
Temat na czasie
Jeżeli 
ktoś 
torpeduje 
podnoszenie 
wydajności, 
opowiada się 
tym samym 
za likwidacją miejsc 
pracy. Na razie 
wydajność spada
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Budowa odkrywki węgla brunatnego to ogromna inwestycja. Przygotowania do niej trwają przez 
wiele lat. Nie chodzi tylko o czysto techniczne prace. Bada się wpływ odkrywki na środowisko 

naturalne. Uwzględnia się zastrzeżenia ekologów. Planuje się budowę nowego systemu 
komunikacyjnego, bo jego część zostanie zniszczona. Trzeba zadbać o to, aby mieli dokąd 

przenieść się ludzie wysiedlani ze swoich domów i gospodarstw. O to wszystko musiała zadbać 
Kopalnia Węgla Brunatnego Konin, zanim rozpoczęła budowę odkrywki Tomisławice. 
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Bezpieczeństwo 
tkwi w głowie
W kopalni Borynia-
Zofiówka bezpieczną pracę 
premiują specjalnymi 
impulsami

 

To jest biznes

Jak i po co spółki węglowe 
oraz pojedyńcze kopalnie 
wspierają sport?

 

Zgodnie 
z prawem
Najnowsze zmiany 
przepisów

 

Zgazowanie 
węgla 
brunatnego 
w KGHM
W Europie nikomu 
dotąd proces podziem-
nego zgazowania węgla 
brunatnego się nie udał. 
KGHM nie po raz pierwszy 
podejmuje się zadania 
wprawiającego 
w zdumienie specjalistów 
z branży górniczej 
i surowcowej

 

KWB KONIN: Budowa odkrywki to ogromna inwestycja

Dobrobyt z węgla
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Dajmy sobie szansę 
powalczyć
Uznałem, że ubieganie się o mandat poselski 

z listy PSL ma sens. Przez ostatnią kadencję 
obserwowałem, jak w PSL rosło zrozumienie dla 
roli węgla w polskiej gospodarce i w polskiej 
energetyce. Obserwowałem także, że PSL potrafił 
stać się ugrupowaniem, które potrafi wstawić się za 
robotnikami. Klasycznym przykładem było dążenie 
Waldemara Pawlaka do tego, aby wszystkie sprawy 
społeczne zostały załatwione przed wejściem JSW SA na 
giełdę. Z uznaniem przyjąłem fakt, że Waldemar Pawlak 
wsłuchiwał się w głos strony społecznej, kiedy miała 
zapaść decyzja o połączeniu KHW i Węglokoksu. Do 
połączenia nie doszło. Zachowaliśmy samodzielność. 

Kiedy dostałem propozycję kandydowania do Sejmu 
z listy PSL, bardzo długo wahałem się. Uznałem 

jednak, że jest to dobra okazja do zaprezentowania 
na szerokim forum problemów górnictwa. Jest to 
także okazja do zburzenia wielu mitów, które narosły 
wokół górnictwa. Na przykład wciąż się mówi o tym, 
że jesteśmy balastem polskiej gospodarki. To bzdura. 
Polskie spółki górnicze od lat są dochodowe. Są 
dochodowe, chociaż kolejne rządy godziły się na 
europejską politykę antywęglową. Wyjątkiem byli 
i są politycy PSL, którzy nawoływali do rozsądku. 
Joanna Strzelec-Łobodzińska, jako wiceminister 
odpowiedzialna za górnictwo, lansowała koncepcję 
wykorzystywania w energetyce własnych źródeł 
energii. Maciej Kaliski, obecny wiceminister gospodarki 
ds. górnictwa i energetyki, popiera koncepcję, aby 
umożliwić krajom Unii wykorzystywania najtańszych 
i najłatwiej dostępnych rodzimych źródeł energii przy 
jednoczesnej stałej redukcji emisji CO2. Rozmowy na ten 
temat rozpoczęły się w Brukseli. To oznaczałoby zmianę 
bezsensownych założeń pakietu klimatycznego, który 
ma na celu zniszczenie górnictwa i energetyki opartej 
na węglu. Jestem przekonany, że reprezentanci branży 
górniczej w Sejmie mogą wzmocnić taką politykę. Dla 
Polski najważniejszym zadaniem jest propozycja zmiany 
uregulowań w zakresie CO2 i tym samym wykorzystania 
rozwiązań dla węgla.

Jest szansa na to, aby jeszcze w czasie naszej 
prezydencji w UE wylansować koncepcję, która 

promowałaby zwiększanie sprawności bloków 
energetycznych. Poprzez zwiększenie sprawności 
osiągalibyśmy ograniczenie emisji dwutlenku węgla. 

Raz jeszcze powtórzę – uważam, że taką politykę 
należy wspierać. Należy także angażować się w nią. 

Decydując się na kandydowanie z listy PSL, zastrzegłem, 
że mnie interesują sprawy górnicze. Przez ostatnie lata 
w Sejmie zasiadała tylko jedna osoba reprezentująca 
górników i środowisko górnicze. To moim zdaniem 
jeden z powodów, że nasz głos był słabo słyszany. 
Właściwie to sami pozbawiliśmy się głosu. Najwyższy 
czas naprawić ten błąd. Swoich reprezentantów mają 
chłopi, nauczyciele, lekarze, prawnicy, urzędnicy i masa 
innych środowisk. My wciąż nie rozumiemy, że nie 
można wszystkiego wywalczyć na ulicy. Nie można 
także wszystkiego odpuszczać. Skoro jest szansa, aby 
naprawić ten błąd, liczę, że pomożecie mi go naprawić. 

Na koniec chciałbym przytoczyć jedną z wypowiedzi 
wiceministra Kaliskiego: „odejście od promowania 

rodzimych źródeł energii” może spowodować 
załamanie europejskiej energetyki. Moim zdaniem 
odejście od promowania własnych przedstawicieli do 
organów decydujących o polityce może doprowadzić 
do załamania branży górniczej. Dajmy sobie szansę 
powalczyć.

Dobrze funkcjonujące społeczeństwo ma swoją 
wartość. Jest ona istotniejsza niż prognozy anality-
ków finansowych i tak zwane produkty finansowe, 
którymi handlują spekulanci, którzy wywołali już 
niejeden kryzys finansowy. Dobrze funkcjonujące 
społeczeństwo powinno być tak samo wyceniane 
jak wiarygodność kredytowa państwa. Powinno być 
znaczącym elementem wyceny każdego państwa. 

W  świecie, w którym wycenia się wartość 
tak zwanych instrumentów finansowych 
i pochodnych instrumentów finansowych 

(wiem, że to brzmi bełkotliwie, ale finansiści swój 
bełkot przeliczają na pieniądze) nikt na pieniądze 
nie przelicza dobrze funkcjonującego społeczeń-
stwa. Społeczeństwo nie ma wartości dla finansistów, 
maklerów giełdowych, analityków i dla tych, którzy 
trzymają ster rządów. Niestety, w Polsce też jesteśmy 
dla nich bezwartościowi. W poprzednim numerze 
Nowego Górnika pisałem o wielkich rozruchach 
w Anglii. Część angielskich polityków uznała, że 
gdyby nie błędy policji, nie byłoby palenia sklepów, 
kradzieży i totalnej demolki. To najbardziej bzdurna 
opinia na temat tego, co przez kilka dni działo się 
w tak zwanych złych dzielnicach kilku angielskich 
miast. Wielka Brytania jest krajem krzyczących nie-
równości:  mln dorosłych ludzi zarabia poniżej  
tys. funtów rocznie, czyli na granicy minimum so-
cjalnego. Nie mają szans na poprawę swojej sytuacji. 
Chociaż w ciągu ostatnich kilkunastu lat brytyjskie 
PKB rosło przeciętnie o  proc. rocznie, ci ludzie nie 
mieli żadnych korzyści z tego faktu. Powstała klasa 
kilkuset tysięcy bogaczy, którzy zarabiają  tys. 
Wystarczyła iskra, aby wykluczeni ze społeczeństwa 
biedni ludzie zaczęli wyładowywać swoją frustrację. 

Piszę o Anglii, bo z coraz większym przerażeniem 
czytam informacje z Polski, które pokazują, że idzie-
my angielską drogą. 

Wbrew ostrzeżeniom SLD i związków zawo-
dowych Platforma Obywatelska nic nie zrobiła, aby 
zapobiec wykluczeniu młodego pokolenia. Młodzi 
ludzie są zatrudniani na umowach śmieciowych. 
Dostają nędzne pieniądze za pracę. Ludzie w wieku 
- lata stanowią ponad  proc. bezrobotnych, co 
wywołuje kolejne zjawiska patologiczne. Nie widzę 
zrozumienia dla prostego faktu, że brak możliwości 
podjęcia pierwszej pracy i długi czas pozostawania 
bez pracy młodych ludzi będą skutkowały psychicz-
nym wykluczeniem z rynku pracy całego pokolenia. 
Zatrudnianie ludzi młodych przede wszystkim na 
tzw. umowach śmieciowych i na najniższych staw-
kach ogranicza ich możliwości kredytowe, powodu-
je brak stabilizacji zawodowej i życiowej. To rodzi 
gigantyczny stres. Rząd PO generalnie proponował 
zwiększenie ilości umów śmieciowych, a również 
pogorszenie sytuacji młodych ludzi, m.in. poprzez 
ograniczenie obowiązywania Kodeksu pracy w tzw. 
pakiecie Szejnfelda, później w propozycjach sejmowej 
Komisji Przyjazne Państwo Palikota czy w trakcie 
rozmów nad „pakietem antykryzysowym”. Również 
rządowe propozycje wydłużenia wieku emerytalnego 
doprowadzą do pogorszenia sytuacji młodych ludzi 
na rynku pracy poprzez zwiększenie bezrobocia.

Rząd obciął o  procent wydatki na aktywne 
wspomaganie rynku pracy.

Dzieje się tak, bo nikt nie wycenia, ile jest warte 
dobrze funkcjonujące społeczeństwo. Ludzie nie mają 
wartości. Wartość mają wskaźniki. Dlatego każde-
mu, kto uważa ludzi za bezwartościowy dodatek do 
państwa mówię: „Ludzie, głupcze”! 
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Ludzie, głupcze!

TADEUSZ 
MOTOWIDŁO
poseł RP

Ludzie w wieku 
18-34 lata 
stanowią 
ponad 50 proc. 
bezrobotnych, 
co wywołuje 
kolejne zjawiska 
patologiczne. 

Mam w domu atlasy historyczne. W tych atlasach 
są między innymi mapy, na których Śląsk należy do 
Niemiec. Mam jeszcze gorsze mapy. Mam mapy, na 
których nie ma Polski. Boję się, że za te mapy mogę 
beknąć. Byłem nauczycielem historii i takie mapy 
pokazywałem uczniom. Ile lat za to dostanę?

B lady strach mnie ogarnął, kiedy przeczyta-
łem informację na portalu „GW”, że Sławomir 
Kłosowski, opolski poseł PiS, wiceminister 

edukacji w rządzie PiS, doniósł do prokuratury na 
właściciela sklepu ze śląskimi gadżetami. Uznał, że 
np. sprzedając mapę Śląska, autorstwa Karola Miarki, 
nawołuje do zmiany granic. Sklep internetowy oferu-
jący gadżety propagujące śląskość prowadzi opolanin 
Piotr Długosz, członek Ruchu Autonomii Śląska. 
Kłosowski zobaczył, co jest w sklepie, i zawiadomił 
prokuraturę o „nawoływaniu do nienawiści na tle 
różnic narodowościowych poprzez wystawianie na 
sprzedaż artykułów deklarujących przynależność do 
narodu śląskiego”.

Najbardziej podpadła posłowi PiS między innymi 
mapa Górnego Śląska autorstwa Karola Miarki, na 
której znajduje się też czeska miejscowość Opawa. 
Zdaniem posła to nawoływanie do zmiany granicy 
polsko-czeskiej. Książka Alojzego Lyski „Duchy woj-
ny”, opowiadająca o Ślązaku wcielonym przymusowo 
do Wehrmachtu, zdaniem Kłosowskiego gloryfikuje 
udział Ślązaków w hitlerowskim wojsku. Koszulki 
z napisem „Nie Niemiec, nie Polak, Ślązak”, mają na-
woływać do nienawiści na tle narodowościowym.

Poseł PiS chciał, aby prokuratura ścigała za 
sprzedaż książki, w której Alojzy Lysko opisuje 

dramat człowieka przymusowo ubranego w mundur 
Wehrmachtu i wysłanego na wojnę.

Poseł PiS chciał, aby prokuratura ścigała za sprze-
daż mapy autorstwa Karola Miarki. Karol Miarka (ur. 
 października  w Pielgrzymowicach, zm.  
sierpnia  w Cieszynie) był polskim działaczem 
społecznym na Górnym Śląsku, nauczycielem, pisa-
rzem, publicystą i drukarzem. Inicjował utworzenie 
i organizował wiele polskich organizacji społecz-
nych oraz gospodarczych. Przyczynił się znacznie 
do nawiązania kontaktów Śląska z innymi dzielni-
cami Polski. To jakaś paranoja! Kłosowski chce, żeby 
w wolnej Polsce wsadzać za Miarkę. Kłosowski chce, 
żeby w wolnej Polsce wsadzać za sprzedaż książki 
Alojzego Lyski, byłego posła PiS.

Dobrze byłoby, gdyby liderzy PiS ukrócili harce 
Kłosowskiego, bo zaczynam mieć obsesję, że jest 
więcej Kłosowskich i oni zamkną nas wszystkich. 
Na Śląsku siedzieć może każdy, bo przecież to PiS 
w Ślązakach widzi coś na kształt piątej kolumny. 
Mogą siedzieć także ci, którzy na Śląsk przyjechali 
z innych regionów Polski, bo mogą zostać uznani za 
element niepewny.

W opublikowanym kilka miesięcy temu raporcie 
Prawa i Sprawiedliwości o stanie państwa znalazło 
się między innymi takie sformułowanie: „śląskość 
jest po prostu pewnym sposobem odcięcia się od 
polskości i przypuszczalnie przyjęciem po prostu 
zakamuflowanej opcji niemieckiej”. Byłem przeko-
nany, że nikt tego już nie pamięta, bo sam prezes 
Kaczyński wycofywał się rakiem z tej bzdury. Za-
pamiętał to poseł PiS Sławomir Kłosowski i wziął 
sobie do serca to zdanie. 
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Zamkną nas wszystkich?

