
Temat na czasie

Po raz kolejny odwiedził Polskę 
znany geolog ze Stanów 
Zjednoczonych
dr Jan Krasoń. 
Jest on inicjatorem
poszukiwań gazu
łupkowego 
w Polsce
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Pracownika można zagadać na śmierć, napełnić mu głowę formułkami, kazać zapamiętać 
instrukcje z dokładnością co do przecinka. Tylko po co, jeżeli pracownik będzie traktował 

wszystkie formułki jak wierszyk, który trzeba wyklepać? 
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Indiańskie 
kręciołki
w Szymocicach
ZZG JSW S.A. KWK 
Borynia na festynie 
rodzinnym. 

W połowie lipca 
w Szymocicach odbył się 
kolejny już festyn rodzinny. 
Mimo zupełnie niepewnej 
w tym roku pogody sobota 
 lipca 
okazała się 
wyjątkowo 
udana. 
W festynie 
wzięło udział 
około  
osób, z czego 
ponad  
stanowiły 
dzieci 
w różnym 
wieku.

 

Zgodnie
z prawem
Najnowsze zmiany 
przepisów

 

Pełnomocnik
na kłopoty?
Pozyskanie silnego 
reprezentanta rządu ds. 
czystych technologii 
węglowych mogłoby 
przynieść pozytywne 
rezultaty

 

Podziemny Rock
and Roll
Zespół muzyczny Baliama
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 MINUT DLA BEZPIECZEŃSTWA: Nie mówić tylko słuchać

Kampania w KHW 
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Pogodzić teorię 
z praktyką
Bezpieczeństwo pracy jest w górnictwie tematem 

dyżurnym. Pracodawcy zawsze mogą pochwalić 
się, że zwiększają nakłady na bezpieczeństwo. Strona 
społeczna może w każdym momencie udowodnić, 
że w dziedzinie bezpieczeństwa są kolosalne 
niedociągnięcia. Najgorsze jest to, że obie strony mają 
rację, bo wszystko zależy od tego, jak pracodawcy 
spreparują dane. Piszę „spreparują”, bo zawsze te dane 
są obrabiane tak, aby podkreślić założoną tezę. W tych 
informacjach najważniejsze są słowa. Właśnie słowom 
chciałbym poświęcić trochę uwagi. 

Myślę, że górnictwo nie wypracowało sposobu 
prostego i jasnego przekazywania wiedzy bhp. 

Mamy świetne szkolenia i świetnych fachowców. 
Niestety, mamy też przyzwyczajenia akademickie. 
Wydaje się nam, że wykład załatwi najważniejszą część, 
czyli pokaże, jak bezpiecznie pracować. Nie pokaże. 
Pokazać mogą to najwyższej klasy fachowcy, z którymi 
będą pracować młodzi górnicy. A tych fachowców 
brakuje, bo dopuściliśmy do luki pokoleniowej. 
Zwolennikom samych wykładów chcę uzmysłowić, że 
tak jak nie da się z początkującego magistra uczynić 
od razu profesora, tak nie da się z początkującego 
górnika uczynić świetnego fachowca. Na to poza 
wykładami potrzeba czasu i praktyki. Chcę podkreślić 
– ja nie krytykuję wykładów. Ja krytykuję wiarę, że 
one wszystko załatwią. Do początkujących górników 
trzeba mówić normalnym językiem. Nie tak dawno 
Adam Maksymowicz pisał na łamach Nowego Górnika: 
„Tak się jednak zdarza, że co jakiś czas bardzo podobne 
wykroczenia na wszystkich szczeblach górniczej drabiny 
powtórnie generują te same tragiczne wydarzenia. 
Jest to skutek tego, że zapomina się o tym, co się 
kiedyś już niejeden raz zdarzyło. Wynika to z braku 
dostępu do sprawozdań z powtarzających się sytuacji 
wypadkowych. Oczywiście, wszystkie te sprawozdania 
są i nikt ich nie ukrywa. Każdy, kto tego pragnie, 
może pogrzebać w odpowiednich przegródkach 
internetowego archiwum Wyższego Urzędu Górniczego 
i znaleźć wszystko, co jest mu potrzebne. Tylko że jest 
to dobre zadanie dla specjalistów, a nie dla górnika, 
przodowego i sztygara”. Część sformułowań redaktora 
Maksymowicza jest przejaskrawiona, może nawet 
niesprawiedliwa. Jednak w jednym ma rację – język 
fachowców jest mało zrozumiały dla górnika. Wszystko 
rozbija się o słowa.

Zastanawiałem się nad tym przy okazji zawodów 
ratowników górniczych. Ratownicy z kopalni 

Jankowice okazali się najlepsi w całej Kompanii 
Węglowej. Stało się tak, bo oni ciągle ćwiczą, zdobywają 
umiejętności praktyczne. Nie ograniczają się do teorii. 
Praktyka pozwala im przekuwać każde słowo z teorii na 
konkretne działanie. Wiem, jak wiele w naszej kopalni 
robi się, aby poprawić bezpieczeństwo. Pochwalam 
wszystkie działania. Jednak apeluję, aby wszędzie starać 
się poprzeć szkolenie praktyką. 

P rzede wszystkim trzeba wymagać stosowania 
zasad bezpieczeństwa pracy od wszystkich 

pracowników na każdym szczeblu. Nie ma lepszej 
szkoły bezpieczeństwa od osobistego przykładu. Nie 
ma też lepszej szkoły, nad dyskusję o tym, jak można 
coś zrobić bezpieczniej. Tej dyskusji brakuje. Wszyscy 
są tak zagonieni, że nie mają na to czasu. Dyskusja jest 
czasochłonna, a przecież robota czeka. Jednak czasem 
warto zatrzymać się na chwilę i spróbować pogodzić 
szkołę teorii ze szkołą praktyki. Profilaktyka zawsze 
mniej kosztuje niż na przykład likwidacja skutków 
wypadku. 

Za 5 lat zacznie nam brakować prądu. elektrownie są 
stare, trzeba wymieniać bloki i kotły energetyczne. 
Choć sytuacja jest dramatyczna, nic nie wskazuje 
na to, aby w najbliższym czasie energetycy zdążyli 
zakończyć inwestycje, które uchroniłyby nas przed 
deficytem energii elektrycznej. 

M inister gospodarki opublikował sprawozda-
nie na temat bezpieczeństwa dostaw energii 
elektrycznej w latach 2009-2010. Zgodnie 

z prawem energetycznym takie sprawozdania muszą 
być publikowane co dwa lata. Co wynika z tej publi-
kacji? Otóż w latach 2009-2010 w Polsce nie wystę-
powały ograniczenia w poborze mocy ani wyłączenia 
odbiorców spowodowane brakiem mocy, a rezerwy 
mocy osiągalnej dla PSE Operator kształtowały się 
na wystarczającym poziomie i ogólnie były wyższe 
od wymaganych. Jednak za kilka lat możemy mieć 
kłopoty. Jeżeli nie rozpoczniemy inwestycji, grozi 
nam brak energii elektrycznej. Poważne kłopoty 
mogą zacząć się na początku 2016 roku.

W Polsce 60 proc. kotłów energetycznych i 55 
proc. turbozespołów jest eksploatowanych ponad 30 
lat i trzeba je wymieniać. W latach 2010-2016 mają 
być wycofane z eksploatacji bloki o mocy około 3500 
MW, a w tym samym czasie mają być modernizowa-
ne bloki o mocy 12 200 MW. Czy odstawiane bloki 
będzie czym zastąpić? Okazuje się, że na inwestycje 
w energetyce konwencjonalnej nie powinniśmy li-
czyć. Fachowcy od dawna o tym mówili, ale było to 
wołanie na puszczy. Politycy opowiadali o energetyce 
atomowej, o wiatrakach, biogazowniach i spalaniu 
biomasy. Za główny cel uznali zwalczanie węgla. 
Czym skończyła się taka polityka? Otóż energetycy 
zrezygnowali z kilku inwestycji w elektrownie wę-
glowe. Co prawda, firmy energetyczne zapowiadają 
budowę bloków o łącznej mocy 25 tys. MW w elek-
trowniach konwencjonalnych (bez jądrowych), ale 

z tego tylko koło 3900 MW do końca 2015 roku. Są 
to wyłącznie deklaracje. Konkretnych decyzji nie ma, 
nie rozpoczęły się także żadne prace. W dodatku nie 
jest pewne, czy do końca 2015 roku w elektrowniach 
węglowych zostaną zbudowane bloki o mocy 1400 
MW, bo choć są to inwestycje planowane, to jeszcze 
się nie rozpoczęły. Mamy szansę na zbudowanie do 
końca 2015 roku elektrowni gazowych o mocy 2203 
MW, bo buduje się je krócej niż węglowe. Ale czy 
one powstaną? Tego też nie wiemy. 

Jesteśmy w fatalnej sytuacji, bo nasi politycy w za-
sadzie bezkrytycznie akceptowali unijne ograniczenia 
wynikające z tak zwanego pakietu klimatycznego. 
Zgodziliśmy się wziąć udział w wyścigu redukcji emi-
sji dwutlenku węgla, chociaż nasza energetyka jest 
oparta na węglu. Dopiero od niedawna nasi politycy 
nieśmiało mówią o tym, że pakiet klimatyczny może 
mieć dla polskiej gospodarki fatalne skutki. To ozna-
cza, że zgadzaliśmy się na ograniczenia, chociaż nie 
wiedzieliśmy, jakie będą konsekwencje tych ograni-
czeń. Nasza polityka sprowadzała się do podążania za 
modą w sytuacji, gdy do podjęcia decyzji potrzebny 
jest rachunek ekonomiczny. Tymczasem inwestorzy 
liczą. Policzyli sobie, że skoro nie wiadomo, co tak 
naprawdę będzie z energetyką opartą na węglu, to 
oni nie będą inwestować w tę energetykę. 

Teraz resort gospodarki we własnym doku-
mencie stwierdza, że za 5 lat możemy mieć za mało 
prądu. Czy resort coś z tym zrobi? Moim zdaniem 
to powinien być argument w walce o taką zmianę 
zapisów pakietu klimatycznego, która doprowadzi 
do sytuacji normalnej, czyli do jednakowego trakto-
wania wszystkich paliw. Grupa unijnych urzędników 
zafundowała Polsce wielki kłopot. Czy to oznacza, 
że brukselscy urzędnicy mają rządzić naszą ener-
getyką? Obawiam się, że jeżeli nasza dyplomacja 
nie weźmie się do roboty, ogarnie nas ciemność. 
Czarno to widzę. l

Prosto z Sejmu

Ogarnie nas ciemność

Tadeusz 
MoTowidło
poseł RP

W Polsce 
60 proc. kotłów 
energetycznych 
i 55 proc. 
turbozespołów 
jest 
eksploatowanych 
ponad 30 lat 
i trzeba je 
wymieniać

poznaliśmy raport o katastrofie smoleńskiej. Z przy-
krością stwierdzam, że tuż po jego ogłoszeniu za-
częła się debata polityczna sprowadzająca się do 
argumentów: podoba się nam ten raport czy nam 
się nie podoba. Bardzo zły sygnał dał Jarosław Ka-
czyński, który w czasie konferencji prasowej słowem 
nie wspomniał o treści raportu, natomiast mówił 
o polityce.

n ie powinniśmy raportu traktować tak, jak 
traktuje się manifest polityczny, bo wtedy 
zatracimy jakikolwiek racjonalny stosunek do 

faktów. Raport nie jest też dziełem literackim, które 
ma się podobać albo nie podobać. Raport jest rze-
czowy, rzetelny, apolityczny. Wiem, że zwolennikom 
teorii spiskowych mówiących o zamachu i o użyciu 
przez Rosjan tajemniczej broni taki raport nie pasuje. 
Ponieważ nie ma w raporcie ani słowa o spisku Tuska 
i Putina, który miałby doprowadzić do zabicia 96 
pasażerów prezydenckiego samolotu, część fanów 
dreszczowców politycznych jest srodze zawiedziona. 
Rozczarowani są także ci, którzy bardzo przywiązali 
się do koncepcji głoszącej, że to prezydent RP kazał 
lądować we mgle. Nie ma żadnych dowodów, że 
kazał. 

