółów ofer-
ty, więc trudno jednoznacznie w tej sprawie się 
wypowiadać.”

Mam nadzieję, że przedstawiciel rządu wypowie 
się, kiedy złożę interpelację. Wątpię, aby osoba ze 
ścisłego kierownictwa NWR wypowiadała się w ten 
sposób, gdyby wcześniej nie było jakiejś zakulisowej 
wymiany poglądów między NWR, a kimś z mini-
sterstw gospodarki albo skarbu.

Prosto z Sejmu

Czy dorwie nas NWR?

Tadeusz 
MoTowidło
poseł RP

NWR nie ukrywa 
że ma ochotę 
na przejęcie 
kontroli  
nad JSW SA. 
Ciekawy jestem, 
co na to rząd?

Jarosław Kaczyński stwierdził, że trzy osoby zginęły 
w katastrofie smoleńskiej z powodu „małostkowo-
ści” Bronisława Komorowskiego, ówczesnego mar-
szałka Sejmu. Ponieważ marszałek nie zgodził się 
na przesuniecie głosowań, troje posłów poleciało 
do Smoleńska razem z prezydentem zamiast jechać 
wcześniej pociągiem.

W  wywiadzie dla portalu Onet.pl prezes PiS 
nie twierdził, iż Bronisław Komorowski tak 
zrobił, bo wiedział, że będzie katastrofa. 

Stwierdził jedynie, że małostkowość obecnego pre-
zydenta zabiła Aleksandrę Natalli-Świat, Stanisława 
Zająca i Grażynę Gęsicką. „Przed katastrofą smoleń-
ską poprosiliśmy marszałka Komorowskiego, żeby 
nie skracał posiedzenia Sejmu, tylko żeby przeniósł 
glosowanie na wieczór dnia poprzedniego, aby pewna 
grupa naszych posłów mogła pojechać na uroczy-
stości do Katynia pociągiem. Komorowski odmówił. 
Nie dał żadnej odpowiedzi i głosowanie się odbyło. 
W związku z tym trzy osoby poleciały samolotem 
do Smoleńska i dzisiaj nie żyją. Gdyby marszałek 
Komorowski nie był taki małostkowy (...) to te trzy 
osoby by dzisiaj żyły” – powiedział Kaczyński.

Gdyby wyborcy nie zdecydowali, że te osoby 
dostaną mandat poselski, żyłyby do dziś – można 
odpowiedzieć Kaczyńskiemu, stosując jego logikę. 
Gdyby te osoby nie wstąpiły do PiS, także żyłyby do 
dziś – można dodać zgodnie z logiką Kaczyńskiego. 

Logika Kaczyńskiego pozwala na tworzenie najbar-
dziej absurdalnych związków między dowolnymi 
zdarzeniami, a katastrofą smoleńską. Myśli jak kogut, 
który jest przekonany, że jego pianie zmusza słońce 
do wschodu.

Prezesa PiS całkowicie zaślepiła nienawiść. W taki 
sposób nie może wypowiadać się żaden polityk. To 
obrzydliwa metoda uprawiania polityki. Prezes prze-
kracza nie tylko granice moralne, ale możliwe, że 
i prawne. Wyjątkowy sposób, w jaki prezes Kaczyński 
atakuje głowę państwa nasuwa podstawowe pytanie: 
to już jest paranoja, czy tylko sygnał paranoi? Stan 
Jarosława Kaczyńskiego bardzo niepokoi, bo jest lide-
rem największego ugrupowania opozycyjnego. Rolą 
opozycji w systemie demokratycznym jest kontrola 
rządzących, wytykanie im błędów, proponowanie 
lepszych rozwiązań. PiS tego nie robi. PiS chce za 
wszelką cenę zrzucić odpowiedzialność za katastrofę 
smoleńską na Platformę Obywatelską i prezydenta 
Bronisława Komorowskiego. Aż boję się myśleć, że 
politycy tej partii doszli do wniosku, że należy się im 
poparcie Polaków, bo była katastrofa smoleńska. Dla-
czego zapominają, że nieszczęście dotknęło wszystkie 
duże ugrupowania polityczne? Jest rok wyborczy. 
PiS chce zawłaszczyć trumny smoleńskie i grać nimi 
o mandaty. To równie obrzydliwe, jak niektóre wypo-
wiedzi prezesa. Skończcie tę grę trumnami. Polacy nie 
wytrzymają obrzydliwego meczu, który PiS pewnie 
chce rozgrywać aż do wyborów.

Kij w mrowisko

Skończcie grę trumnami

henryk 
siedlaczek
poseł RP

PiS chce 
zawłaszczyć 
trumny 
smoleńskie 
i grać nimi 
o mandaty. 
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Zakaz palenia w pracy – 
pracodawca zwolniony 
z obowiązku tworzenia 
palarni

1 5 listopada ubr. Polska dołączyła do gru-
py państw europejskich z całkowitym 
zakazem palenia w miejscach publicz-

nych, w tym w zakładach pracy. Nowelizacja 
ustawy powoduje całkowity zakaz palenia 
w zakładach. Zgodnie z nią pracodawca 
jest zwolniony z obowiązku zapewnienia 
pracownikom palarni. 

Obecnie każdy pracodawca decyduje 
o tym, czy utworzy palarnię w zakładzie pra-
cy, czy np. zlikwiduje już istniejącą. Nowe 
przepisy umożliwiają wprowadzenie nawet 
całkowitego zakazu palenia.

W świetle nowelizacji ustawy, dobrą 
wolą pracodawcy jest utworzenie palarni, 
która musi być wydzielonym pomieszcze-
niem wyposażonym w urządzenia klimaty-
zacyjne i wentylacyjne. 

Jeśli pracodawca pozwoli pracownikom 
palić na terenie zakładu pracy, to – zgodnie z  
obowiązującym rozporządzeniem z 26 wrze-
śnia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bez-
pieczeństwa i higieny pracy – powinien wy-
znaczyć miejsce przeznaczone na palarnię.

Należy zaznaczyć, iż utworzenie pa-
larni sprawi, że pracownicy nie będą palić 

w miejscach do tego nieprzeznaczonych. 
Ograniczy się też w ten sposób ilość wyjść 
w czasie pracy, co często było niezgodne 
z regulaminem zakładowym. 

Zmiana wynagrodzenia 
minimalnego 

Pracownik zatrudniony na pełny etat, 
którego wynagrodzenie na umowie jest 
równe najniższemu wynagrodzeniu za 

pracę obowiązującemu w 2010 r., od 1 stycz-
nia 2011 r. ma prawo do wynagrodzenia wyż-
szego, czyli w kwocie 1386 zł. Odpowiednio 
pracownik pełnoetatowy w pierwszym roku 
pracy zawodowej ma prawo w tym roku do 
wynagrodzenia w kwocie 1108,80 zł.

Konieczność zmiany umowy wystąpi 
szczególnie wtedy, kiedy na umowie o pracę 
kwota wynagrodzenia jest niższa niż 1386 zł 
(lub 1108,80 zł). Do obliczenia wysokości 
minimalnego wynagrodzenia należy przy-
jąć składniki wynagrodzenia przysługujące 
pracownikowi oraz inne świadczenia wy-
nikające ze stosunku pracy, z wyłączeniem: 
nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalnej 
lub rentowej oraz wynagrodzenia za pracę 
w godzinach nadliczbowych.

Oznacza to, że na umowie powinny być 
wymienione wszystkie składniki wynagrodze-
nia, a nie tylko wynagrodzenie zasadnicze.

Jeśli więc wynagrodzenie zasadnicze 
na umowie jest w kwocie niższej niż 1386 
zł, a wypłacane łącznie składniki wynagro-
dzenia stanowią kwotę równą, bądź wyższą 
niż wartość minimalnego wynagrodzenia, to 
nie ma konieczności dokonywania zmian 
w umowie o pracę. Nie ma również potrze-
by aneksowania umowy, gdy na umowie 
wynagrodzenie zostało określone słowami 
„w kwocie wynagrodzenia minimalnego”.

Rozliczenie 
PIT-u pracownika 
przez pracodawcę 
w 2011 roku

Początek roku dla pracodawców to okres 
wypełniania różnych obowiązków, 
m.in. w zakresie spraw podatkowych. 

Pomimo szumnych zapowiedzi dotyczących 
zmian w rozliczaniu rocznych PIT-ów rewo-
lucji w tym roku nie będzie. 

Mimo że pracodawcy nie są zobowiąza-
ni do wypełniania i wysłania PIT-ów za rok 
2010 r. za każdego zatrudnionego, to nadal, 
jeśli pracownik złożył do dnia 10 stycznia 
2011 r. oświadczenie na druku PIT-12, pra-
codawca będzie musiał rozliczyć podatnika 
z dochodów z 2010 r. Pracodawca, który 
dostał od pracownika PIT-12, powinien 
rozliczyć go na formularzu PIT-40.

Powyższe nie dotyczy wszystkich płat-
ników, a tylko tych określonych w: art. 31 
(pracodawcy), art. 33 (rolnicze spółdzielnie 
produkcyjne), art. 35 ust. 1 pkt 1 (wypła-
cający renty i emerytury z zagranicy), art. 
35 ust. 1 pkt 2 (uczelnie i inne podmioty 
wypłacające stypendia), art. 35 ust. 1 pkt 4 
(zakłady karne) i w art. 35 ust. 1 pkt 7 (centra 
integracji społecznej) ustawy z 26 lipca 1991 
r. o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 
z późn. zm.). 

Pracownik, który zdecyduje się powie-
rzyć sprawę rozliczenia dochodów z danego 
roku swojemu pracodawcy, musi mieć świa-
domość, że w takim przypadku pracodawca 
nie uwzględni w PIT-40 ulg i odliczeń, do 
których pracownik miałby prawo, gdyby 
rozliczył się samodzielnie. Dotyczy to m.in. 
ulgi z tytułu wychowywania dzieci czy ulgi 
na internet. Płatnicy mają obowiązek spo-
rządzić i złożyć PIT-40 do urzędu skarbo-
wego właściwego ze względu na miejsce 
zamieszkania podatnika, a także przesłać 
rozliczenie podatnikowi w terminie do koń-
ca lutego 2011 r. 

Podatnik, który wystąpił do płatnika 
o rozliczenie swoich dochodów, a zarazem 
osiągnął inne rodzaje dochodów w trakcie 
roku podatkowego (np. z działalności go-
spodarczej), jest zobowiązany złożyć samo-
dzielnie dodatkowe PIT-y. l

Zgodnie z prawem

Najnowsze zmiany przepisów

gigantyczna powódź w Australii niszczy-
ła wszystko na swojej drodze. Zatopione 
zostały liczne odkrywkowe i podziemne 
kopalnie węgla kamiennego położone na 
wschodnim wybrzeżu oceanu Spokojne-
go u stóp Wielkich gór Wododziałowych, 
które ciągną się z północy na południe 
wzdłuż całego wschodniego wybrzeża 
kontynentu.

Już sama nazwa tych gór wskazuje na 
ich przyrodnicze znaczenie jako barie-
ry blokującej przepływ wilgotnych niżów 
znad oceanu w głąb kontynentu. Zbyt duże 
nagromadzenie chmur na tym kierunku po-
woduje katastrofalne opady. W tym roku 
osiągnęły one poziom „biblijnego potopu”. 
W niektórych miejscach fala powodziowa 
osiągała nawet wysokość 22 m! Było to swe-
go rodzaju lądowe „tsunami” wywołane nie 
podmorskim trzęsieniem ziemi, lecz ulew-
nymi deszczami. Brisbane, dwumilionowa 

stolica stanu Queensland, znalazła się pod 
wodą. Powódź objęła również dalsze stany 
na południu kraju: Południową Walię i Wik-
torię ze stolicą w Melbourne oraz Tasmanię. 
Znajdujące się na tym terenie górnictwo, 
które zaliczane jest do światowej czołówki, 
zostało całkowicie sparaliżowane.

Powódź objęła najstarszy i największy 
obszar wydobycia, który znajduje się w No-
wej Południowej Walii na zapleczu Sydney 
z głównymi ośrodkami Newcastle nad mo-
rzem oraz Lithgow w Górach Błękitnych (ok. 
100 km na zachód od Sydney). W zagłębiu 
Newcastle eksploatuje się węgiel w pod-
ziemnych kopalniach spod dna morskiego. 
Wydobycie prowadzone było w bardzo trud-
nych i niebezpiecznych warunkach hydroge-
ologicznych, które i bez powodzi stanowią 
poważne zagrożenie. Zatopione zostały 
liczne kopalnie węgla kamiennego w Ip-
switch, które położone są w pobliżu zalanej 
wodą stolicy stanu Queensland – Brisbane. 