Poseł PiS chciał, 
aby prokuratura 
ścigała za 
sprzedaż 
książki, w której 
Alojzy Lysko 
opisuje dramat 
człowieka 
przymusowo 
ubranego 
w mundur 
Wehrmachtu 
i wysłanego na 
wojnę.

HENRYK 
SIEDLACZEK
poseł RP

K A D

lider ZZG w Polsce KHW SA 
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Adam Plata, maszynista urządzeń wzboga-
cających, odpowiedzialny za obsługę obie-
gu cieczy ciężkich, w połowie sierpnia miał 
cztery impulsy bezpieczeństwa. 

Był nagradzany między innymi za bez-
pieczną pracę, ład i porządek w miejscu pracy 
i stosowanie środków ochrony indywidualnej. 
– Na początku chyba nie bardzo kojarzy-
łem, o co chodzi z tymi impulsami. Byłem 
zaskoczony, że można być w jakiś sposób 
nagradzanym za zwykłą codzienną pracę. 
Zawsze staram się wykonywać dobrze powie-
rzone zadania – mówi Plata. Codzienna praca 
polega między innymi na tym, aby w hałasie 
panującym w hali bezbłędnie usłyszeć, które 
urządzenie zaczyna fałszować, czyli wyda-
wać dźwięki, które mogą zwiastować awarię. 
Najlepszy czujnik nie zastąpi wprawnego oka 
przy obserwacji cieczy ciężkiej, magnetyto-
wej, w której oddziela się pełnowartościowy 
węgiel od odpadów. Ciecz musi być odpo-
wiednio gęsta, bo właśnie gęstość zawiesiny 
magnetytu decyduje o tym, jak precyzyjnie 
oddzielany jest węgiel koksowy od zanie-
czyszczeń. Jednak gęstość nie jest wartością 
stałą dla każdego procesu. Jest ustalana 
w zależności od jakości urobku, który trafia 

na przeróbkę. Zanim czujniki dadzą znać, 
że w procesie technologicznym coś nie gra, 
kopalnia może stracić dużo dobrego węgla 
albo może wypuścić partię węgla z wielką 
ilością zanieczyszczeń. Wtedy na marne idzie 
wysiłek górników, a firma ma straty. – La-
ikowi może się to wydać dziwne, ale na tak 
zwane oko najlepiej widać, że w ciągu tech-
nologicznym są straty magnetytu albo ciecz 
ciężka odbiega od normy. Można to poznać 
po tym, co pływa na powierzchni mieszanki 
magnetytowej – mówi Plata.

Adam Plata jest pracownikiem przerób-
ki od  lat. – Bezpieczna praca bez zbędnego 
pośpiechu, konsultacje z bardziej doświad-
czonymi kolegami i unikanie pochopnych 
decyzji pozwalają wybierać najbezpieczniej-
sze rozwiązania – mówi Plata.
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Wsłuchać się w przeróbkę

SŁAWOMIR SOB-
CZAK, NADSZTYGAR 
BHP BORYNIA-ZOFIÓW-
KA: Od  roku pra-
cuję pod ziemią, nato-
miast w dziale bhp od 
 roku. W tamtych 
czasach nie było po-
chwał przełożonych za bezpieczną pracę 
i pewnie nikomu nie przyszłoby do głowy, 
żeby robić taką akcję. Był „kij”, czyli kary 
nakładane przez przełożonych. Brak kary 
był nagrodą. Czasy zmieniły się i to dobrze, 
bo musi być kij i marchewka. Marchewką 
w tej kampanii są „impulsy bezpieczeń-
stwa”, które można zamienić na nagrody. 
Rzeczywiście jest tak, że bezpieczeństwo 
tkwi w głowie, bo żeby bezpiecznie pra-
cować trzeba najpierw pomyśleć. Organi-
zatorzy kampanii chcą rozpowszechniać tę 
prawdę. Zwracamy uwagę na wiedzę pra-
cowników, ład i porządek na stanowiskach 
pracy. Pracownicy otrzymujący kartę „im-
puls bezpieczeństwa” czasem są zaskoczeni, 
a czasem chcą dostać kartę, chociaż im 
się nie należy. Zainteresowanie kampanią 
jest duże, a zaskoczenie wynika z tego, że 

w KWK Borynia-Zofiówka Ruch Zofiów-
ka jest to pierwsza taka 
kampania.

TADEUSZ KUŚ, OD-
DZIAŁOWY, ODDZIAŁ 
PŁUCZKI: Akcja jest 
u nas czymś nowym, 
dlatego potrzebna jest 
reklama. Najlepszą re-
klamą jest wyróżnienie 
pracownika. Koledzy interesują się, co to za 
wyróżnienie, za co i co trzeba zrobić, aby 
też zostać wyróżnionym. Oddział płuczki 
pracuje dobrze, nie ma wypadków, choć 
nagromadzenie maszyn i urządzeń jest duże. 
Napędzają je silniki wielkiej mocy. Ponieważ 
wszystko jest w ruchu, pracownicy muszą 
być skoncentrowani i mieć podzielną uwa-
gę. Muszą także obserwować urządzenia, 
bo czujniki nie zawsze wykryją potencjalne 
zagrożenie nie tylko dla bezpieczeństwa, 
ale także dla procesu technologicznego. 
Doświadczonego i spostrzegawczego oka 
nie zastąpi żaden czujnik. Czasem żartuję, 
że impulsami bezpieczeństwa nagradzamy 
tych, którzy są lepsi od komputerów i urzą-
dzeń sterujących. 

W kopalni Borynia-Zofiówka trwa kampa-
nia społeczna, która ma na celu poprawę 
bezpieczeństwa pracy. Rozpoczęła się 1 
czerwca i potrwa do 30 września. Kam-
pania została przygotowana dla pracow-
ników fizycznych pracujących pod ziemią 
i na powierzchni. Organizatorzy wyszli 
z założenia, że bezpieczeństwo tkwi 
w głowie. Skoro tak, od czasu do czasu 
potrzebne jest pozytywne wzmocnienie, 
aby bezpieczna praca stała się przyjem-
nością, a nawet modą. Dlatego zostały 
przygotowane „impulsy bezpieczeństwa” 
– karty przypominające karty do banko-
matów. Ci, którzy zbiorą ich najwięcej, 
będą nagradzani. 

Trzech najlepszych pracowników, któ-
rzy zdobędą najwięcej „impulsów bezpie-
czeństwa”, zostanie odznaczonych medalem 
„Zasłużony dla KWK Borynia-Zofiówka”. 
Pracownikom, którzy zdobędą minimum 
 „impulsów bezpieczeństwa”, zostaną 
wręczone certyfikaty wraz z nagrodami 
rzeczowymi. Natomiast pracownicy, którzy 
uzyskają minimum  impulsów, otrzy-
mają pamiątkowe medale oraz nagrody 
rzeczowe.

W kampanii nie mogą brać udziału pra-
cownicy, którzy w latach - oraz 
w  roku, przed rozpoczęciem kampanii, 
zostali ukarani dyscyplinarnie albo mieli 
wypadki w pracy lub w drodze do pracy. 

W kopalni Borynia-Zofiówka bezpieczną pracę premiują specjalnymi impulsami

Bezpieczeństwo tkwi w głowie

CZESŁAW KUBACZ-
KA, DYREKTOR KWK 
BOR YNIA-ZOFIÓW-
KA: Każda inicjatywa 
zmierzająca do po-
prawy bezpieczeństwa 
jest cenna. Jeżeli dzięki 
temu uda się uniknąć 
choćby jednego wypadku, to warto włożyć 
wysiłek w organizację takiego przedsięwzię-
cia. Uważam, że działania niestandardowe, 
które angażują pracowników na przykład 
we współzawodnictwo, są sposobem na 
urozmaicenie klasycznych szkoleń. Takie 
inicjatywy powodują, że w kopalni zaczyna 
być głośno o bhp. Obserwuję wśród za-
łogi duże zainteresowanie kampanią. Jest 
to rozgłos pozytywny. Załoga zaczyna się 
interesować zasadami premiowania, ewen-
tualnymi nagrodami, ale przede wszystkim 
pracownicy starają się wypełnić kryteria 
dające szansę na nagrodę. Pod pretekstem 
współzawodnictwa odbywa się popularyza-
cja bezpiecznej pracy. Właśnie o to chodzi, 
żeby bezpieczna praca była popularna. Jeżeli 
to będzie wyłącznie obowiązek, to często w 
pracownikach powstaje coś w rodzaju prze-
kory. Jeżeli to będzie zachowanie popularne, 
a nawet modne, wtedy bezpieczna praca 
staje się codziennością. Akcji nie towarzy-
szy atmosfera egzaminu. Nie towarzyszy 

jej stres. Bardziej przypomina zabawę. To 
dobry pomysł.

JANUSZ TOMICA, 
PEŁNOMOCNIK DY-
REKTORA KWK BO-
RYNIA–ZOFIÓWKA DS. 
Z I N T E G R O W A N E G O 
SYSTEMU ZARZĄDZA-
NIA, POMYSŁODAWCA 
KAMPANII: Kampania 
jest tak pomyślana, 
aby premiować nie tylko bezpieczną pracę. 
Ważną rolę odgrywa dbałość o maszyny i 
urządzenia, o stanowisko pracy i o porządek 
na stanowisku pracy. Te wszystkie elementy 
także wpływają na poziom bhp. Ideą kam-
panii pod nazwą „Bezpieczeństwo tkwi w 
głowie” jest dotarcie do świadomości każ-
dego pracownika, który poprzez bezpieczne 
wykonywanie swojej pracy dba jednocześnie 
o bezpieczeństwo pozostałych pracowni-
ków. Pracownicy są premiowani „impulsami 
bezpieczeństwa”, czyli kartą przypominają-
cą kartę bankomatową. Karty są wręczane 
pracownikom, którzy nie tylko bezpiecznie 
pracują, ale również potrafią swoją wiedzę 
teoretyczną na temat zasad bezpieczeństwa 
zastosować w praktyce. Chciałbym, aby ta 
kampania przyczyniła się do wprowadzenia 
mody na bezpieczną pracę. 
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A K T U A L N O Ś C I

Płace stanowią około 60 procent kosztów 
stałych w polskim górnictwie. Od kilku lat 
w spółkach węglowych spada wydajność. 
Jeżeli ktoś marzy o zachowaniu dobrych 
miejsc pracy w branży górniczej, musi pod-
nieść wydajność. W przeciwnym razie trzeba 
będzie ograniczać zatrudnienie. Najprost-
szym sposobem jest nie przyjmować no-
wych pracowników. Jeżeli ktoś torpeduje 
podnoszenie wydajności, opowiada się tym 
samym za likwidacją miejsc pracy. 

Wydajność w polskim górnictwie spada 
od kilku lat. Dobre wyniki spółek węglowych 
to zasługa sprzyjającej koniunktury. Nawet 
niezbyt duże, jak na warunki rynku węglo-
wego, załamanie cen może spowodować 
duży spadek dochodów. Oparcie strategii 
funkcjonowania na jednym parametrze, 
jakim jest cena zbytu, jest rozwiązaniem 
krótkotrwałym. Spadające wydobycie i towa-
rzyszący mu relatywny wzrost zatrudnienia 
(zatrudnienie spada wolniej niż wydobycie) 
wpływają w sposób bezpośredni na wzrost 
kosztów sprzedaży. Obniżająca się wydaj-
ność pracy powoduje, że spółki węglowe 
osiągają lepsze wyniki tylko dzięki rosnącym 
cenom węgla. Jednak spółki wciąż finansują 
koszty nieefektywnego zatrudnienia, a nie 
można tego robić w nieskończoność. Przez 
lata przyjęło się, że o wszystkich kosztach 
decydują nade wszystko warunki geolo-
giczno-górnicze, ale to pogląd bardziej 
publicystyczny niż ekonomiczny. Warunki 
geologiczno-górnicze są istotne, lecz nie 
przesądzają o efektywności ekonomicznej 
branży węglowej. Istotne znaczenie ma 

skuteczne i sprawne zarządzanie. Zależy 
ono od szeroko rozumianego kierownictwa 
firm węglowych, załóg górniczych, a przede 
wszystkim od dobrej organizacji pracy. 

Mocnym argumentem, który przemawia 
za tym, aby zwiększać wydajność, jest rosnący 
import węgla. Import na poziomie  milio-
nów ton świadczy, że polski rynek powiedział, 
iż nie potrzebuje – dużych kopalń śląskich. 
To poważny sygnał. Obniżające się zainte-
resowanie rynku danym towarem stanowi 
informację dla producenta, że konieczna jest 
poprawa szeroko rozumianej efektywności 
produkcji. W takiej sytuacji nie ma innego wyj-
ścia – trzeba poprawiać wydajność. Jak bardzo 
pilne jest to zadanie, niech świadczy fakt, że 
efektywność we wszystkich spółkach spada od 
 roku. Spada także wydobycie.

To nie przypadek, że także od  
roku rośnie import węgla. Jeżeli za bazowy 
przyjmiemy właśnie ten rok, to w  roku 
import węgla wzrósł o prawie  procent. 
Zmniejszające się wydobycie węgla, przy 
wysokim udziale kosztów stałych branży 
górniczej, obniża znacznie jej konkurencyj-
ność. Zdolność konkurencyjna jest szcze-
gólnie istotna w czasie, gdy spadają ceny 
węgla. Z taką sytuacją mamy do czynienia, 
gdy trwa spowolnienie gospodarcze. Jeżeli 
obecna sytuacja gospodarcza na świecie 
oznacza nadchodzące spowolnienie, moż-
na z dużym prawdopodobieństwem uznać, 
że polskie górnictwo wciąż będzie narażo-
ne na ostrą konkurencję międzynarodo-
wą. Można zaryzykować twierdzenie, że 
spadające wydobycie i wysokie koszty stałe 
stwarzają lukę podażową, wykorzystywaną 

przez importerów. Konsekwencją takiego 
stanu rzeczy jest podejmowanie decyzji 
w zakresie programowania produkcji w wa-
runkach niepewności, a towarzyszące temu 

procesowi ryzyko jest tym większe, im bar-
dziej odwleka się w czasie kluczowe decyzje 
inwestycyjne.