Raport mówi jasno o fatalnym funkcjonowa-
niu służb odpowiedzialnych za lot do Smoleńska. 
Fatalnie działali Polacy i Rosjanie. Nasi piloci po-
legali na odczycie wysokościomierza, którego nie 
powinni używać w tej fazie lotu. Z powodu słabego 

wyszkolenia nie potrafili odpowiednio reagować 
w trudnej sytuacji. Do Smoleńska 10 kwietnia po-
leciała załoga, w której tylko jedna osoba miała 
aktualne uprawnienia do wykonywania takiego 
lotu. Dowództwo 36 pułku zrezygnowało z ro-
syjskiego lidera, który znał lotnisko w Smoleńsku 
i miał być przewodnikiem dla pilotów. Rosjanie 
to zaakceptowali, choć nie powinni. Rosyjska 
obsada wieży kontroli lotu była nieprofesjonalna 
w swych działaniach. Rosjanie zaczynali uczyć się 
komend po angielsku, kiedy nasz samolot był już 
w powietrzu. 

Nasza załoga, poza pierwszym pilotem, dopiero 
w powietrzu zaczynała uczyć się komend po rosyj-
sku. Błędów była masa. Politycy opozycji krytykują 
fachowców z komisji Millera za to, że raport nie 
wskazuje winnych, że nie jest miażdżący dla premie-
ra i nie oskarża wyłącznie Rosjan. W politycznych 
sporach ginie podstawowa prawda – zadaniem ko-
misji Millera nie było zwalenie odpowiedzialności 
na kogokolwiek, lecz ustalenie, co spowodowało 
tragedię. Odpowiedzialnością zajmują się prokura-
torzy. Ustali ją sąd. Uważam, że został rozstrzygnięty 
wielomiesięczny spór o to, jak to się stało. Przed nami 
kampania wyborcza. Jeżeli raport stanie się głównym 
orężem w tej kampanii, wtedy grozi nam katastrofa 
zasad demokratycznego sporu na argumenty, dzięki 
któremu do Sejmu mają wejść najlepsi. Nie powin-
no być tak, że do Sejmu mają wchodzić recenzenci 
raportu. l

Kij w mrowisko

powstał rzeczowy raport

Jeżeli raport 
stanie się 
głównym 
orężem w tej 
kampanii, 
wtedy grozi 
nam katastrofa 
zasad sporu 
na argumenty, 
dzięki któremu 
do Sejmu mają 
wejść najlepsi

henryk 
siedlaczek
poseł RP

Komentuje Jerzy Sawczuk

przewodniczący ZZG w Polsce KWK Jankowice
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Głębokie
wyrazy współczucia 

Franciszkowi 
Michnie

z powodu śmierci

Matki
składa

Zarząd i Komisja 
Rewizyjna

ZZG JSW SA

W połowie lipca w szymocicach odbył się 
kolejny już festyn rodzinny. Mimo zupełnie 
niepewnej w tym roku pogody sobota 16 lip-
ca okazała się wyjątkowo udana. W festynie 
wzięło udział około 550 osób, z czego ponad 
100 stanowiły dzieci w różnym wieku.

Wśród uczestników było 170 członków 
ZZG JSW S.A. i to między nimi rozloso-
wano wiele atrakcyjnych nagród. Żadna 
z osób biorących udział w losowaniu nie 
odeszła z pustymi rękami, jednak ci, któ-
rym się bardziej poszczęściło, otrzyma-
li sprzęt AGD, rowery, sprzęt sportowy, 

zestawy grillowe i telewizory. Dla uczestni-
ków zorganizowano konkursy, a wśród nich 
przeciąganie liny, strzelanie z wiatrówki 
i łuku, dojenie krowy, zawody paintballowe 
i rzut lassem. Największym zaintereso-
waniem uczestników cieszyła się jednak 
loteria z ringo. Nie zabrakło także zabaw 
dla dzieci, dla których odbył się konkurs 
z krową Milką, zabawa w wielkie polowanie 
i indiańskie kręciołki. Wszystkim zabawom 
towarzyszyła orkiestra dęta z KWK Bory-
nia, która wystąpiła ze swoim repertuarem 
i zaskoczyła wszystkich konkursem piosen-
ki z nagrodami.

Wszyscy uczestnicy mogli korzystać 
z parku linowego, dmuchanego zamku, 
przejażdżek na kucyku i wierzchowcu, 
eurobangee, kajaków i rowerów wodnych, 
a nawet wystartować w turnieju piłki noż-
nej na dmuchanym boisku. Organizatorzy 
zatroszczyli się także o posiłki i napoje – 
wszyscy uczestnicy mogli wybierać mię-
dzy bograczem, kurczakiem, grillowanymi 
kiełbaskami, a dzieci zostały obdarowane 
paczkami ze słodyczami.

– Tego typu imprezy pomagają lepiej 
poznawać swoich kolegów, a także w zu-
pełnie innym świetle zobaczyć swoich 

przełożonych. Są też dobrym powodem, 
żeby w zabawowej atmosferze spędzić 
popołudnie z całą rodziną – mówił 
przewodniczący ZZG JSW S.A. Zenon 
Dąbrowski.

Wśród uczestników na wspólnej zaba-
wie pojawił się także v-ce prezes zarządu 
JSW S.A. Artur Wojtków, za-ca dyrektora 
naczelny inżynier Krzysztof Zabój, kierow-
nik działu socjalnego Krystyna Leyk, poseł 
Tadeusz Motowidło, przewodniczący FZZG 
ZZG JSW S.A. Paweł Kołodziej oraz prze-
wodniczący ZZG JSW S.A. ZLM Andrzej 
Kulig. l

ZZG JSW S.A. KWK Borynia na festynie rodzinnym

indiańskie kręciołki 
w Szymocicach

Zarząd JSW SA poinformował, że lista 
uprawnionych pracowników do darmo-
wych akcji obejmująca okresy zatrudnienia 
w przedsiębiorstwie państwowym, jego po-
przedniku, spółce oraz łączny okres zatrud-
nienia w tych podmiotach upubliczniona 
zostanie w dniu 10 sierpnia 2011 roku. 

Listy można sprawdzać w następujacych 
miejscach:

l Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. 44-
330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Armii Krajowej 56 
(poprzednia siedziba Biura Zarządu), tel. 
+48 32 756-44-17 oraz w następujących za-
kładach JSW: 

l Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. 
KWK Borynia-Zofiówka – Ruch Zofiówka 
44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Rybnicka 6, tel. 
+48 32 756-51-37,

l Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. 
KWK Borynia-Zofiówka – Ruch Borynia 
44-268 Jastrzębie-Zdrój, ul. Węglowa 4, tel. 
+48 32 756-17-80 ,

l Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. 
KWK Budryk 43-178 Ornontowice, ul. Zam-
kowa 10, tel. +48 32 239-56-11,

l Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. 
KWK Jas-Mos 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. 
Górnicza 1, tel. +48 32 756-31-16,

l Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. 
KWK Krupiński 43-267 Suszec, ul. Piasko-
wa 35, tel. +48 32 756-64-53,

l Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. 
KWK Pniówek 43-250 Pawłowice, ul. Kru-
cza 18, tel. +48 32 756-23-8.

Każdy z powyższych punktów upu-
blicznienia listy będzie czynny od dnia 10 
sierpnia 2011 roku do dnia 24 sierpnia 2011 
r. włącznie w godzinach od 6.00 do godz. 
20.00 (dni robocze) i od 6.00 do 14.00 (so-
boty). Do 24 sierpnia 2011 pracownicy mogą 
składać reklamacje. 

Sprawdź listę uprawnionych do darmowych akcji JSW SA
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Urlop szkoleniowy 
a studia podyplomowe

po niedawnych zmianach w Kodeksie 
pracy wątpliwości budzi kwestia urlo-
pu szkoleniowego dla pracowników 

podnoszących kwalifikacje zawodowe na 
studiach podyplomowych. Zgodnie z art. 103 
ust. 2 Kodeksu pracy pracownikowi podno-
szącemu kwalifikacje zawodowe (także na 
studiach podyplomowych) obligatoryjnie 
przysługują: urlop szkoleniowy oraz zwol-
nienie z całości lub części dnia pracy, na czas 
niezbędny, by punktualnie przybyć na obo-
wiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania. 
Urlop szkoleniowy przysługuje w wymiarze: 
6 dni – dla pracownika przystępującego do 
egzaminów eksternistycznych, 
6 dni – dla pracownika przystępującego do 
egzaminu maturalnego, 
6 dni – dla pracownika przystępującego do 
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 
zawodowe, 
21 dni w ostatnim roku studiów – na przy-
gotowanie pracy dyplomowej oraz przygo-
towanie się i  przystąpienie do egzaminu 
dyplomowego. 

Gdy program studiów podyplomowych 
przewiduje złożenie pracy dyplomowej lub 
egzaminu dyplomowego, pracownikowi na-
leży się w świetle prawa urlop szkoleniowy 
na napisanie pracy dyplomowej oraz przy-
gotowanie się i przystąpienie do egzaminu 

dyplomowego w łącznym wymiarze 21 
dni. Umowa o dofinansowanie kształcenia 
pracownika nie może przy tym być mniej 
korzystna dla pracownika niż ww. regulacje 
prawne, nie ma zaś przeszkód prawnych, by 
pracodawca udzielił pracownikowi pomocy 
w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych 
w szerszym zakresie niż wynikający z re-
gulacji Kodeksu pracy.

Nowe zasady 
nabywania urlopów 
przez niepełnosprawnych 

Od 1 czerwca 2011 r. prawo do dodatko-
wego urlopu wypoczynkowego przysłu-
guje pracownikowi niepełnosprawne-

mu od dnia, od którego został on wliczony do 
stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 
tzn. począwszy od przedstawienia pracodawcy 
orzeczenia potwierdzającego niepełnospraw-
ność. W dotychczasowym stanie prawnym 
pracownicy ze znacznym i umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności nabywali prawo 
do dodatkowego urlopu wypoczynkowego 
po przepracowaniu roku od zaliczenia ich do 
ww. stopni niepełnosprawności. Bez zmian 
pozostał wymóg przepracowania roku po 
dniu zaliczenia pracownika do znacznego 
lub umiarkowanego stopnia niepełnospraw-
ności. Zmiana została wprowadzona ustawą 
z 29 października 2010 r. o zmianie ustawy 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 226, poz. 
1475). 

Niższa refundacja 
składek ZUS

Z początkiem czerwca br. zaczęły obo-
wiązywać nowe zasady refundowania 
przez Państwowy Fundusz Rehabi-

litacji Osób Niepełnosprawnych składek 
na ubezpieczenia społeczne dla niepełno-
sprawnych, którzy prowadzą działalność 
gospodarczą. Dofinansowanie uzależnione 
jest od stopnia niepełnosprawności przed-
siębiorcy. Maksymalną wysokość refundacji 
otrzymują tylko ci, u których orzeczono 
znaczny stopień niepełnosprawności.

Zmiany wysokości składek ZUS wpro-
wadziła nowelizacja ustawy o rehabilitacji 
społecznej i zawodowej oraz zatrudniania 
osób niepełnosprawnych, którą wymusiły 
rosnące wydatki PFRON związane z wzra-
stającą liczbą pracujących niepełnospraw-
nych. Dzięki wprowadzonym zmianom bu-
dżet PFRON zaoszczędzi na refundacjach 
rocznie około 50 mln zł. 

PFRON refunduje osobie niepełno-
sprawnej wykonującej działalność gospo-
darczą obowiązkowe składki na ubezpie-
czenie emerytalne i rentowe do wysokości 

składki, której podstawą wymiaru jest kwota 
określona w art. 18 ust. 8 i 18a ustawy z 13 
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 
1585 z późn. zm.). 

Zmieniony został także wzór wniosku 
do PFRON. Osoby niepełnosprawne ubie-
gające się o refundację składki emerytalnej 
i rentowej składają nowy wniosek WN-U-G 
(wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do 
rozporządzenia z 22 lutego 2011 r. zmienia-
jącego rozporządzenie w sprawie refundacji 
składek na ubezpieczenia społeczne osób 
niepełnosprawnych).

