
Temat na czasie
Atmosfera sporu o wykorzystanie 
krajowych złóż węgla brunatnego 
staje się coraz bardziej gorąca. 
Kryzys energetyczny zagraża 
polskiej gospodarce.
Politycy muszą
podjąć decyzje,
które mogłyby
zapobiec jego 
konsekwencjom
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W piątek  września na terenie Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Jaworznie odbyły 
się Centralne Zawody  Drużyn Ratowniczych. Organizatorem imprezy była Centralna Stacja 

Ratownictwa Górniczego SA. Zawody wygrali ratownicy z Boryni.
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Trzy filary
JSW SA
– Węgiel koksowy, koks 
i energetyka to filary, na 
których chcemy opierać 
naszą działalność. 
Różnicujemy rynki zbytu 
i produkty. Prowadzimy 
działalność górniczą 
i przetwórczą. Rozwijamy 
część energetyczną 
naszej grupy. Chcemy 
wykorzystywać nasze 
zasoby gazu koksowniczego, 
metan oraz węgiel gorszej 
jakości do produkcji energii. 
Dzięki temu, że mamy 
własne paliwo, możemy 
taniej produkować energię 
– mówił na konferencji 
prasowej Jarosław 
Zagórowski, prezes JSW SA.

 

O górnictwie 
w między-
narodowym 
gronie
W ramach zorganizowanej 
w Katowicach 
międzynarodowej 
konferencji o górnictwie 
gościliśmy przedstawicieli 
państw europejskich, 
w których przemysł 
wydobywczy
odgrywa istotną rolę

 -

Skarb spod 
Karbia zabrał 
ajncla
Kompania Węglowa wypłaci 
Bytomiowi prawie  mln 
zł na budowę i remonty 
mieszkań w Karbiu. 
Zasadniczy kryzys został 
więc zażegnany – jest 
zgoda. Problem ludzi, którzy 
mieszkają w Karbiu, nadal 
jednak istnieje

 

JAWORZNO: Centralne Zawody Drużyn Ratowniczych

Borynia najlepsza
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W naszym piekle 
może być gorąco
Wyborcy zawsze mają rację. Wyborców nie wolno 

osądzać. Wynik wyborów należy przyjąć z pokorą. 
Znam jeszcze kilka takich zaklęć, które mają niewiele 
wspólnego z praktycznym życiem. Ja uważam, że 
my, wyborcy, ponieśliśmy dużą klęskę. W wyborach 
przepadł Tadeusz Motowidło. Przepadł, bo w naszym 
okręgu nie przeszła lista SLD. Sam Tadek zdobył ponad 
10 tysięcy głosów. Mniej więcej tyle, ile zdobyła reszta 
kandydatów. SLD stworzyło u nas drużynę, która 
nie potrafiła powalczyć o głosy, bo ważniejsze były 
wojny podjazdowe od sukcesu wyborczego. Poza tym 
część wyborców SLD uległa magii Palikota, a reszta 
została w domach. Przez to straciliśmy szansę na 
wprowadzenie lidera związkowego do Sejmu. Boję się, 
że wkrótce przekonamy się, jak wiele ten błąd będzie 
nas kosztował.

Przez minionych 10 lat przyzwyczailiśmy się, że 
mamy posła. Przyzwyczailiśmy się także do tego, 

że w trudnych sytuacjach mogliśmy liczyć na jego 
interwencję. Zawsze były to działania dyskretne, żeby 
nie robić rozgłosu, a załatwić sprawę. Przypomnę 
choćby zaangażowanie Tadeusza Motowidły 
w wypracowanie porozumienia w sprawie przydziału 
darmowych akcji dla wszystkich pracowników
JSW SA, zachowanie kontroli państwa nad JSW SA czy 
udzielenie gwarancji zatrudnienia. To wszystko dotyczy 
ostatnich kilkunastu miesięcy. Są na to dowody. Są 
interpelacje w tych sprawach, odpowiedzi
na interpelacje i konkretne porozumienia. Są na 
ten temat informacje w naszej prasie i na portalach 
internetowych.

Zastanawiam się, jak to możliwe, że tak szybko o tym 
zapomniano. Zastanawiam się, dlaczego zniknął 

instynkt samozachowawczy. Boję się, że porażka 
wyborcza listy SLD w naszym okręgu będzie początkiem 
zmasowanego ataku na związki zawodowe. Opadł już 
kurz po kampanii wyborczej. Politycy przestali obawiać 
się, że otwarta wojna z ludźmi pracy może odbić się 
na wyniku wyborczym. Teraz spokojnie będą mogli 
kontynuować swoją batalię. Ktoś zapyta, czy Motowidło 
obroniłby nas? Nie wiem. Wiem, że walczyłby o nas 
w Sejmie. To bardzo dużo. 

Już kilka dni po wyborach widzę, jak zwycięzcy 
tryumfują i zaczynają mówić jak maklerzy 

giełdowi. W Sejmie będzie zmarginalizowana lewica. 
W społeczeństwie jeszcze nie widać strachu przed 
kryzysem. Jednak on wkrótce przyjdzie. Bez lewicowej 
wrażliwości i bez umiejętności kontaktowania się 
z ludźmi pracy obecni zwycięzcy szybko mogą 
zostać wymieceni z Sejmu. Jeżeli w USA młodzi 
protestują i wykrzykują lewicowe hasła, to znaczy, 
że nie jest dobrze. Coraz więcej krajów ogarniają 
niepokoje społeczne. A u nas propaganda wciąż drwi 
z lewicowości. U nas lewicowość wciąż jest śmieszna. 
Obawiam się, że wkrótce będzie nam bardziej straszno 
niż śmieszno.

Seweryn Blumsztajn, publicysta Gazety Wyborczej 
(dziennika sprzyjającego liberałom), jakiś czas temu 

zauważył, że na całym świecie wybuchają masowe 
społeczne protesty, które wkrótce mogą pojawić się 
i w Polsce. „Przyjdą do Polski, już słychać ich krok” – 
brzmiały słowa Blumsztajna. A my co mamy na ten czas? 
Mamy totalnie rozbitą lewicę, nie mamy posła i mamy 
przed sobą batalię o to, aby związki zachowały swoją 
pozycję w JSW SA. No tośmy sami sobie zrobili niezłe 
piekło. Uwaga, w naszym piekle zacznie się wkrótce 
sezon grzewczy. Może być gorąco. 

Poparło mnie 10 516 wyborców. Dzięki temu uzyska-
łem najlepszy wynik wśród kandydatów z listy SLD 
w naszym okręgu. Serdecznie Państwu dziękuję za 
zaufanie. Dzięki niemu przez 10 lat sprawowałem 
mandat poselski. Służba dla Państwa, moich wy-
borców, była dla mnie szczególnym wyróżnieniem 
i zaszczytem. Mimo wielkiego poparcia, jakie uzy-
skałem w tych wyborach, nie zdobyłem mandatu 
poselskiego. Lista SLD przepadła w naszym okręgu. 
Nastała dziwna moda, że za porażki wyborcze ob-
winia się własny elektorat. Ja uważam, że elektorat 
SLD, w tym mój elektorat, spisał się fantastycznie. 
Nam, politykom, zabrakło umiejętności, aby jeszcze 
bardziej zmobilizować naszych zwolenników. Nie 
przekonaliśmy wystarczającej grupy wyborców do 
tego, aby poszli do lokali wyborczych. Nawet bar-
dzo dobry program SLD nie był w stanie wygrać bez 
poparcia wyrażonego odpowiednią liczbą głosów.

Z araz po wyborach pojawiło się pytanie, czy 
głosy oddane na SLD w naszym okręgu były 
głosami zmarnowanymi. To źle postawione 

pytanie, dlatego też jakakolwiek odpowiedź na nie 
nie da prawdziwego obrazu rzeczywistości politycz-
nej. Uważam, że powinniśmy szukać odpowiedzi 
na pytanie: Dlaczego tak wielu sympatyków SLD 
w naszym okręgu nie poszło do lokali wyborczych?
Z rozmów, które odbyłem po wyborach, wynika, że 
nasi zwolennicy sądzili, iż bez problemu powtórzy 
się wynik wyborczy z wyborów prezydenckich. „SLD 
ma u nas swój stały elektorat i możemy być spokojni 
o wynik” – tak myśleli nasi sympatycy, którzy nie 
wzięli udziału w głosowaniu. Okazało się, że nie ma 
sytuacji, w której można być spokojnym o wynik. 
Niby każdy to wie, ale nie każdy w to wierzy. 
Kolejne pytanie powinno dotyczyć zaskakującego wy-
niku Ruchu Palikota. Czy kandydaci Ruchu Palikota 
przedstawili bardziej klarowny program społeczny, 
który odciągnął zwolenników SLD? Uważam, że 
zadziałała w tym przypadku magia opakowania. 
Program kandydatów z Ruchu Palikota przypominał 
publicystykę polityczną, a nie konkretne recepty, któ-
re mają doprowadzić do zmian w Polsce. Jednak za-
działała magia innego opakowania, magia showmana 

Janusza Palikota. Magia zwierzaka politycznego, 
który zasłynął jako skandalista, prowokator, osoba 
łamiąca schematy, konwencje i nieznosząca skost-
niałych struktur. Ile w tym marketingu politycznego, 
a ile rzeczywistych poglądów? Trudno w tej chwili 
powiedzieć. Sądzę, że nawet Janusz nie wie, kto na-
prawdę tworzy jego drużynę w Sejmie, bo miał zbyt 
mało czasu, aby poznać posłów-elektów ze swego 
ugrupowania. Wielu polityków twierdzi, że Janusz 
Palikot zabrał znaczną część elektoratu SLD. Moż-
liwe. Zabrał też znaczną część elektoratu Platformy 
Obywatelskiej. Ale nie wiem, czym jest dziś formacja 
Janusza Palikota i w jakim kierunku pójdzie. Janusz 
Palikot ma dużą łatwość w zmienianiu poglądów. 
Nie wiem, kim będzie za kilka miesięcy i nie wiem, 
w jakim kierunku będzie ewoluował Ruch Paliko-
ta. Wiem natomiast, że SLD to jedna z nielicznych 
formacji na polskiej scenie politycznej, która kon-
sekwentnie od wielu lat funkcjonuje pod jedną i tą 
samą nazwą, nie zmienia poglądów, wyznaje te same 
wartości i nie zmienia barw, bo chce być społecznie 
wiarygodna. Nie wzięliśmy udziału w politycznym 
balu maskowym. Może to nasz błąd? Chyba jednak 
nie. Karnawał i bale maskowe trwają krótko. Trzeba 
będzie zająć się kryzysem, zacząć bronić Polaków 
przed jego skutkami, szukać recept na przyszłość.  
Wierzę, że posłowie SLD będą skutecznie bronić nas 
przed wiarołomstwem części polityków. W nowym 
Sejmie będzie ich mniej, niż oczekiwaliśmy. Jednak 
głosy oddane na Sojusz Lewicy Demokratycznej 
nie są głosami zmarnowanymi. Raz jeszcze dziękuję 
wszystkim Wyborcom, którzy oddali głos na SLD i na 
mnie. Poparcie ponad  tys. osób z naszego okręgu 
wyborczego jest dla mnie zobowiązaniem do konty-
nuowania działalności publicznej. Wkrótce zostanie 
zaprzysiężony nowy Sejm. Będę uważnie przyglądał 
się politykom, którzy złożyli wiele obietnic. Sobie, ich 
wyborcom i Polsce życzę, aby spełnili choć połowę 
z nich. Mam nadzieję, że energii społecznej w do-
bie kryzysu nam nie zabraknie. Jednak los lewicy 
w Polsce zależy głównie od tego, czy uda się tę ener-
gię zorganizować. Wierzę, że uda się nam to zrobić 
i popchniemy instytucje polityczne we właściwym 
kierunku. Pomogą nam w tym nasi wyborcy.  �
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Dziękuję moim Wyborcom

TADEUSZ 
MOTOWIDŁO
poseł RP

Będę uważnie 
przyglądał się 
politykom, 
którzy złożyli 
wiele obietnic. 
Sobie, ich 
wyborcom 
i Polsce życzę, 
aby spełnili choć 
połowę z nich.