 �

Jeżeli ktoś torpeduje podnoszenie wydajności, opowiada się tym samym 
za likwidacją miejsc pracy – pisze MAKSYMILIAN KLANK

Słaba wydajność spowoduje 
ograniczenie zatrudnienia

ZATRUDNIENIE I WYDOBYCIE WĘGLA W KOMPANI WĘGLOWEJ SA W LATACH 2005-2009

ZATRUDNIENIE I WYDOBYCIE WĘGLA W JASTRZĘBSKIEJ SPÓLCE WEGLOWEJ SA W LATACH 2005-2009

WYDAJNOŚĆ PRACY W KOMPANII WEGLOWEJ SA W LATACH 2005-2009

WYDAJNOŚĆ PRACY W KATOWICKIM HOLDINGU WĘGLOWYM SA W LATACH 2005-2009

WYDAJNOŚĆ PRACY W JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁCE WĘGLOWEJ SA W LATACH 2005-2009ZATRUDNIENIE I WYDOBYCIE WĘGLA W KATOWICKIM HOLDINGU WĘGLOWYM SA W LATACH 2005-2009



1 – 1 5  W R Z E Ś N I A  2 0 1 1 5W W W . N O W Y G O R N I K . P L

Zarządy wszystkich spółek węglowych za-
stanawiają się, co zrobić, aby zwiększyć wy-
dobycie. Przed wyborami nikt nie chce draż-
nić górników, dlatego nie mówi się głośno 
o zmianach w systemie wynagradzania. Jed-
nak dla nikogo nie jest tajemnicą, że dotych-
czasowe systemy płac w spółkach węglowych 
są nie do utrzymania na dłuższą metę. 

Co się stanie, jeżeli mimo wszystko do 
zmian nie dojdzie? Wtedy górników zatrud-
nianych przez kopalnie stopniowo zaczną 
zastępować górnicy zatrudniani przez firmy 
zewnętrzne. Za kilka lat prawdziwy stan 
górniczy przejdzie do historii, bo zniknie 
w tłumie najemników. Już teraz w wielu 
kopalniach pracownicy firm zewnętrznych 
wykonują nawet  proc robót górniczych. 
Górnicy wkrótce staną przed wyborem – 
albo zmiana systemu wynagradzania, albo 
kopalnie zostaną zdominowane przez najem-
ników, którzy dostają zapłatę za wykonaną 
pracę. Wtedy wystarczy mieć na etatach ko-
palnianych kilkaset osób, które zorganizują 
pracę najemnikom z firm zewnętrznych. 

LOTNE BRYGADY

Zastępowanie górników najemnikami 
jest widoczne w Katowickim Holdingu Wę-
glowym. Zarząd chciałby powierzyć firmom 
zewnętrznym eksploatację dwóch ścian wy-
dobywczych w kopalniach Wujek i Staszic-
Murcki. Aby nie było żadnych konfliktów 
z etatowymi górnikami, ściany byłyby wyłącz-
nie do dyspozycji tych firm. Przedstawiciele 
KHW nie ukrywają, że koszty wydobycia zna-
cząco spadną, bo nawet przy takich samych 
stawkach dla najemników jak dla etatowych 
górników spółka zaoszczędzi na barbórkach, 
czternastkach, flapsach, deputatach i masie 
innych dodatków do pensji górniczej. Najem-
nicy będą fedrować, a KHW SA zapłaci za 
wyfedrowany węgiel. Jednak na razie zmia-
ny w holdingu są kosmetyczne. Oddawanie 
ścian firmom zewnętrznym to eksperyment. 
Oficjalnie mówi się, że gdyby się powiódł, 
to takie rozwiązanie będzie tańsze niż po-
większanie zatrudnienia. W holdingu ma 
docelowo pracować  tys. osób, czyli o  tys. 
mniej niż obecnie. W rzeczywistości KHW 
SA niemal z dnia na dzień może zredukować 
zatrudnienie do  tys. osób, bo około  tys. 
pracowników ma już prawo do emerytury. 
To są potencjalni kandydaci do pracy w fir-
mach zewnętrznych. KHW SA chce także 
stworzyć oddział, który nie byłby na stałe 
związany z żadną kopalnią i zajmowałby się 
wydobyciem tylko na nowo uruchamianych 
ścianach. Załogę stanowiliby górnicy z ko-
palni Wieczorek, gdzie w  roku skończy 
się złoże. Możliwe, że z górników Wieczorka 
udałoby się stworzyć nie tylko oddział, ale 
nawet przedsiębiorstwo. Wtedy część załóg 
górniczych zostałaby zastąpiona przez lot-
ne brygady. Na eksperymenty w KHW SA 
z zainteresowaniem patrzą zarządy innych 
spółek.

PREMIA ZAMIAST SYSTEMU

Po cichu i bez większych protestów od 
stałego zwiększania płac odchodzi Kompania 

Węglowa. Na razie część podwyżek i wypłat 
jednorazowych uzależnia się od wyników 
firmy. O wypłatach jednorazowych mówi 
się tak, jakby to były podwyżki.  Zarząd 
Kompanii Węglowej postanowił, że za każdą 
dodatkową tonę węgla wydobytego ponad 
plan spółka wypłaci  zł. O rozdziale pie-
niędzy wśród górników decydują dyrektorzy 
poszczególnych kopalń. Jak na Kompanię, 
to rewolucja. Zarząd liczy, że tegoroczny 
plan zostanie przekroczony o ponad  tys. 
ton. Górnicy mogą dodatkowo zarobić  
milionów złotych. Kompania liczy, że w tym 
roku po raz pierwszy od wielu lat nie spadnie 
wydobycie. Szansę na dodatkowy zarobek 
mają górnicy z  kopalń. Reszta kopalń nie 
ma szans na przekroczenie planów. 

Dodatkowe wydobycie premiuje tak-
że KHW. Górnicy dostają premie większe 
średnio o  proc. Jeżeli górnicy nie wy-
robią tegorocznych limitów wydobycia, to 
premie zostaną obcięte o  proc. Wtedy 
pensja górnika może być niższa średnio o , 
proc. Zarząd chce w ten sposób zwiększyć 
wydajność. Ma to być  tys. ton na każdego 
górnika rocznie. Na razie jest to od niewiele 
ponad  ton do trochę ponad  ton, 
w zależności od kopalni. 

PŁACA ZA WYDOBYCIE

Walka o zmianę systemu wynagradza-
nia toczy się też w Jastrzębskiej Spółce Wę-
glowej, która niedawno zadebiutowała na 
giełdzie. Płaca ma być powiązana z wydaj-
nością.  Przeciętne wynagrodzenie w JSW 
przekracza dziś  tys. zł i jest najwyższe 
wśród wszystkich spółek węglowych. Kie-
dy trwał bój o  proc. podwyżki w JSW 
SA, zaprotestował wicepremier Waldemar 
Pawlak. Stwierdził, że to za duża podwyżka 
w porównaniu z wydajnością. – W JSW SA 
są najwyższe płace i najniższa wydajność – 
mówił Pawlak. 

Jak długo nie wzrośnie wydajność, tak 
długo nie ma szans na duże wzrosty wyna-
grodzenia w JSW SA. Przed wejściem na 
giełdę można było liczyć na naciski poli-
tyczne na zarząd. Obowiązywało hasło, że 
spokój społeczny nie ma ceny. Teraz bę-
dzie obowiązywać hasło, że zadowolenie 
inwestorów jest bezcenne. Żaden inwestor 
nie będzie zadowolony ze wzrostu płac bez 
wzrostu wydajności. 

W nowym systemie wynagradzania za-
rząd chce płacić więcej nawet o kilkanaście 
procent tym pracownikom, którzy mają naj-
większy wkład w wydobycie. Problem po-
lega jednak na tym, że to dość wąska grupa 
górników. Pozostali górnicy zyskaliby mniej. 
Ponieważ jest ich większość, mogą blokować 
proponowane zmiany. Jeżeli tak się stanie, 
dojdzie do dziwnej sytuacji. Górnikom, któ-
rzy mogliby więcej wydobywać, nie będzie 
opłacał się dodatkowy wysiłek. Górnicy, któ-
rzy są przeciwni szansom na lepszy zarobek 
dla kolegów w ścianach i przodkach, też nie 
zarobią więcej, bo ich pensje zależą właśnie 
od tych, którzy naprawdę fedrują. W nie-
oficjalnych rozmowach górnicy przyznają, 
że dotychczasowy system wynagradzania 
musi się zmienić, bo w nieskończoność nie 

da się go bronić. Czy boją się, że zginą w tłu-
mie najemników górniczych? – To byłoby 
duże zagrożenie, ale na razie nikt o tym nie 

myśli. Żyjemy przydziałem darmowych ak-
cji – mówią.

 SŁAWOMIR STARZYŃSKI

A K T U A L N O Ś C I

Górnicy wkrótce staną przed wyborem – albo zmiana systemu wynagradzania, 
albo zmiana systemu zatrudniania

Czy górniczy stan zniknie 
w tłumie najemników?

ARTUR RAJZER,  
LAT PRACY, ŚLUSARZ: 
Z informacji, które do 
nas docierają, wynika, 
że zmiany w systemie 
płac chyba są nieunik-
nione. Dobra płaca za 
dobrze wykonaną pracę 
– taka powinna obowią-
zywać zasada. Czy zarząd chce realizować tę 
zasadę? – tego nie wiem. Jestem ślusarzem, 
pracuję w ścianie i często mam poczucie, 
że mój trud nie jest odpowiednio wyna-
gradzany. Obawiam się systemu płac, który 
byłby uzależniony wyłącznie od wydobycia, 
ponieważ nie tylko od nas zależy, ile węgla 
wydobędziemy. Moim zdaniem muszą być 
jasne zasady wynagradzania i premiowania. 
Na razie niewiele wynika z pomysłów zmian 
w systemie wygradzania, bo te zmiany są dla 
górników niezrozumiałe.

KAZIMIERZ SZCZYP-
KA,  LAT PRACY, ZA-
STĘPCA PRZODOWEGO 
RP-: Moim zdaniem 
nie trzeba nic zmieniać, 
bo jak na razie nie wi-
dać, aby ktoś brał pod 
uwagę uwarunkowania 
pracy górniczej. Część 

z nas pracuje w lepszych warunkach, część 
w gorszych. Boję się, że zmiany mogłyby 
polegać na tym, że lepsze warunki dawałyby 
lepsze zarobki. Kto w takim razie chciałby 
pracować w trudniejszych ścianach? Chyba 
tylko ten, kto chciałby mniej zarobić. Już te-
raz jest tak, że na przykład transport ręczny 
jest w zasadzie nieopłacany. Nie, ja nie widzę 
atrakcyjnego nowego systemu.

ZDZISŁAW ŁACNY, 
 LAT PRACY, KOM-
BAJNISTA I STRZA-
ŁOWY: Ja najpierw 
chciałbym wiedzieć, 
o co chodzi w ewentu-
alnych zmianach sys-
temu wynagradzania. 
Na razie nikt nie po-
trafi po ludzku mi tego wytłumaczyć. Pod 
ziemią nie ma identycznych warunków. 
Jak jest chodnik w węglu, to w porządku, 
jedzie się bez problemów. Zacznie poja-
wiać się kamień i są problemy. Chciałbym 
także zwrócić uwagę, że nawet teraz nie 
płaci się uczciwie za niektóre prace. Na 
przykład strzałowi przenoszą pod ziemią 
-kilogramowe pojemniki z ładunkami 
i nie dostają za to pieniędzy. Ja czekam 
przede wszystkim na konkrety wytłuma-
czone w jasny sposób. 

Górnicy z ruchu Zofiówka KWK Borynia-Zofiówka 
o ewentualnej zmianie systemu wynagradzania

Etat w kopalni to dla górników stabilizacja i pewna przyszłość. Zarządy spółek węglowych od lat 
zastanawiają się, jak zwiększyć wydajność i zmniejszyć koszty pracy. Czy jedynym wyjściem będzie 
zastępowanie etatowych górników pracownikami z firm zewnętrznych?
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Rozmawia: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

NOWY GÓRNIK:  X Wkrótce KWB Konin za-
cznie eksploatować węgiel z odkrywki To-
misławice. Przeraża pana ogromna dziura, 
która powstanie w pańskiej gminie?

PAWEŁ SZCZEPAN-
KIEWICZ: Nie. To bardzo 
ważne przedsięwzięcie 
z punktu widzenia bez-
pieczeństwa energetycz-
nego Polski i z punktu 
widzenia naszej gospo-
darki. Kopalnia musi 
dostarczać węgiel do 
elektrowni. Elektrownia wytwarza energię 
dla przemysłu, dzięki któremu funkcjonuje 
między innymi region koniński, w tym także 
gmina Wierzbinek. W Tomisławicach jest 
węgiel i należy go wybrać.

Mówi pan tak, jakby występował pan  X
w reklamie KWB Konin.

– Nie jestem bezmyślnym zwolennikiem 
kopalni. Jestem jej zwolennikiem z racjonal-
nego wyboru. Nawet jeżeli dla niektórych 
funkcjonowanie odkrywki jest złem, to jest 
to zło konieczne. Chcę podkreślić, że ludzi 
traktujących kopalnię jako zło, jest bardzo 
niewielu. 

Przyjdą wojowniczo nastawieni eko- X
lodzy i udowodnią, że to zło. Spotkał się 
pan już z protestami ekologów?

– Grupy wojowniczo nastawionych eko-
logów nie znalazły poparcia wśród miesz-
kańców gminy. W czasie, gdy mój poprzed-
nik, kilka lat temu, organizował spotkania 
na temat inwestycji KWB Konin, liczących 
się głosów sprzeciwu nie było. 

Zawsze mogą być. X
– Kopalnia Konin już zatrudniła po-

nad  osób z gminy Wierzbinek. W miarę 
zwiększania wydobycia, kopalnia będzie 
potrzebować kolejnych pracowników. 
Wiem, że dla mieszkańców gminy ozna-
cza to, że w każdym roku kilkanaście 
osób znajdzie pracę w górnictwie. To są 
dobrze płatne stanowiska, a w dodatku, 
jak na dzisiejsze czasy, miejsca pracy bar-
dzo stabilne. Ludzie cenią sobie takiego 
pracodawcę. Nie bardzo wierzę w jakieś 
wielkie niezadowolenie. 