Jednak do 30 czerwca 2011 r., w odnie-
sieniu do refundacji należnej za okresy do 
maja 2011 r. włącznie, wnioskodawcy mogą 
stosować jeszcze wzory formularzy WN-
U-G określone rozporządzeniem ministra 
pracy i polityki społecznej z 9 stycznia 2009 
r. w sprawie refundacji składek na ubezpie-
czenia społeczne osób niepełnosprawnych. 
Niepełnosprawni przedsiębiorcy, którzy 
chcą otrzymywać zwrot składek począwszy 
od tych opłaconych za czerwiec 2011 r., mu-
szą złożyć do biura funduszu m.in. wniosek 
WN-U-G, kserokopię dowodu osobistego 
oraz kopię decyzji o nadaniu NIP. Będą także 
zobowiązani do przedstawienia kopii aktual-
nego orzeczenia o niepełnosprawności albo 
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności 
lub orzeczenia traktowanego na równi z tym 
orzeczeniem. l

Zgodnie z prawem

Najnowsze zmiany przepisów

Od europejskiego Kongresu Gospodarczego 
minęły dwa miesiące. Tyle samo od panelu 
dyskusyjnego w ramach Kongresu, podczas 
którego mówiono o przydatności powoła-
nia funkcji rządowego pełnomocnika ds. 
rozwoju czystych technologii węglowych. 
Czy przez ten czas coś zmieniło się w spra-
wie utworzenia stanowiska i czy na pewno 
potrzebna jest taka funkcja?

Kwestia utworzenia nowego rządowego 
stanowiska, mającego na celu ujednolicenie 
działań naszego kraju w dziedzinie zmniej-
szania poziomu emisji gazów, pojawiła się 
podczas EKG. Pełnomocnik ds. rozwoju 
czystych technologii węglowych – tak mia-
łaby się nazywać zaproponowana funkcja 
– byłby międzyresortowym fachowcem dba-
jącym o całość procesu transformacji naszej 
energetyki na niskoemisyjną. Zgodne co do 
potrzeby powołania takiej funkcji były różne 
instytucje i koncerny zajmujące się tą branżą 
gospodarki, które wzięły udział w Kongre-
sie. Obszar działalności, jakim zajmowałby 
się taki pełnomocnik, jest – także zgodnie 
stwierdzają – wyjątkowo ważny.

Pokazać EuroPiE

– Powołanie pełnomocnika do spraw 
czystych technologii węglowych byłoby ar-
gumentem potwierdzającym, że nie jesteśmy 
przeciwni redukcji emisji gazów, ale chcemy, 
żeby uszanowano, iż ta redukcja musi iść 
w parze z wymogami gospodarki i jej konku-
rencyjnością – mówi dr Andrzej Siemaszko, 
dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego 

Programów Badawczych Unii Europejskiej. 
Jak podkreśla – w Europie brakuje zrozumie-
nia dla specyfiki naszej branży energetycznej 
opartej na węglu i przez to wciąż traktowani 
jesteśmy jako hamulcowi procesu zmian 
w dziedzinie emisji gazów do atmosfery. 
To zresztą żadna nowość. Przemawiając na 
forum unijnym na temat warunków polskiej 
gospodarki należy pamiętać o konieczności 
przypominania Europie tego, że stanowisko 
Polski nie wynika ze złej woli. A czasem tak 
może być ono odbierane.

Korzyść z istnienia funkcji pełnomoc-
nika może być nawet bardziej namacalna, 
niż udowadnianie reszcie kontynentu naszej 
dobrej woli. – Polska musi mówić w Euro-
pie o tym, że mamy znacznie trudniejszą 
sytuację, że grozi nam olbrzymi problem 
ucieczki energochłonnych przemysłów – 
przekonuje dyrektor KPK. No i ponadto 
być może nie byłoby konieczne rozwiązy-
wanie nieporozumień w tej kwestii na linii 
Polska – UE poprzez wnioski do Trybunału 
w Luksemburgu. W pierwszych dniach lipca 
nasz kraj złożył do Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości skargę w związku ze zbyt 
małymi limitami darmowej emisji CO2 po 
2013 roku.

– Drugi powód przemawiający za po-
wołaniem pełnomocnika jest praktyczny – 
twierdzi dr Siemaszko – problem olbrzymiej 
transformacji gospodarki nie jest problemem 
jednego ministerstwa, ale dotyczy kilku re-
sortów i trudno byłoby go inaczej skoordy-
nować. Konieczne jest bardzo bliskie współ-
działanie kilku ministerstw i pełnomocnik 

mógłby się tym zająć – przekonuje dyrektor 
KPKPB UE. Oczywiście zawsze, gdy po-
wstają nowe organy państwowe, rodzi się 
obawa, że będą one funkcjonowały głównie 
w teorii zawartej w dokumentach. Potrzeba 
powołania pełnomocnika może jednak oka-
zać się ważniejsze niż obawy o ewentualne 
zmarnotrawienie publicznych pieniędzy na 
nietrafione stanowisko. Wobec obaw o za-
sadność powołania pełnomocnika Andrzej 
Siemaszko definitywnie stwierdza – taka 
osoba miałaby pełne ręce bardzo konkret-
nych zajęć, a funkcja ta na pewno nie byłaby 
tylko ozdobnikiem.

konkrEtnE korzyści

Podobnego zdania – że pełnomocnik 
zajmujący się transformacją gospodarki na 
niskoemisyjną jest potrzebny – jest Polska 
Grupa Energetyczna. – Pozyskanie silnego 
reprezentanta rządu ds. czystych technologii 
węglowych mogłoby przynieść pozytywne 
rezultaty i wpłynąć na promocję w instytu-
cjach europejskich, rozwiązania dla miksu 
paliwowego, powiązanego ze specyfiką wy-
twórczą poszczególnych państw członkow-
skich, w zmodyfikowanym pakiecie klima-
tycznym UE – brzmi komentarz Polskiej 
Grupy Energetycznej przekazany nam przez 
koordynatora ds. Public Relations Sylwię 
Filimon. O pozytywnych rezultatach (w do-
datku bardzo konkretnych) w postaci zaosz-
czędzonych pieniędzy mówi także Andrzej 
Siemaszko: Od 2013 roku będziemy wyda-
wać miliardy złotych w postaci kar za nad-
mierną emisję. Pełnomocnik przyśpieszając 

proces transformacji, mógłby przyczynić się 
uniknięcia takich kar, a więc niejako zarobić 
na swoje utrzymanie.

Ponadto – według PGE – powołanie 
pełnomocnika może potencjalnie wpłynąć 
na przyznanie środków na potrzeby capex 
i opex [capex – z ang. wydatki na rozwój 
projektu; opex – wydatki na utrzymanie 
danego projektu, systemu – P.K.], projek-
tów związanych z czystymi technologiami 
węglowymi, które z zasady nie są jeszcze 
skomercjalizowane, a więc są obarczone 
ryzykiem technicznym i ekonomicznym.

SzanSE

Aby jednak pełnomocnik ds. rozwo-
ju czystych technologii węglowych mógł 
odpowiednio spełniać swoją funkcję – jak 
podkreśla Polska Grupa Energetyczna – 
ważne jest dokładne określenie kompetencji, 
zakresu działań, rangi, a także ewentualnych 
rozwiązań prawnych związanych z realizacją 
tej funkcji.

Korzyści płynące z powołania pełno-
mocnika wydają się – jak podkreślają fa-
chowcy – bezsprzeczne. Zarówno dla Polski, 
jej interesów gospodarczych w Europie, jak 
i samej europejskiej polityki zmniejszania 
poziomu emisji gazów. Czy jednak istnieje 
szansa na utworzenie w najbliższym czasie 
tego stanowiska? Z odpowiedzi, jaką Nowy 
Górnik otrzymał z Ministerstwa Gospodar-
ki, wynika, że nie są obecnie prowadzone 
żadne działania zmierzające do utworzenia 
pełnomocnika ds. rozwoju czystych techno-
logii węglowych.  Paweł KmieciK

Pozyskanie silnego reprezentanta rządu ds. czystych technologii węglowych mogłoby 
przynieść pozytywne rezultaty

pełnomocnik na kłopoty?
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W Finlandii powstanie największa w eu-
ropie kopalnia złota – tak donosiły branżowe 
media w 2006 roku. Zakład powstał 2 lata 
później. Nietrudno się domyślić, że kopalnia 
ta – będąca miejscem wydobycia złota – jest 
jednocześnie jedną z najmłodszych na Sta-
rym kontynencie. Cechą charakterystyczną 
powstających już w nowym wieku zakładów 
wydobycia kruszców lub kopalin jest często 
zagraniczny kapitał, który w nie inwestuje. 
Tak też było w przypadku Finlandii. Inwe-
storem jest kanada. 

kittila – to nazwa nowej i największej 
w europie kopalni złota – w północnej Fin-
landii, w prowincji laponia. We wrześniu 

2006 roku kanadyjska spółka agnico-eagle 
mines ltd. poinformowała, że zamierza tam 
zbudować kopalnię. koszt budowy, ukończo-
nej w 2008 roku, wyniósł ok. 105 mln euro. 
kanadyjski inwestor decyzję o powstaniu 
kopalni poprzedził kilkuletnimi badaniami, 
które potwierdziły, że pod ziemią znajdują się 
skały zawierające 84 tony czystego złota. 

Finlandia stała się w minionych latach 
miejscem odkrycia więcej niż jednego waż-
nego surowca. We wschodniej części kraju 
dostrzeżono złoża diamentów. Ich wydobycie 
jeszcze się nie rozpoczęło, ale pojawiło się już 
kilka międzynarodowych firm chętnych do 
pozyskiwania tych złóż. 
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kopalnie europy

Fińska kopalnia złota 

odborový svaz pracovníků hornictví, 
geologie a naftového průmyslu – tak po 
czesku, dla niektórych być może znajomo, 
brzmi nazwa jednego z największych związ-
ków zawodowych górników naszego połu-
dniowego sąsiada. Těžební unie –  oznacza 
natomiast: górniczy Związek Zawodowy 
w Czechach. Jest to drugi ważny związek 
zawodowy w tej branży. W kraju za olzą 
znajduje się 5 czynnych kopalń.

Pierwszy ze związków zawodowych – 
oS PhgN dzieli się na 15 mniejszych or-
ganizacji związkowych. W naszym kręgu 
zainteresowań znajdują się zwłaszcza: Sto-
warzyszenie związków zawodowych gór-
ników (Sho) oraz Zrzeszenie związków 
zawodowych w Czechach Coal group.  Idea 
utworzenia  oS PhgN narodziła się pod 
koniec II wojny światowej, a zrealizowana 

została w maju 1945 roku. Druga ważna 
organizacja, Tu (Těžební unie), jest dużo 
młodszym związkiem zawodowym, istnieje 
od 1990 roku. Jest ona członkiem europej-
skiego Stowarzyszenia Przemysłu Wydo-
bywczego, rud metali i kopalin użytecz-
nych euromINeS.

Dwa lata temu górnicze związki zawo-
dowe z Czech interweniowały u swojego mi-
nistra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie 
planów przedłużenia wieku emerytalnego 
do 65 lat. Plany te jednak zarzucono i aktu-
alnym progiem przejścia na emeryturę jest, 
w przypadku mężczyzn, wiek 62 lata. roczna 
produkcja węgla czeskich kopalń to około 
11 milionów ton, a zatrudnienie około – 16 
tysięcy osób (w tym około 4 tysiące oby-
wateli naszego kraju). Przed prywatyzacją 
w kopalniach pracowało 110 tys. górników.

Związki zawodowe w Europie

Czeski związek
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Waldemar lem-
boWicz, SiP WeSo-
ła: Każda inicjatywa, 
dzięki której można 
uratować ludzkie życie 
i zdrowie, jest cenna. 
Kampania „5 minut dla 
bezpieczeństwa” ma tę 
zaletę, że rozmawiamy z pracownikami 
ludzkim językiem. Nie ma miejsca na na-
puszone formułki, niemal naukowe zwroty 
i regulaminowe recytowanie. Nie ma kar. 
To chyba trochę dziwi. Nikt nie uważa, że 
ta kampania ma zastąpić klasyczne szkole-
nia. Ona ma je uzupełnić. Górnicy jeszcze 
teraz czasem są zdziwieni, że rozmawiamy 
o bhp, jakby to była zwykła pogawędka. 

Z moich obserwacji wynika, że po dość 
krótkim czasie stosowania nowej metody 
jest bezpieczniej. Oczywiście, nie jest to 
stan, o jaki nam chodzi, ale to przecież 
całkiem nowe podejście do problemów 
bezpieczeństwa. Myślę, że górnicy wciąż 
zastanawiają się, czy w tej kampanii nie 
ma jakiegoś podstępu.