Ponad 20 tysięcy wyborców zaznaczyło mnie na 
kartach wyborczych. W okręgu wyborczym nr 30 
to trzeci wynik. Z naszej listy do Sejmu weszło 5 
kandydatów. Dziękuję Państwu za zaufanie i po-
parcie. Dziękuję w imieniu własnym i wszystkich 
kandydatów Platformy Obywatelskiej. Głosy ponad 
20 tysięcy osób to wielkie zobowiązanie i wielka 
odpowiedzialność. 

P rzyznam, że w wielkim napięciu czekałem na 
informację Państwowej Komisji Wyborczej. 
Wierzyłem w zwycięstwo Platformy Obywa-

telskiej, jednak nie byłem pewien, jak wysoko zwy-
ciężymy. Nie obawiałem się o program. Obawiałem 
się o atmosferę. Na długo przed wyborami Platforma 
Obywatelska została ustawiona na pozycji winnego. 
Tak nas ustawiało Prawo i Sprawiedliwość, Ruch 
Palikota, Sojusz Lewicy Demokratycznej i część me-
diów. Byliśmy obwiniani o wszystko. O katastrofę 
smoleńską, o klęski żywiołowe, o dwie fale kryzysu 
gospodarczego, o astronomiczny kurs franka szwaj-
carskiego, pazerność banków i brak solidności firm, 
które budują autostrady. Wspólnie z PSL rządziliśmy 
przez  lata i doświadczenie podpowiadało, że po-
winniśmy być znienawidzeni przez wyborców. Do 

tej pory po  roku nie było sytuacji, aby rządzące 
ugrupowanie powtórnie wygrało wybory. Sprawo-
wanie władzy zużywało polityków, a wyborcy mieli 
ich dość już w połowie kadencji. Co prawda sondaże 
pokazywały, że Platforma i PSL przełamały tę klątwę, 
ale sondaże potrafią w ciągu krótkiego czasu diame-
tralnie zmienić się. Okazało się, że się nie zmieniły. 
PO wygrała wybory i jest wielkie prawdopodobień-
stwo, że nadal będziemy tworzyć koalicję z PSL. 
Uzyskaliśmy dobry wynik. Mimo niebywałego na-
gromadzenia przeciwności jest to dobry mandat do 
dalszego rządzenia. Chcielibyśmy przeprowadzić 
kraj przez wszystkie burze. Ta kadencja może być 
trudniejsza niż sam początek zmian ustrojowych. 
Wtedy przejście z komunizmu do demokracji było 
pionierskie. Dlatego najdrobniejszy sukces był wspa-
niałym zastrzykiem optymizmu. Teraz wiele zależy 
od sytuacji zewnętrznej. Drobne sukcesy uważamy za 
coś naturalnego, wielkie sukcesy za normę. Teraz mu-
simy umiejętnie dopasować naszą politykę do tego, co 
dzieje się na świecie. Musimy dbać o tempo rozwoju, 
o finanse publiczne, ograniczenie zadłużenia i o to, 
aby stwarzać możliwości rozwoju. Będziemy musieli 
czasem pogodzć ogień z wodą. Wierzę, że nam się 
uda ta operacja.  �
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Pogodzić ogień z wodą

Chcielibyśmy 
przeprowadzić 
kraj przez 
wszystkie burze

HENRYK 
SIEDLACZEK
poseł RP
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5 października doszło do podpisania umo-
wy sprzedaży 85 proc. akcji WZK Victoria Ja-
strzębskiej Spółce Węglowej SA przez Skarb 
Państwa. Transakcja ta finalizuje wieloletni 
proces tworzenia grupy węglowo-koksowej 
na bazie JSW, w skład której weszły m.in. 
trzy koksownie. Jest to zgodne z pierwot-
ną koncepcją, która doczekała się realizacji 
niemal dekadę później.

Oficjalny zapis o  tym, że ma zostać 
utworzona „grupa węglowo-koksowa 
z Jastrzębską Spółką Węglową jako spół-
ką dominującą z uwagi na skalę działania 
oraz strategiczną pozycję w sektorze węgla 
koksowego i koksu” znalazł się już w „Stra-
tegii prywatyzacji sektora górnictwa wę-
gla kamiennego” z  roku, a następnie 
w „Strategii działalności górnictwa węgla 
kamiennego w Polsce w latach -”, 
przyjętej przez Radę Ministrów  lipca 
 r. Konsolidacja miała być realizowana 
poprzez wniesienie w formie aportu przez 
Skarb Państwa do JSW większościowego 
pakietu akcji Kombinatu Koksochemicz-
nego Zabrze i  Wałbrzyskich Zakładów 
Koksowniczych Victoria SA a także około 
, proc. pozostających w rękach Skarbu 
Państwa udziałów Koksowni Przyjaźń. Im 
bliżej jednak było realizacji strategii, tym 
więcej pojawiało się odmiennych koncepcji. 
Ostatecznie na wniosek ministra Skarbu 
Państwa minister gospodarki w lipcu  
roku przyjęto korektę strategii, zgodnie 
z którą WZK Victoria została przeznaczona 
do indywidualnej prywatyzacji.

Zamiar wniesienia aportem większo-
ściowego pakietu akcji Kombinatu Kok-
sochemicznego Zabrze do JSW został 

podtrzymany. Doszło do tego  czerwca 
tego roku, a więc tuż przed debiutem JSW na 
giełdzie, gdyż taki był warunek dokończenia 
transakcji wniesienia przez MSP  proc. 
akcji KK Zabrze na podwyższenie kapitału 
zakładowego JSW.

W kwietniu tego roku JSW SA zakupiła 
też od Skarbu Państwa około , proc. udzia-
łów w Koksowni Przyjaźń, w związku z czym 
należy do niej obecnie , proc. udziałów 
koksowni. Zakup  procent akcji WZK Vic-
toria jest więc ostatnią z wielkich akwizycji 
przewidzianych w obecnej strategii spółki.

Koksownie, które weszły w skład grupy 
kapitałowej JSW, są silnie zintegrowane po-
przez system powiązań handlowych i koope-
racyjnych. Brak efektywnych ekonomicznie 
możliwości pozyskania węgla koksowego 
typu  z  innych źródeł niż Jastrzębska 
Spółka Węglowa powoduje, że jest ona dla 
koksowni praktycznie niezastąpionym do-
stawcą tego surowca. 

Konsolidacja producenta węgla z produ-
centami koksu i eksporterem koksu (Polski 
Koks) przyczyniła się do powstania silnej 
grupy kapitałowej o ugruntowanej pozycji 
na rynkach międzynarodowych. Koncern 
skupia znaczną część europejskiej produkcji 
węgla koksowego i koksu metalurgicznego. 
Grupa dysponuje niezwykle ciekawą ofer-
tą handlową, ma bowiem w swojej palecie 
wszelkiego rodzaju wyroby koksownicze 
– poczynając od koksu wielkopiecowego 
poprzez koks odlewniczy i opałowy po koks 
specjalnego przeznaczenia: dla zakładów 
chemicznych, cukrowni czy cementow-
ni. Właśnie taka idea przyświecała twór-
com koncepcji stworzenia polskiej grupy 
węglowo-koksowej.

– Węgiel koksowy, koks i energetyka to filary, na których chcemy opierać naszą działalność. 
Różnicujemy rynki zbytu i produkty. Prowadzimy działalność górniczą i przetwórczą. 

Rozwijamy część energetyczną naszej grupy. Chcemy wykorzystywać nasze zasoby gazu 
koksowniczego, metan oraz węgiel gorszej jakości do produkcji energii. Dzięki temu, że 

mamy własne paliwo, możemy taniej produkować energię – mówił na konferencji prasowej 
Jarosław Zagórowski, prezes JSW SA. 

Trzy �lary JSW SA
Mimo spowolnienia gospodarczego wyni-
ki JSW SA w tym roku powinny być lepsze 
niż rok temu. Do JSW SA należą już trzy 
koksownie. Jako ostatnia do grupy JSW SA 
dołączyła wałbrzyska koksownia Victoria, 
którą spółka z jastrzębia kupiła od Skar-
bu Państwa za 413,9 mln złotych. JSW SA 
inwestuje także w energetykę. Nie będzie 
inwestować w hutnictwo.

– Nie ma w Polsce hut na sprzedaż. Po 
zakupie od Skarbu Państwa  proc. ak-
cji WZK Victoria zakończyliśmy budowę 
grupy węglowo-koksowej. Zabieramy się za 
porządkowanie struktur – powiedział pre-
zes Jarosław Zagórowski. Zakup koksowni 
Victoria pozwoli Grupie JSW SA wejść na 
rynek koksu odlewniczego. – Wałbrzyska 
koksownia ma mocną pozycję na rynku 

niemieckim. Dostarcza koks do produkcji 
dla przemysłu samochodowego. To chłon-
ny i stabilny rynek. Uważam, że ten zakup 
wzmocni pozycję JSW SA – stwierdził pre-
zes Zagórowski. 

Spółka stawia także na energetykę. 
JSW nabyła Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej Jastrzębie. – Ta spółka, razem ze 
Spółką Energetyczną Jastrzębie, ma przed 
sobą dobre perspektywy. Zakup PEC-u za-
bezpiecza efektywność naszych projektów 
energetycznych, w tym m.in. budowę bloku 
fluidalnego w EC Zofiówka. Do  roku 
JSW zamierza przeznaczyć na projekty ener-
getyczne ponad  mld zł. Po zakończeniu 
tych projektów Grupa Kapitałowa Jastrzęb-
skiej Spółki Węglowej będzie dysponować 
mocami wytwórczymi ok.  MWe.

ST

JSW SA kupiła  proc. akcji WZK Victoria

Grupa węglowo-koksowa już jest
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Victoria jest przedsiębiorstwem branży węglowo-koksowej, przemysłu tradycyjnego dla regionu, 
dzięki któremu powstało i rozwinęło się miasto, uzyskując znaczenie w skali nie tylko regionu, ale 
i Europy. Obecnie Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze Victoria SA to światowy lider w produkcji koksu 
odlewniczego specjalnego o granulacji +100 mm
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Prezes Jarosław Zagórowski: Po zakupie od Skarbu Państwa 85 proc. akcji WZK Victoria zakończyliśmy 
budowę grupy węglowo-koksowej
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W ramach zorganizowanej w Katowicach międzynarodowej konferencji o górnictwie 
gościliśmy przedstawicieli państw europejskich, w których przemysł wydobywczy 

odgrywa istotną rolę

O górnictwie 
w międzynarodowym gronie

W dniach 11–12 października w siedzibie 
Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach od-
była się międzynarodowa konferencja na 
temat kluczowych problemów górnictwa 
w Unii Europejskiej. Organizatorami spotka-
nia były Śląski Urząd Wojewódzki, Wyższy 
Urząd Górniczy, Główny Instytut Górnictwa 
oraz Centralna Stacja Ratownictwa Gór-
niczego SA. Impreza odbyła się w ramach 
polskiej prezydencji w Radzie UE. Patronat 
nad tym przedsięwzięciem objął Parlament 
Europejski oraz Ministerstwo Gospodarki. 