Podobny los spotkał liczne odkrywkowe 
kopalnie węgla kamiennego w obszarze 
środkowym – Callide, Moura, Blackwater, 
Blair Athol i Collinsville. Powódź dotknęła 
też położone na południu kraju największe 
odkrywkowe kopalnie węgla brunatnego 
w Morwell w stanie Wiktoria, które znajdują 
się na południe od Melbourne. W zagłębiu 
tym pokład węgla brunatnego osiąga łączną 
grubość 234 m! Wydobywano tu około 67 
milionów ton, uzyskując czwarte miejsce na 
świecie po Niemczech, Rosji i USA. Na po-
dobnej skali plasowało się górnictwo węgla 
kamiennego, wydobywając ostatnio ok. 323 
miliony ton. Z tego na eksport przeznaczano 
około dwie trzecie wydobycia. Ocenia się, 
że w wyniku powodzi eksport ten zmniej-
szy się przynajmniej o około 59 milionów 
ton, a, być może, i więcej, bo dokładne 
straty australijskiego górnictwa poniesione 
w wyniku powodzi nie są jeszcze znane. Do-
tkliwe straty poniosła również technologia 

wydobycia węgla oparta na automatycznych 
i elektronicznych urządzeniach sterujących 
koparkami, taśmociągami i innymi elemen-
tami transportu. Ciężkie i wielkie koparki 
o wadze kilkuset ton zostały bezpowrotnie 
zniszczone w wyniku zatopienia wyrobisk 
górniczych. Odtworzenie ich potencjału wy-
dobywczego potrwa zapewne klika lat. Jest 
to tym bardziej dotkliwa strata, że australij-
skie górnictwo oparte jest na wysokich tech-
nologiach elektronicznych przy minimalnym 
zatrudnieniu ludzi. Straty spowodowane 
w górnictwie w wyniku powodzi ocenia się 
wstępnie w skali miliardów dolarów.

Australijska powódź spowodowała 
wzrost cen węgla na rynkach światowych. 
Ponieważ system dostaw i cen stanowią 
na światowym rynku naczynia połączone, 
należy oczekiwać, że ceny węgla i pocho-
dzącej z niego energii wzrosną również 
w Polsce.

AdAm mAksymowicz 

Australia jest największym światowym eksporterem węgla, a węgiel kamienny jest 
najważniejszym towarem eksportowym kraju. W latach 2007–2008 zyski z wywozu 

surowca wyniosły około 24 mld USD. Szacuje się, że Australia ma dostęp do złóż liczących 
około 38,8 mld ton węgla. Złoża węgla występują w większości australijskich stanów, 

jednak największe zasoby tego surowca znajdują się w Queensland (około 53%) i Nowej 
Południowej Walii (42%). W latach 2007–2008 w Australii wyprodukowano 324 mln ton 

surowego węgla kamiennego, co stanowi około 6% produkcji światowej. 

Zatopione  
kopalnie Australii
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Nowy GórNik:  X potrafiłby pan uzasad-
nić Jackowi M. pawłowskiemu, dyrekto-
rowi ZlM JSw SA, istnienie sekcji, którą 
pan kieruje i to, że pańskie stanowisko 
jest potrzebne?

ArkAdiusz kopiec: Gdybyśmy byli 
niepotrzebni, nie byłoby sekcji i mnie na 
tym stanowisku.

Taka odpowiedź  X
może prowokować do 
sprawdzenia, co by 
było, gdyby was nie 
było.

– Struktura ZLM 
JSW SA nie jest dziełem 
przypadku. Zmieniamy 
się tak, aby jak najlepiej wypełniać zadania 
związane z zaopatrzeniem kopalń. Pan za-
czął rozmowę od pytania o sens istnienia 
jednej sekcji. Czasami spotykam się z py-
taniami o sens istnienia Zakładu Logistyki 
Materiałowej.

nie chciałem stawiać znaku zapytania  X
nad całą firmą, ale skoro pan zaczął, pro-
szę, aby pan dokończył ten wątek.

– Co jakiś czas pojawiają się opinie, że 
działy zakupów powinny być zorganizowane 
oddzielnie w poszczególnych kopalniach 
JSW SA. Byłoby to ryzykowne i trudne 
do uzasadnienia z powodu zapisów prawa 
zamówień publicznych, gdzie obowiązuje 
zasada, że podmioty nie posiadające oso-
bowości prawnej nie powinny oddzielnie 
realizować zamówień. Poza tym scentrali-
zowanie systemu zakupów jest uzasadnione 
ekonomicznie, ponieważ przy większych 
zamówieniach działa ekonomia skali i moż-
na oczekiwać, że dostawcy będą skłonni 
bardziej obniżać ceny. 

Sekcja, którą kieruję odpowiada za 
dostawy wyrobów stalowych, począwszy 
od obudów chodnikowych, siatek, strze-
mion i rozpór, kończąc na linach, rurach, 
blachach, prętach i śrubach. Oprócz tego 
w zakresie moich obowiązków jest nadzór 
nad zaopatrzeniem kopalń JSW SA w takie 
materiały jak spoiwa mineralno-cemento-
we, armaturę przemysłową, złącza do szycia 
taśm i narzędzia. W zasadzie większość 
materiałów, którymi się zajmuje sekcja 
hutnicza to materiały strategiczne, bez 
których ciągłość prowadzenia robót w ko-
palniach byłaby niemożliwa. Najistotniej-
sza na tej liście jest obudowa chodnikowa. 
Na obudowy wydaliśmy w ubiegłym roku 
ponad 120 milionów złotych, a cały ZLM 
na wszystkie pozostałe materiały, poza 
zakupami środków trwałych, około 630 
milionów złotych. Jest to kluczowy materiał 
nie tylko ze względu na udział w zakupach. 
Obudowy chodnikowej nie można zastą-
pić niczym innym – bez niej niemożliwe 
byłoby drążenie nowych wyrobisk. Jak 
pan widzi, sekcja hutnicza, którą kieruję, 

odpowiada za zaopatrzenie w strategiczny 
materiał potrzebny do pracy kopalń. Myślę, 
że to wystarczające uzasadnienie naszego 
istnienia.

Jeszcze lepszym uzasadnieniem by- X
łaby szybka realizacja zapotrzebowa-
nia na obudowy warte 10 milionów zło-
tych np. w ciągu 3 miesięcy od zgłoszenia 
zapotrzebowania. 

– To jest możliwe, choć w praktyce dość 
trudne. Ze względu na wartość dostawy, mu-
sielibyśmy wdrożyć procedurę przetargową 
w trybie prawa zamówień publicznych. Po 
upływie 3 miesięcy moglibyśmy rozpocząć 
realizację zamówienia pod warunkiem, że 
w trakcie trwania procedury przetargowej 
nie byłoby odwołań do Krajowej Izby Od-
woławczej. Sam fakt udziału w przetargu 
co najmniej dwóch firm opóźniłby zawarcie 
umowy, bo wtedy musimy odczekać 10 dni 
po rozstrzygnięciu na wypadek ewentu-
alnego odwołania. Po prostu prawo w tej 

konkretnej sytuacji zobowiązuje nas, aby 
blisko 10 proc. czasu poświecić na czekanie. 
Tego nie przeskoczymy. Dlatego raz jeszcze 
podkreślam, że gwarantujemy najlepsze ter-
miny, ceny i jakość, ale zawsze po przejściu 
wszystkich procedur wymaganych przez 
prawo. 

rzeczywiście ma pan wpływ na co- X
kolwiek przy takich ograniczeniach 
prawnych?

– Nie mówmy o prawie jako o ograni-
czeniu. Są to reguły, z którymi się nie dys-
kutuje. My w ramach tych reguł określa-
my nasze wymagania, w tym cenę, jakość 
i terminy dostaw. Ściśle współpracujemy 
z naszym działem inżynierii materiałowej, 
który z kolei bardzo dobrze współpracuje 
z fachowcami z kopalń. Aby jak najlepiej 
określić wymagania kopalń na materiały 
podlegające procedurze przetargowej, są 
powoływane komisje techniczne, w których 

pracują przedstawiciele kopalń i działu 
inżynierii materiałowej. W przypadku 
zapotrzebowań na materiały o mniejszej 
wartości, branżysta kontaktuje się bez 
pośrednio z użytkownikiem i ustalają, na 
czym najbardziej zależy odbiorcy. Wciąż 
udoskonalamy przepływ informacji po-
trzebnych do jak najlepszej realizacji za-
mówień dla kopalń i w tym widzimy sposób 
na poprawę jakości naszych usług. Chciał-
bym podkreślić, że moja sekcja dokonała 
w ubiegłym roku zakupu różnorodnych 
materiałów skatalogowanych ponad 4,5 
tysiącami symboli. Cały ZLM kupił ponad 
23 tysiące pozycji materiałowych. Dla ko-
goś, kto się orientuje w zagadnieniach lo-
gistyki jasne jest, jakiego wysiłku wymaga 
realizacja kryteriów jakościowych, ceno-
wych i terminowych. W JSW SA pracuje 
około 22 tysięcy osób. W Pionie Zakupów 
i Przetargów ZLM pracuje około 60 osób. 
Wyobraża pan sobie 22 tysięczne miasto, 
które zaopatruje tak skromny zespół? Cie-
szę się, że moja sekcja jest ważną częścią 
tak sprawnego zespołu.

kiedy idzie pan przez korytarz siedziby  X
ZlM, rozpiera pana duma, że mam pan tyle 
na głowie i sekcja dobrze funkcjonuje? 

– Każdy z pracowników ZLM jest waż-
ny. Żałuję, że koledzy z kopalń tak mało 
wiedzą o naszej pracy. Nie tak dawno do-
stałem pismo z jednej z naszych kopalń, 
w której był zwrot „Wasza firma”. Przecież 
jesteśmy jedną firmą i gramy o to samo. Na-
sza praca ma przynosić zysk JSW SA, a nie 
ZLM. Czasem jak pomyślę, że podpisuję 
się pod zakupami wartymi 290 milionów 
złotych, to czuję wagę odpowiedzialności, 
bo wiem, że od tego zależy funkcjonowanie 
kilku kopalń.

pewnie czasem boi się pan złożyć pod- X
pis na jakimś zamówieniu, które „waży” 
kilka milionów złotych?

– Nie. Taki dokument jest profesjo-
nalnie przygotowany i jest efektem zgod-
nych z prawem działań zespołu fachow-
ców z ZLM w ramach prawa zamówień 
publicznych. Poczucie odpowiedzialności 
w żaden sposób nie wiąże się ze strachem 
albo obawami. W praktyce, czasem awa-
ryjne zamówienie na kilkaset złotych albo 
kilka tysięcy złotych, jest większym pro-
blemem niż zamówienie na kilka milio-
nów. Zakupy jednorazowe, na przykład na 
podstawie zapytania ofertowego, to nasza 
decyzja w oparciu przede wszystkim o na-
szą wiedzę, znajomość rynku dostawców 
i informacje dostępne w momencie podję-
cia decyzji. W takich sytuacjach działa się 
także zwykle pod presją czasu, bo nagle 
coś jest potrzebne.

Często musi pan zgadzać się na rene- X
gocjacje cen?

– Od kilku lat nie zgadzamy się na pod-
wyżki cen w podpisanych umowach. Jest 
przetarg, jest określona cena i jest umowa. 
Dostawcy ponoszą pełną odpowiedzial-
ność za realizację umów w cenach, które 
przecież sami zaproponowali. To oznacza 
koniec jakichkolwiek targów i negocjacji. 
Nie tak dawno wygraliśmy proces z dostaw-
cą, który chciał wyższych cen, bo bardzo 
zdrożała stal. Natomiast renegocjujemy 
ceny w dół. 

Chce mi pan powiedzieć, że dostawcy  X
są zadowoleni, bo nie mogą wam podno-
sić cen, ale za to mogą je obniżać?

– Jesteśmy solidnym i terminowym 
płatnikiem. Zamawiamy duże partie ma-
teriałów. Gwarantujemy naszym dostaw-
com stabilność. Dlaczego mieliby nam nie 
obniżyć ceny, jeżeli uda się im zmniejszyć 
koszty?

Rozmawiał: Sławomir StarzyńSki 

Arkadiusz Kopiec, kierownik Sekcji  `
Hutniczej w Dziale Zakupów Zakładu 
Logistyki Materiałowej JSW S.A., ma 35 lat, 
jest absolwentem Wydziału Zarządzania 
Akademii Ekonomicznej w Katowicach. 
W 2000 roku na ostatnim roku studiów podjął 
pracę w dziale marketingu firmy wdrażającej 
systemy informatyczne wspomagające 
zarządzanie. W 2002 roku został zatrudniony 
w Zakładzie Logistyki Materiałowej na 
stanowisku branżysty w Wydziale Zakupów 
i Przetargów. Od tego czasu zajmował różne 
stanowiska w Wydziale Zakupów, a obecnie 
jest kierownikiem Sekcji Hutniczej w Dziale 
Zakupów. Jest żonaty. Żona Izabela pracuje 
w firmie handlowej. Ma 2-letniego syna 
Bartosza i 5-miesięczną córkę Laurę. Wolny 
czas przeważnie spędza aktywnie, gra 
w squasha i piłkę nożną, jeździ na nartach.

Sekcja Hutnicza jest obok Sekcji Górniczej,  `
Elektrycznej i Chemiczno-Budowlanej 
jedną z czterech sekcji w Dziale Zakupów, 
który znajduje się w Pionie Zakupów 
i Przetargów ZLM. Pracownicy Sekcji 
Hutniczej przede wszystkim dokonują 
zakupów materiałów o kluczowym 
znaczeniu w utrzymywaniu ciągłości robót 
przygotowawczych w kopalniach JSW S.A. 
Siedmiu pracowników Sekcji Hutniczej 
w 2010 roku zamówiło między innymi ponad 
40 tys. ton obudowy chodnikowej, 2,4 mln 
szt. siatek okładzinowych zgrzewanych, 1,2 
mln rozpór rurowych, 310 tys. kompletów 
strzemion, 280 km rur stalowych, 1,1 tys. ton 
lin stalowych i 770 ton śrub. W ubiegłym roku 
pracownicy Sekcji Hutniczej wystawili ponad 
6,5 tys. zamówień na ponad 4,5 tys. symboli 
materiałowych. Na podstawie tych zamówień 
do magazynów ZLM przy zakładach JSW S.A. 
dostarczono materiały o wartości około 290 
mln zł netto.