 Pamiętam wprowadzanie różnych no-
winek z dziedziny bhp i często górnicy re-
agowali wrogo na wszystko, co nowe. Teraz 
nie ma wrogości. To dobry znak. Jest zrozu-
mienie. To także dobry znak. Moim zdaniem 
trzeba dalej kombinować, co zrobić, aby 
było jeszcze bezpieczniej. Przydałoby się 
lepiej nagłośnić to przedsięwzięcie. Warto 
to zrobić.

zbignieW Ha-
rabaSz, PrzodoWy 
W ścianie 559: Rozmo-
wy o bezpieczeństwie 
pracy zawsze mają 
sens. Rozmawiamy 
o zasadach bezpiecznej 
pracy w czasie podziału 
i w czasie pracy. Szczególną uwagę zwra-
cam swoim kolegom na to, aby pamiętali, że 
nie wolno wchodzić pod niezabezpieczone 
i otwarte przestrzenie w ścianie. Zastana-
wiam się często, co powoduje, że górnicy 
zapominają o zasadach bhp. Myślę, że dużą 
rolę odgrywają złe przyzwyczajenia. Jednak 
systematyczne dopytywanie o zasady wy-
konywania pracy zgodnie z instrukcjami 
powoduje, że nawet ci, którzy denerwują 
się takimi „egzaminami”, po jakimś cza-
sie nabierają dobrych nawyków. Nawet 
jak się pozłoszczą, to później przemyślą 
sprawę i doceniają rady doświadczonych 
kolegów. 

Myślę, że w metodzie „5 minut dla 
bezpieczeństwa” najważniejsze jest to, że 
chodzi o rozmowę o bezpieczeństwie, a nie 
o jakieś ściganie. Komuś spoza górnictwa 
może się wydawać, że ciągłe gadanie o tym, 
jak bezpiecznie wykonywać czynności, które 
czasem wykonuje się przez lata, to jakieś 
wieczne siedzenie w przedszkolu. To nie 

jest przedszkole. W trudnych warunkach 
łatwo o pomyłkę.   

grzegorz Jaromin, PracoWnik od-
StaWy głóWneJ: Bardzo często wyjaśniam 
osobom odpowiedzial-
nym za bhp, jak będę 
zachowywał się w sy-
tuacjach awaryjnych, 
czy sprawdziłem stan 
techniczny urządzenia 
i czy działają blokady. 
Zdaję sobie sprawę, że 
największe zagrożenie 
na tym stanowisku pracy powstaje wtedy, 
gdy słabnie uwaga albo chce się cos zrobić 
na skróty. 

Poza tym, że od jakiegoś czasu trwa ak-
cja „5 minut dla bezpieczeństwa”, mieliśmy 
także spotkanie na temat poprawy bezpie-
czeństwa pracy przy obsłudze przenośników. 
Dużym plusem „5 minut dla bezpieczeń-
stwa” jest to, że rozmowa nie przypomina 
sprawdzianu ani klasówki. 

Dla mnie dodatkowym bodźcem do 
przestrzegania zasad bhp jest dziewczyna. 
Kiedy wychodzę z łaźni, włączam telefon 
komórkowy i wiem, że jak ona odbierze 
sygnał, że jestem już dostępny, jest spokoj-
niejsza. Nasi bliscy naprawdę chcą mieć 
nas zdrowych. 

łukaSz niePSuJ, kombaJniSta: Je-
stem górnikiem w piątym pokoleniu i wcale 
nie wstydzę się, kiedy muszę opowiedzieć 
o tym, jak będę na przykład reagował na 
sytuacje awaryjne. Dla mnie „5 minut dla 
bezpieczeństwa” jest 
jednym z elementów, 
który składa się na 
pracę. To nie jest teoria. 
To praktyka. Dla niko-
go w branży górniczej 
nie jest tajemnicą, że 
ci, którzy mają większy 
ciąg na węgiel, są bar-
dziej narażeni na wypadki. Myślę, że im ta 
akcja bardzo pomoże, bo w ferworze pracy 
łatwiej zapomnieć się. Jednak proszę pamię-
tać, że pod ziemią nie pracują jacyś despera-
ci, którym niemiłe jest życie. Nikt nie chce 
oddawać zdrowia i życia za węgiel. Myślę, 
że ostrożność przychodzi także z wiekiem. 
Najostrożniejsi są górnicy, którzy zbliżają 
się do wieku emerytalnego. 

leSzek zimkieWicz, elektryk: Elek-
trycy są narażeni na podobne zagrożenia 
naturalne jak górnicy. Jednak do typowych 
zagrożeń górniczych dochodzi jeszcze prąd 
elektryczny. Pracujemy przy urządzeniach, 
w których napięcie sięga 110 kV. Tu nie ma 
miejsca na pomyłkę, bo w zasadzie każde 

złamanie reguł może skończyć się śmier-
cią. Oczywiście, osoby 
z uprawnieniami do 
pracy przy tak wy-
sokich napięciach są 
wyjątkowej klasy spe-
cjalistami. Najlepszym 
dowodem na to, że 
mimo pracy w wyjątko-
wym zagrożeniu można 
się ustrzec wypadku, jest fakt, iż w mojej 
27-letniej karierze w kopalni Wesoła jesz-
cze nie było wypadku w czasie pracy przy 
urządzeniach zasilanych prądem pod napię-
ciem 110 kV. Myślę, że odpowiedni sposób 
selekcji i świadomość, że każda pomyłka 
czy złamanie zasad bhp oznacza śmierć, 
wymusza bezpieczną pracę. Elektrycy mu-
sieli wypracować metody, dzięki którym 
mogą bezpiecznie pracować pod ziemią. My 
chyba od dziesięcioleci robimy sobie takie „5 
minut dla bezpieczeństwa”. Wyłączanie za-
silania, zabezpieczanie miejsca pracy, ciągłe 
sprawdzanie, czy nie popełniliśmy jakiegoś 
błędu – to dla nas norma. Dlatego uważam, 
że akcja „5 minut dla bezpieczeństwa” ma 
głęboki sens.  O zasadach bezpiecznej pracy 
trzeba mówić jak najczęściej. Ważne, żeby 
nie wyjść z wprawy w stosowaniu instrukcji 
gwarantujących bezpieczeństwo. Trzeba je 
ciągle ćwiczyć.

pracownika można zagadać na śmierć, na-
pełnić mu głowę formułkami, kazać zapa-
miętać instrukcje z dokładnością co do prze-
cinka. Tylko po co, jeżeli pracownik będzie 
traktował wszystkie formułki jak wierszyk, 
który trzeba wyklepać?

– Dla mnie akcja „5 minut dla bezpie-
czeństwa” to przede wszystkim swobodna 
rozmowa z kierownikiem. To dobry sposób 
poruszania tematów związanych z bhp, bo 
w czasie swobodnej rozmowy nie ma stre-
su – mówi Mirosława Oleksów, pracowni-
ca przeróbki  w KWK Mysłowice-Wesoła, 
ruch Wesoła. – Pracuję w górnictwie przy 
przenośnikach taśmowych 30 lat. Nie mia-
łam wypadku, bo zawsze starałam się być 
uważna. Jednak wcale nie twierdzę, że nic 
mi nie grozi. Dobrze czasem znaleźć nawet 
5 minut, żeby przypomnieć sobie o tym, że 
chwila nieuwagi może kosztować zdrowie 

albo nawet życie – dodaje Mirosława Olek-
sów. W ciągu 30 lat warunki pracy znacznie 
się zmieniły. Na przeróbce już nie wybiera 
się kamienia, taśmociągi mają nowoczesne 
sterowanie, jednak zagrożenia w zasadzie 
nie zmieniają się. Wszędzie jest mokro, dla-
tego trzeba uważać, aby nie poślizgnąć się. 
Maszyna jest w ciągłym ruchu. To wielkie 
niebezpieczeństwo. Trzeba pamiętać, że 
zanim zacznie się usuwać najdrobniejszą 
awarię, urządzenie musi być wyłączone 
i zabezpieczone.  Nie wolno niczego robić 
na skróty. 

Piotr Rak, kierownik w oddziale prze-
róbki, uważa, że pomysł z niesztampowym 
sposobem przekazywania wiedzy o bhp ma 
podstawową zaletę – zmusza pracownika do 
aktywności. – Myślę, że ideę „5 minut dla 
bezpieczeństwa” można streścić krótkim ha-
słem: „Nie mówmy, ale słuchajmy”. To może 
dać dobre efekty – twierdzi kierownik.

a k t u a l n o ś c i

Pracuję w górnictwie przy przenośnikach taśmowych 30 lat. Nie miałam wypadku, 
bo zawsze starałam się być uważna – mówi miroSłaWa olekSóW.

Zamiast mówić, posłuchajmy

Mirosława Oleksów: Dobrze czasem znaleźć nawet 5 minut, żeby przypomnieć sobie o tym, że chwila 
nieuwagi może kosztować zdrowie albo nawet życie
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Damian Zuber jest informatykiem, absol-
wentem informatyki w liceum profilowa-
nym. Ma za sobą dwa semestry studiów 
informatycznych. pracuje w kopalni Wu-
jek-Śląsk w ruchu Śląsk przy przenośniku 
taśmowym. 

– Praca przy przenośniku jest pierw-
szym samodzielnym stanowiskiem pracy 
w hierarchii górniczej. Zgodnie z przepisami 
uprawnienia do tej pracy można zdobyć naj-
szybciej. Nie jest to stanowisko wymagające 
jakiejś wyjątkowej wiedzy, ale bardzo łatwo 
o wypadek, jeżeli nie przestrzega się zasad 
bezpiecznej pracy – mówi Damian Zuber. 

Akcja „5 minut dla bezpieczeństwa” 
skłania do przypomnienia sobie praktycz-
nych umiejętności, które pozwolą uniknąć 
wypadku. – To dobra inicjatywa. Przypomi-
nania nigdy dość. Tym bardziej, że nie jest 
to zwykłe odpytywanie, ale rozwiązywanie 
konkretnych problemów. Kiedy rozmawiam 
o bezpieczeństwie z przełożonym, często 
jest poruszany temat porządku w bezpo-
średnim sąsiedztwie przenośnika. Bałagan 
także może być przyczyną wypadku – mówi 
Damian Zuber.

Kiedyś sterowanie przenośnikiem ogra-
niczało się do naciskania dwóch guzików. 
Jeden włączał urządzenie, drugi je wyłączał. 
Teraz górnik obsługuje panel sterowniczy. 
Postęp techniczny nie zniwelował trady-
cyjnych zagrożeń. Damian Zuber wylicza 
podstawowe czynności, o których należy 
zawsze pamiętać i których wykonanie za-
pewnia bezpieczną pracę. Przed rozpoczę-
ciem pracy trzeba sprawdzić stan techniczny 
przenośnika. Nie wolno go czyścić, gdy trwa 
transport urobku albo taśma jest w ruchu. 
Łatwo o błąd, gdy zadziała czujnik blokujący 
prace urządzenia po tym, jak dojdzie do 
spiętrzenia urobku. Takie spiętrzenie można 
rozładować tylko wtedy, gdy urządzenie jest 

wyłączone i zabezpieczone. W przeciwnym 
przypadku taśmociąg ruszy, gdy tylko zosta-
nie usunięty nadmiar urobku. Należy dbać 
o to, aby były sprawne wszystkie blokady 
i zabezpieczenia. Jeżeli trzeba coś zrobić 
przy przenośniku, należy go wyłączyć, za-
bezpieczyć, zablokować i przy wyłączniku 

powiesić tabliczkę z informacją, że nie wol-
no włączać zasilania. To pozwoli uniknąć 
przypadkowego włączenia urządzenia przez 
innego pracownika. Kilka miesięcy temu 
właśnie brak takiej tabliczki przyczynił się 
do wypadku śmiertelnego w jednej z kopalń 
KHW.

– W naszej kopalni od jakiegoś czasu 
funkcjonuje oddział taśmowy. To grupa 
pracowników, którzy obsługują główną 
odstawę. Myślę, że jest to dobry pomysł, 
bo ogranicza się w ten sposób pewną przy-
padkowość w obsadzie tych stanowisk pracy 
– mówi Damian Zuber.