Dwudniowe obrady zorganizowano 
z inicjatywy wojewody śląskiego Zygmun-
ta Łukaszczyka. W trakcie trzech sesji te-
matycznych oraz wieńczących je dyskusji 
panelowych poruszono tak istotne dla gór-
nictwa tematy jak bezpieczeństwo i ochrona 
zdrowia, minimalizowanie wpływów eks-
ploatacji węgla na środowisko naturalne 
oraz ratownictwo górnicze. Wśród ok.  
uczestników obrad znaleźli się przedsta-
wiciele Czech, Niemiec, Wielkiej Brytanii, 
Estonii, Rosji, Rumunii oraz Szwecji. Part-
nerami w organizacji konferencji były JSW 
SA, KGHM Polska Miedź SA, PKW SA, 
Kompania Węglowa SA, a także Węglokoks 
SA przy współpracy Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Śląskiego i Urzędu 
Miasta Katowice.

BEZPIECZEŃSTWO PONAD 
WSZYSTKO

Obrady w imieniu organizatorów otwo-
rzył wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk. 
– Konferencja jest pokłosiem naszej dyskusji 

na temat problemów górnictwa w Unii Eu-
ropejskiej. Nie bez przyczyny spotkanie 
odbywa się w miejscu o tak bogatych tra-
dycjach związanych m.in. z górnictwem 
węgla kamiennego. Mam nadzieję, że wnio-
ski, do których dojdziemy, będziemy mogli 
przekazać panu premierowi i że staną się 
one asumptem do dalszych zmian nie tylko 
w prawie polskim, ale również w prawie eu-
ropejskim – powiedział, witając wszystkich 
zebranych w historycznej Sali Sejmu Śląskie-
go. Następnie na mównicę wszedł prezydent 
Katowic Piotr Uszok. – Myślę, że dzisiejsza 
konferencja jest znakomitą okazją do pod-
sumowania naszych osiągnięć na polu bez-
pieczeństwa i ochrony zdrowia w górnictwie 
oraz odniesienia ich do dokonań innych 
państw europejskich – podkreślił.

Pierwszy dzień obrad poświęcony był 
w całości kluczowym aspektom bezpie-
czeństwa i ochrony zdrowia w górnictwie. 
Referat wprowadzający pt. „Bezpieczeństwo 
i higiena w miejscu pracy” wygłosił prezes 
WUG Piotr Litwa. Wymieniając zagrożenia, 
z jakimi muszą się liczyć polskie zakłady 
górnicze, przekonywał, że bezpieczeństwo 
jest sprawą kluczową i winno być trakto-
wane nadrzędnie względem innych kwestii. 
Drugim prelegentem był prof. Józef Cza-
ja z Akademii Górniczo-Hutniczej, który 
opowiedział o innowacjach i bezpieczeń-
stwie w badaniach górniczych prowadzo-
nych przez krakowską uczelnię. Kolejną 
prezentację przygotował natomiast Martin 
Junker z Niemiec, prezes RAG Mining Solu-
tions GmbH, który zaprezentował metody, 
dzięki którym udało się zminimalizować 

wypadkowość w niemieckich kopalniach. 
Za filary efektywnego zarządzania bez-
pieczeństwem uznał wysoką technologię, 
sprawną organizację i dobrze wyszkolonych 
ludzi. Referat o systemie bezpieczeństwa 
w czeskim górnictwie pt. „Bezpieczeństwo 
ponad wszystko!” wygłosił Klaus Dieter Ralf 
Beck, prezes OKD. Tę część konferencji 
zamknęło wystąpienie dyrektora Coallmp 
Nigela Yaxleya z Wielkiej Brytanii, który 
opowiedział o polskim węglu w kontekście 
europejskim i światowym. 

Po przerwie na lunch rozpoczęła się 
dyskusja panelowa z udziałem zaproszonych 
gości, w której wzięli ponadto udział An-
drzej Tor z JSW SA, Marek Uszko z KW SA 
oraz Mariusz Wilkosz z KHW SA, a także 
Józef Dubiński, dyrektor Głównego Instytu-
tu Górnictwa. W trakcie debaty poruszono 
m.in. kwestie zatrudnienia w kopalniach, od-
powiedniego szkolenia kadr górniczych oraz  
przeciwdziałania chorobom zawodowym. 

– Takie wydarzenia jak dzisiejsza konfe-
rencja są ważne, bo przy ich okazji spotykają 
się przedstawiciele krajów górniczych, dzięki 
czemu mają sposobność wymienić doświad-
czenia oraz wypracować jakieś wspólne sta-
nowisko odnośnie węgla. Dzisiejsze obrady 
po raz kolejny potwierdziły tezę, że bezpie-
czeństwo staje się coraz bardziej kosztowne. 
Ale nie znaczy to oczywiście, że mamy prze-
stać dokładać wszelkich starań, aby praca 
w zakładach górniczych była coraz bardziej 
bezpieczna. W pracy człowiek powinien się 
czuć absolutnie bezpieczny, taka jest zasada 
– powiedział po zakończeniu pierwszego 
dnia konferencji prof. Józef Dubiński.

OCHRONA ŚRODOWISKA 
I RATOWNICTWO GÓRNICZE

Drugi dzień konferencji podzielony 
został na dwie sesje tematyczne. Pierwsza 
z nich poświęcona była górnictwu w kontek-
ście ochrony środowiska naturalnego. Obra-
dy prowadził dyrektor GIG Józef Dubiński, 
który wygłosił także referat wprowadzający 
pt. „Górnictwo przyjazne środowisku – wiel-
kie wyzwanie dla współczesnego przemysłu 
górniczego”. Doświadczenia niemieckiego 
przemysłu wydobywczego w tym zakresie 
przedstawił natomiast Joachim Geisler 
z firmy MIBRAG mbH z Niemiec. O mini-
malizowaniu wpływu eksploatacji węgla na 
środowisko opowiedział Phil Garner z UK 
COAL, zaś Barbara Stelmachová z Techni-
cal University of Ostrava zaprezentowała 

Bezpieczeństwo jest sprawą kluczową i winno być traktowane nadrzędnie względem innych kwestii 

Wśród ok. 150 uczestników obrad znaleźli się przedstawiciele Czech, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Estonii, Rosji, Rumunii oraz Szwecji
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MARIUSZ WILKOSZ, 
WICEPREZES DS. PRO-
DUKCJI W KHW SA: 
Dzisiejsza konferen-
cja była pod wieloma 
względami wyjątkowa. 
Chodzi mi zwłaszcza 
o to, że odważniej niż 
zwykle dyskutowano o pewnych proble-
mach, z którymi boryka się górnictwo. W 
zasadzie każda prelekcja i komentarz do 
niej przywoływały nurtujące górnictwo pro-
blemy. Choćby ten fakt, który mnie dziś 
bardzo mile zaskoczył, dowodzi, że takie 
spotkania są ważne i potrzebne. Szczegól-
nie interesujące było, moim zdaniem, wy-
stąpienie Martina Junkera, dzięki któremu 
dowiedzieliśmy się, jak można skutecznie 
zmniejszać wypadkowość. Warto zaznaczyć, 
że potwierdziło ono słuszność rozwiązań, 
które wprowadzamy w Polsce. Z pewnością 
w porównaniu do np. Niemiec jesteśmy pod 
tym względem nieco do tyłu, ale tak samo 
definiujemy filary bezpieczeństwa, widząc 
jego szanse w technologii, organizacji i od-
powiednim kształceniu ludzi. To cieszy. 

ANDRZEJ TOR, ZASTĘPCA PREZESA 
ZARZĄDU DS. TECHNICZNYCH W JSW SA: 
Według mnie dzisiejsza konferencja była na-
prawdę interesująca i stworzyła możliwość 
wymiany poglądów na temat bezpieczeń-
stwa i doświadczeń w kwestii poprawy jego 
jakości pomiędzy państwami europejski-
mi, w których górnictwo węglowe odgrywa 

istotną rolę. Chciałbym 
zwrócić szczególną 
uwagę na referat do-
tyczący doświadczeń 
w tym zakresie gór-
nictwa niemieckiego. 
Obecna w niemieckim 
górnictwie filozofia za-
rządzania bezpieczeństwem jest nie tylko 
inspirująca, ale także skuteczna. Przeczy 
również pewnym obiegowym twierdzeniom 
– jak się bowiem okazuje, inwestowanie w 
bezpieczeństwo może przynosić korzyści 
natury ekonomicznej. Ta filozofia polega na 
zapewnieniu wysokiego poziomu technicz-
nego wyposażenia oraz budowaniu świado-
mości poprzez, między innymi, odpowiedni 
system kształcenia. Dzięki temu kwestie 
bezpieczeństwa nabierają odpowiedniego 
znaczenia w hierarchii wartości pracownika. 
W górnictwie niemieckim udało się ponadto 
wypracować system współpracy na rzecz 
bezpieczeństwa, w którym każdy, kto ma 
na nie wpływ – pracodawcy, strona społecz-
na, przedstawiciele nauki – działa na rzecz 
poprawy jego efektywności. Metody, dzięki 
którym wypadkowość stała się marginalna, 
są bez wątpienia warte wykorzystania na 
polskim gruncie. Także czeskie rozwiązania 
w zakresie poprawy bezpieczeństwa, które 
zaprezentował Klaus Dieter Ralf Beck są – ze 
względu na zbliżone do polskich warunki 
górnicze w kopalniach czeskich – intere-
sujące i warte przemyślenia. 

 �

Opłaca się inwestować 
w bezpieczeństwo pracy:

temat rekultywacji terenów po eksploatacji 
górniczej w Czechach. Jej wystąpienie uzu-
pełnił Vojtěch Dirner z Czech, który mówiąc 
o obecnym stanie rekultywacji, przedstawił 
jej tendencje rozwojowe.

Ostatnia sesja poświęcona była ratow-
nictwu górniczemu. Otworzył ją referat 
wojewody śląskiego Zygmunta Łukaszczy-
ka, który opowiedział o doświadczeniach 
w  zarządzaniu kryzysowym na terenie 
województwa śląskiego. O czesko-polskiej 
współpracy służb ratowniczych mówił z ko-
lei Zdenek Pavelek z OKD HBZS. Referat 

pt. „Historia oraz perspektywy rozwoju 
rosyjskich służb ratownictwa górniczego” 
wygłosił Wasilij Evseev z Departamentu 
Ratownictwa Górniczego Ministerstwa do 
Spraw Nadzwyczajnych Rosji, zaś Mirosław 
Bagiński, wiceprezes ds. technicznych CSRG 
SA, omówił zagadnienie współpracy pomię-
dzy CSRG w Bytomiu a stacjami ratownic-
twa górniczego z zagranicy. Konferencję 
zakończyła dyskusja panelowa z udziałem 
ekspertów, której moderatorem był Andrzej 
Chłopek, prezes CSRG SA. 

MACIEJ RZEPECKI

Emerytura za pracę 
w innym kraju UE

O soby, które pracowały za granicą 
w kraju członkowskim UE, mogą 
otrzymać jednocześnie emeryturę 

z zagranicy i z Polski. Muszą jednak spełnić 
wymogi przewidziane w przepisach danego 
kraju. Niezbędne jest też złożenie wnio-
sku do ZUS lub, jeśli osoby te nie miesz-
kają w Polsce, do zagranicznego organu 
rentowego.

Osoba zamieszkała w Polsce wniosek 
o emeryturę może złożyć bezpośrednio do 
właściwej jednostki ZUS lub za pośrednic-
twem najbliższej placówki ZUS w miejscu 
swojego zamieszkania. Ustalenia prawa do 
emerytury z krajów UE dokonuje jedna 
z sześciu terenowych jednostek ZUS wy-
znaczonych do realizacji spraw emerytal-
no-rentowych, która podlega koordynacji 
wspólnotowej.

Nie w każdym przypadku do wylicze-
nia wysokości emerytury zostaną doliczo-
ne lata pracy w kraju członkowskim Unii 
Europejskiej.  maja  r. weszły w życie 
zmienione przepisy dotyczące koordynacji 
systemów ubezpieczeń społecznych. Doty-
czą one krajów Unii Europejskiej oraz Nor-
wegii, Islandii, Liechtensteinu i Szwajcarii.