Chce mi pan powiedzieć, że w pańskiej  X
gminie nie ma przeciwników kopalni?

– Myślę, że w gminie Wierzbinek jest 
bardzo mało osób, które mówią: „nie, bo 
nie”. Zanim kopalnia zaczęła prace w Tomi-
sławicach, musiała przejść całą procedurę 
związaną z uzyskiwaniem zgód środowisko-
wych, uzyskiwaniem odpowiednich pozwo-
leń i zgód organów władzy. To nie jest tak, że 
ktoś postanowił kopać i chwilę później kopie. 
To skomplikowany proces, związany między 
innymi z ochroną środowiska. W czasie tego 
procesu można było składać zastrzeżenia 
i one były uwzględnianie. Tomisławice to 
inwestycja starannie przygotowana, także 
pod względem ekologicznym. Wszystko jest 
zapisane w decyzji środowiskowej. Dopiero 
po wydaniu decyzji środowiskowej zaczęły 
się protesty ekologów.  Dlaczego po prostu 
nie wnieśli odpowiednich zastrzeżeń? Dla 
mnie to niezrozumiała sytuacja. 

Jakby pan zareagował na informację,  X
że KWB Konin wstrzymuje inwestycje 
w Tomisławicach.

– Nie wierzę, że coś takiego mogłoby 
nastąpić.

Ma pan już sporą dziurę. Dostałby pan  X
kilka okazów rzadkich zwierząt, postawił-
by pan na agroturystykę…

– Mogę przyjąć dużo rzadkich okazów 
zwierząt, pod warunkiem że Ministerstwo 
Środowiska będzie je utrzymywać. Agrotu-
rystyka jest dobra jako uzupełnienie działal-
ności gospodarczej w gminie, jednak sama 
nie da nam wszystkim utrzymania. 

Nikt rozsądny w gminie nie twierdzi, że 
odkrywka to jakiś raj. Są minusy, o których 
trzeba mówić. Na przykład przerwanie sieci 
drogowej i zorganizowanie jej na nowo. Dla 
niektórych mieszkańców to utrudnienie. 
Trzeba przebudować sieć wodociągową. 
Możliwe, że będą wysychać stawy hodowla-
ne. Jednak proszę pamiętać, że za wszystkie 
szkody i za ich naprawianie płaci kopalnia.  
Musi to robić, bo zgodnie z prawem do niej 
należy usuwanie szkód górniczych. Na koszt 
kopalni zostanie zbudowany na przykład 
nowy kościół, bo kościół w Tomisławicach 
zostanie zburzony. 

Opłaca się gminie wejście kopalni do  X
Tomisławic?

– Tak. Pilnujemy swoich interesów, ale 
zawsze dogadujemy się pamiętając o tym, 
że trzeba łączyć dobro ludzi z dobrem 
kopalni. 

Duże podatki płaci kopalnia? X
– W zeszłym roku było około  tys. 

złotych. To symboliczna suma. Kiedy wydo-
bycie ruszy pełną parą, do kasy gminy będzie 
wpływać nawet - milionów złotych rocz-
nie z opłaty eksploatacyjnej. To będzie jakieś 
- proc. dotychczasowego budżetu. 

Co pan zbuduje za te pieniądze? X
– Na pewno nie zbuduję aquaparku.

Nie uderzy panu do głowy dobrobyt? X
– Nie. Kopalnia wchodzi do gminy na 

jakiś czas. Potem wychodzi i zaczyna się 
problem, jeżeli gmina zostaje z rozbuchany-
mi inwestycjami. Duże baseny i aquaparki  
zaczynają rujnować budżet. Ja chciałbym, 
aby do każdego domu w gminie prowadziła 
asfaltowa droga. Gmina nie jest skanalizo-
wana. To na pewno trzeba zrobić. Trzeba 
zbudować ścieżki rowerowe. Chciałbym 

postawić na odnawialne źródła energii. To 
w perspektywie lat może być bardzo dobra 
alternatywa dla górnictwa, kiedy zacznie 
ono wychodzić z naszej gminy. Nasi radni są 
bardzo rozsądni.  Nie jesteśmy zwolennika-
mi gadżeciarstwa. Chciałbym także uniknąć 
zawiedzionych nadziei. Przeciwko kopalni 
często protestują ci, którzy liczyli, że ich 
ziemia i gospodarstwa zostaną wykupione. 
Nie zostały, bo np. domagali się zbyt du-
żych sum. Teraz są zawiedzeni i rozżaleni. 
Zawiedzione i rozżalone są czasem gmi-
ny, które przez lata miały wielkie dochody 
z kopalni, ale po zakończeniu eksploatacji 
ustał dopływ gotówki, a potrzeby zostały. 
Łatwo ludziom coś dać, ale zabrać jest trud-
no. Jeden z moich kolegów wójtów stracił 
stanowisko w wyborach, bo musiał wpro-
wadzać oszczędności po zakończeniu prac 
w odkrywce w jego gminie. Ja chciałbym, 
żeby moja gmina wykorzystała sensownie 
czas, przez jaki Konin będzie wydobywał 
węgiel. Zasoby są szacowane na jakieś  
lat. Trzeba wykorzystać ten dobry czas. Nie 
należy stwarzać nadziei na wyrost i  złudzeń 
wiecznego dopływu pieniędzy.  �

A K T U A L N O Ś C I

      Nie uderzy mi
do głowy dobrobyt

BUDOWA ODKRYWKI WĘGLA BRUNATNEGO 
TO OGROMNA INWESTYCJA. 

Przygotowania do niej trwają przez wiele lat. Nie chodzi 
tylko o czysto techniczne prace. Bada się wpływ odkrywki na 
środowisko naturalne. Uwzględnia się zastrzeżenia ekologów. 

Planuje się budowę nowego systemu komunikacyjnego, bo jego 
część zostanie zniszczona. Trzeba zadbać o to, aby mieli dokąd 

przenieść się ludzie wysiedlani ze swoich domów i gospodarstw. 
O to wszystko musiała zadbać Kopalnia Węgla Brunatnego 
Konin, zanim rozpoczęła budowę odkrywki Tomisławice. 
Oficjalnie rozpoczęła się  maja  roku. Węgiel będzie 

wydobywany w kilku sołectwach. Z około  gospodarstw 
kilkaset osób zmieni miejsce zamieszkania. Ludzie dostali 

odszkodowania, kopalnia wykupiła grunty i budynki. W gminie 
Wierzbinek trwa boom budowlany. W budynku urzędu 

wiszą ogłoszenia o sprzedaży ziemi. Mieszkańcy z terenu 
odkrywki przenosili się w inne miejsca w gminie Wierzbinek 
lub do sąsiedniej gminy Sompolno. – Nie jestem bezmyślnym 
zwolennikiem kopalni. Jestem jej zwolennikiem z racjonalnego 

wyboru – mówi PAWEŁ SZCZEPANKIEWICZ, wójt gminy 
Wierzbinek, w rozmowie z Nowym Górnikiem  

Gmina Wierzbinek może liczyć na dodatkowe wpływy budżetowe w wysokości nawet około 6 milionów złotych rocznie, kiedy wydobycie węgla z odkrywki Tomisławice ruszy pełna parą
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rzeczywistości – pisze JÓZEF PINDRAS, 
przewodniczący MZZG KWB Konin

Mimo wszystko 
rozwijamy się

Od  lat mamy być prywatyzowani. Prywatyzacja miała być po 
to, abyśmy weszli w lepszą przyszłość. Po  latach wciąż jesteśmy na 
etapie czekania na tę przyszłość. Funkcjonujemy w pewnym zawiesze-
niu, ponieważ kopalnia Konin nie może istnieć bez Zespołu Elektrowni 
Pątnów-Adamów-Konin. ZE PAK ma za sobą częściową prywatyzację. 
My jesteśmy wciąż spółką państwową. Częściowo sprywatyzowany ZE 
PAK nie wypracował do tej pory koncepcji na swój rozwój, siłą rzeczy 
i my wciąż nie wiemy, na co możemy liczyć na przykład za lat kilka-

naście. Mimo wszystko staramy się rozwijać. Za kilka tygodni ruszy pełną parą wydobycie 
węgla z odkrywki Tomisławice. To bardzo dobra informacja. Odkrywka już funkcjonuje. 
Mamy tam dobry węgiel, wystarczy go na jakieś  lat, a to oznacza, że zapewnimy paliwo 
dla elektrowni PAK. Jest tylko jeden problem – czy elektrownie PAK będą chciały spalać 
nasz węgiel. Krążą plotki o tym, że PAK chciałby budować bloki na węgiel kamienny albo 
na gaz. To oznacza, że nie modernizowałby bloków na węgiel brunatny.

Nasz problem polega na tym, że źle został rozpoczęty proces prywatyzacji. Kopalnia 
i elektrownie są jednym organizmem paliwowo-energetycznym. Natomiast ich przyszłość 
planowano tak, jakby można było ten organizm rozdzielić. Otóż nie można. Do tej pory 
ten błąd nie został naprawiony. W tym roku Skarb Państwa próbował nas sprzedać. Nie 
udało się to. Myślę, że mamy do czynienia z patem ekonomicznym i decyzyjnym. Prywatni 
współwłaściciele ZE PAK powiązani z potencjalnym nabywcą KWB Konin chcieliby nas 
kupić, ale jak najtaniej. Skarb Państwa chce na nas zarobić. Skoro prywatni udziałowcy 
PAK oferują zbyt niską cenę, to państwo wychodzi z założenia, że ich zmusi do godziwej 
zapłaty, ponieważ potrzebują węgla z KWB Konin. Prywatni partnerzy Skarbu Państwa 
wychodzą z założenia, że skoro możemy tylko tam sprzedawać węgiel, to mogą dyktować 
warunki, bo w ostateczności wystarczy wstrzymać odbiór węgla z Konina i zaczynamy 
robić bokami. Oczywiście, wszyscy wiedzą, że ani my nie wstrzymamy dostaw, ani oni nie 
zablokują odbioru, bo węgiel brunatny nie nadaje się do transportu na duże odległości. 
Oni nie znajdą innych dostawców, my nie znajdziemy innych odbiorców. To przypomi-
na końcówkę gry w warcaby, kiedy obaj gracze mają po dwie damki, przestawiają je na 
szachownicy i każdy z nich liczy na znużenie przeciwnika, bo na remis żaden nie chce 
się zgodzić. A nuż zmęczony przeciwnik powie: „poddaję się, idę na piwo”. Teraz jest 
koncepcja wprowadzenia ZE PAK na giełdę i sprzedaży KWB Konin spółce publicznej. 
Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może właśnie któraś ze stron chce powiedzieć w ten 
sposób: „poddaję się, idę na piwo”?

Zdaję sobie sprawę, że duży wpływ na te zawiłości ma pakiet klimatyczny. Europa 
wypowiedziała walkę węglowi. Mam nadzieję, że rząd polski znajdzie sposób na uratowa-
nie energetyki opartej na węglu, a tym samym na uratowanie kopalń węgla brunatnego. 
My możemy się szarpać, ale ktoś nam stworzył anormalne warunki prawne, które zabijają 
ekonomię. Dlatego uważam, że mimo wszystko nieźle radzimy sobie w tak anormalnych 
warunkach. Radzilibyśmy sobie znacznie lepiej, gdy w końcu ktoś jasno powiedział, jaka 
nas czeka przyszłość. KWB Konin jest dużym pracodawcą w regionie. Dzięki opłatom 
eksploatacyjnym i innym podatkom świetnie funkcjonuje wiele gmin. Dlatego uważam, 
że załodze należy się poważne traktowanie. Należy się to także obywatelom gmin żyjącym 
z górnictwa węgla brunatnego.

Już po napisaniu tego tekstu z resortu skarbu dotarła do mnie informacja, że potencjalni inwestorzy  `
odebrali kilka memorandów informacyjnych w sprawie łącznego kupna Kopalni Węgla Brunatnego 
Adamów w Turku oraz Kopalni Węgla Brunatnego Konin w Kleczewie. 14 października mija termin 
składania ofert wstępnych na zakup obu spółek. Poprzednie procesy prywatyzacyjne spółek skończyły 
się niepowodzeniem. Teraz negocjacje mają być skupione na łącznej cenie pakietów akcji obu spółek. 
Istotny ma być także proponowany przez inwestora program rozwoju kopalń, ochrona pracowników 
i sposób zagwarantowania, że te zobowiązania zostaną wykonane.

Gmina Wierzbinek może liczyć na dodatkowe wpływy budżetowe w wysokości nawet około 6 milionów złotych rocznie, kiedy wydobycie węgla z odkrywki Tomisławice ruszy pełna parą

Gmina Wierzbinek, na początku lat 90. XX 
wieku jedna z biedniejszych w województwie 
wielkopolskim, może liczyć na dodatkowe 
wpływy budżetowe w wysokości nawet około 
6 milionów złotych rocznie, kiedy wydobycie 
węgla z odkrywki ruszy pełną parą. 

Odkrywka Tomisławice jest dziesiątą 
odkrywką eksploatowaną w historii Kopalni 
Węgla Brunatnego Konin. Ciąg nadkładowy 
uruchomił wiceminister skarbu Jan Bury. – 
Uruchamiamy pierwszą odkrywkę od czasu, 
kiedy jesteśmy w Unii Europejskiej, przy 
obowiązywaniu nowych unijnych przepi-
sów. Nie są łagodne, o czym najlepiej wie 
kierownictwo kopalni. Wierzę, że następne 
odkrywki planowane przez kopalnię Ko-
nin powstaną równie sprawnie i okażą się 
równie bezpieczne dla środowiska – mówił 
w Tomisławicach Jan Bury. 

– Przestrzegaliśmy rygorystycznych wy-
mogów prawnych. Wyjątkowo dużo uwagi 

poświęciliśmy wpływowi odkrywki na oto-
czenie. Cały czas prowadzimy monitoring 
przyrodniczy. Dlatego możemy być pewni, 
że działalność górnicza nie stanowi zagro-
żenia dla otoczenia kopalni, zwłaszcza dla 
Gopła – podkreślił prezes kopalni Konin 
Sławomir Mazurek. 