Kiedyś sterowanie przenośnikiem ograniczało się do naciskania dwóch guzików. 
Teraz górnik obsługuje panel sterowniczy. 

przypominania nigdy dość

Damian Zuber: bardzo łatwo o wypadek, jeżeli nie przestrzega się zasad bezpiecznej pracy

Waldemar Gro-
chut, SIP ruch ŚląSk: 
Coś pożytecznego z tej 
kampanii na pewno 
będzie. Czasem spo-
tykam górników, któ-
rzy pracują bez ubrań 
ochronnych, bo twier-
dzą, że im gorąco. Recydywistom pokazuję 
zdjęcia poparzonych górników z ostatniej 
katastrofy na Śląsku. Tłumaczę, że odpo-
wiednia odzież może w razie katastrofy 
ochronić ciało. Nie chodzi mi o straszenie. 
Chcę pokazać, jak bardzo ryzykują górnicy 
pracujący w tak zwanym negliżu. Czasem 
któryś z młodych powie mi: „Ja już trzy 
lata robię i wiem, na co mogę sobie pozwo-
lić”. Wtedy tłumaczę, że mam za sobą 28 
lat pracy, z czego 20 lat w ścianie. Na tym 
kończy się licytacja. Z moich obserwacji 
wynika, że górnicy popełniają błędy, bo 

mają zbyt małe doświadczenie albo zbyt 
duże. Kampania „5 minut dla bezpieczeń-
stwa” jest tak pomyślana, że można dotrzeć 
do jednych i do drugich. Przy okazji można 
sprawdzić stan maszyn i urządzeń, zwrócić 
pracownikom uwagę, że trzeba dbać o stan 
techniczny sprzętu, który wykorzystuje się 
do pracy. Jak słyszę tłumaczenie, że coś 
nie gra dlatego, bo nie ma czasu, to tłu-
maczę: Nie daj się zdziczyć. Tłumaczenie, 
że nie ma czasu na bezpieczną pracę, bo 
ktoś pogania, jest pierwszym krokiem do 
stworzenia zagrożenia. 

WIeSłaW kaźnIca, oddzIałoWy SIP 
ruch ŚląSk, zWIązek zaWodoWy Gór-
nIkóW W PolSce: Ktoś wymyślił pożytecz-
ną akcję. Uważam, że przy okazji rozmów 
o bezpieczeństwie należy zwrócić uwagę na 
stan techniczny maszyn i urządzeń. Jeżeli 
coś jest niezgodne z przepisami, należałoby 

kazać to natychmiast 
naprawić. Chyba za 
bardzo przyzwycza-
iliśmy się do tego, że 
jak stało się coś drob-
nego, to maszyna i tak 
pracuje i w zasadzie 
wszystko gra. Otóż nie 
gra. Przyczyną wielu wypadków są właśnie 
drobnostki, które po czasie stają się po-
ważnymi awariami. Poza tym co to znaczy 
drobne uszkodzenie? Albo coś jest sprawne, 
albo jest niesprawne. Pod ziemią nie ma 
drobnostek.

euGenIuSz małobęckI, dyrektor 
zeSPołu bhP I Szkoleń khW Sa: – 
W tej kampanii nie chodzi o instrukcje, 
które górnicy w większości znają niemal 
na pamięć. Chodzi o to, aby razem z górni-
kiem wykonać czynności, na przykład, przy 

przenośniku, które wy-
konuje się w przypadku 
awarii.

Chcę zwalczyć mit, 
że nieprzestrzeganie za-
sad bhp opłaca się. To 
nikomu się nie opłaca. 
Mnie na przykład zasta-
nawia, że górnicy stawiają bezpieczeństwo 
na piątym, albo szóstym miejscu w hierarchii 
wartości. 

Czy to znaczy, że zdrowie i życie jest 
mniej warte niż szczęście rodzinne, albo 
bezpieczeństwo ekonomiczne? Nie. Przecież 
od tego czy górnik wyjedzie żywy i zdro-
wy, zależy szczęście jego rodziny, dobrobyt 
jego rodziny i dobrobyt zakładu, w którym 
pracuje. 

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

A
RC

H
iW

U
M

 

Na bezpieczną pracę zawsze musi być czas

Czy zdrowie jest mniej ważne niż szczęście?
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Baliama to zespół muzyczny grający cięż-
ką odmianę rocka, który dał się już poznać 
fanom muzyki alternatywnej za sprawą po-
rywających koncertów i znakomitego kon-
taktu z publicznością. niewielu jednak wie, 
że niezwykłość tej grupy polega również 
na tym, iż dwóch jej członków – wokalista 
Marcin radko oraz perkusista adam Mura – 
to górnicy, a pozostali muzycy – gitarzysta 
Marcin Świtoń i basista Zbyszek Bizoń – po-
chodzą z rodzin o górniczych tradycjach. 

Początki Baliamy sięgają 2007 roku. To 
wtedy gitarzysta Leszek Furgoł wymyślił 
nazwę zespołu i rozpoczął prace nad ma-
teriałem, z którego wyewoluował z czasem 
repertuar grupy. W zamierzeniu Baliama 
miała być projektem solowym. Kształtująca 
się powoli muzyka okazała się jednak na 
tyle złożona, że opracowanie jej przez jedną 
osobę wydawało się niemożliwe. – Leszek 
poszukiwał muzyków i tak trafił na mnie 
– mówi Marcin Świtoń, który jako pierw-
szy dołączył do zespołu. – Zaczęliśmy więc 
sobie pogrywać na dwie gitary. Po jakichś 
dwóch tygodniach spotkaliśmy górników 
i rozpoczęliśmy wspólne próby, a później, 
po odejściu poprzedniego basisty, skład za-
silił Zbyszek – dodaje. – Kiedy pierwszy raz 
usłyszałem stworzony przez Leszka materiał, 
byłem naprawdę zachwycony, można nawet 
powiedzieć, że się w tej muzyce zakochałem. 
Pewnie dlatego z taką łatwością przyszło 
mi pisanie tekstów do tych kompozycji – 
wspomina Marcin Radko. 

Muzyczne drogi

Marcin Radko i Adam Mura znają się 
od lat. Razem pracują w KWK Jankowice 
jako elektromonterzy na nocnej zmianie 
konserwacyjnej. Adam jest bardzo doświad-
czonym pracownikiem – za kilka lat idzie 
na emeryturę. Jak mówi, pracując w kopalni, 
podtrzymuje rodzinną tradycję – górnikiem 
był już jego dziadek. Podobnie było w ro-
dzinie gitarzysty zespołu Marcina Świtonia, 
którego ojciec pracował pod ziemią.

Skąd jednak u ludzi z typowych rodzin 
górniczych zainteresowanie ekstremalnym 
rockiem? – Muzyczne korzenie i inspiracje 
są w przypadku każdego z nas nieco inne 
– zaznacza Marcin Radko. Można jednak 
powiedzieć, że muzyka Baliamy jest tym 
punktem, w którym się one krzyżują – każdy 
z członków zespołu odnajduje w niej bo-
wiem coś swojego. – Moja przygoda z mu-
zyką zaczęła się klasycznie od śpiewania na 
ogniskach przy akompaniamencie gitary 

– mówi wokalista. – Później były wypady na 
przysięgi wojskowe kolegów. Zabieraliśmy 
się wspólnie z jednym kumplem, graliśmy 
na dwie gitary i śpiewaliśmy na dwa wo-
kale. Potem braliśmy już „pudło” na każdą 
imprezę, która się tu, w Boguszowicach, od-
bywała. Ale wtedy jeszcze oczywiście nie 
myślałem o tym, żeby zająć się muzyką na 
poważnie – dodaje. – Ja poznałem rocka 
dzięki starszemu bratu, który słuchał ta-
kich kapel jak Pink Floyd, Genesis czy Led 
Zeppelin – wyznaje natomiast Adam Mura, 
perkusista Baliamy. – Siłą rzeczy i ja stałem 
się więc odbiorcą takiej muzyki. Pamiętam 
jednak, że w zasadzie od początku najbar-
dziej podobało mi się brzmienie bębnów, te 
wszystkie przejścia etc. Doszło do tego, że 
już w szkole podstawowej założyłem z ko-
legą swój pierwszy zespół. 

Podobnie jak różne są inspiracje człon-
ków Baliamy, tak i odmienne były ich mu-
zyczny drogi. Adam, który jest najbardziej 
doświadczonym muzykiem w zespole, ma 
na swoim koncie występy w wielu grupach 
(m.in. Syndykat, OK czy Badinage). Ostat-
nio, razem z Marcinem Radko, grał w ryb-
nickiej kapeli Zagrożony Gatunek. – Było 
fajnie, ale fascynowały nas nieco cięższe 
brzmienia – mówi Marcin. – Szukaliśmy 
innego zespołu, takiego, w którym mogli-
byśmy w pełni realizować swoje ambicje. 
A przecież o to właśnie chodzi, żeby grać, co 
się czuje – dopowiada Adam. – Podczas gdy 
chłopaki grali wcześniej nieco lżejsze rzeczy, 
ja zanim trafiłem do Baliamy, współtworzy-
łem grindcore’owy projekt z Raciborza – Ni-
hilizm. To było już naprawdę ekstremalne 
granie – wspomina Marcin Świtoń. 

„czarne słońca”
Pod koniec listopada 2009 roku zespół 

zamknął się w sali prób, aby dopracować 
materiał, który zarejestrowany został kilka 
miesięcy później w rybnickim studiu nagra-
niowym NO FEAR. Pięć kompozycji złożyło 
się na płytę demo – „Czarne słońca”. – Studio 
wynajęliśmy za własne fundusze – mówi 
Adam Mura. – Materiał ma w dużej mierze 
charakter promocyjny. Chodziło o to, żeby 
mieć co porozsyłać po wytwórniach, roz-
głośniach i przeglądach młodych zespołów 
– dodaje Marcin Radko. 

Autorem muzyki, która znalazła się na 
„Czarnych słońcach”, jest Leszek Furgoł. 
Teksty – ciekawe pod względem literac-
kim – napisał Marcin Radko. Pytam, co go 
inspiruje, kiedy siada do pisania: – Przede 
wszystkim staram się wczuć w muzykę i jej 

klimat – odpowiada. – Zazwyczaj to u nas tak 
wygląda, że najpierw jest muzyka, a potem 
powstają teksty. A co mnie inspiruje? Życie. 
Piszę o tym, co przeżyłem, co mnie dener-
wuje i drażni, próbując to nazwać po imieniu, 
ale nie zupełnie wprost – chcę pozostawić 
słuchaczowi pole do interpretacji i refleksji. 

Przyszłość

Baliama, choć jest stosunkowo młodą 
kapelą, ma już na swoim koncie pierwsze 
poważne osiągnięcia. Jednym z nich jest 
bez wątpienia ubiegłoroczne zwycięstwo 
w przeglądzie młodych zespołów zorgani-
zowanym w ramach Rock Reggae Festival 
w Brzeszczach. Nie będzie chyba jednak 
przesadą, jeśli się powie, że za sukces należy 
uznać każdy udany koncert, a takich jest 
zdecydowana większość – muzycy, o czym 
sam miałem się okazję przekonać, czują się 
na scenie znakomicie i doskonale się rozu-
mieją. – Z koncertami, jak ze wszystkim, 
bywa oczywiście różnie – mówi Marcin 
Radko. – Czasem, niestety, nie dopisuje 
nagłośnienie. Poza tym nie zawsze ma się 
dobry dzień – bywa przecież tak, że wycho-
dzę na scenę i po dwóch, trzech numerach 
mam dość. Ale zdarzają się również takie 
występy, że nagle człowiek doznaje czegoś 
w rodzaju olśnienia i wokalem może niemal 
góry przenosić. Mam w pamięci takie kon-
certy – dodaje. Pytam jeszcze, czy myśleli 
o tym, by poświęcić się wyłącznie muzyce? 
– Powiedzmy sobie szczerze – chyba każdy, 
kto zajmuje się muzyką, by tak chciał. Jest to 
jednak w polskich realiach raczej trudne do 

zrealizowania, tym bardziej że komercyjne 
radiostacje grają rzeczy lekkie i nieskompli-
kowane – stwierdza Marcin Switoń. 

Najbliższe plany muzyków obejmują 
przede wszystkim koncerty i przeglądy mło-
dych kapel. – Porozsyłaliśmy nasze demo 
w różne miejsca, zobaczymy, co z tego będzie 
– mówi wokalista Baliamy. Nie jest jednak 
wykluczone, że za jakiś czas światło dzienne 
ujrzy długogrająca płyta zespołu: – Plan 
był taki, żeby wejść do studia na przełomie 
jesieni i zimy tego roku. Trochę się jednak 
wszystko skomplikowało. Po pierwsze, jeste-
śmy obecnie na etapie zmian personalnych 
– grupę opuścił jej założyciel Leszek Furgoł. 
Ale zaczynamy już powoli próby z nowym 
gitarzystą. Największą barierę stanowią, 
rzecz jasna, finanse. Krótko mówiąc, nie dys-
ponujemy obecnie środkami, żeby wszystko 
opłacić z własnej kieszeni – tłumaczy Mar-
cin Radko. – Gdyby znalazł się jakiś sponsor, 
byłoby nam oczywiście o wiele łatwiej. Ale 
jeśli zagramy w najbliższym czasie kilka kon-
certów za nieco większe pieniądze, to może 
coś z tego w końcu wyjdzie – dodaje. 