Zasadnicza zmiana polega na tym, że 
ZUS wypłacając emerytury ze zreformo-
wanego systemu, nie bierze pod uwagę lat 
pracy w krajach Unii. Policzy je tylko wtedy, 
gdy do ustalenia uprawnień znaczenie bę-
dzie miał staż ubezpieczeniowy. 

W państwach unijnych przy ustalaniu 
praw do emerytury i renty oraz jej wysokości 

obowiązuje zasada sumowania okresów ubez-
pieczenia (lub zamieszkania – w zależności 
od obowiązujących przepisów), o ile jest to 
konieczne, by uzyskać uprawnienia do świad-
czeń. Jeżeli do uzyskania prawa do emerytury 
w danym państwie członkowskim konieczne 
jest uwzględnienie zagranicznych okresów 
ubezpieczenia (zamieszkania), to emeryturę 
oblicza się w wysokości proporcjonalnej do 
okresu ubezpieczenia w danym kraju. 

Zgodnie ze zmianami, które weszły 
w życie  maja ubiegłego roku, państwa 
unijne posiadające systemy emerytalne 
przewidujące świadczenia, w odniesieniu 
do których wymiar okresów ubezpieczenia 
lub zamieszkania nie ma znaczenia dla ich 
ustalenia, nie obliczają świadczeń w wyso-
kości proporcjonalnej.

Polska zastrzegła, że nie będzie obliczała 
świadczenia proporcjonalnego w odniesie-
niu do emerytur przysługujących z systemu 
zdefiniowanej składki, tj. emerytur wypła-
canych ze zreformowanego systemu, czyli 
zależnych od stanu konta w ZUS. Tego typu 
emerytury w pełni wypłacane będą od  
roku. W latach - przejściowo obli-
czane są emerytury mieszane – częściowo 
według starych, częściowo według nowych 
zasad. Z racji kalendarza dotyczy to kobiet 
urodzonych w latach -, które prze-
chodzą na emeryturę po osiągnięciu  lat.

Dla kogo zmiany te mają znaczenie? 
Przede wszystkim dla osób młodych, uro-
dzonych po  grudnia  r. Pracownicy 
w średnim wieku, którzy mają za sobą kil-
kanaście lat ubezpieczenia w Polsce, a pozo-
stałe w jednym z krajów Unii, nie otrzymają 
już w Polsce proporcjonalnej emerytury. 

Mogą liczyć jedynie na świadczenie wyli-
czone z sumy kapitału początkowego i skła-
dek zapisanych na indywidualnym koncie 
podzielonej przez dalsze lata życia. W ich 
przypadku będzie jednak dochodziło do 
sytuacji zsumowania przez ZUS okresów 
ubezpieczenia w  krajach unijnych. ZUS 
zrobi to wtedy, gdy wyliczona emerytura 
będzie niższa niż obowiązująca najniższa 
emerytura. Takie osoby otrzymają dopłatę 
do wysokości najniższego świadczenia, jeśli 
okres ubezpieczenia emerytalnego wyniesie 
w sumie  lat (kobiety) lub  lat (męż-
czyźni), a suma świadczeń polskich i zagra-
nicznych nie przekroczy kwoty najniższej 
polskiej emerytury. 

Pracownicy urodzeni po  roku będą 
mieli ustaloną emeryturę na podstawie ka-
pitału początkowego oraz składek odprowa-
dzonych do ZUS i OFE. W przypadku osób, 
które były ubezpieczone w Polsce wyłącznie 
po .. r., emerytura z ZUS będzie 
ustalana w oparciu o składki na ubezpie-
czenie emerytalne zgromadzone na koncie 
ubezpieczonego. Jeśli takie osoby przepracu-
ją w Polsce np.  lat, to świadczenie otrzyma-
ją tylko z opłaconych w tym okresie składek.

Są jednak świadczenia, do których pra-
wo daje odpowiedni staż. Należą do nich: 
emerytura dla ubezpieczonych urodzonych 
przed  stycznia  r., emerytura dla nie-
których ubezpieczonych urodzonych po  
grudnia  r., a przed  stycznia  r., 
renta z tytułu niezdolności do pracy, ren-
ta rodzinna po osobach uprawnionych 
do świadczeń na starych zasadach i eme-
rytura podwyższona do kwoty najniższej 
emerytury. 

Polskie przepisy dotyczące prawa do 
renty i jej wysokości nie zostały zmienione. 
W tym przypadku, jeżeli jest to koniecz-
ne, ustalając prawo do renty, ZUS zsumuje 
wszystkie okresy podlegania ubezpieczeniu 
w poszczególnych krajach UE. 

Podobnie sumuje się lata pracy w kra-
jach członkowskich UE, gdy ustala się pod-
wyższenie emerytury do kwoty najniższej 
emerytury. Przepisy o koordynacji zabezpie-
czenia społecznego obejmują osoby wyko-
nujące działalność zawodową (etat, praca na 
własny rachunek, umowa agencyjna, umowa 
zlecenie, wolny zawód w przypadku artystów 
i twórców), a także osoby, które nie są już 
aktywne zawodowo, ale podlegały ubez-
pieczeniu społecznemu na terenie jednego 
z tych państw. 

Ustalanie uprawnień do polskich eme-
rytur i rent z zastosowaniem przepisów 
o koordynacji obejmuje:
–  osoby mieszkające w którymś z państw 

wyżej wymienionych, a posiadające polskie 
okresy ubezpieczenia społecznego;

–  osoby, które bez względu na miejsce 
zamieszkania posiadają i polskie, i inne 
(w  krajach członkowskich) okresy 
ubezpieczenia; 

–  członków rodzin tych osób;
–  osoby pozostałe przy życiu po wymie-

nionych wyżej osobach (np. małżonek, 
dzieci). 

O świadczenia emerytalno-rentowe 
można ubiegać się w każdym z państw, 
w których podlegało się ubezpieczeniom 
społecznym, choć z  reguły dokumenty 
składa się w kraju, który się zamieszkuje.
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Najnowsze zmiany przepisów

M
A

C
IE

J R
ZE

PE
C

K
I

Prof. Józef Dubiński (pierwszy z lewej): W pracy człowiek powinien się czuć absolutnie bezpieczny, 
taka jest zasada
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    Wielkie zawody
ratownictwa górniczego

CENTRALNE ZAWODY DRUŻYN RATOWNICZYCH

W piątek  września na terenie Okręgowej Stacji Ratownictwa 
Górniczego w Jaworznie odbyły się Centralne Zawody  

Drużyn Ratowniczych. Organizatorem imprezy 
była Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego SA 

w Bytomiu, zaś patronat honorowy nad zawodami objęli 
wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak, 

minister skarbu Aleksander Grad oraz Piotr Litwa, 
prezes Wyższego Urzędu Górniczego. 
Zawody wygrali ratownicy z Boryni.

Umiejętności komandosów pomagają nieść ratunek

Ratownicy z KWK Borynia zostali zwycięzcami Centralnych Zawodów Drużyn Ratowniczych

Na starcie stawiło się  drużyn. PKW 
SA reprezentował zastęp łączony z ZG So-
bieski i ZG Janina. KHW SA wystawił dru-
żyny ratownicze z KWK Wujek-Śląsk, ruch 
Wujek i KWK Murcki-Staszic, ruch Boże 
Dary. Także JSW SA reprezentowały dwa 
zastępy z KWK Borynia-Zofiówka, ruch 
Borynia oraz KWK Pniówek. Najliczniejszą 
grupę stanowili ratownicy z kopalń należą-
cych do Kompanii Węglowej, wśród których 
były zastępy z KWK Jankowice, KWK Bo-
brek-Centrum, ruch Bobrek, KWK Sośnica-
-Makoszowy, ruch Makoszowy oraz KWK 
Ziemowit. Swoich reprezentantów wysta-
wiły także KWK Kazimierz-Juliusz, ZGH 
Bolesław oraz Kopalnia Soli Bochnia. Go-
ścinnie w zawodach wzięły udział drużyny 
ze słowackich kopalń Cigel i Nováky, a także 
zastęp z Głównej Stacji Ratownictwa Gór-
niczego w Ostrawie. W skład każdej z dru-
żyn wchodzili kierownik kopalnianej stacji, 
mechanik sprzętu oraz pięciu ratowników. 

Po odegraniu hymnu górniczego ze-
branych przywitał prezes CSRG Andrzej 
Chłopek. – Otwierając Centralne Zawody 
Drużyn Ratowniczych, chciałbym powitać 
wszystkich przybyłych – parlamentarzystów, 
przedstawicieli urzędów górniczych, a także 
sympatyków ratownictwa, zwłaszcza emery-
towanych pracowników kopalń, którzy kładli 
podwaliny pod nasze nowoczesne ratownic-
two. Witam serdecznie, życząc drużynom 
wyrównanej rywalizacji – powiedział. 

PECHOWA PRZESZKODA

Tor sprawnościowy, jaki musieli poko-
nać ratownicy, składał się z siedmiu stano-
wisk. Pierwszym zadaniem było przejście 
przez przepust tamowy. Następnie, czoł-
gając się, zawodnicy musieli pokonać niskie 
przejście. Kolejna przeszkoda polegała na 
uniesieniu platformy górniczej za pomocą 
podnośnika pneumatycznego, natomiast 
na stanowisku czwartym ratownicy mu-
sieli skręcić śrubami dwie rury (szczelność 
połączenia sprawdzali sędziowie – za każ-
dą niedokręconą śrubę groziło  sekund 
kary). Następnie zawodnicy przeciągali wóz 
kopalniany, który miał zablokowane koła, 
przy pomocy ciągarki łańcuchowej, po czym 
musieli wykonać jeszcze dwa zadania – prze-
nieść  worków z pisakiem na ok. -metro-
wym odcinku oraz wyciąć przejście w wy-
konanej z siatki termie tymczasowej. Tor 
sprawnościowy kończyło ponowne przejście 
całej drużyny przez przepust tamowy oraz 
uszczelnienie jego drzwi. 

Jako pierwsi z przeszkodami zmierzyli 
się ratownicy ze słowackiej kopalni Cigel, 
uzyskując czas :,. Szybko jednak się 
okazało, że poprzeczka nie została przez 
nich zawieszona zbyt wysoko – startujący 
jako trzeci zespół z KWK Wujek wykonał 
zadanie w czasie :,, który na długo 
okazał się barierą trudną do przeskoczenia 
dla pozostałych zastępów. Można jednak 
powiedzieć, że negatywnym bohaterem 

tegorocznych Centralnych Zawodów Dru-
żyn Ratowniczych stała się w pewnym sensie 
pierwsza przeszkoda. Przejście przez prze-
pust przeciwwybuchowy sprawiło większo-
ści zespołów niemałe kłopoty – problemem 
były drzwi, które ustawicznie się „zacinały”, 
przez co ratownicy mieli spore problemy 
z ich sforsowaniem, tracąc przez to cenne 
minuty. 

Czas ustanowiony przez załogę z ko-
palni Wujek udało się pobić dopiero 
startującej jako . drużynie z KWK Jan-
kowice. Wsparcie najliczniejszej grupy 
kibiców, którzy motywowali swym dopin-
giem ratowników z Jankowic, okazało się 
bezcenne – zastęp z Rybnika pokonał tor 
sprawnościowy w czasie :,. Sędziowie 
dopatrzyli się jednak jednej niedokręco-
nej śruby na stanowisku nr , co koszto-
wało zespół z Jankowic  sekund kary, 
 sekund, które zadecydowały o wyniku 
zawodów. Startująca jako przedostatnia 
drużyna z KWK Borynia uzyskała bowiem 
czas :, i to ona okazała się najlepsza 
w rywalizacji sprawnościowej. 