Już od chwili rozpoczęcia zdejmowania 
nadkładu na odkrywce prowadzone są prace 
związane z przyszłą rekultywacją techniczną 
i biologiczną wyrobiska. Po zakończeniu 
eksploatacji w miejscu odkrywki powstanie 
między innymi kompleks obiektów sporto-
wo-rekreacyjnych oraz zbiornik wodny.

– Widziałem tereny po innych odkryw-
kach kopalni. Z podziwem i radością pa-
trzyłem na to, co po sobie zostawiacie. To 
działania, które możemy pokazać za wzór 
niejednemu krajowi unijnemu – powiedział 
minister Jan Bury po tym, jak zwiedził tereny 
po starych odkrywkach zrekultywowane 
przez KWB Konin. �

Przyjazna kopalnia
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Ś L Ą S K I  N O B E L

Paul Ehrlich

Poza Maxem Bornem, fizykiem atomo-
wym, pozostali śląscy nobliści nie są obecni 
w powszechnej świadomości mieszkańców 
tego regionu. Oczywiście, w elitarnych krę-
gach naukowych są znani i cenieni – ich 
pamięci ufundowano tablicę pamiątkową 
na Uniwersytecie Wrocławskim, a dawny 
wrocławski plac imienia Dąbrowszczaków, 
gdzie mieści się siedziba Wydziału Fizyki 
Uniwersytetu Wrocławskiego, nosi dziś na-
zwę Placu Maksa Borna. Ogółem ze Śląska 
pochodzi jedenastu noblistów. 

Pierwszym śląskim laureatem Nagro-
dy Nobla był Paul Ehrlich, który urodził 
się w  roku w Strzelinie, a była to na-
groda w dziedzinie medycyny. Medycynę 
studiował na Uniwersytecie Wrocławskim. 
W czasie studiów fascynowała go osobo-
wość wielkiego anatoma patologicznego 
i histologa Wilhelma von Waldeyera, twórcy 

teorii neuronów. Wraz z nim przeniósł się 
z Wrocławia do Strasburga. Potem – po 
odbyciu wielu praktyk z zakresu barwienia 
komórek – wrócił do Wrocławia, gdzie jego 
badania spotkały się jednak z szyderstwami 
ze strony kadry naukowej. Na jego zdol-
nościach poznał się dopiero znany patolog 
Julius Cohnheim, który zaopiekował się 
młodym Ehrlichem. To pod jego kierun-
kiem obronił on w Lipsku pracę doktorską, 
a następnie został asystentem genialnego 
lekarza klinicysty Theodora von Frerichsa 
w szpitalu Charite w Berlinie, gdzie oddał się 
badaniom laboratoryjnym. Dzięki wsparciu 
finansowemu teścia założył prywatne labora-
torium, w którym mógł prowadzić w sposób 
nieskrępowany swoje badania. Posługując 
się wysokotoksycznymi białkami (rycyną 
i abiryną), udowodnił, że w żywym organi-
zmie powstaje antytoksyna – antyrycyna. 

Jego słynny „eksperyment z mamką” wy-
kazał błędność teorii o dziedziczeniu od-
porności po ojcu, co umożliwiło mu doko-
nanie rozróżnienia pomiędzy odpornością 
czynną a bierną (to właśnie Ehrlich po raz 
pierwszy użył terminu „przeciwciała”). Za 
sprawą fundacji Franziski Speyer, wdowy po 
jednym z najbogatszych żydowskich ban-
kierów, która za sumę  milionów złotych 
marek ufundowała instytut o nazwie Geo-
rg-Speyer-Haus für Chemotheraphie, mógł 
zastosować związki arsenowe w zwalczaniu 
syfilisu, a potem kiły. W trakcie prowadzo-
nych przezeń badań przyszła wiadomość ze 
Sztokholmu, że wraz z rosyjskim zoologiem 
i mikrobiologiem Ilią Iljiczem Mieczniko-
wem otrzymał za prace nad odpornością 
Nagrodę Nobla z medycyny za rok . Po 
raz drugi Ehrlich był nominowany do Na-
grody Nobla za prace nad neosalwarsanem, 

jedynym lekiem, którym leczono syfilis do 
czasu wynalezienia penicyliny. Jednak jego 
niska skuteczność w ostatniej fazie tej cho-
roby i związane z tym kontrowersje stanęły 
na przeszkodzie kolejnemu wyróżnieniu 
go tą nagrodą. Wybuch wojny światowej 
głęboko go poruszył – w Boże Narodzenie 
 roku doznał pierwszego ataku serca. 
Drugiego ataku, który miał miejsce  sierp-
nia  roku, już nie przeżył. Pochowany 
został na cmentarzu we Frankfurcie nad 
Menem. W Niemczech uhonorowany został 
pośmiertnie umieszczeniem jego podobizny 
na banknocie o nominale  marek.

ADAM MAKSYMOWICZ

Opracowano na podstawie: Piotr Greiner, „Nobliści ze 
Śląska”. Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej. Gliwice 
– Opole 2005.

Pod koniec lipca Kompania Węglowa wyku-
piła reklamę w Górniku Zabrze. Lubelski Wę-
giel Bogdanka SA jest natomiast sponsorem 
strategicznym Górniczego Klubu Sportowe-
go Bogdanka SA, zaś Jastrzębska Spółka 
Węglowa sponsoruje GKS Gwarek Ornon-
towice. To tylko kilka z wielu przykładów 
wspierania sportu przez branżę górniczą. 
Choć zwykle nie jest ono bezinteresowne 
– chodzi przecież o wykupienie reklamy – 
to dzięki niemu wiele klubów sportowych 
nie musi w swoich budżetach raportować 
o deficycie.

– Proszę o kilka słów komentarza na 
temat przekazania przez Kompanię Węglo-
wą  milionów złotych Górnikowi Zabrze. 
– Przepraszam, nie zrozumiałem – odpo-
wiada rozmówca. – Chodzi o przekazanie 
przez Kompanię… – A co to znaczy „prze-
kazanie”? – raz jeszcze pyta mój interlo-
kutor. – Przekazanie, czyli wręczenie, da-
nie… – próbuję wyjaśnić. – Ale to nie było 
przekazanie! To nie był akt darowizny, lecz 
transakcja. Walczymy z przeświadczeniem, 
że daliśmy komuś pieniądze za darmo. My 
po prostu wykupiliśmy reklamę – wyjaśnia 
rzecznik prasowy Kompanii Węglowej. 
I trudno dziwić się takiemu postawieniu 
sprawy. Tym bardziej że wpisuje się ono 
w powszechne zasady rynkowe i znacząco 
wspomaga sport.

NIC ZA DARMO

– Nie ma nic za darmo. Zapłacenie 
za reklamę to nie to samo co wsparcie da-
rowizną dzieci z domu dziecka, bo to się 
robi z potrzeby serca, żeby komuś pomóc 
– wyjaśnia Zbigniew Madej, rzecznik KW 
SA. I pewnie ma rację – postrzeganie po-
dobnych transakcji w sposób idealistyczny 
i dopatrywanie się w nich wyłącznie hojnych 
gestów, choć szlachetne, nie musi być wcale 
zgodne z prawdą. A Kompania Węglowa 
to przecież także przedsiębiorstwo, które 
musi zarabiać. Decyzja o opłaceniu reklamy 

wydaje się zatem naturalna i uzasadniona. 
– Chcemy wykorzystać do promocji naszej 
firmy ogromne atrybuty nie tylko śląskiego 
sportu, ale również śląskiej kultury i tradycji. 
Stąd zmiana polityki promocyjnej – chcemy 
bowiem pokazywać się tam, gdzie są nasi 
pracownicy – mówi rzecznik KW.

Podobnie jest w Górniczym Klubie Spor-
towym Gwarek Ornontowice. – Umieszcza-
my logo Jastrzębskiej Spółki Węglowej na 
naszych banerach i koszulkach, w zamian 
za co otrzymujemy określoną sumę pienię-
dzy – mówi prezes klubu Andrzej Kotyczka. 
O konkretnych kwotach nie pozwala mu 
jednak mówić tajemnica handlowa. Sam 
GKS powstał w  roku dzięki finanso-
wej pomocy KWK Budryk, która wchodzi 
obecnie w skład JSW. Spółka wspiera zresztą 
nie tylko wspomniany klub, ale także inne 
drużyny sportowe z miejscowości, na te-
renie których prowadzi wydobycie. Są to 
różne formy współpracy – od reklamy po 
sponsoring.

Dość ciekawym przypadkiem kooperacji 
sportu i górnictwa jest GKS Bogdanka, który 
jeszcze do niedawna nosił nazwę Górnik 
Łęczna. Klub powstał w  roku z inicjaty-
wy pracowników Kombinatu Budownictwa 
Górniczego „Wschód”. W  roku wydzie-
lono męską sekcję piłkarską oraz utworzono 
spółkę akcyjną.  lutego bieżącego roku 
Górnik Łęczna SA zmienił nazwę na GKS 
Bogdanka SA, co odbyło się z równoległym 
zawarciem umowy na reklamę marki KWK 
Bogdanka i uzyskaniem przez klub pewnego 
źródła finansowania.

GÓRNICTWO I SPORT

Nie wszystkie kluby sportowe (nieko-
niecznie piłkarskie) ze słowem „górniczy” 
w nazwie są jednak finansowane przez firmy 
wydobywcze czy kopalnie. – GKS Katowice 
to w chwili obecnej klub górniczy jedynie 
z nazwy – mówi Andrzej Zowada, rzecznik 
GKS Katowice. Jak jednak dodaje, trwają 
rozmowy w sprawie ponownego nawiązania 

współpracy z jedną ze spółek górniczych. – 
Przez wiele lat współpracowaliśmy z kilko-
ma spółkami węglowymi. Pod koniec  
roku zakończyła się jednak nasza współpraca 
z Katowickim Holdingiem Węglowym i od 
tamtego czasu nie mamy sponsorów z tej 
branży – dodaje.

Jak podkreślają rzecznicy klubów piłkar-
skich – warto wyzbyć się zbyt idealistycz-
nego wyobrażenia o wpływach finansowych 
z kopalń do drużyn sportowych. – To jest 
biznes – mówi krótko rzecznik Kompanii 
Węglowej. – Górnik Zabrze jest nam bliski, 
bo jest synonimem sportu, tradycji i sukcesu 
górniczego. Dlaczego więc nie wykorzystać 
renomy Górnika do promowania marki naj-
większej w Europie firmy górniczej? Biznes 
to zresztą obopólny – również kluby sporto-
we czerpią z tego korzyści – przekonuje.

Warto przyjąć pragmatyczny sposób 
myślenia (reklama za pieniądze) i korzystać 

z możliwości zarobkowania, jakie oferuje. 
Jak mówi Andrzej Zowada: – Spółki górni-
cze i okołogórnicze powinny być naturalnym 
partnerem nie tylko dla drużyn piłkarskich, 
ale także innych klubów sportowych ze Ślą-
ska. Bo gdzie indziej inwestować pieniądze, 
jeśli nie w kluby z własnego regionu?

Związki górnictwa i sportu chyba naj-
dobitniej dają o sobie znać w nazewnictwie 
klubów. Drużyn z członem „GKS” w nazwie 
jest na Śląsku wiele, choć – jak w przypadku 
GKS Katowice – niektóre z nich są górnicze 
tylko z nazwy. Ale nawet jeśli tak jest, to 
istnieje szansa, że w przyszłości nawiążą 
współpracę z którąś ze spółek węglowych. 
Przecież – jak mówi Andrzej Kotyczka – to 
normalna rzecz, że każdy klub potrzebuje 
pieniędzy, a obecność reklamy na koszul-
kach zawodników jest w stanie zapewnić 
im znakomity start w świat sportu.

PAWEŁ KMIECIK

Jak i po co spółki węglowe oraz pojedyńcze kopalnie wspierają sport?

To jest biznes

Podpisanie umowy pomiędzy KW SA a Górnikiem Zabrze
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Od 2012 r. nowe zasady 
wypłacania becikowego

Z  początkiem przyszłego roku wchodzą 
w życie przepisy zmieniające zasady 
wypłacania jednorazowej zapomogi 

z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. beciko-
wego oraz dodatku do zasiłku rodzinnego 
z tytułu urodzenia dziecka. Wypłata tych 
świadczeń ponownie będzie uzależniona 
od przedstawienia zaświadczenia, że matka 
dziecka pozostawała pod opieką medycz-
ną nie później niż od . tygodnia ciąży do 
porodu. 

Przepis, zgodnie z którym aby otrzy-
mać becikowe, kobieta musiała przedstawiać 
zaświadczenie, że co najmniej od . tygo-
dnia ciąży pozostawała pod opieką gineko-
loga, nie jest nowy. Został wprowadzony 
pod koniec  r., jednak wobec licznych 
protestów został na dwa lata zawieszony. 
Okres ten miał być wykorzystany na prze-
prowadzenie kampanii informującej kobie-
ty o tym, jak ważne jest przeprowadzanie 
badań lekarskich w jak najwcześniejszym 
okresie ciąży.

W ubiegłym roku MPiPS w porozumie-
niu z Ministerstwem Zdrowia postanowiło 
zawiesić kwestionowany wymóg do końca 
 r. W marcu zeszłego roku znowelizo-
wano ustawę dotyczącą wypłacania beciko-
wego, w myśl której do końca  roku, aby 
otrzymać świadczenia, wystarczy udowodnić 

co najmniej jedną wizytę u ginekologa lub 
położnej w czasie ciąży. Becikowe do końca 
roku otrzymają więc wszyscy uprawnieni, 
którzy otrzymali od lekarza zaświadczenie 
potwierdzające co najmniej jedną wizytę cię-
żarnej u ginekologa lub położnej. Od przy-
szłego roku zaś trzeba będzie legitymować 
się zaświadczeniem potwierdzającym stały 
nadzór lekarski od  tygodnia ciąży.