Jedna z kopalń JSW SA wysłała do nas pismo, w którym był zwrot: „Wasza firma”….
Zdziwiłem się, że ktoś w kopalni może traktować ZLM JSW SA jako obcą firmę.  

Przecież jesteśmy jednym z zakładów Jastrzębskiej Spółki Węglowej, który pracuje 
na wspólny sukces.  

Rozmowa z ArkAdiuszem kopcem, kierownikiem sekcji hutniczej ZLM JSW SA

Zmiana ceny? 
– tylko w dół

 Jesteśmy solidnym 
i terminowym płatnikiem. 
Zamawiamy 
duże partie 
materiałów.  
Gwarantujemy naszym 
dostawcom stabilność. 
Dlaczego mieliby 
nam nie obniżyć 
ceny, jeżeli uda 
się im zmniejszyć  
koszty?
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W związku z licznymi doniesieniami 
medialnymi, które stawiają całe środowisko 
branży górniczej w złym świetle, a dotyczą 
zagranicznych wyjazdów członków Związku 
Pracodawców Górnictwa Węgla Kamien-
nego – pragniemy poinformować naszych 

Partnerów Biznesowych, że Jastrzębska Spół-
ka Węglowa SA  od 1 listopada 2009 roku nie 
jest członkiem Związku Pracodawców Gór-
nictwa Węgla Kamiennego, a pracownicy 
naszej Spółki nie uczestniczyli w wyjeździe 
organizowanym przez Związek. 

W 2011 roku w Jastrzębskiej Spółce Wę-
glowej nakłady na bezpieczeństwo plano-
wane są na poziomie przeszło 538 mln zło-
tych, a więc o 28,5 mln wyższym niż w roku 
minionym. Będą one stanowiły niemal 11 
procent (10,8) procent kosztów ogólnych 
przedsiębiorstwa. W przeliczeniu na jed-
nego zatrudnionego oznacza to nakłady 
w wysokości około 23,7 tys. złotych rocznie, 
a w przeliczeniu na jedną tonę wydobytego 
węgla – 39,2 złotych.

Najwięcej pieniędzy pochłania zwalcza-
nie zagrożenia metanowego, na które JSW  
przeznaczyła w tym roku ponad 128,5 mln 
złotych. Obejmuje ono zarówno badania 
metanonośności pokładów, badania skał 
na iskrzenie zapalające metan, jak i wypo-
sażenie załogi w sprzęt pomiarowy do okre-
ślenia stanu zagrożenia gazowego, budowę 
i utrzymanie sieci rurociągów metanowych 
oraz utrzymanie centrali metanometrycznej 
i zakupy czujników.

Ponad 110 mln złotych spółka wyda 
w 2011 roku na profilaktykę pożarową 

i budowę tam izolacyjnych. W ramach 
profilaktyki w zakresie zagrożenia wybu-
chem pyłu węglowego budowane są mię-
dzy innymi zapory przeciwwybuchowe, 
kupowany jest pył do opylania wyrobisk 
i środki do zraszania oraz sprzęt do po-
miarów  zapylenia, co pochłonie około 40 
mln złotych. Kolejne 46 milionów złotych 
JSW przeznacza w tym roku na działania 
skoncentrowane na zwalczaniu zagroże-
nia klimatycznego, które polegają mię-
dzy innymi na budowie tam wentylacyj-
nych oraz zakupie i remontach urządzeń 
chłodniczych.

Kopalnie JSW ponoszą również nakła-
dy na profilaktykę związaną z zagrożeniem 
zawałami 32,5 mln, tąpaniami  i zagroże-
niem wodnym. Oprócz tego przeznaczają 
ponad 42 miliony złotych rocznie na odzież 
ochronną i obuwie robocze, specjalną 
odzież i obuwie oraz sprzęt ochrony oso-
bistej, który zabezpiecza górników przed 
uciążliwymi warunkami pracy i chorobami 
zawodowymi.

 l

górnictwo to nie tylko miejsca pracy, ale 
także znaczące źródło dochodów budżetu 
państwa i lokalnych samorządów. 

Jastrzębska Spółka Węglowa odprowa-
dziła w 2010 roku rekordową kwotę ponad 
2,1 miliarda złotych podatków i opłat, a  więc 
o 718,5 mln więcej niż rok wcześniej. Do 
budżetu państwa za pośrednictwem urzę-
du skarbowego trafiło niemal 737 mln zło-
tych podatku VAT – o 452,7 mln więcej niż 
w 2009 roku – i 157 mln złotych podatku 
dochodowego od osób fizycznych.

Ponadto w 2010 roku JSW odprowa-
dziła prawie 291,5 mln złotych podatku 
dochodowego od osób prawnych (o 115,5 
mln więcej niż rok temu) oraz 137,3 mln 
złotych wpłaty z zysku. Część pieniędzy 
wpłaconych z tytułu podatków dochodo-
wych trafia później drogą pośrednią do 

gmin i powiatów w ślad za pracownikami 
JSW. Gminne budżety zasiliło także w ubie-
głym roku 67,7 mln złotych podatku od 
nieruchomości i środków transportowych, 
prawie 3 mln złotych opłaty za wieczyste 
użytkowanie gruntów, niemal 500 tysięcy 
podatku od czynności cywilnoprawnych 
i 15,7 mln złotych opłaty eksploatacyjnej. 
Pozostałe 10,5 mln złotych opłaty eksplo-
atacyjnej spółka przekazała Narodowemu 
Funduszowi Ochrony Środowiska.

Znaczącą pozycję kosztową stanowiły 
też w 2010 roku wpłaty na Państwowy Fun-
dusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
– było to  19,5 mln złotych.

Kolejne 665,6  mln złotych pochłonęły 
składki przekazane Zakładowi Ubezpie-
czeń Społecznych, a 0,8 mln złotych opłaty 
ekologiczne.

 l

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. i Koksow-
nia Przyjaźń Sp. z o.o. zamierzają połączyć 
dwie należące do nich spółki o podobnym 
profilu działalności: Centralne laboratorium 
Pomiarowo-Badawcze z Jastrzębia-Zdroju 
oraz Zakład Analityczno-Badawczy „lABoR-
KoKS” z Dąbrowy górniczej.

Jest to zgodne ze strategią Grupy Ka-
pitałowej JSW, zakładającej centralizację 
i integrację określonych segmentów dzia-
łalności w celu zwiększenia ich potencjału 
i efektywności oraz zapewnienia warunków 
rozwoju. Połączone spółki mają szanse na 
lepsze wykorzystanie posiadanego mająt-
ku i kwalifikacji pracowników, poszerzenie 
obszarów działania i  zdobycie nowych ryn-
ków usług. Sprzyjać to będzie stabilizacji 
zatrudnienia i utrzymaniu miejsc pracy. 
Przedmiot i zakres działania obu spółek 
w znacznej mierze pokrywa się, obejmu-
jąc między innymi badania paliw stałych, 
gazów palnych oraz wód i ścieków.  Oba 
podmioty, aby spełniać wymagania rynku,  
zmuszone są do podejmowania tych samych 
działań  techniczno-organizacyjnych, jak 
choćby pozyskiwania i rozszerzania zakresu 
akredytacji. 

Połączenie spółek ma nastąpić na pod-
stawie art. 492 Kodeksu spółek handlowych, 
a więc poprzez przejęcie całego majątku 
jednej spółki przez drugą. W wyniku tej 
procedury cały majątek „Labor- Koksu” zo-
stanie przejęty przez CLPB.

W procesie łączenia spółek zadbano 
również o załogę spółki przejmowanej. 
Zakłada się, że pracownicy „Labor-Koksu” 

przejdą do CLPB na podstawie art. 231  
Kodeksu pracy, który stanowi, że w razie 
przejścia zakładu pracy na innego praco-
dawcę staje się on z mocy prawa stroną w  
dotychczasowych stosunkach pracy.  Za zo-
bowiązania wynikające ze stosunku pracy, 
powstałe przed przejściem zakładu pracy na 
innego pracodawcę, dotychczasowy i nowy 
pracodawca odpowiadają solidarnie.

– Oznacza to, że CLPB z chwilą po-
łączenia spółek przez okres jednego roku 
będzie stosować w stosunku do przejętych 
pracowników postanowienia obowiązujące-
go tam od 2006 roku Zakładowego Układu 
Zbiorowego Pracy, po czym przejdą oni na 
system stosowany w CLPB, gdyż nie mogą 
w jednej firmie funkcjonować dwa odręb-
ne regulaminy wynagradzania i świadczeń 
socjalnych. Wszyscy muszą być traktowani 
równo, a ich płace muszą być powiązane 
z kondycją finansową firmy – zapewnia Wie-
sława Budziszewska, prezes Centralnego 
Laboratorium Pomiarowo – Badawczego.

Wcześniej – w ramach realizacji przyję-
tej w 2007 roku Strategii w zakresie działal-
ności laboratoryjnej w grupie węglowo-kok-
sowej - w 2008 i 2009 roku CLPB przejęło 
usługi laboratoryjne w zakresie badań 
powietrza i pyłów kopalnianych wykony-
wane przez laboratoria kopalniane KWK 
„Borynia” i KWK „Pniówek”, a 1 sierpnia 
ubiegłego roku do CLPB zostało włączone 
Laboratorium Pomiarowe Koksowni Przy-
jaźń. W tym roku planowane jest przejęcie 
ostatniego przykopalnianego laboratorium 
funkcjonującego przy kopalni „Budryk” oraz 
spółki LABOR-KOKS. l

Ponad pół miliarda złotych na bezpieczeństwo

Metan najgroźniejszy

Łączenie laboratoriów 
w ramach grupy 
kapitałowej Ponad 2 miliardy 

podatków i opłat

JSW nie jest członkiem Związku Pracodawców 
Górnictwa Węgla Kamiennego
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Chłodna kalkulacja pozwoliła na bezproblemowe połączenie Boryni i Zofiówki. Pewnie 
pozwoli także na bezproblemowe wejście na giełdę. 

Rozmowa z Czesławem KubaCzKą, dyrektorem KWK Borynia-Zofiówka

wierzę w siłę wiedzy 
i chłodnej kalkulacji

Nowy GórNiK:  X Dużo zmieniło się po po-
łączeniu kopalń Borynia i Zofiówka?

Czesław KubaCz-
Ka: Dla górników jest to 
zmiana praktyczne nie-
zauważalna. Integracja 
techniczna obu kopalń 
rozpoczęła się od wyko-
nania przekopu łączące-
go obie kopalnie i wypo-
sażenia go w odstawę 
z możliwością przekierowania wydobytego 
węgla z Boryni do zakładu przeróbczego 
Zofiówki. Kolejnym etapem była integracja 
organizacyjna. Była ona stosunkowo długo 
przygotowywana i wszyscy, którzy zostali 
objęci procesem integracyjnym, mieli czas 
na przygotowanie się. Z wielomiesięcznym 
wyprzedzeniem wiedzieli, jakie miejsce zaj-
mą w nowych strukturach organizacyjnych. 
Dotyczyło to przede wszystkim działów: 
bhp, przeróbki, mierniczego, zintegrowane-
go systemu zarządzania i niektórych działów 
administracyjnych.

nie było walki o władzę? X
– Zadbaliśmy o to, aby zachować pa-

rytet. Nie znam przypadku tak zwanego 
wykaszania ludzi. Parytet był stosowany 
zarówno w kierownictwie połączonych ko-
palń jak i w łączonych działach. Jeżeli ktoś 
obejmował kierownictwo działu z jednej 

kopalni, to dbaliśmy o to, aby jego zastępcą 
był ktoś z drugiej kopalni.

gdzie w takim razie miejsce na kompe- X
tencje w takim podziale stanowisk?

– Przed połączeniem działami w obu 
kopalniach kierowali kompetentni pracow-
nicy. Nikt nie stosował administracyjnej 
urawniłowki. Wybieraliśmy równie kom-
petentne osoby. 

Będzie pan przerzucał górników z ru- X
chu Zofiówka do ruchu Borynia i na 
odwrót?

– Z punktu widzenia prawnego nie ma 
żadnych przeszkód, żebym tak robił. Jed-
nak będą to sytuacje wyjątkowe i w żadnym 
przypadku nie będę dzielił brygad. Nato-
miast planujemy wspólne działania bry-
gad z ruchów Zofiówka i Borynia. Takim 
sztandarowym przykładem będzie wspólna 
rozcinka ściany C-4 i jej zbrojenie. Ta ściana 
jest bardzo ważna dla obu ruchów. Dzięki 
połączeniu Zofiówki z Borynią możemy zre-
zygnować z filara ochronnego, który dzie-
lił obszary obu kopalń i zacząć wybierać 
z niego węgiel. Nowa ściana będzie miała 
półtorakilometrowy wybieg. Nie przypo-
minam sobie, aby w Zofiówce albo Boryni 
eksploatowano wcześniej ścianę z takim 
wybiegiem. To będzie jedna z ewidentnych 
korzyści płynących z połączenia kopalń. 