PUCHAR DLA BORYNI 
O ostatecznym wyniku miały zadecy-

dować punkty z pozostałych konkurencji 
– testu teoretycznego, egzaminu z wiedzy 
przedmedycznej oraz sprawdzianu umie-
jętności mechaników sprzętu ratownicze-
go. Po dłuższej przerwie, w trakcie której 
podliczono punkty, nastąpiło ogłoszenie 
wyników. Zwycięzcami Centralnych Zawo-
dów Drużyn Ratowniczych zostali ratownicy 
z KWK Borynia w składzie: Adam Szkołda, 
kierownik kopalnianej stacji ratowniczej, 
Mirosław Dłucik, mechanik sprzętu, Prze-
mysław Sinacki, zastępowy, Paweł Zwoleń, 
Mirosław Ślazyk, Sebastian Krawczyk oraz 
Marcin Kaczorek. Drugie miejsce zajęła 
ekipa ratowników z KWK Wujek, zaś na 
trzecim stopniu podium stanęła połączona 
drużyna z zakładów Sobieski i Janina, która 
reprezentowała Południowy Koncern Wę-
glowy. Medale oraz upominki wręczył prezes 
CSRG Andrzej Chłopek wraz z Markiem 
Jarczykiem, zastępcą dyrektora Departa-
mentu Górnictwa WUG, oraz przedstawi-
cielami Ministerstwa Gospodarki i Minister-
stwa Skarbu Państwa. Zawody uświetniły 
pokazy ratowników z CSRG, KWK Piast 
oraz Jednostki Ratownictwa Górniczego 
w Tarnobrzegu. 

Jak mówi Jacek Polniak, kierownik dzia-
łu ratownictwa ds. organizacji w CSRG SA, 
tego typu zawody są zawsze okazją do za-
prezentowania wyszkolonych zespołów ra-
towniczych. – Ich celem jest jednak przede 
wszystkim mobilizacja drużyn ratowniczych, 
pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz dosko-
nalenie umiejętności praktycznych z zakresu 
ratownictwa. Nie bez znaczenia jest tak-
że propagowanie ratownictwa górniczego 
wśród załóg górniczych – dodaje. 

MACIEJ RZEPECKI
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    Wielkie zawody
ratownictwa górniczego
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Umiejętności komandosów pomagają nieść ratunek

Ratownicy z KWK Borynia zostali zwycięzcami Centralnych Zawodów Drużyn Ratowniczych

Praca w kombinezonie wymaga szczególnej koncentracji

Pod ziemią ratownicy muszą pracować w jeszcze cięższych warunkach 
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Oczy sporej części Polski, a przede wszyst-
kim Śląska skierowane są ostatnimi czasy 
w kierunku Bytomia, a ściśle mówiąc – by-
tomskiej dzielnicy Karb. Powodem tego 
zainteresowania są bardzo poważne szko-
dy górnicze, jakie tutaj występują. Sprawa 
stwarza kolejną sposobność do tego, by 
zająć się tematem ubocznych efektów wy-
dobycia węgla. 

O szkodach górniczych pisaliśmy już 
nieraz. Od kilku tygodni to pojęcie jest 
jednak szczególnie mocno związane z Kar-
biem, gdzie szkody wystąpiły na niespo-
tykaną dotąd skalę. Przypomnijmy – we 
wspomnianej dzielnicy Bytomia poważnemu 
uszkodzeniu uległy  kamienice, z których 
konieczne było ewakuowanie mieszkańców. 
W chwili przygotowywania tego artykułu 
wysiedlono około  osób z ponad , 
które zamieszkiwały uszkodzone budynki. 
Z końcem września wszyscy zainteresowani 
sprawą doczekali się jednak wreszcie dobrej 
wiadomości: władze miasta porozumiały 
się z Kompanią Węglową, właścicielem ko-
palni Bobrek-Centrum, która fedruje pod 
Karbiem.    zł – to kwota, jaką 
wypłaci KW miastu Bytom na pokrycie 
budowy i remontów mieszkań. Zasadniczy 
kryzys został więc zażegnany – jest zgoda. 
Problem ludzi, którzy mieszkają w Karbiu, 
nadal jednak istnieje.

JAK JEST

Jest środek dnia. Wysiadam na przystan-
ku autobusowym Bytom-Karb i zaczynam 

rozglądać się po okolicy. Karb to ,-tysięcz-
na, a zatem jedna z najmniejszych dzielnic 
Bytomia. Na jej terenie mieści się dyrekcja 
kopalni Bobrek-Centrum. Okolica sprawia 
wrażenie dość spokojnej, zwracają jednak 
uwagę zniszczenia – czasem trudno określić, 
czy powstałe w wyniku szkód górniczych czy 
zaniedbania. W aptece od starszej kobiety, 
która chciałaby zachować anonimowość, sły-
szę: – Budynki w Karbiu wyglądają fatalnie, 
ale wielu ludzi ma ładnie wyremontowane 
mieszkania, sama widziałam. Dopiero w wy-
niku szkód górniczych niejeden lokal nadaje 
się do ponownego remontu. Ludzie przy-
chodzili do mnie i płakali, mówiąc, że nie 
wiedzą, co robić, że mają już dość. Proszę 
zobaczyć, jak pęka ściana w aptece – mówi, 
wskazując naruszony fragment ściany przy 
suficie.

Niechęć do podawania swojego nazwi-
ska charakteryzowała wszystkich moich 
rozmówców. Oto co o tutejszej codzien-
ności mówi pewna -letnia mieszkanka 
dzielnicy: – Kiedyś było gorzej. Tąpnięcia 
miały miejsce prawie codziennie. Nieraz tak 
trzęsło, że w nocy musieliśmy trzymać me-
ble, żeby się nie poprzewracały. Teraz jest 
dużo lepiej. Dziwi mnie tylko, że ostatnio 
po drugiej stronie ulicy było tąpnięcie, a my 
prawie nic nie odczuliśmy – mówi. Mojej 
rozmówczyni chodzi oczywiście o ulicę 
Miechowicką, która stanowi tutaj swoistą 
granicą pomiędzy starym i nowym Kar-
biem, a od niedawna także pomiędzy czę-
ścią bardziej i mniej zniszczoną w wyniku 
szkód górniczych. Aby przejść na drugą 

stronę drogi, trzeba skorzystać z przejścia 
podziemnego.

Spadek liczby ludności dzielnicy 
o kilkaset osób, który jest spowodowany 
przesiedleniami, ma także wpływ na lokal-
ny biznes. – Od czasu tych największych 
tąpnięć i przenoszenia się ludzi do lokali 
zastępczych mam mniejszy obrót w sklepie 
– mówi sklepikarka z nowszej części Kar-
bia. Na pytanie, czy trzeba będzie zamykać 
sklep, odpowiada: – Nie wiem, nic na razie 
nie wiadomo. Wszyscy handlowcy z Karbia 
powiedzą to samo…

TRZEBA SOBIE POMAGAĆ

Trudna sytuacja, jaka spotkała miesz-
kańców dzielnicy, wymaga solidarnej po-
mocy innych. Wsparcia udzielać mogą 
– i udzielają – instytucje, które działają 
w tym rejonie. – Jako placówka wycho-
wawczo-oświatowa próbowaliśmy pomóc 
mieszkańcom poprzez organizowanie więk-
szej liczby zajęć, dzięki którym dzieci z te-
renów najbardziej dotkniętych szkodami 
mogłyby choć na chwilę zapomnieć o pro-
blemach wynikających ze zmiany miejsca 
zamieszkania. Na pewne sprawy, takie jak 
osiadanie terenu, nie mamy żadnego wpły-
wu, ale możemy przynajmniej spróbować 
pomóc mieszkańcom, zwiększając liczbę 
bezpłatnych zajęć dla dzieci i młodzieży 
– mówi Joanna Kaczkowska-Prus, dyrek-
tor Młodzieżowego Domu Kultury nr  
w Bytomiu-Karbiu.

Podobnej pomocy, tyle że ze strony 
zwykłych mieszkańców, wymaga również 

parafia pod wezwaniem Dobrego Pasterza 
w Bytomiu-Karbiu. – Uszkodzona jest . 
stacja drogi krzyżowej i prezbiterium, także 
na zewnątrz kościoła widać pęknięcia. Ja 
sam remontowałem swoje mieszkanie na 
wiosnę, a teraz wszystko jest już popękane – 
żali się -letni mieszkaniec dzielnicy. – Oby 
jednak symbolika owej uszkodzonej . stacji 
nie miała odzwierciedlenia w przyszłości 
dzielnicy – dodaje.

CO Z TYMI SZKODAMI?
– Obecnie wrażliwość społeczna jest 

większa i ludzie bardziej niż kiedyś zwracają 
uwagę na szkody. Zmiany społeczno-poli-
tyczne, jakie zaszły w Polsce, doprowadziły 
do tego, że jesteśmy odważniejsi i jasno for-
mułujemy swoje roszczenia wobec kopalń. 
Szkody, które kiedyś nie były szczególnie 
uciążliwe, teraz mogą takie być – mówił 
niemal przed rokiem w rozmowie z Nowym 
Górnikiem prof. Andrzej Kowalski z Głów-
nego Instytutu Górnictwa. To, w jaki sposób 
podchodzi się do losu mieszkańców Karbia, 
stanowi znakomity przykład potraktowania 
problemu szkód górniczych i ich konse-
kwencji z należytą wrażliwością. 

– W ubiegłym roku Kompania Wę-
glowa wypłaciła z tytułu odszkodowań za 
szkody górnicze  miliony zł. Zgłoszeń 
do naszych kopalń w tej sprawie było . 
Nakłady na ten cel rezerwowane w budże-
cie Kompanii są niezmienne – mówił nam 
niedawno rzecznik KW Zbigniew Madej. 
Można więc powiedzieć, że pokrywanie 
kosztów szkód spowodowanych wydo-
byciem węgla jest niejako wpisane w sam 
proces eksploatacji górniczej. Gminy, pod 
którymi się fedruje, otrzymują od zarządów 
kopalń pieniądze na remonty wymuszone 
szkodami górniczymi.

Mimo pieniędzy wypłacanych przez ko-
palnie w ramach zadośćuczynienia za szkody 
pozostaje kwestia losu wielu ludzi, którzy 
zmuszeni są zmieniać miejsce zamieszkania. 
Jak mówi wspominana sklepikarka z Karbia, 
sytuacja ta jest szczególnie uciążliwa dla 
osób starszych, które ze względu na stan 
zdrowia potrzebują komfortowych warun-
ków mieszkaniowych. A trudno powiedzieć, 
by takie warunki panowały w hotelach, do 
których się ich przenosi, gdzie muszą korzy-
stać m.in. ze wspólnych łazienek.

Świadomość tego, że szkody górnicze 
są nieodłączną częścią funkcjonowania 
kopalń, jest tak samo ważna jak przeko-
nanie, że należy minimalizować skutki 
owych szkód. Wydaje się, że w przypadku 
Karbia nie zabrakło ani jednego, ani dru-
giego (przypomnijmy – jest porozumienie). 
Tytuł tego tekstu, czyli wyrażona w przybli-
żonym rymie sugestia (ajncel – mieszkanie 
jednopokojowe, kawalerka), że węgiel jest 
przyczyną utraty przez wielu ludzi dachu 
nad głową, to oczywiście skrót myślowy. 
Ten sam węgiel pomaga bowiem sfinan-
sować naprawdę szkód, a także daje utrzy-
manie tysiącom mieszkańców okolicznych 
miejscowości. 