Pozostaje zatem cierpliwie czekać i trzy-
mać kciuki za zespół, o którym można bez 
przesady powiedzieć, że jest nadzieją ślą-
skiego rocka. Ci, którzy mają wątpliwości 
co do zasadności tej tezy, oraz wszyscy 
wielbiciele cięższych brzmień powinni, by 
się o tym przekonać, odwiedzić stronę in-
ternetową Baliamy (www.baliama.strefa.pl), 
gdzie można posłuchać materiału z płyty 
„Czarne słońca”. Naprawdę warto.

Maciej Rzepecki

a k t u a l n o ś c i8
Zespół muzyczny Baliama

podziemny rock and roll

Muzycy znakomicie się rozumieją na scenie. Od lewej: Zbyszek Bizoń (bas), Marcin Świtoń (gitara), 
Adam Mura (perkusja), Marcin Radko (wokal) 

Baliama w trakcie koncertu
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a k t u a l n o ś ć i

po raz kolejny odwiedził polskę znany geo-
log ze stanów Zjednoczonych dr Jan Krasoń. 
przypomnijmy – jest on inicjatorem po-
szukiwań gazu łupkowego w naszym kraju 
oraz doradcą wielu rządów w europie i na 
świecie. W czasie swego pobytu w polsce 
zgodził się na krótką rozmowę, którą roz-
począł od podziękowania za zamieszczone 
na łamach nowego Górnika publikacje do-
tyczące jego prac.

Skąd Się bierze 
gaz ziemny?  

Kwestia ta nie była jak dotąd jedno-
znacznie wyjaśniona. Wystarczyła wiedza, 
że gaz znajduje się w tzw. pułapkach, czyli 
w szczelnych strukturach wapiennych skał 
mezozoicznych liczących od 250 do 65 mi-
lionów lat. Skały mezozoiczne mają kształt 
odwróconej miednicy – są to tak zwane zło-
ża klasyczne, z których eksploatowano gaz 
oraz ropę naftową. Już od dawna uczeni zaj-
mowali się jednak wykształcaniem się i wy-
stępowaniem łupkowych struktur paleozo-
icznych, które powstały w przedziale od 540 
do 250 milionów lat temu. Wiadomo było, że 

łupki to zawierające obumarłe szczątki ów-
czesnej fauny i flory sprasowane osady mu-
liste i ilaste. W trakcie precyzyjnych badań 
napotykano w nich resztki gazu ziemnego 
i cząstki ropy naftowej, nie wiązano tego 
jednak z ich powstawaniem. Bliższe ana-
lizy wykazały wszelako, że wszędzie gdzie 
występują klasyczne złoża gazu ziemnego, 
tam poniżej na znacznych powierzchniach 
znajdują się łupki paleozoiczne. Zachodziło 
jednak podejrzenie, że są one pierwotnym 
źródłem eksploatowanych obecnie na całym 
świecie złóż gazu ziemnego, który powstał 
z rozkładu materii organicznej, będącej jed-
nym ze składników tej skały (jej uwęglenie 
nastąpiło po długim czasie). Powstały w ten 
sposób gaz ziemny uchodził w czasie mi-
lionów lat z łupkowego podłoża ku górze. 
Napotykając natomiast przeszkody w po-
staci wspomnianych pułapek, gromadził 
się w młodszych utworach, tworząc tam 
klasyczne złoża. Są to zatem w jakiejś mierze 
złoża wtórne – pierwotnymi, lecz zwykle 
rozproszonymi złożami tego gazu i ropy 
naftowej są czarne łupki bitumiczne. Po-
nieważ skały łupkowe występują na dużych 
przestrzeniach, okazało się, że zasoby gazu 

ziemnego i ropy naftowej mogą zwiększyć 
się na naszym globie wielokrotnie.

Technika ujęcia 
gazu łupkowego

Technika ta dostosowana jest do wystę-
pujących w przyrodzie zjawisk związanych 
z łupkami bitumicznymi. Łupki te na ogół 
posiadają znaczne rozprzestrzenienie i sporą 
grubość (miąższość) w granicach ok. 1,5 km. 
Po ich powstaniu owe rozprzestrzenienia 
zostały łagodnie sfałdowane podczas ru-
chów górotwórczych skorupy ziemskiej i jak 
każda płaska struktura ulegały wielokrotnym 
poprzecznym pęknięciom w miejscach prze-
gięć. Głębokie spękania były dobrym kolek-
torem, a zarazem kanałem przepływu tego 
gazu. Dotychczasowe wiercenia za gazem 
ziemnym były dokonywane pionowo, gdyż 
wystarczyło jedynie nawiercić pułapkę, aby 
poddać go eksploatacji. W przypadku łup-
ków nie jest to jednak możliwe, gdyż gaz ten 
jest rozproszony. Pionowe otwory miałyby 
szansę nawiercić jedną bądź kilka szczelin 
przewodzących gaz w warstwie łupkowej, 
a to nie dawałoby gwarancji na uzyskanie 
opłacalnych zasobów. Ogromny postęp, jaki 
dokonał się w technice wiertniczej, pozwolił 
wszak zaradzić tym wszystkim niedogodno-
ściom. Co prawda, nadal wierci się otwór 
pionowy do stropowej części łupków, gdzie 
jest największa szansa na nagromadzenie się 
gazu. Łupki znajdują się jednak z reguły na 
głębokości ok. 3 km, co powoduje, że ciśnie-
nie górotworu zaciska wszystkie spękania, 
poprzez które możliwy jest przepływ tego 
gazu. Problem rozwiązano w sposób nastę-
pujący – z dna pionowego otworu wierci się 
obecnie poziome szczeliny wzdłuż strefy 
występowania łupków, które przechwytują 
po drodze całe systemy pionowych spękań. 
Otwory te są dostosowane do zalegania 
łupków i odpowiednio wznoszą się i opa-
dają zgodnie z ich konfiguracją zalegania. 
Z jednej pionowej szczeliny można wiercić 
promieniście kilka otworów poziomych, do 
których wtłacza się roztwór zwiększający 
ciężar cieczy, tak aby zatłaczany wraz z nim 
piasek nie osiadał w trakcie prowadzenia tej 

operacji. Następnie pod ciśnieniem wciska 
się ów piasek w szczeliny w ten sposób, że 
stają się one trwale otwarte i przepuszczają 
zawarty w całej skale gaz. Zasadniczo tech-
nika ta nie odbiega od dotychczas stosowa-
nych metod wiercenia otworów pionowych, 
różnica polega jedynie na tym, że zastoso-
wano ją do otworów poziomych.

zaSoby Szacunkowe

Szacunkowe zasoby gazu łupkowego są 
ogromne. Wystarczy wspomnieć, że jeden 
kilometr sześcienny ma objętość jednego 
miliarda metrów sześciennych. Polska strefa 
łupkowa liczy sobie w dużym przybliżeniu 
600 km długości, 100 km szerokości i 1,5 km 
grubości. Wszystko to daje razem pojemność 
w granicach 90 tys. km sześciennych, czyli bli-
sko 90 bilionów metrów sześciennych. Ocenia 
się, że nasza strefa łupkowa zawiera przecięt-
nie powyżej 5 procent gazu, co daje szacun-
kowe zasoby w liczbie ok. 5 bilionów metrów 
sześciennych. Taka ilość gazu wystarczyłaby 
nam na co najmniej trzysta najbliższych lat! Te 
szacunkowe obliczenia są jednak tylko dowo-
dem na to, z jaką skalą występowania gazu łup-
kowego mamy do czynienia. A przypomnijmy, 
że polska strefa skał łupkowych ciągnie się od 
Gór Świętokrzyskich w kierunku północno-
zachodnim aż pod dno Bałtyku, gdzie łupki 
ukazują się na powierzchni i z tego względu 
nie zawierają już gazu ziemnego, który uszedł 
z nich do atmosfery.

zagrożenia

Zagrożenia wynikające z wydobywania 
gazu łupkowego są iluzoryczne – wpływ, 
jaki mają na środowisko wiercenia za gazem 
łupkowym, jest bowiem taki sam jak wszyst-
kich innych wierceń pionowych. Przykła-
dem miasto Ford Worth, które znajduje się 
niedaleko Dallas w Teksasie. W jego rejonie 
dokonano ok. 2 tysięcy odwiertów za gazem 
łupkowym. Dzięki wydobywaniu łupków 
tysiące ludzi ma pracę, a gaz w USA jest 
blisko pięć razy tańszy niż w Polsce. Jest 
jednak duża szansa, że uda nam się powtó-
rzyć amerykański sukces.

AdAm mAksymowicz

Doktor jan kraSoń jest inicjatorem poszukiwań gazu łupkowego w Polsce

Źródło gazu łupkowego
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Wojciech Zborczyński

Wojciech Zborczyński (1901-1971). Uro-
dził się w Lipnicy Murowanej koło Bochni 
12 kwietnia 1901 r. Studiował na Wydziale 
Górniczym Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie, uzyskując w 1929 roku dy-
plom inżyniera górniczego. W tymże roku 
podjął pracę w kopalni Sobieski w Jaworz-
nie; w latach 1937-1939 na stanowisku jej 
kierownika.

Po wyzwoleniu Krakowa w 1945 r. – 
dokumentuje autor szkicu biograficzne-
go prof. Jerzy Jaros na łamach „Przeglądu 
Górniczego” (2/1987) – inżynier Wojciech 
Zborczyński, wychodząc naprzeciw powo-
jennemu zapotrzebowaniu kwalifikowa-
nych kadr przez odbudowujący się prze-
mysł, przy Akademii Górniczo-Hutniczej 
zorganizował Techniczną Szkołę Górni-
czo-Hutniczą. Następnie był inspektorem 

kopalń w Rudzkim Zjednoczeniu Przemy-
słu Węglowego. W lipcu 1946 roku ukaza-
ło się pierwsze po wojnie rozporządzenie 
Rady Ministrów o ustaleniu siedzib i wła-
ściwości terytorialnej wyższych urzędów 
górniczych. Uwzględniało ono nie tylko 
ówczesny podział administracyjny kraju. 
Równie ważnym czynnikiem były wnioski 
Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnic-
twie, powołanej przy Wyższym Urzędzie 
Górniczym w Katowicach. Przedmiotem jej 
zainteresowań była koordynacja działalności 
organów kierownictwa kopalń, instytucji 
państwowych i społecznych oraz organizacji 
robotniczych w celu sprawnego rozwiązy-
wania problemów ochrony życia i zdrowia 
pracowników zakładów górniczych. 

Zgodnie z rozporządzeniem ustalono 
nowy terytorialny zakres działania wyższych 

urzędów górniczych w Katowicach i Krako-
wie; a także 12 podległych im obwodowych 
urzędów górniczych.

Inżynier Wojciech Zborczyński podej-
muje w 1946 r. pracę w Wyższym Urzędzie 
Górniczym w Krakowie, któremu podlegają 
okręgowe urzędy górnicze w Częstocho-
wie, Krakowie i Krośnie. Nowe wyzwania 
sprawiają, że postanawia wzbogacić swoje 
doświadczenie zawodowe, w tym na kierow-
niczych i odpowiedzialnych stanowiskach, 
dalszymi studiami na Wydziale Górniczym 
AGH.

W 1951 r. uzyskuje stopień magistra 
nauk technicznych. W roku 1955 obejmuje 
stanowisko dyrektora Okręgowego Urzę-
du Górniczego w Krakowie, które piastu-
je do 1970 roku. Na krakowskiej uczelni 
prowadził również w latach 1947-1954 

wykłady z zakresu wstępnych wiadomości 
o górnictwie.

Jego zasługą jest także przyczynienie 
się do uznania wód leczniczych za kopalinę 
górniczą. W 1954 roku był współorganizato-
rem I Krajowego Zjazdu Balneologicznego 
w Krynicy.

Mgr inż. Wojciech Zborczyński aktyw-
nie uczestniczył w działalności Stowarzysze-
nia Inżynierów i Techników Górnictwa. Był 
wieloletnim prezesem Koła Zakładowego 
SITG przy OUG w Krakowie. Przechodząc 
w 1970 roku na emeryturę, został przewod-
niczącym Komisji Seniorów przy Zarządzie 
Krakowskiego Oddziału SITG.