Do końca roku z uzyskaniem świadczeń 
nie będzie problemu. Wystarczy jedynie 
zaświadczenie wystawione przez lekarza 
lub położną, że kobieta w trakcie ciąży od-
była  badanie. Zaświadczenie nie musi być 
w postaci formalnego druku, musi zawie-
rać jednak dane i pieczątkę osoby je wysta-
wiającej. Jednak z początkiem przyszłego 
roku zostaną przywrócone dawne przypisy. 
Zaświadczenie będzie musiało być zgodne 
z rozporządzeniem ministra zdrowia z  
września  r. w sprawie form opieki me-
dycznej w ciąży uprawniającej do dodatku 
z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru za-
świadczenia potwierdzającego pozostawanie 
pod tą opieką (Dz.U. nr , poz. ).

Oprócz zaświadczenia lekarskiego do 
otrzymania becikowego niezbędne są także: 
wniosek o wypłatę świadczenia, dokument 
tożsamości osoby ubiegającej się o świadcze-
nie, skrócony odpis aktu urodzenia dziec-
ka lub dokument tożsamy oraz pisemne 
oświadczenie, że nie pobrano wcześniej 
świadczenia na to dziecko. 

Pisemny wniosek o becikowe należy 
składać w zależności od tego, gdzie wy-
płacane są świadczenia rodzinne, tzn. albo 
w urzędzie gminy, albo w ośrodku pomocy 
społecznej, w terminie  miesięcy od dnia 
narodzin dziecka.

Rodzice mają  miesięcy na złożenie 
wniosku o przyznanie świadczeń, jednak 
nawet jeżeli kobieta urodzi w tym roku, 
a złoży wniosek o przyznanie zaświadcze-
nia w przyszłym roku, to będzie musiała 
spełniać nowe kryteria.

Ustawę autorstwa LPR, wprowadzającą 
tzw. becikowe, Sejm uchwalił w grudniu 
 r. Jednorazową zapomogę w wysokości 
 tys. zł otrzymują wszystkie matki, niezależ-
nie od dochodu. Jeśli rodzina uprawniona 
jest do zasiłku rodzinnego, czyli jej dochód 
netto nie przekracza  zł miesięcznie na 
osobę ( zł, gdy w rodzinie jest dziecko 
niepełnosprawne), możliwe jest także uzy-
skanie dodatku rodzinnego z tytułu urodze-
nia dziecka, również w wysokości  tys. zł.

Waloryzacja emerytur 
w 2012 roku

W aloryzacja emerytur, która zwana 
jest również indeksacją, to naj-
pewniejszy sposób na podwyższe-

nie świadczenia emerytalnego. Waloryzacja 
odbywa się co roku, co oznacza, że co roku 

emeryci mogą liczyć na podwyżkę swoich 
emerytur. 

Waloryzacja emerytur polega na zwięk-
szeniu świadczenia emerytalnego, ze wzglę-
du na spadek wartości realnej emerytury. 
Co ważne, wzrostowi podlega zarówno wy-
sokość emerytury, jak i podstawa wymiaru 
emerytury. Waloryzacja jest przeprowadza-
na przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
z urzędu. Co oznacza, że emeryt nie musi 
w tej sprawie składać żadnego wniosku. 

W  roku waloryzacja, a tym sa-
mym podwyżka emerytur, będzie większa 
niż w  roku. Stanie się tak, ponieważ 
wyższy będzie wzrost cen i płac. Rada Mi-
nistrów ogłosiła, że zapisała w budżecie, że 
w  roku waloryzacja wyniesie , proc. 
W  roku waloryzacja obejmie , mln 
Polaków, którzy dostają emerytury z ZUS, 
KRUS, MSWiA oraz MON.

Zgodnie z przepisami ustawy o emery-
turach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych waloryzacji w  roku pod-
legać będą emerytury przysługujące ostat-
niego dnia lutego  roku. Dzieje się tak, 
ponieważ przeliczeniu o wskaźnik walory-
zacji podlega kwota świadczenia i podstawa 
jego wymiaru w wysokości przysługującej 
ostatniego dnia lutego roku kalendarzowego, 
w którym przeprowadza się waloryzację. 
Waloryzacja obejmuje emerytury przyznane 
przed terminem waloryzacji.
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Najnowsze zmiany przepisów
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MORZE:
Świnoujście  SU „Rybniczanka”

Sarbinowo  OW „Jawor”

Jastarnia  OW „Posejdon”

Kołobrzeg  Sanatorium „Górnik”

JEZIORA:
Krzyże  OW „Mazury”

Kalbornia  OW „Inter  Piast”

GÓRY:
Krynica  Zdrój  DWL „Jagiellonka”

Piwniczna  Zdrój  OLW „Smrek”

10-17.09.2011  -  1099  zł /  7  dni  /  FB

17.09.-08.10.2011  -  wczasy  dla  mamy  z  dzieckiem  (1+1)
-  840  zł /  7  dni  /  FB

17-24.09.2011  -  560  zł /  7  dni  /  FB
24.09.-08.10.2011  -  490  zł /  7  dni  /  FB

24.09-01.10.2011  -  490  zł /  7  dni  /  FB

październi /  7  dni  /  FB

wrzesień od  85  zł /  FB

wrzesień 600  zł /  7  dni  /  FB

17.09-08.10.2011  -  800  zł /  7  dni  /  FB  wraz  z  zabiegami

10-17.09.2011  -  pakiet „Uroda  i  Sylwetka”
-  970  zł /  7  dni  /  FB

k  890  zł

10-17.09.2011  - /  7  dni  /  FB

17.09.-08.10.2011  -  wczasy  dla  mamy  z  dzieckiem  (1+1)
-  840  zł /  7  dni  /  FB

17-24.09.2011  - /  7  dni  /  FB
24.09.-08.10.2011  - /  7  dni  /  FB

24.09-01.10.2011  - /  7  dni  /  FB

październi /  7  dni  /  FB

wrzesień od /  FB

wrzesień /  7  dni  /  FB

17.09-08.10.2011  - /  7  dni  /  FB  wraz  z  zabiegami

10-17.09.2011  -  pakiet „Uroda  i  Sylwetka”
- /  7  dni  /  FB
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GÓRY:

Świnoujście  SU „Rybniczanka”

Sarbinowo  OW „Jawor”

Jastarnia  OW „Posejdon”

Kołobrzeg  Sanatorium „Górnik”

Krzyże  OW „Mazury”

Kalbornia  OW „Inter  Piast”

Krynica  Zdrój  DWL „Jagiellonka”
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890  zł
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NAT. GÓRY RADOŚCI. MORZE WRAŻEŃ.

Oferta
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KUPUJ ON LINE – zniżka 6%
www.nat.plwww.nat.pl
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R E K L A M A

Tym razem było to rzeczywiste, a nie poli-
tyczne trzęsienie ziemi. Miało ono miejsce 
23 sierpnia o godzinie 13.45 czasu amery-
kańskiego (w Polsce godz.19.45).  Jego epi-
centrum znajdowało się w pobliżu miejsco-
wości Mineral w stanie Wirginia, niedaleko 
Richmond, około 135 km na południowy-
zachód od Waszyngtonu.

Siła wstrząsu była znacząca i wynio-
sła , stopnia w skali Richtera. Trzęsienie 
to było mocno odczuwalne w samym jego 
epicentrum, dlatego że znajdowało się ono 
wyjątkowo płytko. Na głębokości ok.  km 
na płaszczyźnie przebiegającego w tym rejo-
nie uskoku. Wystąpiło ono w pobliżu granicy 
Appalachów z krystaliczną płytą atlantycką. 
Północno  i południowoamerykański kon-
tynent nasuwa się ze wschodu na zachód 
w kierunku Oceanu Spokojnego. Dlatego 
trzęsienia ziemi są zjawiskiem częstym na 
jego zachodnim wybrzeżu wzdłuż pasma 
górskiego Andów i Kordylierów. Zbudowa-
na ze skał magmowych płyta wschodniego 
wybrzeża odporna jest na trzęsienia ziemi, 
choć łatwo i daleko przenosi jego skutki. 
Stąd metro Nowego Jorku wykonane w gra-
nitowych skałach, mimo że się zatrzęsło, to 
nawet nie popękało, a linie kolei podziemnej 
też nie zostały naruszone. Wiele jednak do-
mów słabszej i starszej konstrukcji zostało 
poważnie zniszczonych. Nikt jednak nie 
zginął. Skala siły tego wstrząsu w porówna-
niu do japońskiego trzęsienia ziemi z marca 
tego roku wynosi mniej więcej jak jeden 
do tysiąca. Wstrząsy jednak odczuwalne 
były nawet w Toronto w Kanadzie. Kilka 

kolejnych wstrząsów wtórnych doprowa-
dziło do paniki w stolicy USA. Panika była 
tym większa, że rejon ten, przynajmniej w 
powszechnej świadomości uznawany jest 
za asejsmiczny. Ostatnie trzęsienie ziemi 
o podobnej sile miało tu miejsce ponad sto 
lat temu. Bardzo trudno przewidzieć wystą-
pienie trzęsienia ziemi i na ogół zjawiska te 
stanowią całkowite zaskoczenie. Tak było i 
tym razem. Świadkowie tego wydarzenia, 
którzy znajdowali się ok. , km od jego epi-
centrum, zwracają uwagę na niezwykle silny 
huk, jaki towarzyszył temu zjawisku. Był 
on głośniejszy od najmocniejszego grzmo-
tu. Po prostu potężna eksplozja. W sklepie 
poruszyła się podłoga i natychmiast zgasły 
wszystkie światła. Towary zaczęły spadać 
na podłogę. Telefony komórkowe zostały 
wyłączone. Wszystkim klientom nakaza-
no jak najszybsze opuszczenie budynku. 
W rezultacie została ranna w głowę tylko 
jedna kobieta. Wszyscy świadkowie tych 
wydarzeń są przekonani, że było to szczę-
ście w nieszczęściu. Wielu Amerykanów, 
szczególnie w wielkich aglomeracjach miej-
skich, było początkowo przekonanych, że 
jest to atak terrorystyczny. W Pentagonie na 
szczęście popękały tylko rury wodociągowe. 
Uszkodzony został największy na świecie 
pomnik Jerzego Waszyngtona o wysokości 
ok.  m. Wspomniany huk towarzyszy 
też tąpaniom górniczym. Ich mechanizm 
powstawania jest podobny, choć przyczyny 
i skutki są całkiem inne. Ci, którzy przeżyją 
podobne wydarzenia, pamiętają o nich do 
końca życia.

AM

Trzęsienie ziemi 
w Waszyngtonie
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Podekscytowali się sympatycy polskiego 
futbolu na początku nowego sezonu. W końcu 
nasza reprezentacja wygrała z Gruzinami, co 
niektórzy uznali za niezwykle ważne wydarze-
nie. Ciekawe jakby zareagowali na zwycięstwo 
Polaków nad reprezentacją Burkina Faso, która 
wyprzedza nas w rankingu Międzynarodowej 
Federacji Piłki Nożnej (FIFA). Z kolei nasze 
drużyny klubowe, które wzięły udział w kwali-
fikacjach do europejskich pucharów, nie poże-
gnały się z rozgrywkami po pierwszej konfron-
tacji (wyjątkiem jest Jagiellonia Białystok, którą 
wyeliminował kazachski zespół znad Irtyszu). 
Kiedy więc Wisła Kraków i Śląsk Wrocław prze-
skoczyły kolejną przeszkodę, wielu kibiców, 
wpadło w zachwyt. Zaczęli oczekiwać kolejnych 
zwycięstw swoich ulubieńców.

Kibice z Krakowa i Wrocławia widzieli już 
swoje drużyny w fazie grupowej Ligi Mistrzów 
i Ligi Europejskiej. No bo co to za rywal dla 
Wisły – zespół z Cypru. „Pokonamy ich bez 
żadnych problemów” – uznali kibice spod Wa-
welu. We Wrocławiu było podobnie. W końcu 
taki Rapid Bukareszt to dopiero czwarta dru-
żyna rumuńskiej ligi, a Śląsk jest wicemistrzem 
Polski. Tylko kibice z Warszawy nie mieli zbyt 
radosnych min – Legia trafiła bowiem na do-
świadczony zespół Spartaka Moskwa. Jak się 
okazało, obawy były uzasadnione. Spartak 
wywiózł z Warszawy cenny remis. Na pocie-
szenie wypada powiedzieć, że drużyna Legii 
zaprezentowała się w tym spotkaniu całkiem 
przyzwoicie.

W rewanżowym meczu w Moskwie legio-
niści zagrali jednak wyjątkowo ambitnie. Kiedy 
przegrywali :, wydawało się, że jest już po 
meczu. Pewni siebie gracze Spartaka nie doce-
nili wszak zawodników Legii, którzy najpierw 
doprowadzili do remisu, a następnie – na pół 
minuty przed ostatnim gwizdkiem – zdobyli 
zwycięskiego gola. Warto dodać, że tę decydu-
jącą bramkę strzelił, nomen omen, Janusz Gol. 
Ta sensacyjna wygrana dała Legii awans do fazy 
grupowej Ligi Europejskiej. 

Po pierwszym meczu we Wrocławiu zrzedły 
miny kibiców Śląska – bukareszteński Rapid nie 
dał mu żadnych szans, wygrywając pewnie :. 
Nie pomogły zaklęcia trenera Oresta Lenczyka 
ani jego tajna broń, którą wymyślił podobno 
przed spotkaniem. W trakcie meczu okazało 
się, że „tajną bronią” wrocławian są w rzeczy-
wistości bezradność i bezmyślność. Taki re-
zultat w pierwszym, wyjazdowym pojedynku 
przesądza sprawę awansu. By awansować, Śląsk 
musiałby wygrać w Bukareszcie :, a byłby to 
po prostu cud. 