PAWEŁ KMIECIK

K W  B           K. Z  
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Skarb spod Karbia 
zabrał ajncla
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Indywidualne remonty mieszkań trwają. Nie wszyscy z Karbia zostaną bowiem przesiedleni
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Atmosfera sporu o wykorzystanie krajo-
wych złóż węgla brunatnego staje się coraz 
bardziej gorąca. Kryzys energetyczny, jaki 
puka do drzwi polskiej gospodarki, zmusza 
polityków do podejmowania decyzji, które 
mogłyby zapobiec jego konsekwencjom. 
Nie trzeba przecież przypominać, że stale 
wzrasta zużycie energii elektrycznej, a po-
wstanie nowych elektrowni jest na razie 
w dalekich planach. 

A należy pamiętać, że stare elektrownie 
trzeba będzie w ciągu najbliższych lat za-
mknąć z powodu ich technicznego zużycia. 
Ostatnim pozytywnym akcentem na tym 
polu było oddanie w Bełchatowie do eks-
ploatacji bloku energetycznego o mocy  
MW, które miało miejsce  września. Ów 
blok stanowi jeden z najnowocześniejszych 
tego rodzaju obiektów w Europie, zaś jego 
sprawność ( procent) jest najwyższa ze 
wszystkich bloków energetycznych, jakie 
znajdują się w Polsce. Blok ten opalany jest 
węglem brunatnym wydobywanym w po-
bliskiej odkrywce. Wyczerpujące się zaso-
by pola Bełchatów zostały także niedawno 
uzupełnione przez zasoby udostępnionego 
niedawno pola Szczerców. Z tej okazji do 
Bełchatowa zawitał premier Donald Tusk. 
Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie 
fakt, że przez cztery lata swojej kadencji 
raczej nie interesował się on górnictwem 
i jego problemami. 

ŚLEPA ULICZKA

W  Bełchatowie premier powiedział 
kilka słów prawdy o górnictwie węgla bru-
natnego i kamiennego. Zapewnił, że Polska 
toczy nieprzerwaną walkę o to, aby prąd 
w naszym kraju produkowany był z najtań-
szego paliwa, jakim jest obecnie węgiel bru-
natny. Jak stwierdził, Polska dąży do tego, by 
przekonać Europę, że węgiel, w tym węgiel 

brunatny, ma przyszłość i że nie można go 
przekreślać. Mówiąc o węglu brunatnym, 
premier wskazał na duże możliwości wy-
korzystania odkrytych niedawno złóż gazu 
łupkowego, zaznaczył jednak, że jest to na 
razie temat przyszłości. W tym duchu wy-
powiedział jeszcze kilka podobnych zdań. 
Komentatorzy potraktowali tę wypowiedź 
jako chęć pozyskania górnictwa dla popar-
cia reprezentowanej przez niego opcji po-
litycznej – wskazuje na to zresztą przyjazd 
premiera do Bełchatowa tzw. Tuskobusem. 
Pozostawiając na boku wszystkie spekulacje 
wokół ukrytych za tymi słowami intencji, 
trzeba odnotować rozeznanie premiera 
i jego deklarację poparcia w Europie pol-
skich inwestycji związanych z eksploatacją 
węgla kamiennego i brunatnego. Premier 
trafnie zauważył, że europejskie kraje, które 
zrezygnowały z energetyki węglowej, zna-
lazły się obecnie w ślepej uliczce. Dekla-
racja Tuska jest jednak wielce spóźniona, 
ponieważ także Polska powoli zmierza 
w tym kierunku. Świadczy o tym choćby 
stale wzrastający import węgla kamiennego, 
który w tym roku wyniesie już  milionów 
ton! Odnotowując więc pozytywne słowa 
premiera o roli górnictwa węglowego w Pol-
sce, należy zaczekać, kiedy te słowa zostaną 
zamienione w czyny. 

W LUBINIE 
W przeddzień wizyty premiera w Beł-

chatowie w Lubinie odbyła się kilkusetoso-
bowa demonstracja stowarzyszenia STOP 
Odkrywce, którą poprzedziła konferencja 
prasowa. Większość mieszkańców tego re-
gionu żąda czegoś zupełnie przeciwnego 
niż to, o czym mówił w Bełchatowie pre-
mier. Tego dnia do Lubina zawitał marszałek 
Sejmu RP Grzegorz Schetyna wraz z po-
słami z jego ugrupowania. Okrzyki, jakimi 
ich powitano, nie nadają się do publikacji. 

Uprzedzony o wszystkim marszałek nie 
wziął udziału w spotkaniu z mieszkańcami 
miasta, tylko od razu udał się do KGHM, 
gdzie uczestniczył w kluczowej dyskusji na 
temat przyszłości tej firmy. Jej głównym 
elementem było wypłacenie ekwiwalentu za 
węgiel przyszłym i obecnym emerytom, od 
czego zależy w tej chwili utrzymanie przez 
KGHM rentowności. Warto w tym kontek-
ście zauważyć, że powszechne tu poparcie 
dla opozycji niczego nie zmieni, jeśli chodzi 
o przyszłość – zmiana przepisów prawa geo-
logicznego i górniczego wydaje się bowiem 
mało prawdopodobna, niezależnie od tego 
jaka opcja polityczna uzyska po wyborach 
większość w parlamencie. Chodzi o to, że 

zalegającego tutaj jednego z największych 
złóż węgla brunatnego w Europie nikt nie 
będzie mógł zgodnie z logiką i obowiązu-
jącym prawem wykreślić z rejestru surow-
ców naturalnych i energetycznych. Wszak 
wspomniane złoże występuje na tym terenie 
niezależnie od tego, jakie jest prawo i jak 
zapatrują się na to mieszkańcy. Szkoda, że 
marszałek nie poruszył tej sprawy w rozmo-
wie z władzami KGHM, które wprawdzie 
biernie, ale jednak popierają miejscowe pro-
testy przeciwko rządowym planom eksplo-
atacji węgla brunatnego.

TRZYMAĆ SIĘ PRAWDY

Węglowa polityka rządu – przynaj-
mniej jeśli chodzi o kwestię węgla bru-
natnego – charakteryzuje się sprzecznymi 
decyzjami. Z jednej strony, chcąc wygasić 
protesty przeciwko planom zagospodaro-
wania złóż węgla brunatnego w okolicach 
Legnicy,  września rząd odłożył na przy-
szłość przyjęcie Koncepcji Przestrzenne-
go Zagospodarowania Kraju, dzięki któ-
rej sprawa ta miała zostać raz na zawsze 
rozwiązana. Rząd przezornie uchylał się 
także od jakiejkolwiek dyskusji z samo-
rządowcami skupionymi w stowarzysze-
niu STOP Odkrywce, dając tym samym 
do zrozumienia, że problem nie jest dla 
niego istotny. W pewnym sensie pogląd 
ten swoim milczeniem potwierdził także 
marszałek Schetyna podczas wspomnianej 
wizyty w Lubinie. Jednak dzień później ab-
solutnie przeciwną deklarację w stosunku 
do żądań stowarzyszenia STOP Odkrywce 
wygłosił w Bełchatowie premier. Wszystko 
to czyni politykę rządu wobec węgla bru-
natnego wielce zagmatwaną, mało jedno-
znaczną i niepewną. Wiadomo, że polityka 
niepewności jest najgorsza, i to nie tylko 
dla węgla brunatnego, ale także dla kraju 
i dla samych polityków, którzy nie mogą się 
zdecydować na jednoznaczne w tej sprawie 
stanowisko. Trzeba wreszcie powiedzieć 
sobie nawet najgorszą prawdę i trzymać się 
jej niezależnie od tego, czy się ona komuś 
spodoba, czy nie. 

ADAM MAKSYMOWICZ
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Premier Donald Tusk: – Węgiel brunatny ma przyszłość. Toczymy nieustanną kampanię w Europie, aby 
prąd w Polsce produkowany był z tego naszego najcenniejszego surowca

Europejskie kraje, które zrezygnowały z energetyki węglowej, znalazły się obecnie w ślepej uliczce
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Mieliśmy w latach . ubiegłego wie-
ku Jadwigę Jędrzejowską, finalistkę turnieju 
w Wimbledonie, wielokrotną mistrzynię Pol-
ski. Potem było długo nic – po roku , 
i przez wiele kolejnych lat, władza traktowała 
tenis ziemny po macoszemu, ba, uważano, 
że jest to rozrywka „kapitalistyczna”. Do-
szło do tego, że zlikwidowano dużą część 
istniejących w Polsce kortów tenisowych. 
W konsekwencji tenis ziemny uprawiała za-
ledwie garstka osób. Dopiero Wojciech Fibak 
swoimi występami na międzynarodowych 
kortach przypomniał nam, na czym polega 
tenis na wysokim poziomie. Od czasu jego 
popisów tenis ziemny stawał się w naszym 
kraju coraz bardziej popularny, a zaintere-
sowanie tą dyscypliną stale rosło. Przybyło 
również sporo nowych kortów, na których 
próbowali swoich sił starsi i młodsi. A jed-
nak nie potrafiono wychować zawodniczek 
i zawodników, którzy mogliby podjąć w miarę 
wyrównaną rywalizację ze swoimi zagra-
nicznymi kolegami i koleżankami. Były na 
przykład zawodniczki, które w wieku junior-
skim święciły triumfy w międzynarodowych 
konfrontacjach, ale później zatrzymywały się 
w sportowym rozwoju. Działacze Polskiego 
Związku Tenisowego nie potrafili (i nadal 
nie potrafią) stworzyć jakiegoś sensownego 
programu szkoleniowego, którym można by 
objąć szersze grono dziewcząt i chłopców.

Tymczasem na świecie tenis ziemny jest 
dyscypliną wyjątkowo popularną, o czym 
najlepiej świadczą dziesiątki organizowa-
nych przez cały rok turniejów, podczas któ-
rych trybuny są zawsze zapełnione, a przed 
telewizorami zasiadają tysiące widzów. Do-
wodzi tego także liczba startujących w nich 
zawodniczek i zawodników – w rankingu 
WTA sklasyfikowanych jest ponad tysiąc 
mężczyzn i kobiet. Marzeniem każdego te-
nisisty i każdej tenisistki jest wygranie któ-
regoś z najbardziej prestiżowych turniejów 
takich jak Australian Open, French Open 
(Roland Garros), Wimbledon czy US Open. 

Najlepsi tenisiści świetnie zarabiają, ro-
sną bowiem pule nagród w poszczególnych 
turniejach. Marząc jednak o dużych zarob-
kach, trzeba przeznaczyć mnóstwo czasu 
i energii na treningi. Oczywiście trzeba także 
mieć predyspozycje do tej gry. Tenis ziemny 
na światowym poziomie jest bowiem grą ty-
leż piękną, co wyczerpującą. Pojedynki męż-
czyzn trwają nierzadko nawet trzy godziny 
(w przypadku kobiet nieco krócej), trzeba 
więc mieć dużo sił i wytrzymałości. A do 
tego można dojść tylko poprzez żmudne 
i wielogodzinne treningi. Być może właśnie 
to odstrasza od tego sportu wielu młodych? 

W ostatnich kilkunastu latach było w Pol-
sce kilka zawodniczek i zawodników, którzy 
próbowali swoich sił w różnych turniejach. 
Większych sukcesów nie odnieśli, chociaż, 
fakt, trochę zarobili. Wreszcie pojawiła się 
Agnieszka Radwańska i jej młodsza siostra. 
Cała tajemnica tkwi w tym, że do gry w tenisa 
obie dziewczyny namówił ojciec. Także on 
był od początku ich trenerem i menedżerem. 
Innymi słowy – zainwestował w córki i ich 
sportową przygodę. Pierwsze poważniejsze 
występy Agnieszki Radwańskiej nie zakończyły 
się znaczącymi sukcesami. Jeżeli dochodziła 
do ćwierćfinałów, uważano to za spore osią-
gnięcie. Stopniowo nabierała jednak doświad-
czenia i poprawiała technikę gry. Po pewnym 
czasie rywalki zaczęły się z Polką liczyć. No 
i w końcu przyszły pierwsze sukcesy.