Będziemy mogli także lepiej wykorzystać 
maszyny z obu ruchów. 

górnicy z Boryni obawiali się, że po- X
łączenie ma być wstępem do likwidacji 
ich kopalni. Będzie pan likwidował ruch 
Borynia?

– Borynia na wiele miesięcy przed po-
łączeniem dostała zapewnienie zarządu, że 
będzie eksploatować złoża po dawnej ko-
palni Żory. To znacznie wydłuży czas pracy 
Boryni. Jestem przekonany, że zatwierdzenie 
przez zarząd planów rozwoju Boryni było 
jedną z decyzji, które pozwoliły uniknąć 
napięć związanych z łączeniem obu kopalń. 
Połączyliśmy się dlatego, aby osiągać lepsze 
wyniki, a nie dlatego, że ktoś chciał zlikwi-
dować Borynię. 

Zofiówka ma w przyszłości pełnić rolę  X
kopalni centralnej. Będzie do niej przyłą-
czona kopalnia Jas-Mos. rozpoczęły się 
już jakieś prace związane z łączeniem obu 
kopalń?

– Jas-Mos będzie łączony z kopalnią 
Borynia-Zofiówka, a nie z samą Zofiówką. 
Zaczynamy w sposób sprawdzony – od po-
łączenia technicznego, czyli od wydrążenia 
przekopu. Będzie on wyposażony w odstawę, 
która skieruje węgiel z Jas-Mos do zakładu 
przeróbczego Ruchu Zofiówka. Połączenie or-
ganizacyjne nastąpi od 1 stycznia 2013 roku. 

Jak załoga znosi te zmiany. nastąpi- X
ło połączenie kopalń. wkrótce JSw ma 
wejść na giełdę. Atmosfera pewnie jest 
gorąca?

– Jeżeli chodzi o połączenie, akcja in-
formacyjna rozwiała obawy. Zadbaliśmy 
o to, aby górnicy mogli załatwiać wszyst-
kie sprawy na miejscu, tak jak to było do 
tej pory. Natomiast jeżeli chodzi o wejście 
na giełdę, to rzeczywiście temat gorący. 
Załoga oczekuje na gwarancje zatrudnie-
nia i na nowy układ pracy, który da per-
spektywę stabilnej przyszłości. Myślę, że 
związki zawodowe dojdą do porozumienia 
z zarządem i atmosfera stanie się znacz-
nie lepsza. Giełda jest szansą na uzyskanie 
pieniędzy potrzebnych na sfinansowanie 
rozwoju JSW SA. 

To także okazja, aby pracownicy stali 
się udziałowcami we własnej firmie. Jestem 
przekonany, że rzetelna akcja informacyjna 
przyczyni się do rozwiania obaw. Niewiedza 
budzi niepokój. Jeżeli ktoś dokładnie wie, 
jakie mogą być korzyści i jakie zagrożenia 
związane z wejściem na giełdę, wtedy prze-
staje się bać. Zaczyna chłodną kalkulację. 
Chłodna kalkulacja pozwoliła na bezproble-
mowe połączenie Boryni i Zofiówki. Pewnie 
pozwoli także na bezproblemowe wejście 
na giełdę. Wierzę w siłę wiedzy i chłodnej 
kalkulacji.

Rozmawiał: Sławomir StarzyńSki
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W styczniu 2009 roku w przekopie łączącym kopalnię „Zofiówka” z kopalnią „Borynia” spotkali się przedstawiciele obu kopalń i zarządu JSW SA. Przekop ma 2600 metrów długości i łączy wyrobiska na 
poziomie 900 m w dawnej KWK „Zofiówka” z wyrobiskami na poziomie 950 m w dawnej KWK „Borynia”. Wtedy nastąpiło połączenie techniczne obu kopalń. Od 1 stycznia 2011 roku obie kopalnie połączyły się 
organizacyjnie i administracyjnie. Nowa nazwa to KWK Borynia-Zofiówka.
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Marek Czakon, 
oddział elektryCzny 
szybowy, ruCh zo-
fiówka: Myślę, że po-
łączenie odbyło się bez 
większych problemów. 
Dla mnie najistotniejsze 
było pytanie: będę mu-
siał zmieniać miejsce 
pracy czy nie będę musiał tego robić? Pra-
cowałem przez 10 lat w kopalni Moszczenica 
w oddziale szybowym. Po jej połączeniu 
z kopalnią Jastrzębie, nasze miejsca pracy 
w macierzystej kopalni zostały zlikwidowane 
a szyb zasypany. Do dziś pamiętam stres jaki 
towarzyszył mi, kiedy zatrudniałem się w no-
wym miejscu pracy, dlatego nie chciałem po 
raz kolejny szukać miejsca dla siebie. Tamto 
łączenie było dla mnie olbrzymim stresem. 
To łączenie to bezbolesny proces, którego 
w zasadzie nawet nie zauważyłem. 

leszek kryut, oddział szybowy 
ruCh zofiówka: Na razie nie odczułem 
bezpośrednio tego, ze połączyliśmy się z Bo-
rynią. Wiedzieliśmy o tym z dużym wyprze-
dzeniem, mieliśmy wiele informacji na ten 

temat. Jednak są pewne 
obawy. Nie ma stupro-
centowej gwarancji, że 
nie będziemy przesu-
wani do pracy w Ruchu 
Borynia, gdyby tam za-
częło brakować ludzi. To 
chyba jest podstawowa 
obawa, która wciąż nam 
towarzyszy.  

wojCieCh Mazur, 
nadsztygar elek-
tryCzny urządzeń 
szybowyCh i wyCiągo-
wyCh ruCh zofiówka: 
Dla mnie połączenie ko-
palń oznacza więcej pra-
cy, bo zmieniamy urzą-
dzenia skipowe tak, aby 
osiągnąć zdolność wydobywczą 17 tysięcy ton 
na dobę netto. Zofiówka i Borynia są już jedną 
kopalnią, ale na razie każdy oddział szybowy 
i wyciągowy pracuje na siebie. Nikt nie oczeki-
wał rewolucji i rewolucji nie ma. To początek 
administracyjnego połączenia i dotychczas 
prace biurowe zabierają dużo czasu.  

A k t u A l n o ś c i

NADWIŚLAŃSKA AGENCJA TURYSTYCZNA Sp. z o.o.

Sieć ośrodków wypoczynkowych i hoteli w Polsce

GRUPA KAPITAŁOWA
KOMPANII WĘGLOWEJ S.A.

REZERWUJprzez internet10% TANIEJ!

Sprawdź na: www.nat.pl
lub zadzwoń: 32 326 23 50÷51
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NOWOŚĆ!!! Stacja Narciarska Cieńków w Wiśle –
4 os. kolej linowa oraz strefa dla dzieci!

OFERTY PROMOCYJNE:

• Wisła od 870 zł /

• Przyłęków od 630 zł /

• Piwniczna Zdrój od 680 zł /

• Szczyrk od 70 zł /

• Ustroń od 75 zł /

• Karpacz od 450 zł /

• Kołobrzeg od 710 zł /

7 dni HB Karnet narciarski GRATIS

7 dni FB Karnet narciarski GRATIS

7 dni FB Basen GRATIS

doba HB

nocleg ze śniadaniem

7 dni HB

7 dni FB Basen,

sauna i 2 zabiegi dziennie GRATIS

Rewolucji nie było
Łączenie kopalń nie jest niczym nowym w polskim górnictwie. Jeszcze kilka lat temu wy-
woływało jednak wielkie emocje wśród górników, którzy obawiali się, że będą przerzucani 
z jednego miejsca pracy do drugiego. okazuje się, że dobrze przygotowane połączenie 
i dobra kampania informacyjna może zniwelować znaczną część obaw.

Nie ma krechy
Zofiówka i Borynia współpracowały ze sobą w zwalczaniu zagrożenia tąpaniami. Nigdy 
nie było tak, że kopalnie dzieliła krecha. 

jaCek kapCia, 
główny inżynier 
przygotowania pro-
dukCji kwk „bory-
nia-zofiówka” ruCh 
zofiówka: Uważam, że 
połączenie „Zofiówki” 
i „Boryni” ma istotne 
znaczenie dla dostoso-
wania zdolności technologicznych poszcze-
gólnych ogniw procesu produkcyjnego do 
zmniejszających się zdolności wydobyw-
czych oraz optymalnego  wykorzystania 
złóż obu kopalń. Chodzi przede wszystkim 
o węgiel zalegający w filarach ochronnych 
dla szybów oraz  rozdzielających obszary 
górnicze obu kopalń.  W planach jest po-
łączenie z kopalnią „Jas-Mos”. Z wyliczeń 
wynika, że połączenie „Boryni”, „Zofiów-
ki” i kopalni „Jas-Mos” stworzy możliwość 
wydobycia ze wszystkich filarów nawet 10 
milionów ton węgla. Musimy sobie zdawać 
sprawę z tego, że wszystkie trzy kopalnie 
mają już za sobą czas, kiedy mogły zwięk-
szać wydobycie w sposób znaczący. Teraz 
chodzi o to, aby dobrze wykorzystać nie 
tylko złoża, ale także infrastrukturę kopalń. 
Szczególnie chodzi  o zakłady przeróbcze 
i szyby wydobywcze. Na przykład zakład 
przeróbczy w kopalni „Jas- Mos” od pew-
nego momentu nie będzie musiał pracować 
na trzy zmiany, kiedy część urobku będzie 
transportowana na szyb wydobywczy i za-
kład przeróbczy Ruchu Zofiówka. W tym 
celu zakład przeróbczy i szyb wydobywczy 
Ruchu Zofiówka zostaną dostosowane do 

zdolności wydobywczej 17 tys. ton netto na 
dobę. Umożliwi to dodatkowy odbiór urob-
ku z ruchów Borynia i Jas-Mos. Mniejsze 
obciążenie szybów wydobywczych i za-
kładów przeróbczych na tych ruchach da 
wymierne korzyści, bo zaoszczędzimy na 
przykład na energii, remontach i obłożeniu 
ciągów technologicznych. Ciąg technolo-
giczny Ruchu Zofiówka będzie pracował 
w systemie ciągłym, na pozostałych ruchach 
dostosowywany będzie do zmniejszających 
się zdolności wydobywczych. Fachowo na-
zywamy to redukcją ponadplanowych mocy 
technologicznych, ponieważ już teraz wy-
dobycie jest mniejsze niż możliwości tech-
niczne wszystkich ciągów technologicznych 
łączonych kopalń. Ważną rzeczą jest także 
możliwość optymalnego zaplanowania za-
trudnienia. Łączenie kopalń powoduje, że 
unikamy sytuacji, w której w jednej kopalni 
mamy zbyt wielu pracowników, a w innej 
ich brakuje. Chciałbym zwrócić także uwa-
gę, że rozpoczęliśmy inwestycję w złożu 
„Bzie-Dębina 2-Zachód”. Racjonalniej bę-
dzie, kiedy do części robót zaangażujemy 
naszych pracowników zamiast wynajmować 
firmy zewnętrzne. Dostosowana zostanie 
więc struktura zatrudnienia do rozłożonej 
w czasie likwidowanej infrastruktury pod-
ziemnej i powierzchniowej poszczególnych 
ruchów.

Racjonalizacja mocy wydobywczych, 
lepsze efekty pracy zatrudnionych górników, 
maszyn, urządzeń  i wykorzystanie węgla 
z filarów ochronnych – to wymierne pożytki 
płynące z łączenia kopalń.

jerzy pierChała, 
główny inżynier dzia-
łu tąpań i obudowy 
kwk borynia-zofiów-
ka: Działy tąpań z Zo-
fiówki i Boryni współpra-
cowały ze sobą od 2009 
roku. Od połączenia obu 
kopalń przekopem łączą-
cym na  poziomie 900 m,  mieliśmy techniczną 
możliwość prowadzenia obserwacji rejonów 
położonych w południowej części kopalni  
Borynia  poprzez stację geofizyki w kopalni 
Zofiówka. Było to o tyle ważne, że pokłady 
położone w tej części zostały zaliczone do 
zagrożonych tąpaniami. Wcześniej kopalnia  
Borynia eksploatowała pokłady niezagrożone 
tąpaniami, dlatego nie posiadała stacji geofi-
zyki. Wspólnie zabudowaliśmy stanowiska 
sejsmometrów, aby móc prowadzić obser-
wację. Informacje z kopalni Zofiówka były 
przekazywane na bieżąco do kopalni  Borynia. 
Połączenie od 1 stycznia 2011 nie spowodo-
wało jakichś rewolucyjnych zmian w naszej 
pracy. Jedyna zmiana polega na tym, że teraz 
jest jeden dział tąpań i obudowy. Zwiększył się 

zakres pracy. Schodzimy z wydobyciem coraz 
głębiej, więc zagrożenie tąpaniami wzrasta. 
Z tego powodu będziemy musieli rozbudować 
sieć aparatury na Ruchu Borynia. Eksploatu-
jemy pierwsze ściany w pokładzie siodłowym. 
W miarę wzrostu eksploatacji w tych pokła-
dach spodziewamy się  większego zagrożenia 
tąpaniami. Dobrą okazją do sprawdzenia, jak 
będziemy sobie radzić z tym problemem była 
eksploatacja ściany C-31 w Ruchu Borynia  
oraz ściany C-2 w Ruchu Zofiówka. Teraz 
będziemy eksploatować ścianę C-4 od strony  
Zofiówki, która przejdzie w ścianę C-32 po 
stronie Boryni. Będzie to druga ściana w tej 
partii, więc zagrożenie znacznie wzrośnie. 
Ruch Zofiówka eksploatuje pokłady zaliczone 
do III stopnia  zagrożenia tąpaniami z zastoso-
waniem profilaktyki w celu zmniejszenia tego 
zagrożenia.  Współpraca z kolegami z Ruchu 
Borynia układa się bardzo dobrze. Nigdy nie 
było  sztywnej granicy między kopalniami, 
poza którą nie wychodziliśmy i twierdziliśmy, 
że to problem Boryni.  Współpracowaliśmy 
ze sobą przed połączeniem bez jakichkolwiek 
problemów, dlatego teraz, tym bardziej nie 
powinno ich być. 