Teraz słów kilka o meczu Wisły z Apoelem 
Nikozja. W pierwszym spotkaniu, które rozegra-
no w Krakowie, szybko się okazało, że drużyna 
cypryjska nie składa się z kelnerów. Cypryjczycy  
umiejętnie się bronili i od czasu do czasu pró-
bowali atakować. Wisła ostatecznie wygrała : 
po szczęśliwym strzale Małeckiego. Ta konfron-
tacja pokazała, że zespół z Cypru prezentuje się 
znacznie korzystniej niż Wisła, że ma w swoich 
szeregach lepiej wyszkolonych zawodników. 
Można było zakładać, że w meczu rewanżowym 
Wisła nie obroni przewagi jednej bramki. Innego 
zdania było jednak kierownictwo krakowskiego 
klubu. Uznano tam, że zaliczka z pierwszego 
meczu z pewnością wystarczy, by awansować do 
Ligi Mistrzów. Ponadto trener postanowił dać 
odpocząć zawodnikom z podstawowego składu 
i na ligowy mecz z Koroną Kielce wystawił dru-
żynę rezerwową. Decyzja była może i słuszna, 
ale nie przyniosła pozytywnego efektu – Wisła 
przegrała rewanż z Apoelem (:) i nie wywal-
czyła awansu do fazy grupowej Ligi Mistrzów. 
Była to, niestety, w pełni zasłużona porażka. 
Zawodnicy Apoelu atakowali zdecydowanie, 

a obrona Wisły niemal bez przerwy popełniała 
błędy. Ataki wiślaków były ślamazarne, a co za 
tym idzie – mało skuteczne. Był moment, że 
Wisła mogła wrócić z Nikozji z tarczą. Sprytnym 
kopnięciem Wilk doprowadził w  minucie do 
wyniku :, a taki rezultat dawał awans krakow-
skiej drużynie. Niestety, w końcowych partiach 
meczu wiślacy nie potrafili się rozsądnie bro-
nić i rozgrywać piłkę. Słabo zaprezentowali się 
zawodnicy, którzy mieli przesądzić o sukcesie 
Wisły – Melikson wyróżnił się tym, że otrzymał 
żółtą kartkę, a obrońcy Diaz i Chavez ogrywa-
ni byli bezlitośnie przez zawodników Apoelu. 
Dosyć. Skończyły się marzenia o fazie grupowej 
Ligi Mistrzów. Na pocieszenie pozostaje nam 
udział Wisły w Lidze Europejskiej. Zobaczymy, 
kogo wiślakom przydzieli los. Jednak z taką dys-
pozycją i podejściem do gry, jakie zaprezento-
wali w konfrontacji z Cypryjczykami, nie wróżę 
im sukcesów. Podsumowując – nasze zespoły 
dostały lanie. Dodam, że było to planowe lanie. 
I nie należy się dziwić, jeśli podobnie będzie 
w kolejnych spotkaniach. Słowa te odnoszą się 
także do reprezentacji.

Wczytałem się w składy obu zespołów. Za-
równo w drużynie Wisły, jak i Apoelu niewie-
lu występuje rodzimych zawodników. Należy 
jednak przyznać, że szefowie Apoelu potrafili 
ściągnąć do siebie znacznie lepszych piłkarzy 
niż właściciele Wisły. Z tymi zawodnikami Wisła 
niewiele zdziała na europejskich stadionach. 
W kraju może wygrywać, ale po przekroczeniu 
jego granic ma na to marne szanse.

Jeszcze jedna refleksja nasuwa się po wy-
stępach naszych trzech drużyn w walce o grę 
w europejskich pucharach. Drużyny, które zdo-
bywają tytuły mistrza czy wicemistrza kraju, 
powinny być dostarczycielami zawodników do 
reprezentacji. Tak w każdym razie było w prze-
szłości. Tak jest też i dziś w krajach, które li-
czą się w europejskiej rywalizacji. Tymczasem 
z drużyn mistrza czy wicemistrza Polski trudno 
kogokolwiek powołać do reprezentacji. Sze-
fowie naszych klubów uznali bowiem, że nie 
opłaca się szkolić własnych zawodników, bo 
łatwiej i szybciej jest ściągnąć obcokrajowców. 
No i ściągają. Problem w tym, że sprowadzają 
zawodników słabych, którzy są chętni do gry 
w Polsce, ponieważ mogą tu zarobić ciut więcej 
niż w Bułgarii czy na Białorusi. Grając w na-
szych klubach, automatycznie jednak blokują 
miejsca młodym zawodnikom z kraju. Takie 
postępowanie wpływa niekorzystnie na polski 
futbol. Po prostu go niszczy.

Trudno się zatem dziwić, że Franciszek 
Smuda wyczynia najróżniejsze rzeczy, by skom-
pletować jakąś ekipę na EURO . Miejscem 
jego poszukiwań nie jest polska ekstraklasa, ale 
ligi zagraniczne. Bez przerwy rozgląda się za 
zawodnikami, którzy mają cokolwiek wspólne-
go z Polską. Jeżeli tak dalej pójdzie, to w wyj-
ściowej jedenastce na EURO  znajdzie się 
co najwyżej trzech zawodników znad Wisły 
i Odry, pozostali będą naturalizowanymi Pola-
kami. Czy z taką ekipą można coś zdziałać na 
mistrzostwach Europy? Nie sądzę. Wszystkich 
tych zawodników bardziej interesuje gra w klu-
bach niż wylewanie potów w reprezentacji. Oby 
tylko nie doszło do kompromitacji, bo takie 
zespoły jak Gruzja czy San Marino nie wystą-
pią w tym turnieju. Trener nie boi się jednak 
ataków niezadowolonych kibiców, ma jedno 
usprawiedliwienie, którego będzie się trzymał. 
Powie zatem: „A kogo miałem powołać do re-
prezentacji? Naszych ligowych zawodników? 
Nie rozśmieszajcie mnie”.

No i mamy kompletny obraz polskiego fut-
bolu, dzięki któremu tak dobrze się żyje m.in. 
panom Lacie i Kręcinie.

 HENRYK MARZEC

Ciało Adasia znalazł pewnego lipcowego poranka mężczyzna, który tuż po 
nocnym deszczu wybrał się na grzyby. Zwłoki były niedbale przykryte stertą gałęzi 
i liści. Ubrany był w to samo, w czym wyszedł poprzedniego dnia do szkoły. Wyraźnie 
zaspani i znudzeni policjanci, którzy pojawili się na miejscu, uznali, że ciało chłopca 
zostało przetransportowane, ale wszelkie ślady zatarła burza.

Choć miasteczko, w którym mieszkał Adaś, było niewielkie, a wieść o jego 
zabójstwie wstrząsnęła wszystkimi mieszkańcami, policja nie przyłożyła się do 
śledztwa i sprawca miał pozostać nieznany. Faktem jest, że co jakiś czas pojawiały się 
sprzeczne hipotezy. Podejrzewano kolejne osoby o to, że mogły skrzywdzić chłopca, 
ale za każdym razem nowy ślad okazywał się albo zabawą znudzonej młodzieży, albo 
projekcją lęków starszych ludzi. Prawda była jednak zupełnie inna.

Adaś wychował się w rodzinie podobnej do wielu w miasteczku. Po upadku 
pobliskiego PGR-u większość rodzin utrzymywała się z nielegalnych prac i chał-
turnictwa. Nieliczni mieli swoje małe poletka i hodowali zwierzęta, jednak rodzina 
Adasia do nich nie należała, choć żyli bardzo skromnie, Adasiowi i jego bratu niczego 
nie brakowało. Nie było tu również przemocy, do której nagminnie dochodziło 
w innych domach. Dlatego też hipoteza, że Adaś został na śmierć pobity przez 
własnego ojca, została szybko odrzucona.

Choć policja nie interesowała się tą sprawą dostatecznie i po jakimś czasie 
ucichły także plotki i domysły, temat odżył na nowo, gdy do miasteczka przyjechał 
Waldemar. Waldemar miał całą masę problemów – liczne długi, nałogi i wredną, już 
prawie byłą żonę. Chciał trochę odpocząć i uciec od swoich zmartwień, a ponieważ 
nie było go stać na wakacje na Rodos ani nawet nad polskim morzem, postanowił 
wynająć za grosze pokój i posiedzieć wśród ludzi, dla których problemy były także 
chlebem powszednim.

Waldemar, który uczestniczył w całodziennych posiedzeniach w okolicach 
sklepu, w trakcie których dyskutowano o niczym, od razu zainteresował się sprawą 
Adasia. Postanowił, że nie opuści miasteczka, dopóki nie rozwiąże zagadki. Miesz-
kańcy byli przekonani, że szybko się zniechęci, jednak choć zupełnie nie wyglądał 
na człowieka, który mógłby cokolwiek doprowadzić do końca, podszedł do sprawy 
z wielką powagą.

Waldemar, podobnie jak policja, wziął najpierw pod lupę rodzinę chłopca. 
I – także podobnie jak policji – wydała mu się ona wręcz idealna na tle pobliskiej 
patologii. W dalszej kolejności Waldemar przyjrzał się otoczeniu chłopca, postano-
wił poznać jego kolegów i szkołę. Być może, gdyby był młodszy, łatwiej byłoby mu 
nawiązać jakieś normalne kontakty. Od początku traktowano go jednak jak intruza, 
który z butami ładuje się w nieswoje sprawy.

Przez następne dni Waldemar zauważał kolejne poziomy zgnilizny miastecz-
ka. Odkrył, że kilka kobiet, stawianych za przykład żon i matek, prostytuuje się 
w pobliskim dużym mieście, by przy cichym przyzwoleniu bezrobotnych mężów 
utrzymać rodziny. Z kolei mężowie, których żony starają się wytargać resztki 
przyzwoitego życia kosztem własnej godności, bez większych oporów mieszają je 
w męskich rozmowach z błotem, nie mając także wielkich problemów ze swoimi 
własnymi zdradami. Zanim lokalna gazeta wywlekła na światło dzienne seksualne 
zabawy gimnazjalistów, przypominające dzikie orgie, Waldemar wiedział już nie 
tylko o tym, ale także o zielarce, która mniej lub bardziej naturalnymi metodami 
pomagała kilkunastolatkom pozbyć się niechcianych ciąż. Właściwie można by 
jeszcze wymienić niewielki, ale skuteczny gang zamieszany w kradzieże samocho-
dów zachodnich marek oraz liczne pomniejsze rozboje czy przemyty, ale w niczym 
z tego Waldemar nie mógł doszukać się przyczyn śmierci Adasia.

Sytuacja uległa pewnej zmianie, gdy po kilku tygodniach Waldemar stał się dla 
mieszkańców miasteczka bardziej „swój”. Wtedy zauważył, że choć odkrył tu tak 
wiele brudu i niegodziwości, nie wie o jednej z najbardziej bolesnych tajemnic po-
liszynela. Gdy wybrał się do biblioteki i zaczął przeglądać archiwa ogólnokrajowych 
dzienników, był już prawie pewny, że rozwiązał zagadkę. 

Kolejne dni utwierdziły go tylko w przekonaniu, że najgorsze rzeczy nie dzieją 
się w okolicach sklepu z tanim winem, lokalnej knajpie czy opuszczonych garaży, 
a w jednym z miejsc, które powinno być najczystsze. Waldemar długo i małymi 
krokami odkrywał kolejne okropieństwa, których dopuszczał się dyrektor tutejszej 
szkoły. Zebrane materiały pozwoliły mu na przypuszczenie, że jest on zamieszany 
w śmierć Adasia. I choć Waldemar mieszkał już w miasteczku grubo ponad miesiąc, 
kiedy poruszył ten temat, spadła nań lawina prześladowań. To także utwierdziło 
go w przekonaniu, że idzie dobrym tropem. Gdy wrócił z ostatniego spaceru po 
zagajniku, gdzie znaleziono ciało Adasia, i gdy kolejny raz przeczytał ostatnie zapiski 
w notatniku chłopca, miał już pewność.

Tego wieczoru będąc jednocześnie zadowolonym i przerażonym swoim odkry-
ciem, wypił trochę za dużo. Obudziło go głośne pukanie do drzwi. Za drzwiami stała 
osoba, co do której Waldemar był przekonany, że ją tego dnia zobaczy. Podobno 
morderca zawsze wraca na miejsce zbrodni – możliwe, że dzieje się tak nawet wtedy, 
gdy morderstwo było niezamierzone. Bądź co bądź, tego przedpołudnia Waldemar 
ujrzał Tomka, chudzielca, starszego o rok brata Adasia.

W ciągu ostatnich tygodni Waldemar dowiedział się, jak niewesołe było życie 
chłopca, którego rodzina za wszelką cenę chciała uchodzić za normalną w miastecz-
ku, w którym wszystko było nie tak. Adaś nie tylko od zawsze był dla wszystkich 
popychadłem, ale także stał się maskotką dyrektora szkoły. Brat Adasia postanowił, 
że nauczy go bronić się przed światem. I choć bardzo chciał mu pomóc, mimowolnie 
sam stał się oprawcą.
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ROK ŚW. MAKSYMILIANA 
MARII KOLBEGO

Uchwałą Senatu Rzeczypospolitej Pol-
skiej rok  proklamowany został Rokiem 
św. Maksymiliana Marii Kolbego. Urodził się 
 stycznia  r. w Zduńskiej Woli. W  
r. był założycielem, jednego z największych 
na świecie, zespołu klasztornego franciszka-
nów w Niepokalanowie; a w latach - 
– jako misjonarz w Japonii – był organiza-
torem zakonu franciszkanów w Nagasaki. 
Uwięziony w  r. przez hitlerowskich 
okupantów i osadzony w obozie koncen-
tracyjnym w Oświęcimiu, zgłosił się dobro-
wolnie zamiast jednego z wyznaczonych na 
śmierci współwięźniów i umarł  sierpnia 
 r. w bunkrze głodowym.  paździer-
nika  został przez papieża Pawła VI 
beatyfikowany; zaś  października  r. 

w Bazylice świętego Piotra w Rzymie kano-
nizowany przez Jana Pawła II. Jest patronem 
elektryków, energetyków, elektroników, ho-
norowych dawców krwi, rodzin, uzależnio-
nych od narkotyków, dziennikarzy, osób 
więzionych, ruchu pro-life i krótkofalowców; 
a także Zduńskiej Woli, diecezji Bielsko-Ży-
wieckiej i oczywiście Niepokalanowa.

Poczta Polska upamiętniła Rok św. 
Maksymiliana Marii Kolbego wydaniem 
wprowadzonego w sierpniu br. okoliczno-
ściowego znaczka o nominale , zł. Au-
torem projektu znaczka wydrukowanego 
w nakładzie  tys. sztuk, a także koperty 
i datownika FDC, jest Maciej Jędrysik.