W bieżącym roku minęło 40 lat od 
jego śmierci. Zmarł w Krakowie 1 maja 
1971 roku.

zB

Dr Jan Krasoń w trakcie badań w Stanie Utah. Krajobraz z odsłonięciami czarnych łupków, które na 
odpowiedniej głębokości są uważane za typowe dla gazu łupkowego.
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Choć nie mieliśmy w ostatnich dniach 
jakichś znaczących wydarzeń sportowych 
z udziałem Polaków, które mogły wzbudzić 
duże zainteresowanie i wywołać emocje, nie 
znaczy to, że nic się nie działo. Wieści, jakie 
docierają do nas ostatnio ze świata sportu, 
nie nastrajają jednak optymistycznie. 

Otóż nasz bokser Krzysztof „Diablo” 
Włodarczyk, mistrz świata w wadze junior 
ciężkiej federacji WBC, trafił do szpitala. 
W ostatnim czasie borykał się z problema-
mi rodzinnymi i wpadł w depresję. Wszystko 
to doprowadziło go do próby samobójczej 
– nasz pięściarz przedawkował leki anty-
depresyjne. Na szczęście szybko znalazł się 
w szpitalu i jego zdrowiu nic już nie zagraża. 
Obecnie przechodzi pod okiem lekarzy tera-
pię. Trudno jednak w tej chwili powiedzieć, 
kiedy podejmie intensywne treningi i kiedy 
ponownie stanie w ringu. Miejmy nadzieję, że 
upora się ze swoimi problemami. Pozostańmy 
na chwilę przy boksie, bo szykuje nam się nie 
lada pojedynek – ma w końcu dojść do walki 
pomiędzy Tomaszem Adamkiem a Witalijem 
Kliczką. Ten pojedynek z pewnością cieszyć 
się będzie ogromnym zainteresowaniem 
i ściągnie na stadion we Wrocławiu komplet 
kibiców, a przed telewizyjne ekrany wielo-
tysięczną rzeszę widzów. Do pojedynku ma 
dojść 10 września br. Będzie to bez wątpienia 
wielkie sportowe wydarzenie.

Nie wiedzie się naszym koszykarkom. 
Po kompromitacji w turnieju o mistrzostwo 
Europy naszą reprezentację objął nowy tre-
ner Aleš Pipan. Jego debiut nie był jednak 
udany – Polki przegrały w towarzyskim 
meczu z przeciętną Słowenią 54:69. Nie-
stety, trzeba przyznać, że pogłębia się kryzys 
w naszej żeńskiej koszykówce. Kluby nie 
mają pomysłu na pracę szkoleniową – sze-
fowie drużyn wolą bowiem ściągać zagra-
niczne zawodniczki, niż stawiać na rodzime 
koszykarki. Na domiar złego zawodniczki 
sprowadzone z zagranicy nie prezentują zbyt 
wysokich umiejętności, choć na poziom gry 
w naszej lidze to wystarcza. Aż się prosi 
o radykalną zmianę systemu szkolenia. Bo 
na dzień dzisiejszy trener reprezentacji nie 
ma zbytnio w czym wybierać.

Kłopoty ma także nowy trener repre-
zentacji siatkarskiej Alojzy Świderek. Polki 
przegrały dwukrotnie 1:3 w towarzyskim 
meczu z Japonią. Oczywiście – przegrywać 
można, w końcu to przecież tylko sport. 
Rzecz w tym, że nasze siatkarki pokazały 
naprawdę słabiutką grę, w której ujaw-
niła się słabość wszystkich kadrowiczek. 
Kiepskie zagrywki, niepewne odbiory, 
mało skuteczne ataki ze skrzydeł. Można 
powiedzieć, że cała drużyna była rozkoja-
rzona. Dało się także odczuć brak kilku za-
wodniczek, które nie załapały się do kadry 
prowadzonej przez poprzedniego trenera. 
A przecież już wkrótce rozpoczyna się ry-
walizacja w ramach Grand Prix. W tym 
składzie i z taką grą nasze zawodniczki 
mogą tylko pomarzyć o zwycięstwach 
w zbliżających się spotkaniach. Nie da się 
więc ukryć, że nastąpiło poważne załama-
nie w naszej żeńskiej reprezentacji i Aloj-
zego Świderka czeka z pewnością dużo 
pracy nad odbudową zespołu. Oby mu się 
to tylko udało – w perspektywie są prze-
cież eliminacje do turnieju olimpijskiego 
w Londynie w 2012 roku. A wszyscy by-
śmy chyba chcieli, aby w igrzyskach wzięła 
udział nasza żeńska reprezentacja.

Wszystkie te wydarzenia pozostają 
jednak trochę w cieniu futbolu. Drużyny 
naszej ekstraklasy ruszyły do boju już 29 

lipca. Wcześniej międzynarodową kon-
frontację zaliczyły Jagiellonia Białystok, 
Wisła Kraków, Śląsk Wrocław i Legia War-
szawa. Pierwsza z wymienionych drużyn 
szybko odpadła z pucharowych rozgrywek, 
nie sprostawszy kazachskiemu zespołowi 
Irtysz Pawłodar. Przykre to, ale prawdziwe. 
Efektem było zwolnienie trenera Michała 
Probierza, który wprowadził zespół na 
wyżyny naszej ekstraklasy, i zastąpienie 
go Czesławem Michniewiczem. Czy nowy 
szkoleniowiec wniesie coś świeżego do gry 
Jagiellonii? Nie sądzę.

Natomiast Wisła i Śląsk przeskoczyły 
pierwszą przeszkodę. Tak się złożyło, że 
oba zespoły trafiły na drużyny z Bułgarii. 
Ciekawe, że w Krakowie i we Wrocławiu 
panuje optymizm. Oczekuje się tylko zwy-
cięstwa. Trochę to wygląda na lekceważenie 
przeciwników. To prawda, Bułgaria nie jest 
światową potęgą piłkarską. Choć jednak 
reprezentacja tego kraju osiąga wyniki po-
dobne do naszych, to w rankingu światowym 
sklasyfikowana jest znacznie wyżej niż my. 
Podobnie ma się rzecz z bułgarską ligą, która 
jest w rankingu UEFA sklasyfikowana wyżej 
niż polska ekstraklasa. Moim zdaniem nie 
powinno się więc wpadać w hurraoptymizm. 
Oba zespoły są jednak do pokonania. 

Z kolei Legia trafiła na turecki Ga-
ziantepspor. Przeciwnik to ciekawy i wy-
magający, bo wzmocnieni zagranicznymi 
zawodnikami Turcy potrafią grać naprawdę 
skutecznie. Warszawska drużyna może mieć 
zatem trudności z awansem do następnej 
rundy. Oczy piłkarskich kibiców zwróco-
ne są już jednak na podwórko krajowe. We 
wszystkich klubach trwają ostre przygoto-
wania do nadchodzącego sezonu. Skończył 
się czas sparingów, teraz walka będzie się 
toczyć o cenne ligowe punkty. Większość 
klubów ma już skompletowany skład, 
gdzieniegdzie wciąż trwają jednak zabiegi 
o pozyskanie dodatkowych zawodników. 
Właściciel Polonii Warszawa chce ściągnąć 
z Francji Ireneusza Jelenia. 

Jakie są prognozy na nadchodzący se-
zon piłkarski? Szefowie kilku klubów mó-
wią bez ogródek, że interesuje ich tylko 
mistrzostwo Polski. Takie marzenia ma 
przede wszystkim właściciel Polonii War-
szawa. Przypomnijmy jednak, że także 
przed poprzednim sezonem obiecywał on 
dokładnie to samo, a jego drużyna pałętała 
się później gdzieś w drugiej połówce ligowej 
tabeli. Wielkie plany ma również warszaw-
ska Legia. Z kolei w Lechu Poznań nie jest 
jeszcze ustalona podstawowa jedenastka. 
Do tego towarzystwa należy zaliczyć Wisłę 
Kraków i Śląsk Wrocław. Wydaje się, że 
wymienione drużyny powinny nadawać ton 
rywalizacji w naszej ekstraklasie.

Ekstraklasa ruszyła. Stadiony zapełniły 
się pierwszymi kibicami. Od razu nasuwa 
się pytanie: Czy nasze stadiony będą teraz 
bezpieczniejsze niż w poprzednim sezonie? 
Głośne wydarzenia w Bydgoszczy podczas 
finałowego meczu o Puchar Polski pokazały, 
że organizatorzy meczów futbolowych nie 
potrafią zapewnić widzom bezpieczeństwa. 
Zatrzymano wielu sprawców bandyckich 
wydarzeń. Ustalono nawet pewne zasady 
postępowania w walce ze stadionowymi 
chuliganami. Ciekawe, czy wszystkie kluby 
będą przestrzegać tych ustaleń. Najwyższy 
już bowiem czas, aby rozprawić się z pseu-
dokibicami w sposób zdecydowany. Czas, 
aby mecze piłkarskie były kulturalnymi wi-
dowiskami, a nie okazją do rozrób.

Henryk Marzec

Łucja skończyła malować paznokcie krwistoczerwonym lakierem. Czekała teraz, aż 
całkowicie wyschną i jednocześnie przyglądała się pani Krysi, która kończyła właśnie 
sprzątanie jej domu. Dom wyglądał niczym wyjęty z katalogu – pełen był znakomicie do 
siebie pasujących mebli i drobiazgów; trudno się zresztą temu dziwić, w końcu całość 
została wybrana przez sztab stylistów. Wszystko było tu także idealnie poukładane, czyste 
i pachnące, można więc było odnieść wrażenie, że mieszka w nim idealna pani domu. Łucja 
nie miała w sobie jednak żadnej z jej cech.

Jako jedynaczka zamożnych rodziców przywykła do tego, że zawsze znajdzie się ktoś, 
kto z samej chęci przebywania w jej otoczeniu, czy to dla szkolnej popularności, czy dla 
pieniędzy i prezentów, z radością zajmie się jej obowiązkami. Właściwie było tak już od 
przedszkola, a potem ciągnęło się poprzez wszystkie lata szkolne i niekończące się stu-
dia. Łucja zupełnie nie mogła bowiem odkryć swojego powołania i wszędzie studiowała 
nie dłużej niż semestr – to próbowała aktorstwa, to prawa, przez chwilę myślała nawet 
o farmacji.

W czasie pewnych wakacji Łucja poznała Franka. Choć nie zrobiła na nim piorunują-
cego wrażenia, wydawał się nie zauważać, jak bardzo jest pretensjonalna i infantylna. Jego 
zaloty przyniosły mu wymarzony sukces i Łucja zgodziła się z nim spotykać. Gdy odkryła, 
że chudy, skromnie ubrany chłopak ma za sobą także dość zamożnych rodziców, po kilku 
latach zgodziła się wyjść za niego za mąż.

Od tego czasu Łucja obserwowała z niesmakiem, jak jej mąż spędza godziny w pracy, 
a po powrocie z niej przed komputerem i zamiast trwonić majątek rodziców, w pocie czoła 
próbuje go pomnażać. Franek chyba z czasem zorientował się, że żona nie będzie dla niego 
ani wsparciem w trudnych chwilach, ani partnerką do rozmów o muzyce czy literaturze, ani 
nawet sparingpartnerem w jakimkolwiek sporcie. Mimo to akceptował tę sytuację i nawet 
nie przyszło mu do głowy, żeby na nią narzekać.

W tym czasie jego żona zastanawiała się, co zrobić, aby mąż stał się na powrót jej 
prywatnym niewolnikiem i przestał poświęcać tak wiele czasu pracy i trwonieniu energii 
w jakikolwiek inny, zupełnie jej obcy sposób. Zastanawiała się dobrych kilka dni, aż wpadła 
na genialny pomysł romansu. W końcu nic nie podniosłoby temperatury uczuć męża tak 
bardzo jak to, że znów musiałby zacząć z kimś rywalizować o jej względy. Resztki przy-
zwoitości, które miała Łucja, nie pozwoliły jej jednak myśleć o prawdziwym romansie – 
pozostawało jej więc go odegrać.

Zachwyciwszy się swoim genialnym planem, rozpoczęła jego realizację od najprzy-
jemniejszej części – zakupów. Kupiła kilka kompletów zmysłowej bielizny, kusą sukienkę, 
nowe pantofelki. Poszła także do salonu z telefonami komórkowymi, żeby dowiedzieć się, 
jak zrealizować dalszą część swojego zamysłu.