Racjonalna decyzja
Połączenie kopalń Borynia i Zofiówka jest krokiem w kierunku racjonalizacji kosztów wy-
dobycia i przeróbki węgla. Zarząd planuje, że za dwa lata do kopalni Borynia-Zofiówka 
dołączy kopalnia Jas-Mos.

W kopalni Halemba-Wirek z Rudy Ślą-
skiej, należącej do Kompanii Węglowej za-
wyżono dane o wydobyciu węgla o ponad 50 
tys. ton –poinformowała katowicka „Gazeta 
Wyborcza”. 

Kilka miesięcy temu związkowcy za-
wiadomili Kompanię, że ze zwałów przy 
kopalni Halemba-Wirek skradziono co naj-
mniej 200 tys. ton węgla. Zlecono audyt 
zewnętrznej firmie, która porównała dane 
z wag z wynikami podziemnych pomiarów 

w kopalni. Okazało się, że brakuje ponad 50 
tys. ton węgla. 

Jak czytamy w „GW”, w kopalni wszczęto 
wewnętrzne śledztwo, które wykazało, że wę-
giel nie został skradziony. W ubiegłym roku 
fałszowano raporty o jego wydobyciu. Do pro-
kuratury wpłynęło zawiadomienie o podejrze-
niu popełnienia przestępstwa. Fałszerstwo jest 
oceniane na około 18 milionów złotych. Taką 
kwotę zaksięguje KW jako stratę nadzwyczaj-
ną.  st

Fałszerstwo w Halembie
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Ma on za zadanie sprawdzać teren przed 
wkroczeniem ekipy ratowniczej. test jego 
sprawności odbył się w kopalni „Bobrek”. 
Można by więc rzec, że – choć wykonał go 
robot – ludzkość dokonała kolejnego wiel-
kiego kroku naprzód. Prace nad prototy-
pem robota penetrującego zagrożone pod-
ziemne rejony w kopalniach rozpoczęły się 
w drugiej połowie 2008 roku z inicjatywy 
katowickiego Instytutu technik Innowacyj-
nych eMAg oraz Przemysłowego Instytutu 
Automatyki i Pomiarów z Warszawy. Ich 
koszt wyniósł 3,5 miliona złotych i sfinan-
sowało go stołeczne Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju. 

Po wykonaniu testu, który przeprowa-
dzony został przez Centralną Stację Ratow-
nictwa Górniczego w Bytomiu na terenie 
ostatniej czynnej kopalni w tym mieście, 
prace nad niekomercyjną wersją robota zo-
stały zakończone. Aby uczynić go komercyj-
nym i zacząć zeń korzystać na szerszą skalę, 
konieczne jest jeszcze udoskonalenie jego 
modelu. To w zasadzie podstawowe infor-
macje o przedsięwzięciu zwanym GMRI. 
Szersze omówienie zagadnienia wymaga 
podkreślenia jego szczególnej rangi – nie 
tylko dla ratownictwa górniczego, ale i dla 
całego górnictwa.

Bezpieczeństwo pracy

Proces powstawania prototypu robota 
był zarówno czaso-, jak i pracochłonny. – 
Największą trudnością było to, że jest to, we-
dług naszej wiedzy, pierwszy robot górniczy 
tego typu na świecie – mówi koordynator 
projektu dr Leszek Kasprzyczak z Instytutu 
Technik Innowacyjnych EMAG. – Istniały 
różnego rodzaju roboty policyjne czy woj-
skowe, ale na nich nie mogliśmy się wzoro-
wać. Konieczne było bowiem opracowanie 
konstrukcji, która będzie zdolna do pracy 
w rejonach zagrożonych wybuchem, czyli 
w obecności metanu i pyłu węglowego. Mu-
sieliśmy dbać o to – podkreśla naukowiec 

– żeby zasięg robota był jak największy – 
choć ograniczenie stanowiły jego gabaryty, 
robot musiał przejść przez przełaz o śred-
nicy 80 cm. Oprócz tego, musiał on być 
w stanie pokonywać przeszkody o wysokości 
200 mm oraz pochyłości wzdłużne i bocz-
ne, liczące nawet do 30 proc. – kończy dr 
Kasprzyczak. Potwierdzeniem powodzenia 
procesu budowy prototypu było otrzymanie 
przez niego certyfikatu zwanego potocz-
nie ATEX-em. Pozwala on na korzystanie 
z urządzenia w I grupie wybuchowości, 
która występuje w obszarach zagrożonych 
wybuchem metanu – zgodnie z dyrektywą 
o ochronie przeciwwybuchowej zwaną wła-
śnie dyrektywą ATEX.

Czym dokładnie zajmuje się GMRI 
pod ziemią? – Gdy w kopalni dochodzi do 
pożaru endogenicznego, spowodowanego 
samozapłonem węgla, otaczającą przestrzeń 
odgradza się solidnymi tamami górniczy-
mi i przystępuje do neutralizacji – mówi 
Zbigniew Borkowicz, kierownik projektu 
z PIAP-u. – Problemem jest jednak to, że 
przestrzeń jest często rozległa, a neutrali-
zacja trwa nawet wiele miesięcy. I tu jest 
właśnie zadanie dla prototypu urządzenia: 
usprawnienie oceny sytuacji w obszarze 
otoczonego tamami wyrobiska i skrócenie 
czasu neutralizacji. 

Koszt budowy robota wyniósł 3,5 mln 
zł, ale – co podkreśla dr Leszek Kasprzyczak 
z EMAG-u – ta inwestycja pozwoli w przy-
szłości zaoszczędzić dużo więcej. Zamiast 
wiele droższych i niedostosowanych do wa-
runków odizolowanego, zametanowanego 
wyrobiska urządzeń będzie można stosować 
robota specjalnie przygotowanego do tego 
typu akcji. Wpłynie to nie tylko na bezpie-
czeństwo pracy ratowników górniczych, ale 
i na sytuację ekonomiczną kopalni, na której 
wydarzy się pożar. Dzięki temu będzie ona 
mogła szybciej wznowić wydobycie węgla.

Górniczy Mobilny Robot Inspekcyjny to 
zresztą nie jedyna inicjatywa finansowana 
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 

Jak dowiedział się Nowy Górnik, warszaw-
skie Centrum ogłosiło we wrześniu projekt 
p.n. Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopal-
niach, do którego zgłoszenia przyjmowano 
do końca 2010 roku. – Naszym podstawo-
wym wymogiem było to, aby wszystkie ofer-
ty (składane przez jednostki naukowe – P.K.) 
prowadziły do opracowania konkretnych 
rozwiązań istniejących w górnictwie pro-
blemów technicznych – mówi Katarzyna 
Pietruszyńska z NCBiR.. Anna Grabow-
ska, rzecznik prasowy NCBiR, tłumaczy 
natomiast, że tematy zadań badawczych są 
zgodne z zaleceniami komisji powołanych 
w latach 2000-2009 przez Prezesa Wyższego 
Urzędu Górniczego w celu wyjaśnienia przy-
czyn i okoliczności tragedii w kopalniach. 
W tym bowiem czasie miało miejsce 19 kata-
strof górniczych, z czego 11 było związanych 
z zapaleniem i wybuchem metanu.

rewolucja czy 
ewolucja?
Robot GMRI to – o czym już była mowa 

– prototyp niekomercyjny. Oznacza to, że 
wymaga on wprowadzenia do powszech-
nego użytku. Aby uczynić to jednak moż-
liwym, konieczne jest ulepszenie pewnych 
elementów oraz urynkowienie innych, a za-
tem, dla przykładu, zmniejszenie kosztów 
użytkowania (np. napędu czy urządzeń do 
zdalnego manipulowania). – Aby rozpocząć 
pracę nad lepszą, udoskonaloną wersją ro-
bota, należałoby pozyskać nowy projekt – 
wyjaśnia dr Leszek Kasprzyczak. – Jest to 
jednak kwestia pozyskania środków, co może 
potrwać – w sprzyjających okolicznościach 
– rok, natomiast utworzenie konsorcjum 
i zbudowanie nowego robota może zająć 
nawet dwa lata.

W  ostatnich miesiącach w jednym z za-
kładów w Nowej Zelandii wydarzyło się 
coś, co po raz kolejny dowiodło słuszności 
prowadzenia tego typu badań. Po zasypaniu 
29 górników, w ramach akcji ratowniczej wy-
słano w zasypany rejon robota wojskowego, 

który nie sprawdził się jednak w podziem-
nych warunkach. Kiedy wysłano kolejnego, 
doszło do wybuchu metanu, w wyniku któ-
rego zginęli wszyscy zasypani. 

– Daleki jestem od tego, aby powtarzać 
opinie o rewolucji w górnictwie, które poja-
wiały się w publikacjach na temat prototy-
pu GMRI – zaznacza Zbigniew Borkowicz 
z PIAP-u. – Postęp polega jednak na tym, 
że szukamy nowoczesnych rozwiązań, które 
usprawnią bardzo ciężką pracę ludzi pod 
ziemią, zwiększą ich bezpieczeństwo lub 
szybciej przywrócą eksploatację na ścianie 
wydobywczej. Dr Leszek Kasprzyczak pod-
kreśla jednak, iż GMRI to pierwszy tego typu 
robot na świecie. Jego zdaniem, to bardzo 
ważny projekt i istotna innowacja. – Każda 
zresztą inicjatywa, która umożliwia uspraw-
nienie działania ratownikom górniczych, wy-
daje się być warta zainteresowania – dodaje 
naukowiec. A zatem, być może, pod koniec 
2012 roku Górniczy Mobilny Robot Inspek-
cyjny zacznie być narzędziem stosowanym 
na szeroką skalę podczas akcji ratunkowych 
i pożarów endogenicznych. Z tym na Euro 
2012 spieszyć się jednak nie trzeba.

GMRI to skrót nazwy prototypu robota, nad którym przez ostatnie 2,5 roku pracowali polscy naukowcy. 
Górniczy Mobilny Robot Inspekcyjny – bo tak brzmi jego pełna nazwa – jest wynalazkiem, który może znacząco 

ułatwić pracę ratownikom górniczym.

Robota dla robota

Nowy GórNik: X  Za jak wielką innowa-
cję w dziedzinie ratownictwa górniczego 
uznałby pan robota gMri?

– Dr leszek ka-
sprzyczak: Jest to 
pierwszy tego typu ro-
bot na świecie. Dla przy-
kładu – podczas akcji 
ratowniczej w Nowej 
Zelandii korzystano je-
dynie z robotów wojsko-
wych. Sądzę, że GMRI 
to bardzo ważny projekt 
i istotna innowacja. Ratownicy z Centralnej 
Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu 
testowali robota w wyrobisku kopalni „Bo-
brek”. Dostrzeżono tam zarówno jego słabe, 
jak i mocne strony.

Jakie to były mocne i słabe strony? X
– Na pewno trzeba zwiększyć zasięg 

robota. Został on zaprojektowany na 500 
metrów, ale, biorąc pod uwagę rzeczywi-
ste wybiegi ścian, jest to trochę za mało. 
Potrzebne byłoby zwiększenie tego zasięgu 
do kilometra na dojazd i o drugie tyle na 
powrót. Konieczne wydaje się także wypo-
sażenie go w gąsienice, aby po wjechaniu 
w muł miał na tyle szeroką podporność, 
by móc się z tego mułu wydostać. Na „Bo-
brku” robot wpadł w głęboką wodę oraz 
muł i tej przeszkody nie udało mu się cał-
kowicie pokonać. Mocną stronę stanowi na 
pewno działanie systemów elektronicznych: 
pomiary, transmisja, zasilanie elektryczne, 
oprogramowanie. To wszystko działało bez 
zarzutu.

Co z gąsienicami jako napędem robo- X
ta? istnieje opinia, że ze względów bez-
pieczeństwa nie są one dobrym rozwią-
zaniem dla takiego urządzenia.

– Nie zgadzam się z taką opinią. Gą-
sienice są bardzo potrzebne i nie stanowią 
zagrożenia pożarowego.

Czy, biorąc pod uwagę koszty powsta- X
nia tego prototypu, stosowanie urzą-
dzenia będzie opłacalne dla ratownic-
twa górniczego?