W  roku  Agnieszka wygrała 
w Sztokholmie swój pierwszy turniej, po-
konując w finale Wierę Duszewinę z Rosji. 

Całkiem udany był dla niej rok  – wygra-
ła wówczas trzy turnieje, zwyciężając mocne 
przeciwniczki. W finale turnieju w Pattaya 
wygrała z Jill Craybas z USA. Olbrzymim 
sukcesem był triumf w Stambule, gdzie w fi-
nale pokonała Rosjankę Jelenę Dementiewą, 
która w rankingu WTA sklasyfikowana była 
na . pozycji. W trzecim finale w Eastbourne 
wygrała natomiast z Nadią Pietrową z Rosji. 

Następne lata nie należały jednak do 
udanych. Swój udział w kolejnych turnie-
jach Radwańska kończyła zwykle na drugiej 
rundzie. W ciągu dwóch sezonów zaledwie 
dwukrotnie dotarła do finału, za każdym ra-
zem przegrywając ze Swietłaną Kuźniecową 
z Rosji (w Pekinie w  r. i w San Diego 
w  r.). Zaczęto mówić, że Agnieszka 
zatrzymała się w sportowym rozwoju, że się 
wypaliła i że nie należy oczekiwać od niej 
większych sukcesów. Złośliwi dodawali, że 
już zarobiła swoje i nie chce się jej wysilać.

Tego roku Agnieszka Radwańska oba-
liła jednak te domysły, wygrywając aż trzy 
znaczące turnieje. Najpierw w Carlsbadzie, 
gdzie pula nagród wynosiła  tys. dolarów, 
pokonała trzecią w rankingu WTA Rosjankę 
Wierę Zwonariową. Polka ponownie zmie-
rzyła się z Rosjanką w finale turnieju w Tokio 
i ponownie wygrała. W turnieju w Pekinie, 
gdzie pula nagród wynosiła, bagatela, , 
mln dolarów, pewnie wygrała pierwsze poje-
dynki. W półfinale pokonała Włoszkę Flavię 
Pennettę : i :. W finale zmierzyła się 
natomiast z Niemką Andreą Petković. Był 
to naprawdę zacięty pojedynek. Pierwszego 
seta : wygrała Polka, ale w drugim nie zdo-
była nawet jednego gema (:). W trzecim 
secie Agnieszka zagrała jednak wyśmienicie 
i pokonała wyżej sklasyfikowaną rywalkę 
:. Nieistotne jest dla mnie, ile zarobiła 
w turniejach w Tokio i Pekinie (podobno  
mln dol.). Ważne jest, że Agnieszka Radwań-
ska wróciła do dobrej dyspozycji i wygrywa 
z silnymi rywalkami. Można powiedzieć, 
że byliśmy w tym sezonie świadkami efek-
townego przebudzenia naszej zawodniczki. 
Dodajmy, że od początku sierpnia Agnieszka 
Radwańska rozegrała  spotkań, z czego  
wygrała. Niewątpliwie duży wpływ na jej 
dobrą dyspozycję ma współpraca z trenerem 
Tomaszem Wiktorowskim, którą rozpoczęła 
od czasu turnieju w Eastbourne.

Po tych dwóch zwycięskich turniejach 
Polka wskoczyła na . miejsce w rankingu 
WTA. Nigdy wcześniej nie była tak wyso-
ko klasyfikowana. To cieszy sympatyków 
tenisa. Ta pozycja daje jej realne szanse na 
występ w turnieju Masters Championships 
w Stambule, który kończy tegoroczny sezon 
– w zawodach weźmie bowiem udział tylko 
 zawodniczek sklasyfikowanych najwyżej 
w rankingu WTA. Piszę „ma szanse”, ponie-
waż inne pretendentki do . miejsca będą 
grały w najbliższych dniach kolejne turnieje. 
W tej chwili ranking wygląda następująco: . 
Samantha Stosur (Australia) –  pkt; . 
Agnieszka Radwańska –  pkt; . Andrea 
Petković (Niemcy) –  pkt; . Marion 
Bartoli (Francja) –  pkt. Dodajmy, że 
Australijka ma w najbliższym czasie grać 
w turniejach w Osace i Moskwie, Niemka 
w Linzu i Luksemburgu, zaś Francuzka i Po-
lka biorą udział w zawodach w Moskwie. 
Żeby przeskoczyć Polkę w rankingu, rywalki 
musiałyby swoje turnieje wygrać, a Polka 
wypaść w Moskwie naprawdę kiepsko. Są-
dzę więc, że można założyć, iż Agnieszka 
Radwańska zagra w turnieju w Stambule, 
który jest swego rodzaju tenisowymi mi-
strzostwami świata. HENRYK MARZEC

Tamtego ranka, podczas porannej toalety, Joanna zauważyła na swej skroni pierwszy 
siwy włos. Długo przypatrywała się swojej twarzy. Spostrzegła, że podczas kilku ostatnich 
lat bardzo się zmieniła. Nawet nie wiedziała, kiedy pojawiły się zmarszczki wokół oczu, 
a cera straciła blask. Tego dnia wypadały jej czterdzieste pierwsze urodziny, była to więc 
kolejna okazja do podsumowań. Aby znów się w nich nie zagłębiać, pospiesznie wyszła 
z łazienki. Musiała jeszcze przed ósmą przygotować drugie śniadanie dla swojej -letniej 
córki Oli oraz męża – tego samego od blisko dwudziestu lat. 

Tego dnia, tak jak przez wszystkie minione lata, Joanna nie spodziewała się jakichś 
wielkich prezentów czy hucznego przyjęcia. Miała jednak cichą nadzieję, że zaśnie wesel-
sza, niż się obudziła. Podając mężowi jajecznicę, nie wiedzieć czemu, wypaliła znienacka: 
„Czy ty mnie jeszcze kochasz?”. Mąż popatrzył na nią mocno zdziwiony, głośno przełknął 
kęs i niemo pokiwał głową. Jednak tuż po tym, jak trzasnęły drzwi za wychodzącą Olą, 
zaczął chaotyczny i rwany monolog, z którego Joanna usłyszała tylko pierwsze zdania, 
resztę zagłuszył nasilający się pisk w jej uszach. Z tego, co zrozumiała, mąż właśnie ją 
poinformował, że po dwóch dekadach wspólnego życia odchodzi do innej, młodszej 
o kilkanaście lat kobiety.

Joanna, która dla rodziny poświęciła swoje ambicje, pasje i życie towarzyskie, w ciągu 
kilku sekund poczuła się pusta jak wydmuszka. Tego urodzinowego dnia położyła się na 
niezaścielonym łóżku i przez kilka godzin leżała nieruchomo. Z początku nie potrafiła 
nawet płakać, rozkleiła się dopiero, gdy wieczorem dostała pozew rozwodowy – najwi-
doczniej mąż miał już wszystko od dawna przygotowane, czekał tylko na odpowiedni 
moment.

Joanna wiedziała, że musi wziąć się w garść. Już następnego dnia, z zapuchnięty-
mi oczami i zaczerwienionym nosem, przystąpiła do pakowania swoich rzeczy. Nie 
wyobrażała sobie, że może jeszcze choćby minutę spędzić w mieszkaniu, które przez 
lata stanowiło centrum jej życia. Nie za bardzo wiedziała, co ma ze sobą teraz zrobić. 
Tuż po studiach pracowała przez chwilę w jednej z gazet, niedługo potem zaszła jed-
nak w ciążę, po której nigdy już nie wróciła do pracy. Przez całe życie zajmowała się 
domem – prała, gotowała i sprzątała. Każda kolejna myśl wbijała jej szpilki w serce. 
Ostatecznie postanowiła jednak o siebie zawalczyć i znieść wszystko, co miało się stać, 
z podniesioną głową.

Rozwód odbył się cicho i bezproblemowo. Mąż Joanny zachował się – podobnie jak 
to miało miejsce wiele razy wcześniej – niczym tchórz i nie widział nic niestosownego 
w zostawieniu jej śmiesznej kwoty pieniędzy w porównaniu do rynkowej ceny ich miesz-
kania. Joanna zupełnie nie potrafiła się jednak upomnieć o swoje. Poszukiwania nowego 
mieszkania sprawiły, że po raz kolejny mocno zderzyła się z rzeczywistością. Ostatecznie 
postanowiła wynająć tymczasowo niewielkie mieszkanie w jej ulubionej, cichej dzielnicy 
z dala od wielkich biurowców. Ola, która zamieszkała razem z nią, nie była specjalnie 
zadowolona z takiego obrotu spraw. Z czasem powoli zmieniła jednak swoje nastawienie 
do decyzji matki.

Kolejną konfrontacją z brutalnym światem były dla Joanny poszukiwania pracy. Jej 
śmiesznie krótkie CV budziło raczej politowanie na twarzach sekretarek, którym je odda-
wała. Trudno się więc dziwić, że szybko straciła nadzieję, że znajdzie coś, co pozwoliłoby 
jej choćby w niewielkim stopniu utrzymać standard życia, do którego przywykła. Wtedy 
jednak los niespodziewanie się do niej uśmiechnął – okazało się, że gdy wróciła do domu, 
w jej skrzynce czekała wiadomość od stałego czytelnika jej bloga. Od lat niemal codziennie 
znajdowała chwilę, żeby aktualizować swój internetowy pamiętnik. Wrzucała tam wszystko 
to, co przychodziło jej do głowy – swobodne myśli, fajne przepisy, zdjęcia zrobione podczas 
spacerów. Miała spore grono wiernych czytelników, z niektórymi regularnie mailowała. Jeden 
z nich już jakiś czas temu napomknął, że jej zabawne i inteligentne komentarze powinny 
zostać opublikowane. Dzięki anonimowości Joanna czuła się w Internecie dość swobodnie, 
nie widziała zatem nic niestosownego w tym, że w ostatnich notatkach ujawniała nieco 
problemów ze swojego życia osobistego.

Wiadomość, jaką dostała, była propozycją współpracy z jednym z popularnych kobiecych 
miesięczników z wyższej półki. Sam fakt pisania dla większego grona czytelników wydawał 
się Joannie dość zawstydzający, a podpisywanie czegokolwiek własnym nazwiskiem bardzo 
ją peszyło. Przespała się jednak z tym pomysłem i następnego dnia zgodziła się na spotkanie 
z mężczyzną, z którym od kilku miesięcy mailowała, głównie na polityczno-kulturalne tematy.

Kawa z Karolem bardziej niż rozmowę biznesową przypominała spotkanie bliskich 
znajomych. Felietony Joanny miały być publikowane już od kolejnego miesiąca. Jej nowa 
praca wymagała częstych kontaktów z nowym pracodawcą. Z czasem Karol zaczął bywać 
u Joanny prawie codziennie.

W tym czasie związek byłego męża Joanny już po kilku miesiącach przeżywał kryzys, 
by niebawem całkowicie się rozpaść. Joanna dowiedziała się o tym na spotkaniu z byłym, 
na które przyszła całkowicie odmieniona. Uznała, że jest ono dobrym pretekstem, by zająć 
się sobą – obcięła i zafarbowała włosy, poszła do kosmetyczki i na zakupy. Wiadomości od 
byłego męża skwitowała jednak cichym westchnięciem. Trochę rozbawiło ją zdziwienie, 
z jakim powitał ją były mąż, mimo to było jej smutno, gdy patrzyła na pana z brzuszkiem 
w kiepskim, znoszonym garniturze, który chyba liczył, że może odzyskać pozornie dobrze 
funkcjonującą rodzinę.

W kilka miesięcy po tych zdarzeniach córka Joanny wyjechała na wakacje na kilkutygo-
dniowy zagraniczny kurs językowy. Felietony Joanny stały się tak popularne, że w krótkim 
czasie dostała kilka ciekawych ofert pracy. Nie zrezygnowała jednak z pisania do gazety 
i przyjmowała tylko te propozycje, które z nim nie kolidowały. Dobrze jej się pracowało 
z Karolem do tego stopnia, że letnie miesiące postanowili spędzić razem na północy Francji.