POLACY NA ŚWIECIE

Z dniem  sierpnia br. Poczta Polska 
wprowadziła do obiegu czteroznaczkową 
emisję znaczków, prezentujących Polaków, 
których nazwiska – za sprawą cennych wy-
nalazków – na trwałe wpisały się w historię 
osiągnięć naukowych i technicznych w ska-
li europejskiej i światowej. Autor projektu 
emisji Maciej Jędrysik na dwóch znaczkach 
o wartości  zł przedstawił portretowe syl-
wetki Jana Józefa Baranowskiego (-) 
i Rudolfa Stefana Weigla (-). Pierw-
szy z nich wynalazł maszyny do kontroli 
rachunków oraz druku i kontroli biletów; 
a także jest autorem automatycznego sys-
temu kolejowej sygnalizacji, zastosowanego 
w  r. przez brytyjskie i francuskie linie 
kolejowe. Drugi – zoolog i bakteriolog, prof. 
Uniwersytetu Lwowskiego i członek PAU, 
zidentyfikował zarazek duru plamistego, 
opracował pierwszą skuteczną szczepionkę 
przeciw tej chorobie.

Na znaczku o wartości , zł widnieje syl-
wetka Jana Szczepanika (-) – autora 

 wynalazków i kilkuset cennych pomysłów 
technicznych, nazywanego polskim Edisonem. 
Zajmował się fotografią barwną (), ulep-
szaniem maszyn tkackich i wydajną fotoelek-
tryczną metodą produkcji wzorzystych tkanin 
(opatentowaną w Niemczech i W. Brytanii 
w  r.). Był protoplastą dzisiejszej telewizji – 
opatentował urządzenie do przesyłania rucho-
mego obrazu wraz z dźwiękiem na odległość. 
Wielce zasłużoną sylwetkę Michała Sędziwoja 
(-) prezentuje znaczek o nominale 
, zł. Jego pasją były nauki ścisłe: geome-
tria, astronomia i mechanika; a także – pod 
wpływem Paracelsjusa i studiów zagranicz-
nych – alchemia. Jej poświęcił swoje dzieło 
alchemiczne pt. „Nowe światło chemiczne” 
– dwanaście traktatów o kamieniu filozofów, 
wyprowadzonych ze źródła natury i osobi-
stych doświadczeń. ZB

Nowości filatelistyczne
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PONAD  TYS. OSÓB ZNALAZŁO PRACĘ 
W I PÓŁROCZU BR. W AGENCJACH PRACY 
TYMCZASOWEJ ZRZESZONYCH W POLSKIM 
FORUM HR. Najwięcej pracowników przyjęto 
do prostych prac fizycznych, głównie w ma-
gazynach, zakładach przemysłu maszyno-
wego, spożywczego oraz farmaceutycznego. 
Ponad połowa pracowników tymczasowych 
to młodzi ludzie do . roku życia. Ten rodzaj 
pracy to dobry sposób na start zawodowy.

RUSZYŁ PIERWSZY W POLSCE BANK DNA. To 
jedyna na świecie placówka, w której DNA 
można zdeponować na  lat. W USA podob-
ne banki gwarantują przechowanie materia-
łu genetycznego we właściwych warunkach 
o połowę krócej. Placówka została otwarta 
we Wrocławiu pod koniec czerwca. To pry-
watne przedsięwzięcie kosztowało blisko  
mln zł. Materiał genetyczny można już dziś 
badać pod kątem chorób dziedzicznych i na-
bytych. Informacje zawarte w genach można 
wykorzystać w profilaktyce czy diagnostyce 
rodzinnych chorób genetycznych. Przecho-
wanie jednej próbki DNA we wrocławskim 
banku kosztuje  zł. Badania materiału 
genetycznego to kolejne koszty. 

EKSPERYMENTALNA METODA WALKI Z RA-
KIEM PRZYNOSI DOSKONAŁE EFEKTY – TAKĄ 
OPINIĘ WYGŁOSILI KANADYJSCY NAUKOWCY 
Z  OTTAWA UNIVERSITY I OTTAWA HOSPI-
TAL RESEARCH INSTITUTE. Jak twierdzą ba-
dacze, to pierwszy test terapii polegającej 
na wstrzyknięciu wirusów do organizmów 
pacjentów chorych na raka. Guzy pojawiły 
się w odległych od siebie organach, a chorzy 
nie reagowali na inne formy leczenia. Otrzy-
mali oni zastrzyk wirusów JX- przygo-
towanych przez firmę Jennerex. Sześciu na 
ośmiu pacjentów w grupie otrzymującej naj-
większą dawkę może mówić o sukcesie – ich 
guzy zmniejszyły się lub ich wzrost został 
zahamowany. Pierwszy raz w historii medy-
cyny udało się wykazać skuteczność terapii 
wirusowej w leczeniu nowotworów.

FUNKCJONARIUSZE SŁUŻBY CELNEJ HONG-
KONGU ZNALEŹLI NIEMAL  TONY KOŚCI 
SŁONIOWEJ. Ładunek to  ciosy słoni 
o wartości około , mln złotych. Znajdował 
się on na statku, który przypłynął z Malezji. 
Do odkrycia doszło w trakcie przeszukania 
kontenera z ładunkiem oznaczonym jako 
nieżelazne produkty do użytku fabrycznego. 
Ciosy były ukryte pod kamieniami. Obecnie 
istotne jest, aby zbadać wszystkie tropy i wy-
śledzić osoby odpowiedzialne za ten proceder 
handlu dzikimi zwierzętami, gdyż od  
roku nielegalny obrót kością słoniową zwięk-
sza się, a popyt w Chinach to główny motor 
napędowy kłusownictwa w Afryce.
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A K T U A L N O Ś C I

R E K L A M A

W połowie sierpnia dziennik Rzeczpospolita dwukrotnie 
podała wiadomość, że KGHM zgazuje węgiel brunatny 
zalegający w okolicy Legnicy, Lubina i Głogowa. Firma ta 
od dawna już zapowiadała tego rodzaju przedsięwzięcie. 
Wynika ono przede wszystkim z handlowej współpracy 
KGHM z Chinami. 

Przedstawiciele KGHM byli niedawno z wizytą w Mon-
golii Wewnętrznej, gdzie przyglądali się instalacji podziem-
nego zgazowania węgla. Takie same urządzenia chcieliby 
oni mieć u siebie. Naukowcy z wielu polskich instytutów 
i wyższych uczelni projekt ten oceniają jako niemożliwy do 
realizacji. Firma w tej materii rzuca rękawicę polskiej nauce 
i autorytetom tej skali co Polska Akademia Nauk, Główny 
Instytut Górnictwa czy też Akademia Górniczo-Hutnicza 
w Krakowie. Tymczasem wydaje się, że specjaliści od mie-
dzi nie widzą różnicy między chińskim a polskim węglem 
brunatnym. W Europie nikomu dotąd proces podziemnego 
zgazowania węgla brunatnego się nie udał. KGHM nie po raz 
pierwszy podejmuje się zadania wprawiającego w zdumienie 
specjalistów z branży górniczej i surowcowej. Jak dotąd 
wszystkie te przedsięwzięcia zakończyły się „sukcesem”, 
który jednak nie został urzeczywistniony. 

POLSKI WĘGIEL BRUNATNY

Przywykliśmy odróżniać gatunki węgla kamiennego. 
Jest kostka, gruby, groszek, miał itp. Tymczasem o węglu 
brunatnym mówi się jako o jednolitej strukturze i masie 
posiadającej takie same własności fizyczne oraz opałowe. 
Dzieje się tak, ponieważ na terenie naszego kraju występuje 
on we wszystkich złożach w bardzo podobnej postaci. Są 
to pokłady niewiele przeobrażonej masy drzewnej, z za-
chowanymi często jeszcze pniami i fragmentami trzecio-
rzędowego drzewostanu. W rejonach zachodniej Polski, 
a przede wszystkim w województwie lubuskim zostały one 
sfałdowane podczas kolejnych faz zlodowacenia i tam często 
dochodzą do samej powierzchni. Eksploatuje je najstarsza 
na naszych ziemiach odkrywkowa Kopalnia Węgla Brunat-
nego Sieniawa. Są to pokłady węgla zaledwie wilgotne i na 
ogół zalegające powyżej lokalnego zwierciadła wody. Jest 
to najlepszy węgiel brunatny w skali kraju, którego wartość 
opałowa wynosi ok.  MJ/kg. Pozostałe pokłady węgla 
brunatnego cechują się wysoką wilgotnością, sięgającą do 
 wagi całej jego masy. Z reguły węgle te nie przekraczają 

wartości opałowej o wielkości - MJ/kg. Ze względu na 
jego własności fizyczne i opałowe wyróżnia się węgiel bry-
kietowy, wytlewny, ekstrakcyjny i bitumiczny. W praktyce 
nie ma to jednak żadnego znaczenia, gdyż wszystkie one 
jednakowo spalane są w kotłach energetycznych pobliskich 
elektrowni. Dlatego pojęcie węgla brunatnego jest u nas 
jednolite i jednoznaczne. Przekonanie to pogłębia fakt, że 
identyczna sytuacja panuje w sąsiednich Niemczech, gdzie 
trzeciorzędowa formacja Niżu Polskiego, przechodzi na niż 
Zagłębia Łużyckiego i Zagłębia Dolnoreńskiego.

PÓŁNOCNOCZESKIE ZAGŁĘBIE 
WĘGLOWE

Zagłębie węgla brunatnego o tej nazwie położone jest 
w północno-zachodniej części kraju przy granicy z Niem-
cami. Jest ono pod każdym względem niezwykłe. Zajmuje 
powierzchnię  km kwadratowych. Główny pokład 
węgla ma miąższość około  m. Niższe eksploatowane 
pokłady są cieńsze i mają odpowiednio po  i  m gru-
bości. W kilkudziesięciumetrowym nadkładzie znajdują 
się bazalty i tufy wulkaniczne, które gruntownie zmieniły 
własności tego węgla. Wystarczy wspomnieć, że mimo 
brunatnego koloru ma on charakter zbliżony do węgla ka-
miennego, tylko jest znacznie od niego lżejszy. Jego wartość 
opałowa dorównuje węglom kamiennym i wynosi ok.  
MJ/kg. Dla wybrania jego zasobów przesunięto centrum 
miasta. Zabytkowy kościół został przetransportowany na 
rolkach kilkanaście kilometrów dalej. Zmiany, jakich do-
konuje tutaj eksploatacja tego złoża, są z niczymw Polsce 
nieporównywalne. Zdyscyplinowani i umiejący liczyć zyski 
Czesi nie protestują przeciwko odkrywkowej eksploatacji 
tego węgla.

CHINY

Na terenie tego kraju węgiel brunatny taki jak w Polsce 
w ogóle nie występuje. Są tu eksploatowane młodsze węgle 
brunatne, ale już przeobrażone o własnościach zbliżonych 
raczej do węgla czeskiego. Jego kaloryczność jest blisko 
dwukrotnie, a nawet kilkakrotnie większa niż w Polsce i waha 
się w granicach ,-, MJ/kg. Węgiel ten jest wybierany 
zarówno odkrywkowo jak i podziemnie. Najlepsze pokłady 
tego węgla mają wartość opałową ok.  MJ/kg. Pod tym 
względem poza swoją genezą niczym już nie różnią się 
one od węgli kamiennych. W złożach występuje po kilka 

pokładów o miąższości ok. - m zalegających w seriach 
do  m głębokości. Trudno dostępne pokłady tego węgla 
są podziemnie zgazowywane. 

RÓŻNICE

Polski węgiel brunatny to ziemista, wilgotna i sypka 
masa ze szczątkami roślin. Wszystko to koparka ładuje na 
taśmociąg, który masę tę odprowadza do pieca elektrow-
ni. Czeski i chiński węgiel brunatny jest nazywany tak ze 
względu na swoją trzeciorzędową genezę. Jest to jednak 
węgiel stanowiący litą, masywną i suchą skałę, która po-
dobna jest do węgla kamiennego. To wszystko powoduje, że 
chiński węgiel brunatny ulega stosunkowo łatwo procesowi 
gazyfikacji. Szczególnie wtedy, kiedy tak jak w Chinach 
zalega na głębokości ok.  m i eksploatowany jest na 
terenach półpustynnych i suchych. Nasz węgiel brunatny 
jako półpłynna substancja zalega na głębokości do  
m na terenach silnie zurbanizowanych i zamieszkałych. 
O ile w Chinach nie ma potrzeby wypełniania wypalonych 
pustek, to u nas będą one powodować osiadanie terenu, 
którego skutkiem będzie rozwarstwienie górotworu i nie-
kontrolowane wydobywanie się gazu na powierzchnię oraz 
liczne zastoiska wody w obniżeniach terenu. Wszystko to 
sprawia, że podjęta przez KGHM inicjatywa ma bardzo 
małe szanse powodzenia.

ZASŁONA DYMNA

Do tego rodzaju pomysłów krytycznie nastawieni 
są związkowcy z KGHM. Podnoszą oni problem coraz 
wyższych kosztów wydobycia rudy z ich kopalń. Dlatego 
władze spółki powoli przygotowują się do ich likwidacji. 
Po to, aby dać przynajmniej medialnie nośną alternatywę 
zatrudnienia i istnienia firmy podejmuje się program zga-
zowania węgla brunatnego. Problem ten ma skutecznie 
odwrócić uwagę od podejmowanych już przygotowań 
w tym zakresie. Ma on pełnić rolę zasłony dymnej dla 
likwidacji kopalń poprzez najpierw ich scalenie, a potem 
stopniowe ograniczanie zatrudnienia i spadek wydobycia. 
Metodę tę sprawdzono już w  roku, kiedy zamykano 
kopalnię Konrad, mimo że posiadała ona jeszcze znacz-
ne zasoby. Podobny cel, według związkowców, mają też 
próby zakupu nowych złóż rudy w krajach położonych na 
drugim końcu świata.

ADAM MAKSYMOWICZ

W Europie nikomu dotąd proces podziemnego zgazowania węgla brunatnego się nie udał. 
KGHM nie po raz pierwszy podejmuje się zadania wprawiającego w zdumienie specjalistów 

z branży górniczej i surowcowej

Zgazowanie 
węgla brunatnego w KGHM
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