– W sytuacji odizolowanego wyrobi-
ska, pożaru endogenicznego i występo-
wania gazów trujących pod ziemią uwię-
ziony zostaje często bardzo drogi sprzęt 
wartości dziesiątków milionów złotych 
– kombajn górniczy, przenośniki, obudowy 

zmechanizowane. Wysłanie takiego robo-
ta, aby monitorował strefę i zbadał, czy 
jest to rejon bezpieczny, czy jeszcze nie, 
umożliwia sztabowi akcji podjęcie szyb-
szej i trafniejszej decyzji co do dalszych 
kroków wobec tego wyrobiska i szybszego 
uruchomienia uwięzionych tam maszyn. 
To ważne dla kopalni z punktu widzenia 
finansowego.

Czy sądzi pan, że zainteresowanie pro- X
totypem tego robota pojawi się wśród in-
nych krajów, dla których górnictwo stano-
wi istotną gałąź przemysłu?

– Myślę, że po opracowaniu ostatecz-
nej wersji robota, znajdziemy rynki zbytu 
w wielu państwach.

Rozmawiał Paweł KmieciK

Rozmowa z doktorem leszkiem kasprzyczakiem, koordynatorem projektu, w ramach którego powstał  
Górniczy Mobilny Robot Inspekcyjny

Pierwszy taki robot na świecie

Prototyp Górniczego Mobilnego Robota 
Inspekcyjnego
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to, że w sporze z KWB Konin o realizację 
odkrywki tomisławice ekologiczna organi-
zacja ma wiele racji nie ulega żadnej wątpli-
wości. Dlatego apelowałbym o akceptację 
wielu z podnoszonych przez tę organizację 
postulatów. 

Po pierwsze trzeba się zgodzić z tym, 
że od początku istnienia człowieka na ziemi 
naruszał on równowagę ekologiczną na na-
szej planecie. Wycięte dżungle i lasy, choćby 
tylko w naszym kraju są tego ewidentnym 
dowodem. Wioski, miasta i wielomilionowe 
metropolie zajmują rozległe przestrzenie, 
na których kiedyś kwitła bujna roślinność 
i żyły dzikie zwierzęta. Przemysł, fabryki, 
elektrownie itp., zajmują kolejne wielkie ob-
szary niszcząc istniejącą na nich przyrodę. 
Wszelkiego rodzaju kopalnie szczególnie 
odkrywkowe dopełniają tego dzieła cywi-
lizacji człowieka na ziemi. W kontekście 
tych oczywistych i bezdyskusyjnych racji 
powstaje pytanie, czy trzeba to wszystko 
zniszczyć i wrócić do jaskini, czy nadal 
rozwijać technikę zaspokajając naturalne 
potrzeby człowieka?

Upór
Wydaje się, że dopiero w tym kontekście 

trzeba spojrzeć na w sumie bardzo marginal-
ny spór o odkrywkę Tomisławice. To, że jest 
on tylko pretekstem do zaatakowania całej 
branży węgla brunatnego w Polsce też nie 
ulega najmniejszej wątpliwości. Świadczą 
o tym dwa fakty. Oto, kopalnia Tomisła-
wice o zasobach węgla brunatnego ok. 40 
milionów ton wydobywać go będzie przez 
prawie 20 lat, czyli po 2 miliony ton rocznie. 
Wobec wydobycia około 60-70 milionów 
ton rocznie w całej branży węgla brunatne-
go stanowi to tylko 2,5-3 procent krajowej 
eksploatacji tego surowca. O to idzie bój na 
śmierć i życie z międzynarodową organiza-
cją Greenpeace. Ta symboliczna skala i w tej 
samej proporcji zwycięstwo Greenpeace ma 
udowodnić całemu światu o jej żywotności, 
randze i znaczeniu w Polsce. Takie kolosy, 
jak aktualnie otwierana kopalnia węgla bru-
natnego „Szczerców” o zasobach liczonych 
w miliardach ton Greenpeace nie interesuje. 
Podobnie podnoszona przez KWB Konin 
trzykrotnie większa eksploatacja węgla 
brunatnego w pobliskich Niemczech też 

nie interesuje tej organizacji. Uparli się oni 
tylko na Tomisławice. Trafnie tego rodzaju 
upór określił Tadeusz Boy Żeleński; „Bo to 
zawsze jest najgłupsze/Kiedy się kto przy 
czym uprze.”

Oliwa 
Organizacja Greenpeace zarzuca kopal-

ni Konin nieprzestrzeganie podstawowych 
wymagań ochrony środowiska określonych 
przepisami UE. Jest to, jak wspomniano na 
wstępie w jakiejś mierze prawdą. Dla KWB 
Konin jest ona niewygodna, ale propono-
wałbym jednak ją zaakceptować. Przede 
wszystkim, dlatego, że KWB Konin nie jest 
instytucją, czy też przedsiębiorstwem ide-
alnym. Takich po prostu nie ma tym świe-
cie. Mimo najwyższych standardów, starań, 
działań i kwalifikacji prowadzących w tym 
zakresie prac i badań będą one zawsze w ja-
kimś stopniu niedoskonałe, niepełne i ułom-
ne. Wynika to nie ze złej woli KWB Konin, 
ale z ułomności natury ludzkiej, która sama 
w sobie jest niedoskonała. Mając to wszystko 
na względzie trzeba jeszcze uwzględnić, że 
kopalnia mimo swej niedoskonałości zrobiła 
wszystko, co było w jej mocy. Jest oczywiste, 
że mająca całkiem przeciwne cele organiza-
cja Greenpeace to wszystko wykpi, ośmieszy 
i zaneguje. Pod tym względem obfita kore-
spondencja kopalni z tą organizacją można 
powiedzieć, że tylko dolewa przysłowiowej 
oliwy do i tak płonącego już ognia. Jest to 
prosta droga do pozyskania opinii publicznej 
przeciwko węglowi brunatnemu, co w jakiejś 
mierze jest skutecznie realizowane. 

prOmOcja

Tu trzeba bardziej wyrafinowanego 
i specjalistycznego działania branży węgla 
brunatnego. Po prostu spór o marginalia 
marginalizuje też jej znaczenie. Rafę kora-
lową, jaką jest Greenpeace trzeba wyminąć 
i pozostawić na boku. Zamiast tego trze-
ba wspólnie i innymi instytucjami pod-
jąć działania promujące węgiel brunatny 

w skali krajowej. Proszę zwrócić uwagę, że 
od 1989 roku na polskim rynku nie ukazała 
się żadna popularna publikacja na temat 
węgla brunatnego. Nie chodzi tu o jedno-
dniowe wydania np. „Rzeczypospolitej”, czy 
też innych periodyków dla specjalistów, 
których wszak przekonywać nie trzeba. 
Chodzi o popularne, proste, aczkolwiek 
rzetelne publikacje broszurowe, książko-
we i naukowe na temat węgla brunatnego. 
Winne być one wydawane w masowych 
nakładach i dostarczane do ręki każdemu 
uczniowi, studentowi i obywatelowi. Mają 
być one różnorodne pod względem formy, 
a więc filmy, Internet, foto-wystawy itp. Pod 
względem treści trzeba zaprezentować całą 
historię węgla brunatnego w kraju i poza 
jego granicami. Przykładem tego rodzaju 
rządowej i prywatnej promocji jest każda 
inwestycja górnicza w USA, gdzie na długo 
przed jej realizacją ukazuje się mnóstwo 
tego rodzaju materiałów. W ten sposób za-
interesowani są przygotowani do podjęcia 
merytorycznej, a nie propagandowej tylko 
dyskusji na ten temat.

ZwycięZcy

W tej walce o prawdę, o polskie inte-
resy i nasze bezpieczeństwo energetyczne 
wszyscy winni być zwycięzcami. Jest jasne, 
że trzeba szanować wymagania organizacji 
ekologicznych typu Greenpeace. Żądania 
te nie mogą być jednak śmieszne, nierealne 
i abstrakcyjne. Muszą trzymać się realiów 
podobnych do tych, jakie stosuje się w całej 
UE, a w tym przypadku przede wszystkim 
w czołowym pod każdym względem kraju, 
jakim są Niemcy. Pisząc ten tekst w pierw-
szych dniach Nowego Roku życzę obu stro-
nom satysfakcjonującego ich zwycięstwa. 
Życzę zgodnego uwzględniania realistycz-
nych względem siebie wymagań. Pod każ-
dym względem zyska na tym Greenpeace, 
zyska polska przyroda, zyska węgiel brunat-
ny, zyska cała Polska.

AdAm mAksymowicz 
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Witold Parysiewicz

Witold Parysiewicz (1907-1967). Urodził 
się 15 listopada 1907 r. w Sosnowcu. Po ukoń-
czeniu w 1926 r. szkoły średniej w Chrzano-
wie; postanawiając kontynuować rodzinne 
tradycje swojego ojca Stanisława, absol-
wenta Akademii Górniczej we Freibergu 
(w 1900 roku) – zdał egzamin konkursowy 
na Wydział Górniczy Akademii Górniczej 
w Krakowie.

Już jako student odbywał praktyki 
w kopalniach „Grodziec”, „Bielszowice” 
oraz „Mines de Bourges” we Francji. Pra-
cę magisterską, której tematem był projekt 
ewentualnych zmian w sortowni i płuczce 
kopalni „Siersza” obronił u prof. Witolda 
Budryka w 1933 r. z bardzo dobrą notą. Do 
wybuchu II wojny światowej pracował w ko-
palni „Wujek” w Katowicach, przechodząc 
kolejne szczeble zawodowej kariery – od 
stanowiska nadgórnika, poprzez sztygara 
objazdowego, po kierownika podsadzki.

Wojenne losy rzuciły mgra inż. Witol-
da Parysiewicza ponownie do Krakowa. 
Nie chcąc pracować na rzecz okupanta, 

zatrudniony był jako konduktor tramwa-
jowy, a następnie technik budowlany. Po 
wyzwoleniu Śląska, już 28 stycznia 1945 
roku z pierwszą grupą operacyjną wraca 
do Katowic, do kopalni „Wujek”. W marcu 
tegoż roku jej dyrektorem został Karol 
Knoll, a Witold Parysiewicz – jego za-
stępcą, a zarazem głównym inżynierem 
kopalni, kierując odbudową jej potencjału 
wydobywczego – dokumentuje prof. Jerzy 
Jaros na łamach „Przeglądu Górniczego” 
(1/1986).

Jubileuszowe wydawnictwo SITG „100 
lat górniczych organizacji technicznych 
1892-2002” przypomina w prezentowanej 
sylwetce profesora zwyczajnego, dra inż. 
Witolda Parysiewicza, że w 1949 r. przenie-
siony został do Przedsiębiorstwa Budowy 
Nowych Kopalń w Mikołowie, gdzie był 
głównym inżynierem, a później dyrektorem 
technicznym. Warto przypomnieć, że na 
tym stanowisku zaangażowany był w bu-
dowę kopalń: „Kościuszko Nowa”, „Weso-
ła”, „Ziemowit”, „Nowy Wirek” i „1 Maja”. 

Oddelegowany przez ministra górnictwa do 
stolicy, na stanowisko pierwszego zastępcy 
naczelnego inżyniera do budowy warszaw-
skiego metra; powrócił po ciężkiej chorobie 
w 1953 r. do Katowic, by objąć stanowisko 
naczelnego inżyniera w Centralnym Zarzą-
dzie Budownictwa Węglowego. Uczestniczył 
w organizowaniu Biura Projektów Nowych 
Kopalń w Gliwicach, w którym pracował 
jako główny specjalista do 1964 roku, patro-
nując tworzeniu modeli kolejnych kopalń: 
„Szczygłowice”, „Jastrzębie”, „Moszczenica” 
i „Zofiówka”.

Przez wszystkie lata swojej niezwykle 
aktywnej pracy na odpowiedzialnych sta-
nowiskach, obok umiejętności organizacyj-
nych, wykorzystywał także stale wzbogaca-
ną wiedzę. Jego praca naukowo-badawcza 
związana była z zagadnieniami podnoszenia 
bezpieczeństwa pracy pod ziemią, a celem 
dociekań naukowych – opanowanie zagro-
żenia tąpań. Nad tym ważnym tematem 
działał jako ekspert Komisji Ciśnień i Tąpań 
Głównego Instytutu Górnictwa i członek 

jego Komisji Podsadzkowej, Systemów Eks-
ploatacji i Norm.

W ostatnich 12 latach życia poświęcił 
się głównie pracy dydaktycznej i naukowej. 
Od roku akademickiego 1955/1956 doc. dr 
inż. Witold Parysiewicz objął na Wydziale 
Górniczym Politechniki Śląskiej kierow-
nictwo Katedry Górnictwa, którą w 1957 r. 
przekształcono w Katedrę Eksploatacji Złóż. 
W roku 1965 prof. Witold Parysiewicz został 
dziekanem Wydziału Górnictwa. W 1966 r. 
wydany został jego najważniejszy z podręcz-
ników „Tąpania w kopalniach”. Zmarł nagle 6 
maja 1967 r. w Warszawie, dokąd wybrał się 
na posiedzenie Rady Naukowej Ministerstwa 
Szkolnictwa Wyższego. 