Tego samego wieczora Franek zobaczył żonę w zupełnie nowych ciuchach, pełnym 
makijażu, z nową biżuterią. Minęli się w drzwiach, gdy ona właśnie wychodziła. Z począt-
ku nie zwracał uwagi na zabiegi żony. Zaczął jednak nabierać pewnych podejrzeń, gdy 
pewnego ranka Łucja wstała wcześniej niż on i tłumacząc, że idzie do siłowni, ubrała nową 
koronkową bieliznę. Wtedy też przypomniał sobie o dzwoniącym kilkakrotnie wieczorem 
telefonie i pisanych przez żonę w hurtowej ilości SMS-ach. Choć nigdy wcześniej tego nie 
zrobił, włączył prywatny komputer żony. Nie musiał długo szukać, by znaleźć mejle od jej 
„kochanka”.

Franek pojawił się w pracy lekko zasmucony. Czuł się rozdarty i zdradzony. Nawet nie 
za bardzo wiedział, czy chce i czy powinien komukolwiek opowiadać o swoim odkryciu. Na 
pewno nie chciał zwierzać się kuplom, którzy podejrzewali taki obrót wydarzeń. Zmartwie-
nia nie udało mu się jednak ukryć przed swoją biurową znajomą, sekretarką i asystentką 
Jagodą. Jagoda była całkowicie niepozorna, skromna, zahukana. Choć pracowała ciężej niż 
inni, nie czuła się pokrzywdzona dość niską pensją i nigdy się nie skarżyła. Franek mocno 
odetchnął, wyrzucając jej przy kawie wszystko to, co działo się w jego życiu przez kilka 
ostatnich dni.

Po powrocie do domu mężczyzna stał się jednak uczestnikiem dalszej części farsy, 
jaką przygotowała dla niego żona. Sytuacja ciągnęła się chyba przez kilka tygodni. Mimo 
to Łucji nie zraził fakt, że jej plan nie przyniósł oczekiwanych korzyści i mąż nie stał się 
takim samym adoratorem, jakim był kiedyś. Nie zdawała sobie jednak sprawy, że zamiast 
wzbudzać w nim na nowo zazdrość i miłość, powoduje, że z każdym dniem coraz bardziej 
go traci. Doszło do tego, że Franek zaczął wracać z pracy coraz później, a zostawione na 
widoku otwarte prezenty od rzekomego kochanka, które Łucja podkładała, czy otwarte 
liściki dołączone do kwiatów pozostawały niemal niezauważone przez jej męża. Najwięk-
sze rozczarowanie przeżyła jednak wtedy, gdy mąż nie wrócił z pracy o normalnej porze, 
a dopiero w nocy i to w dodatku nietrzeźwy. 

Rozjuszona do granic możliwości planowała urządzić mu z samego rana awanturę, 
jakiej jeszcze nie widział. Jakież było jednak jej zdziwienie, gdy Franek mimo kaca wstał 
wcześniej niż ona i zaczął wkładać swoje rzeczy do walizki. Próbowała nawet wszcząć 
kłótnię, jednak mąż ucinał wszystko w pół zdania. Gdy spakował już sporą część swojej 
garderoby, usiadł na krześle i powiedział, że od tygodni wie o jej romansie i bardzo jej za 
niego dziękuje. Gdyby nie te tygodnie, prawdopodobnie do końca życia byłby skazany na 
małżeństwo, które nawet przez godzinę nie wyglądało tak, jakby chciał.

Na nic się zdały jej zapewnienia, że to była tylko prowokacja, która miała na celu 
ich zbliżenie – im dokładniej się tłumaczyła, tym bardziej wydawała się Frankowi 
żałosna. Wychodząc, zostawił przy drzwiach kopertę. Był w niej pozew rozwodowy 
i, osobno, informacja o planowanej sprzedaży domu. Przed domem czekał na Franka 
zaparkowany stary, dość tani samochód z Jagodą za kierownicą. Choć żadnemu z nich 
nie spieszyło się z poważnymi planami, oboje mieli nadzieję, że tym razem trafili na 
właściwe osoby.

 l

Marginesy

Plan 
Na prostej i zakrętach

piłka w grze
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Krzyżówka panoramiczna nr 15

90. rocznica Trzeciego 
PowsTania Śląskiego

Trzecie, decydujące powstanie śląskie, 
wybuchło 2/3 maja 1921 r. po plebiscycie na 
Śląsku (20.III.1921), gdy Komisja Między-
sojusznicza wysunęła projekt przyznania 
Niemcom prawie całego obszaru plebiscy-
towego. Z braku rozstrzygnięć dyploma-
tycznych Wojciech Korfanty wydał rozkaz 
rozpoczęcia powstania, które 2 maja 1921 r. 
objęło 97% śląskich zakładów pracy. Akcją 
bojową kierowała Naczelna Komenda Wojsk 
Powstańczych z płk M. Mielżyńskim. Po-
wstańcy opanowali cały obszar plebiscytowy, 
a największa bitwa rozegrała się w dniach 
21-27 maja w rejonie Góry Św. Anny. Wal-
czące strony oddzielono kordonem wojsk 
alianckich. Rada Ambasadorów podjęła 

20.X.1921 r. decyzję o korzystniejszym dla 
Polski podziale Górnego Śląska.

Jubileuszową rocznicę upamiętnia oko-
licznościowa kartka pocztowa z nadruko-
wanym znaczkiem wartości 1,55 zł. Ilustrują 
ją archiwalne zdjęcia przysięgi powstańczej 
w Mysłowicach 3 maja 1921 r. oraz aktu pa-
miątkowego połączenia Górnego Śląska 
z Rzecząpospolitą Polską.

Polska Prezydencja 
w radzie Unii 
eUroPejskiej 2011
Z okazji rozpoczętej 1 lipca br. pół-

rocznej prezydencji Polski w Radzie Unii 
Europejskiej Poczta Polska wprowadziła 
do obiegu upamiętniający to wydarzenie 
okolicznościowy znaczek o nominale 3 zł 
z przywieszką oraz kartkę pocztową. 

Autorką znaczka, przywieszki i datow-
nika FDC (UP Warszawa 1) jest Anna Nie-
mierko. Znaczek przedstawia logo Polski, 
a przywieszka symboliczną postać w pol-
skich barwach narodowych oraz znak Unii 
Europejskiej w suchym tłoczeniu. 

Na okolicznościowej kartce pocztowej 
zaprojektowanej przez Kazimierza Bulika 
nadrukowano znaczek wartości 1,55 zł. ilu-
strowany logo polskiej prezydencji. Ilustruje 
ją natomiast fotografia B. Grozdewa przed-
stawiająca kompozycję flag narodowych 
wszystkich państw członkowskich UE na 
tle niebieskiego nieba.

Z.B.

Nowości filatelistyczne

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
o 40 Proc. wzrosła sPrzedaż Table-
Tek UsPokajających Prozac. W 9 na 10 
monitorowanych przez naukowców euro-
pejskich krajach znacznie wzrosła liczba 
samobójstw w latach kryzysu. Podstawo-
wym czynnikiem stresu jest strach o pracę. 
Brytyjscy i amerykańscy badacze przyjrzeli 
się danym zbieranym przez Światową Orga-
nizację Zdrowia z lat 2007-09 dotyczącym 
dziesięciu europejskich krajów. 
Tylko w Austrii liczba samobójstw nie 
zwiększyła się w tym okresie, w pozosta-
łych dziewięciu krajach wzrosła od 5 do 
17 proc. wśród obywateli w wieku produk-
cyjnym, mimo wcześniejszych wyraźnych 
tendencji spadkowych. Wśród omawianych 
9 krajów najmniejszy przyrost targnięć na 
własne życie odnotowano w Finlandii, naj-
większy w Grecji. Naukowcy podkreślają, 
że najskuteczniejsza pomoc dla ludzi to 
przeciwdziałanie bezrobociu i tworzenie 
miejsc pracy. Mniej skuteczne są  zapo-
mogi, gdyż ich beneficjent nie ma poczu-
cia, że odzyskuje kontrolę nad własnym 
życiem.

roczna inflacja w czerwcU 2011 r. wy-
niosła 4,2 Proc. wobec 5,0 Proc. w majU 
– Podał główny Urząd sTaTysTyczny. 
Według analityków to bardzo dobry wynik, 
gdyż optymistyczne prognozy przewidywały 
inflację na poziomie 4,5 proc. W czerwcu 
miała miejsce deflacja – ceny obniżyły się 
o 0,4 proc. Tradycyjna letnia deflacja – zwią-
zana z sezonowymi obniżkami cen żywności 
– występuje w lipcu i sierpniu. 

dzięki reformom mamy najmniej ren-
cisTów od 20 laT i wolniej Przybywa 
emeryTów – Podała gazeTa wyborcza, 
PowołUjąc się na raPorT zUs. Najlepiej 
powodzi się emerytom na Śląsku – dostają 
średnio ponad 2,1 tys. zł brutto miesięcz-
nie, a najgorzej na Podkarpaciu – ponad 
1,5 tys. zł.
Pod koniec marca na rencie z powodu nie-
zdolności do pracy było ok. 1,1 mln Polaków. 
Za sprawą reformy emerytur pomostowych 
w tym roku na emeryturę odejdzie prawdo-
podobnie mniej niż 100 tys. Polaków – jesz-
cze 3 lata temu było ich ponad trzykrotnie 
więcej.

Polki są najbardziej Przedsiębiorczy-
mi kobieTami eUroPy. Jak wykazują sta-
tystyki 37 proc. właścicieli firm stanowią 
kobiety, a wśród kadry menedżerskiej jest 
35 proc. pań. Kobiety pracują dłużej od 
mężczyzn, a mimo to zyskują niższe wyna-
grodzenia za pracę i mają większy problem 
z awansowaniem. 

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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W kopalniach Katowickiego Holdingu Węglowego przez 
miesiąc pracowało 88 studentów z wydziałów górniczych 
akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i politechniki 
Śląskiej w Gliwicach. program miesięcznej praktyki został 
tak ułożony, aby studenci mogli poznać specyfikę pracy 
w kopalni.

– W grupie praktykantów było 16 studentek. Od kilku lat 
obserwujemy rosnące zainteresowanie pań pracą w górnic-
twie. To znak czasu – mówił na spotkaniu z praktykantami 
Waldemar mróz, wiceprezes kHW. – mamy stanowiska 

pracy na powierzchni, które czekają także na was – dodał 
wiceprezes, zwracając się do studentek. 

– Studenci mieli okazję przekonać się, na czym polega 
praca górnika. Niektórzy narzekali, że poznali tajemni-
ce budowy łopaty i technologię czyszczenia przenośnika, 
a inni zapewniali, że będą się solidnie uczyć, aby nie trafić 
do kopalni. Większość podkreślała, że górnictwo oferuje 
atrakcyjne wynagrodzenia, pewną pracę, a kHW jest pre-
stiżowym pracodawcą – mówił wiceprezes mróz. – Około 
80 procent zadeklarowało, że chce pracować w górnictwie 
– podkreślił wiceprezes. 

– To dla nas bardzo dobra informacja. Organizację 
studenckich praktyk zarząd spółki i kierownictwa jej kopalń 
traktują w kategoriach inwestycji w przyszłą kadrę. W ciągu 
najbliższych kilku lat będziemy potrzebować około 900 
inżynierów – powiedział  eugeniusz małobęcki, dyrektor 
Zespołu BHP i Szkolenia kHW. 

– W trakcie praktyki poznaliście rzeczywistość kopalń. 
liczę, że to doświadczenie dodatkowo zachęci was do wyboru 
zawodu inżyniera górnika. Przed wami prosta ścieżka: obrona 
prac inżynierskich, później magisterskich i praca w kopalni – 
tak zachęcał do związania się z kHW wiceprezes mróz. 

Katowicki Holding Węglowy zachęca studentów wydziałów górniczych do pracy 
w kopalniach. W ciągu trzech, czterech lat będziemy potrzebować około 900 młodych 

inżynierów – mówi EugEniusz Małobęcki, dyrektor Zespołu BHP i Szkolenia KHW. 

Holding zaprasza do kopalń
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W grupie praktykantów było 16 studentek

Praktykanci pracujący pod ziemią zarobili ponad 3 tys. zł. Za pracę na powierzchni dostali ponad 2 tys. Dziesięciu najlepszych praktykantów może ubiegać się o stypendia – to 1000 zł miesięcznie

Górnictwo oferuje atrakcyjne wynagrodzenia i pewną pracę
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