To podczas tych wakacji Joanna w głębi duszy obiecała sobie, że nigdy nie będzie tą 
osobą, którą była w dniu swoich poprzednich urodzin.

�
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Urodziny 
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Efektowne przebudzenie
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XXIV BIEG BARBÓRKOWY 
O LAMPKĘ GÓRNICZĄ 

W  niedzielę  października  r. 
w Lubinie odbył się XXIV Bieg Barbórkowy 
o Lampkę Górniczą. Impreza była wydarze-
niem integrującym nie tylko środowisko 
sportowe, ale także pracowników przemysłu 
miedziowego i cieszyła się wielkim zain-
teresowaniem ze względu na tradycyjnie 
wyjątkową atmosferę oraz przyznawane 
w wielu kategoriach nagrody.

Organizatorem był KGHM Polska 
Miedź SA Oddział Zakłady Górnicze 
Lubin. Zawodnicy, którzy wzięli udział 
w głównej rywalizacji, przebiegli ulicami 
Lubina ( km). Dodatkowo (na stadio-
nie OSiR-u) odbyły się biegi na krótszych 
dystansach: Bieg Sztygarski na  Milę, 
Sztafeta Dyrektorska × m, Sztafeta 
Międzyzakładowa × m, a także biegi 
młodzieżowe. Wszyscy uczestnicy -kilo-
metrowego biegu otrzymali na pamiątkę 
numer z chipem oraz medal. Nagrodami 
pieniężnymi wyróżniono  zawodników 
w kategorii OPEN mężczyzn i  zawodni-
czek w kategorii OPEN kobiet. 

Zgodnie z tradycją XXIV Bieg Barbór-
kowy o Lampkę Górniczą dokumentuje 
oraz upamiętnia w filatelistycznych kolek-
cjach okolicznościowy datownik stosowany 
w Urzędzie Pocztowym Lubin .

W POLKOWICACH 
WYBRANO NOWE 
WŁADZE PZF
W dniach od  września do  paź-

dziernika br. w Polkowicach, a więc po 
raz kolejny na terenie Legnicko-Głogow-
skiego Okręgu Miedziowego, obradował 

XX Walny Zjazd Polskiego Związku Fila-
telistów, na którym wybrano nowe wła-
dze związku oraz nakreślono program 
działania na rzecz wielotysięcznej rzeszy 
filatelistów i miłośników znaczków pocz-
towych. Prezesem ZG PZF został repre-
zentant śląsko-dąbrowskiego okręgu PZF 
Henryk Monkos – współinicjator i prezes 
Polskiej Kapituły Filatelistycznej, meda-
lista światowych wystaw, wieloletni pre-
zes chorzowskiego oddziału i wiceprezes 
okręgu PZF, członek honorowy PZF oraz 
Polskiej Akademii Filatelistyki. Przewod-
niczącym Głównej Komisji Rewizyjnej 
został jej dotychczasowy członek, prezes 
oddziału PZF w Zabrzu Jan Duer, a  jej 

sekretarzem prezes katowickiego oddziału 
PZF, były pracownik KWK Katowice Józef 
Kuczborski. 

XX zjazd PZF upamiętnia znaczek 
o wartości , zł wydany w formie bloku 
w nakładzie  tys. sztuk. Ilustruje go ra-
tusz oraz kościół pw. św. Barbary w Polko-
wicach. Koperta pierwszego dnia obiegu 
ostemplowana została datownikiem FDC 
stosowanym w Urzędzie Pocztowym Po-
lkowice . 

„HANYSY 2011” 
ZAPRASZAJĄ 
DO RUDY ŚLĄSKIEJ
„W Ameryce są Oscary, w Polsce sieją 

Wiktorami, a my chopcy som ze Ślonska, my 
dzielimy «Hanysami»”. Tymi słowami śpie-
wająco otworzył ubiegłoroczną galę Kabaret 
Rak. Tegoroczna, . edycja „Hanysy ” 
odbędzie się  listopada w Miejskim Cen-
trum Kultury w Rudzie Śląskiej. Komu i za 
jakie wybitne osiągnięcia wręczone zostaną 
statuetki „Hanysa” (odlane z brązu przez 
pracowników Huty Pokój dwukilogramowe 
postacie hutnika-odlewnika)?

W  poprzednich latach laureatami 
statuetki zostali m.in. Jan Miodek, Lech 
Wałęsa, Kazimierz Kutz i Adam Małysz. 
Nagradzano także instytucje i przedsię-
wzięcia: Muzeum Chleba w Radzionkowie 
za „kultywowanie szacunku do chleba”, Te-
atr Nowy w Zabrzu za „ lat działalności 
teatralnej na Śląsku” oraz Tydzień Kultury 
Beskidzkiej za „wieloletnie popularyzo-
wanie dorobku kultury ludowej”. „Hanysy 
” upamiętni okolicznościowy datownik 
stosowany w Urzędzie Pocztowym Ruda 
Śląska . 

Z.B.

Nowości filatelistyczne

K 

To i owo
WZROST POLSKIEJ GOSPODARKI MA NADAL 
WYSOKĄ DYNAMIKĘ. Do takich wniosków 
doszli analitycy BNP Paribas po przeana-
lizowaniu danych o wynikach sprzedaży 
detalicznej za sierpień i stopie bezrobocia. 
Sprzedaż detaliczna wzrosła w sierpniu o , 
proc. mdm i , proc. rdr wobec wzrostu 
o , proc. rdr w lipcu i konsensusu , proc. 
rdr. Stopa bezrobocia obniżyła się do , 
proc. zgodnie z oczekiwaniami. W ocenie 
analityków banku dane potwierdzają opinię 
prezesa NBP Marka Belki, według którego 
złoty odchylił się od zdrowych fundamentów 
gospodarki. Z kolei analitycy Bank of Ameri-
ca/ Merrill Lynch wskazują, że skutkiem kry-
zysu w eurostrefie może być spowolnienie 
wzrostu gospodarki w Polsce w najbliższych 
kwartałach.

PŁACA MINIMALNA OD PRZYSZŁEGO ROKU 
WYNOSIĆ MA  ZŁ BRUTTO, CZYLI  ZŁ 
NETTO. Będzie to o  zł więcej niż w roku 
obecnym. Przyjmuje się, że w Polsce jest ok. 
pół miliona ludzi zatrudnionych na podsta-
wie umowy o pracę z najniższym przewi-
dzianym w ustawie wynagrodzeniem. Wśród 
państw UE pod względem wysokości płacy 
minimalnej mierzonej wg parytetu siły na-
bywczej Polska zajmuje  miejsce. Niższą 
płacę minimalną przyjęto w  krajach UE, 
np. w Czechach ( euro), na Węgrzech 
( euro), Bułgarii ( euro). Polskie orga-
nizacje związkowe postulowały, by podnieść 
płacę minimalną do  proc. przeciętnego 
wynagrodzenia, czyli do ok.  zł brutto.
Wśród  państw UE, z przyjętą ustawowo 
płacą minimalną, w  roku tylko w Gre-
cji przekraczała ona  proc. przeciętnego 
w tym kraju wynagrodzenia. W Polsce, przy 
kwocie  zł brutto, stanowi ona  proc. 
średniej pensji. 

PRZYZNANO TEGOROCZNE POKOJOWE NA-
GRODY NOBLA. Decyzją Komitetu Noblow-
skiego laureatkami zostały Liberyjki Ellen 
Johnson-Sirleaf, Leymah Gbowee i Jemen-
ka Tawakkul Karman. Johnson-Sirleaf to 
obecna prezydent Liberii, pierwsza kobieta-
-prezydent w Afryce. Leymah Gbowee jest 
działaczką na rzecz praw człowieka i pokoju 
w Liberii. Jemeńska dziennikarka Tawak-
kul Karman jest bojowniczką na rzecz praw 
człowieka, demokracji i wolności słowa. Ko-
mitet Noblowski w uzasadnieniu wyboru 
podał, że uhonorowane one zostały za „wal-
kę bez przemocy na rzecz bezpieczeństwa 
kobiet i pełnego udziału kobiet w procesie 
budowania pokoju”. Komitet wyraził nadzie-
ję, że wyróżnienie trzech działaczek pozwoli 
położyć kres uciskowi kobiet, który trwa 
w wielu krajach, i wykorzystać w pełni po-
tencjał, jaki kobiety mogą stanowić w de-
mokratycznym świecie. 

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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JAROSŁAW ZAGÓROWSKI, PREZES JSW 
SA: Stawiamy na zróżnicowanie działal-
ności, bo spółka musi nadążać za zmie-
niającą się rzeczywistością rynkową. Tak 
jest bezpieczniej. JSW różnicuje rynki 
zbytu i produkty. Prowadzimy działal-
ność górniczą i przetwórczą, kieruje-
my się też w stronę energetyki, ale tej, 

w której czujemy się kompetentni. Planujemy wykorzystywać 
nasze zasoby gazu koksowniczego, metanu i węgla gorszej 
jakości. Uważamy, że dzięki tym zmianom firma będzie się 
szybciej rozwijać.

Spółka Energetyczna Jastrzębie SA, spółka Grupy Kapi-
tałowej JSW SA wybuduje w Częstochowie elektrociepłow-
nię o mocy  MW. Spółka energetyczna podpisała z Koksow-
nią Częstochowa Nowa -letnią umowę na dostawy energii 
elektrycznej oraz ciepła. Będzie to pierwszy w kraju i trzeci 
w Europie projekt wykorzystujący silnik tłokowy opalany 
gazem koksowniczym. Rozpoczęcie produkcji planowane 
jest na początek . kwartału  roku.

Inwestycje 
energetyczne
W perspektywie krótkoterminowej misją Spółki Energetycz-
nej Jastrzębie jest poprawa efektywności Grupy Kapitałowej 
JSW poprzez minimalizację kosztów energii wykorzysty-
wanej przez zakłady głównego obszaru działania grupy, 
tzn. kopalnie i koksownie. SEJ dostarcza do kopalń JSW 
energię elektryczną, ciepło, chłód oraz sprężone powietrze.

Obecnie energetyka GK JSW pokrywa ok.  proc. zuży-
wanej przez zakłady GK energii. Do końca  roku GK JSW 
będzie samowystarczalna energetycznie, a nadwyżki energii 
elektrycznej i ciepła lokowała będzie na rynku zewnętrznym. 
Głównymi paliwami wykorzystywanymi przez GK JSW do 
produkcji energii będą paliwa towarzyszące i odpadowe, 
powstające w procesach wydobycia węgla oraz produkcji 
koksu (metan z odmetanowania kopalń, gaz koksowniczy 
oraz paliwa niskokaloryczne powstające w procesie uzdat-
niania węgla). Po  roku GK JSW dysponowała będzie 
mocami wytwórczymi około  MWe.

W dalszej perspektywie GK rozważa scenariusz, w któ-
rym obszar energetyki w Grupie może być znaczącym źró-
dłem przychodów oraz pełnić rolę stabilizatora w okresach 
dekoniunktury na rynku węgla koksowego. Cel ten zostanie 
osiągnięty poprzez budowę dużych jednostek (- 
MWe) opalanych węglem energetycznym wydobywanym 
przez kopalnie Grupy.

Największe inwestycje energetyczne i środowiskowe 
Grupy planowane są w Spółce Energetycznej Jastrzębie oraz 
Koksowni Przyjaźń. W najbliższym czasie zakończone zo-
staną prace związane z pakietem inwestycji energetycznych 
w zabrzańskim Kombinacie Koksochemicznym.

Szacunkowe nakłady inwestycyjne do  roku na pro-
jekty energetyczne znacząco przekroczą  miliard złotych.
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