Jego wkład w rozwój górnictwa jest nie-
podważalny. Dla prof. dra inż. Witolda Pary-
siewicza górnictwo było nie tylko zawodem, 
lecz również życiową pasją, której poświęcił 
się bez reszty – stwierdziła Mira Borkiewicz, 
przedstawiając przed laty w swoim reporta-
żu na łamach „Trybuny Górniczej” sylwetkę 
i dorobek „seniora górniczego klanu”.  zB

Greenpeace zarzuca kopalni Konin nieprzestrzeganie podstawowych wymagań ochrony środowiska

greenpeace kontra tomisławice

Odkrywka Tomisławice to nadzieja dla kopalni Konin 
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Jacek przewrócił się po raz kolejny z boku na bok. Od kilku dni ból nogi nasilał się 
i nie pozwalał mu usnąć. Tej jednak nocy nie tylko pęknięte w kilku miejscach kolano 
sprawiało, że nie mógł zmrużyć oka. Nieustannie zastanawiał się bowiem także nad 
tym, co zobaczył i pospiesznie sfotografował poprzedniej bezsennej nocy. 

Od ponad miesiąca Jacek był w zasadzie uwięziony w czterech ścianach swo-
jego mieszkania w starej kamienicy bez windy, które – choć było dlań najbliższym 
miejscem w całym mieście – w obecnej sytuacji, kiedy nogę miał unieruchomioną 
praktycznie w całości, stało się nieomal klatką. Na szczęście, do wywiązywania się 
z zawodowych obowiązków wystarczało mu własne łóżko bądź jakiekolwiek inne 
miejsce, w którym mógł bez przeszkód korzystać z komputera – praca Jacka polegała 
bowiem na pisaniu artykułów, felietonów i opowiadań. Zarówno typ jego pracy, 
jak i fakt, że od dłuższego czasu nie ruszał się z domu, znacznie jednak wyostrzyły 
jego i tak już dość bujną wyobraźnię. Teraz rozwijał w głowie dziesiątki możliwych 
historii tego, co widniało na zdjęciach zrobionych przezeń ubiegłej nocy.

Gdy znudziły go już całodzienne maratony oper mydlanych, gdy nadrobił 
zaległości w książkach, na których przeczytanie nie znalazł czasu przez ostatnie 
miesiące, zaczął obserwować życie ulicy, na którą wychodziły jego okna. Za dnia, 
ruchliwą ulicą, która łączyła starówkę z częścią miasta, w której mieszkał, prze-
jeżdżały setki samochodów i przechadzały się dziesiątki ludzi. Wieczorem, ta od 
świtu zakorkowana ulica odblokowywała się i miejsce zabieganych ludzi zajmowali 
studenci i przyciągani przez liczne znajdujące się nieopodal modne knajpy i bary 
imprezowicze. Gdzieniegdzie dało się dostrzec okolicznych pijaczków, ktoś na 
kogoś pokrzykiwał. Tłem życia ulicy była stara, zaniedbana kamienica stojąca 
naprzeciwko kamienicy Jacka. Wyglądała niczym całkowicie wyrwana z kontekstu 
– między jedną z jej zewnętrznych ścian a ścianą kolejnego budynku znajdowała 
się spora szczelina, tak duża, że swobodnie mógł między nimi przejść człowiek. 
Z drugiej strony kamienicy nie było nic – tylko zaniedbane podwórko pozwalające 
przypuszczać, że dawniej prawdopodobnie stał tam jakiś budynek. Jeszcze dwa 
miesiące temu Jacek, który w zależności od pory dołączał do grupy przemykających 
ulicą zapracowanych ludzi lub wyluzowanych imprezowiczów, zupełnie nie zwracał 
uwagi na tę kamienicę. Jedynie nocą czasem ją obserwował, paląc w oknie papierosa. 
Zawsze był wszak przekonany, że stoi opuszczona. Odkąd jednak gapienie przez 
okno stało się dla niego jedną z niewielu rozrywek, zauważył, że w mieszkaniu na 
drugim piętrze zamieszkała jakaś para – przystojny młody mężczyzna i atrakcyj-
na blondynka. Jak pomyślał, musieli się wprowadzić niedawno, mieszkanie było 
bowiem jeszcze niewykończone, a większość sprzętów znajdowała się w pudłach. 
Od zarządczyni kamienicy Jacek dowiedział się, że nowi sąsiedzi są jakąś daleką 
rodziną mieszkającego w Stanach właściciela.

Z początku, para zachowywała się normalnie – młodzi ludzie zajmowali się 
domowymi sprawami, rozmawiali, kłócili się, a wszystko to było dla Jacka, który 
dzięki brakowi zasłon w oknach mógł ich bacznie obserwować, żywym serialem. 
Tamtej feralnej nocy wyjątkowo nie mógł jednak usnąć – podwójna dawka leków 
przeciwbólowych nic nie dawała, a kilkaset kanałów telewizyjnych zupełnie go nie 
interesowało. Ucieszyło go, gdy zauważył, że w mieszkaniu sąsiadów z naprzeciwka 
pali się światło. Spokojnie usiadł, otworzył piwo i obserwował. Zdziwiło go, gdy 
zobaczył, że sąsiad wynosi z mieszkania do samochodu spory pakunek, wyjeżdża 
i wraca po pół godzinie, a wróciwszy, do rana szoruje podłogi w całym mieszkaniu. 
Może połączenie piwa z lekami a także wybujałą wyobraźnią sprawiło, że jedyne, 
o czym myślał przez następne dni, to popełnione naprzeciwko jego mieszkania 
morderstwo. 

Sceny, jakie przemykały przez głowę Jacka przez kolejne dni, były niczym wyjęte 
z horroru. Kolejni ściągani do mieszkania przyjaciele i znajomi wysłuchiwali jego 
podejrzeń podpartych kilkoma niewyraźnymi zdjęciami i uśmiechali się pod nosem. 
Dwoje z nich udało mu się nawet namówić, żeby powęszyli w okolicach kamienicy, 
nic to jednak nie dało. Jeden z kolegów przeszukał nawet otwarte auto mężczyzny, 
ale nie znalazł niczego podejrzanego. Wtedy też Jacek stwierdził, że powiadomi 
o swoich podejrzeniach policję. Gdy jednak oni nie przejęli się jego wezwaniem, 
postanowił rozpocząć śledztwo na własną rękę. Zagadkę próbował rozwikłać przy 
pomocy kilkunastoletniego syna zarządczyni kamienicy, w której mieszkał. Chłopak 
przez kilka dni kręcił filmy, robił zdjęcia, grzebał w śmieciach, innymi słowy – zbie-
rał ślady, które Jacek skrupulatnie w domu analizował. Wśród nich były zgubiona 
damska chustka, podarte zdjęcie czy fragment kartki z numerem szklarza.

Po kilku dniach, gdy zrezygnowany Jacek nadal pochylał się nad dowodami 
rzekomej zbrodni, do jego mieszkania zadzwonił dzwonek. Jacek, który był pewien, 
że to jego młody pomocnik, otworzył pewnie drzwi.

W drzwiach nie było jednak nastolatka, a sąsiad z naprzeciwka. Zdyszany, 
patrząc złowrogo, wszedł bez pytania do mieszkania. Protesty Jacka na niewiele 
by się zdały, wiedział, na jak przegranej pozycji się znajdował, siedząc na wózku 
z unieruchomioną nogą. Niewiele myśląc, sięgnął więc pospiesznie do szuflady, 
wyjął z niej gaz pieprzowy i rozpylił go mężczyźnie w oczy. Po chwili, zaczął go także 
okładać kulami. Jeszcze chwila, a postawny facet zostałby mocniej poturbowany, ale 
zza drzwi wyskoczyli znajomi naszego bohatera. I choć byli nieco zdezorientowani 
tym, co zobaczyli, nie przestali radośnie pokrzykiwać. W dłoniach trzymali kolorowe 
serpentyny i baloniki. Pochłonięty całkowicie śledztwem, Jacek zupełnie zapomniał 
o swoich zbliżających się urodzinach. Jednocześnie przez kilka dni zajmował się 
swoim urodzinowym prezentem – wyreżyserowaną przez przyjaciół i uknutą przy 
pomocy zarządczyni kamienicy zagadką.

 l

Marginesy

Kamienica
Nie zabrakło sportowych emocji i wrażeń 

w styczniowych dniach, a szczególnie w minionym 
tygodniu. Zacznijmy od sportów „śniegowych”. 
Justyna Kowalczyk, po krótkim odpoczynku po 
Tour de Ski, w którym zdecydowanie zwycię-
żyła, ponownie włączyła się do rywalizacji. I to 
skutecznie. W zawodach w Estonii w biegu na 10 
km stylem klasycznym była 2, a w sprincie zajęła 
4 miejsce. W efekcie, zdobyła sporo punktów do 
klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, w której 
zdecydowanie prowadzi, mając na koncie 1401 pkt 
i wyprzedzając Norweżkę Marit Bjoergen (922 
pkt) oraz Włoszkę Arianne Follis (880 pkt). Naszą 
biegaczkę czekają w najbliższych dniach kolejne 
zawody. Wszystko, zwłaszcza dobra forma, wska-
zuje na to, że Justyna Kowalczyk ponownie okaże 
się najlepsza w klasyfikacji generalnej Pucharu 
Świata. A są przecież jeszcze mistrzostwa świata 
w Oslo (przełom lutego i marca br.), w których 
nasza biegaczka ma realne szanse wywalczenia 
kolejnego medalowego trofeum. Uważam, że 
nasza wyśmienita biegaczka dostarczy sympaty-
kom sportu, a szczególnie narciarstwa biegowego, 
wielu pozytywnych wrażeń. 

Mieliśmy również wspaniałą galę pod Wiel-
ką Krokwią w Zakopanem. Ponownie byliśmy 
świadkami wielce udanej imprezy pod względem 
organizacyjnym i sportowym. Sympatycy sko-
ków narciarskich, którzy zjechali pod Giewont, 
stworzyli po raz kolejny wspaniałą atmosferę, 
niepowtarzalną w innych tego typu zawodach, 
oraz przeżyli chwile radości. Najpierw za sprawą 
Adama Małysza. W pierwszym z trzech konkur-
sów nasz skoczek okazał się najlepszy, po raz 39 
wygrywając konkurs w ramach Pucharu Świata. 
Sympatycy skoczka z Wisły głośno domagali się 
40 zwycięstwa, do którego, niestety, nie doszło. 
W drugim konkursie Małysz był szósty. Jednak, 
co gorsza, w pierwszej serii niedzielnego kon-
kursu „Orzeł z Wisły” zaliczył upadek (odjechała 
mu lewa narta). Trzeba przyznać, że wyglądało 
to groźnie – Adam opuścił bowiem zeskok na 
toboganie ratowników Tatrzańskiego Ochotni-
czego Pogotowia Ratunkowego. Na szczęście, 
upadek nie spowodował poważniejszej kon-
tuzji. Po badaniach w szpitalu okazało się, że 
Adam Małysz naciągnął wiązadła w kolanie, 
a leczenie nie potrwa długo. Warto dodać, że 
lekarz kadry skoczków narciarskich powiedział, 
że za kilkanaście dni Adam będzie gotów do 
kolejnych startów. I że będzie przygotowany 
do skoków w ramach mistrzostw świata. Nasz 
skoczek nadal zalicza się do ścisłej czołówki 
i ma realne szanse stanąć w Oslo na mistrzow-
skim podium. Konkurentów do podium jest, 
co prawda, wielu, Adam Małysz potrafi jednak 
walczyć i wygrywać, co wielokrotnie udowad-
niał. Dodam jeszcze, że dzięki wynikom Małysza 
do skoków garnie się sporo młodzieży.

Upadek Adama Małysza zasmucił jego fa-
nów. Szybko jednak humory im się poprawiły po 
występie Kamila Stocha. Niedziela była jednym 
z największych dni w jego sportowej karierze, 
albowiem po raz pierwszy stanął na podium 
w konkursie o Puchar Świata. I to od razu na 
miejscu z numerem jeden. Zwycięstwo Kamila 
Stocha można uznać za niespodziankę. Trzeba 
jednak zaznaczyć, że w poprzednich pucha-
rowych konkursach plasował się w pierwszej 
dziesiątce lub na początku drugiej dziesiątki. 
Wreszcie wygrał. Jest to potwierdzeniem tego, 
że Kamil jest w dobrej dyspozycji, a jego zwycię-
stwo było w pełni zasłużone. Napawa też opty-
mizmem przed zbliżającymi się Mistrzostwami 
Świata. Uważam, że zwycięstwo w Zakopanem 
doda otuchy naszemu skoczkowi w następnych 
konkursach.

Przenieśmy się ze śniegu do ogrzewanych 
hal, w których reprezentacja polskich piłkarzy 
ręcznych bierze udział w Mistrzostwach Świata 

w Szwecji. Swoimi występami trzymali kibiców 
w napięciu do ostatnich sekund rozgrywanych 
meczów. Kibice oczekiwali zwycięstw i zdobycia 
medalu. Niestety, nasza reprezentacja nie znajdzie 
się w półfinałach (strefa medalowa). Szanse na 
medal odebrali nam Skandynawowie – Polacy 
pechowo i trochę na własne życzenie przegrali ze 
Szwedami, a następnie z Duńczykami „przespali” 
pierwszą połowę meczu (było 9:15). W drugiej czę-
ści spotkania Polacy zagrali wyśmienicie i zniwelo-
wali przewagę, przegrywając jednak całość różnicą 
jednaj bramki. Z Serbami miało być zdecydowanie 
lepiej. I było, ale tylko momentami. Polacy prowa-
dzili 20:15 (43 min), by w następnych 5 minutach 
stracić 5 bramek, nie trafiając ani jednej. I zaczął 
się horror. Na szczęście, odnieśli zwycięstwo jedną 
bramką. Medalu nie będzie (przypomnijmy, że 
w poprzednich MŚ wywalczyli srebro, a następnie 
brąz). Teraz walka toczy się o zmieszczenie się 
w pierwszej siódemce mistrzostw, co daje prawo 
gry w kwalifikacjach do turnieju olimpijskiego 
w Londynie w 2012 roku. Kiedy piszę ten felie-
ton, nie znam jeszcze wyniku meczu Polaków 
z Chorwatami. Mecz ten da odpowiedź na py-
tanie, czy nasza reprezentacja zajmie trzecie czy 
czwarte miejsce w grupie. Mam nadzieję, że nasi 
zawodnicy zmobilizują się i wywalczą prawo do 
gry w kwalifikacjach olimpijskich.

Nie chcę dokonywać ocen zespołu czy po-
szczególnych zawodników. Generalnie można 
powiedzieć, że, przy niezłej grze w obronie, bar-
dzo wiele do życzenia pozostawiała skuteczność 
ataków. Niestety, nasi zawodnicy zbyt często pu-
dłowali. I to nawet ci najbardziej doświadczeni 
(Marcin Lijewski, Jurasik, Bielecki). Najlepszym 
zawodnikiem był Tomasz Tłuczyński.

Oglądając na telewizyjnym ekranie mecz 
z Serbami w miejscowości Lund, „naszły mnie 
pewne skojarzenia”. Tak się składa, że byłem 
w tej miejscowości (101 tys. mieszkańców). 
Dwa zespoły męskie i dwa żeńskie występują 
w szwedzkiej ekstraklasie i nie należą do sła-
beuszy. To nie wszystko. W mieście tym pra-
wie 2000 dziewcząt i chłopców objętych jest 
szkoleniem z zakresu piłki ręcznej. Podobnie 
jest w innych miastach szwedzkich, duńskich 
i norweskich. Po prostu, piłka ręczna jest 
grą obowiązkową w szkołach w tych krajach. 
Mocne podstawy na szczeblu młodzieżowym 
przekładają się na silne reprezentacje. Zespoły 
z wymienionych krajów zaliczają się do ścisłej 
czołówki światowej. A wielu zawodników gra 
w najsilniejszych zespołach Niemiec, Hiszpanii 
czy Francji.

A jak jest u nas? Przed wielu laty piłka ręcz-
na też była dyscypliną obowiązkową w naszych 
szkołach. Po kolejnych „reformach” szkolnych 
już nie jest. A przecież, jak mówią lekarze, piłka 
ręczna jest grą, która najlepiej rozwija cechy 
motoryczne młodych dziewcząt i chłopców. 
W czasie treningu czy gry pracują niemal 
wszystkie części naszego ciała. Trzeba biegać. 
Trzeba łapać piłkę i podawać-rzucać. Wszystkie 
ruchy muszą być skoordynowane.

Zajęcia piłki ręcznej dają bardzo dobre przy-
gotowanie do innych gier, przede wszystkim do 
piłki nożnej, a także koszykówki i siatkówki. 

Należy intensywniej szkolić młodzież, tak 
jak to czyni się w Skandynawii, a także w krajach 
byłej Jugosławii. 

Ta uwaga odnosi się nie tylko do pił-
ki ręcznej, ale również do innych dyscyplin 
sportowych. 

Wybudowanie następnych hal samo w sobie 
nie podniesie poziomu gier sportowych. Do tego 
konieczne jest solidne i konsekwentne szkole-
nie młodzieży. Powinny się znaleźć środki dla 
trenerów i instruktorów. Dedykuję to przede 
wszystkim panu ministrowi sportu.

Henryk Marzec

Na prostej i zakrętach

Więcej pracy z młodzieżą
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Krzyżówka Panoramiczna nr 3

Sercem wpisuje się 
Poczta Polska 
w 2011 rok

Jakże inaczej określić ten fakt, skoro 
zarówno pierwszy tegoroczny znaczek 
pocztowy, jak i pierwszą pocztową kartkę 
z nadrukowanym znakiem pocztowej opłaty 
ilustrują serca.

Właśnie 1 stycznia w obiegu znalazł 
się znaczek pocztowy z oznaczeniem li-
terowym „A” emisji obiegowej „Kocham 
Cię”. Stanowi on odpowiednik wartości 
nominalnej znaczka używanego do opłaty 
za przesyłkę listową nie rejestrowaną (do 
masy 50 g) i kartkę pocztową – określonych 
w aktualnie obowiązującym cenniku opłat 
za powszechne usługi pocztowe w obrocie 
krajowym.. Znaczek ilustruje samolot „ry-
sujący” na tle obłoków czerwoną wstęgę 
w formie serca, w które wpisane jest hasło 
„Kocham Cię”.

Podobnie, również serce było trady-
cyjnie symbolem XIX Finału Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy. Jego inaugu-
racja odbyła się 320 metrów pod ziemią, 
w zabrzańskiej Zabytkowej Kopalni Węgla 
Kamiennego „Guido” oraz Wojewódzkim 
Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie. 

Tegoroczna zbiórka środków finansowych 
przeznaczona była dla dzieci z chorobami 
urologicznymi i nefrologicznymi. Okolicz-
nościowa kartka pocztowa, wydrukowana 
w nakładzie 100 tys. .sztuk, również ilustruje 
czerwone serce „wplecione” w symboliczne 
tryby czasu, pracy i codziennego życia. One 
także znalazły się na nadrukowanym znacz-
ku wartości 1,55 zł

Sprawiedliwi wśród 
narodów świata

Znaczek pocztowy o nominale 1,55 zł 
z sylwetkami Henryka Sławika i Józsefa An-
tala wydrukowany jest na kartce poświęconej 
pamięci dwojga Sprawiedliwych wśród naro-
dów świata. Tło znaczka, w części adresowej 
kartki, stanowi fotografia sierocińca dzieci 
żydowskich w Vacu. W jej części ilustracyj-
nej, na tle listy uchodźców, pomieszczono 
godła Polski i Węgier oraz dwujęzyczną in-
formację: „W latach 1939-1944 na Węgrzech 
obaj Sprawiedliwi, opiekunowie uchodźców, 
uratowali wiele tysięcy polskich i węgier-
skich Żydów”.

Warto przypomnieć, że Henryk Sławik 
urodził się w 1894 r. w Szerokiej k. Jastrzę-
bia Zdroju. Był działaczem socjalistycznym, 
dziennikarzem, uczestnikiem akcji plebiscy-
towej i powstań śląskich. Od 1939 r. przeby-
wał na Węgrzech, gdzie był przewodniczą-
cym Komitetu Obywatelskiego ds. Opieki 
nad Polskimi Uchodźcami. Aresztowany 
przez gestapo, zamordowany został w 1944 
r. w Mauthausen. Pośmiertnie uhonorowa-
ny tytułem „Sprawiedliwy wśród narodów 
świata”. W 2004 r. w Katowicach jego imie-
niem nazwano jedno z rond, zaś na ścianie 

krypty cmentarnej przy ul. Sienkiewicza 
wmurowano pamiątkowa tablicę.

20 rocznica 
przekazania insygniów 
prezydenckich

 22 grudnia ub. r., w 20. rocznicę przeka-
zania insygniów prezydenckich II Rzeczypo-
spolitej Polskiej, wydana została okoliczno-
ściowa kartka pocztowa. Na nadrukowanym 
znaczku wartości 1,55 zł widnieją sylwetki 
Lecha Wałęsy i byłego prezydenta RP na 
uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego, któ-
ry 10 kwietnia ub. r. zginął w katastrofie 
lotniczej pod Smoleńskiem i rocznicy tej 
nie doczekał. Kartkę ilustruje Order Orła 
Białego.  ZB

Nowości filatelistyczne

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
W hali przylotóW najWiększego ro-
syjskiego lotniska, DomoDieDoWo, 
20-letni mężczyzna pochoDzący z jeD-
nej z republik kaukazu północnego 
zDetonoWał łaDunek WybuchoWy, 
którego siłę eksplozji eksperci oszacowali 
na 5-7 kg trotylu. Siłę rażenia spotęgowały 
metalowe elementy, którymi był wypełnio-
ny ładunek. W wyniku tego aktu terrory-
stycznego zginęło 35 osób, a 180 odniosło 
obrażenia. W Moskwie zaostrzone zostały 
środki bezpieczeństwa.

Fala Demonstracji rozlała się po kra-
jach arabskich. W Tunezji 17 stycznia 
utworzono rząd tymczasowy, na czele któ-
rego stanął Mohammed Ghannuszi, bliski 
współpracownik obalonego prezydenta Tu-
nezji Zin el-Abidina Ben Alego.W Sfax na 
południu Tunezji, w drugim co do wielkości 
mieście w kraju, rozpoczął się strajk gene-
ralny. Inicjatorem był oddział regionalny 
Powszechnej Tunezyjskiej Unii Pracy. 
W Kairze, mimo dymisji rządu setki tysięcy 
ludzi zebrały się domagając się natychmia-
stowego ustąpienia prezydenta Hosniego 
Mubaraka. Policja ostrzelała tłum sztur-
mujący budynek MSW. Starcia przeniosły 
się poza miasta.W manifestacjach śmierć 
poniosło ponad 70 osób. We wszystkich 
miastach egipskie wojsko odcięło dostęp 
do zabytków dla turystów. 
Również do zamieszek doszło w w algierskim 
mieście Behaia , demonstranci domagali się 
ustąpienia prezydenta Abdelaziza Butefliki 
i jego rządu oraz zniesienia stanu wyjątko-
wego, obowiązującego w Algierii od 1992 
roku i zniesienia ograniczenia swobód. 

paryska sorbona gościła Wielu zna-
mienitych gości przybyłych na inau-
guracje obchoDóW roku marii skło-
DoWskiej-curie. W imieniu prezydenta 
RP, Bronisława Komorowskiego głos zabrała 
jego małżonka, Anna Komorowska. Pod-
kreśliła, że obchody tej rocznicy są „wspól-
nym świętem Polski i Francji”, gdyż Maria 
Skłodowska-Curie, „córka narodu polskiego 
znalazła swoją drugą ojczyznę we Francji”. 
Ceremonia odbyła się z okazji ogłoszenia 
przez polski Senat roku 2011 Rokiem Marii 
Skłodowskiej-Curie w setną rocznicę przy-
znania jej nagrody Nobla z chemii.

sonDaże opinii publicznej nie były jesz-
cze tak niekorzystne Dla po. Tylko 38 
proc. Polaków zagłosowałoby dziś na partię 
Donalda Tuska. W dwa tygodnie Platforma 
straciła 16 proc., wykazuje najnowszy sondaż 
TNS OBOP dla „Gazety Wyborczej”. Na 
spadku poularności PO najwięcej zyskał 
SLD, ma 19 proc., natomiast poparcie dla 
PiS-u wzrosło o 1 proc. (obecnie 25 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

d w u t y g o d n i k
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Część oficjalna barbórkowych obchodów do standard. 
Festyn dla około 1000 osób z losowaniem nagród i spotka-
nie przy piwie to pomysł związkowców z ZZG w Polsce 
KWK Chwałowice, który realizują od 3 lat. – Chcieliśmy, 
żeby uczestnicy oficjalnych uroczystości nie rozchodzili 
się od razu do domów. Miło jest razem i na luzie poświę-
tować – mówią związkowcy z ZZGwP. Dyrekcja kopalni 
i dział socjalny są sprawdzonymi sponsorami  dbającymi 
o to, aby wesprzeć organizatorów festynu i loterii. Za-
wsze uczestników części nieoficjalnej zabawia między 
innymi Hajer Kapela z Chwałowic, która powstała 10 lat 
temu. Tadeusz Halamoda, nadsztygar działu bhp w KWK 
Chwałowice zebrał grupę byłych i obecnych pracowników 
kopalni, którzy potrafią śląską muzyką i śląskim humorem 
uświetnić każde spotkanie, w którym bierze udział grupa 
ludzi chcących miło spędzić czas. Tak też było 4 grudnia 
2010 roku. – Hajer Kapela nie gra z playbacku. To teraz 
rzadkość – chwalą zespół górnicy. l 

Uroczystość w cechowni, msza św. w kościele, akademia, festyn barbórkowy, spotkanie przy piwie i zabawa 
pod dyktando kapel: Brynioki z Brennej i Hajer Kapeli z Chwałowic.  

Tak górnicy z KWK Chwałowice świętowali Barbórkę 4 grudnia 2010 roku. 

Barbórka uroczyście i na luzie

Pełna gala to nieodłączny element uroczystości barbórkowych

Górnicy tradycyjnie modlą się o opiekę św. Barbary

Skarbek rządzi niepodzielnie, czasem nawet na powierzchni

Barbórka to radosne święto Mundur dodaje powagi

Zima nie przeszkadza nikomu z uczestników festynu

Poczet sztandarowy podkreśla rangę spotkania
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