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R OK  W GÓRNICTWIE : Zyski i dobre perspektywy

Bez węgla ani rusz
NOWY GÓRNIK
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Partnerstwo
strategiczne
z Chinami

Wśród przedsiębiorców
towarzyszących
prezydentowi Bronisławowi
Komorowskiemu w czasie
wizyty w Chinach byli
przedstawiciele dwóch firm
pracujących dla górnictwa
– Kopexu i Fasingu.
Obie firmy kilka lat temu
zawiązały w Chinach spółki
joint venture.
Obie firmy radzą sobie na
trudnym rynku chińskim.
 

Życie za ukłucie
komara
„Jeśli jesteś zdrowy, nic nie
stoi na przeszkodzie, aby
pomóc innym.”
 

Informacje
motoryzacyjne
Rok mieszczucha

 

W  roku odbył się w Katowicach Europejski Kongres Gospodarczy organizowany przez Grupę
PTWP, wydawcę m.in. miesięcznika Nowy Przemysł i portalu Wirtualny Nowy Przemysł (wnp.pl).
Mówiono między innymi o tym, że wdrożenie Pakietu Klimatycznego stawia pod znakiem zapytania
rozwój górnictwa. Redukcja emisji dwutlenku węgla wyłącznie w krajach Unii Europejskiej nie da
wiele. To problem globalny. Ograniczenia wynikające z pakietu mogą się przyczynić do obniżenia
konkurencyjności gospodarki europejskiej. Jerzy Dudała, publicysta Nowego Przemysłu
i portalu wnp.pl, podsumowuje  rok
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Co krok to bubel
Chaos może nas wykończyć. Buble prawne przytłaczają nas na każdym kroku. Tak się składa, że ostatnie tygodnie to chaos nieustający w pracy, w górnictwie i w państwie.

W

JSW SA zaczęła się batalia o zmiany
w UZP, regulaminie pracy i systemie wynagradzania. Nikt nic nie wie, ale ludzie
przez skórę czują, że może być gorzej. W całym
kraju mamy chaos związany z lekami i receptami.
Ludzie przez skórę czuli, że może być źle i nie pomylili się. W branży mamy chaos, bo wprowadzono
akcyzę na węgiel. W nowych przepisach gubią się
hurtownicy i sprzedawcy. Zamiera sprzedaż węgla.
Wyprodukowano po raz kolejny przepisy, które nijak
się mają do życia.
Ktoś zapyta, co ma wspólnego sytuacja w JSW
SA z sytuacją w branży wynikającą z zamieszania wokół akcyzy i ze skandalem ogólnopolskim związanym
z refundacją leków, protestem lekarzy i aptekarzy.
Otóż ma. Zapanowała niedobra moda wprowadzania
w życie prawa, które jest niedopracowane, nieżyciowe
i paraliżujące życie.
Niestety, ta moda jest na każdym kroku. Chciałbym skupić się na akcyzie, bo to obrazuje pewien
trend uniwersalny. Otóż akcyza to podatek stosunkowo prosty do nałożenia i ściągnięcia. Jednak nie u nas.
Na początku roku Ministerstwo Finansów wprowadziło akcyzę na węgiel. Zawiłe formalności przy
zakupie nawet niewielkiej ilości węgla na własny
użytek, wstrzymanie deputatów i inne komplikacje
sprawiły, że spokojnie mogę nazwać dzieło naszych
specjalistów od łupienia obywateli bublem prawnym.

TADEUSZ
MOTOWIDŁO
przewodniczący ZZG
JSW SA Zofiówka

Tak się składa,
że ostatnie
tygodnie
to chaos
nieustający
w pracy,
w górnictwie
i w państwie

K J S
W nowych przepisach nadal gubią się hurtowi
sprzedawcy. Wciąż nie do końca jest dla nich jasne,
kto powinien płacić za węgiel podatek. Nowe cenniki, tak na wszelki wypadek, zawierają już akcyzę.
Przez to tona węgla zdrożała o  złotych. – Jeżeli się
oczekuje od osoby, która przychodzi po worek węgla
na skład, żeby wypełniła  dokumenty celne, po czym
zaniosła ten worek do domu, potwierdziła jeden
z tych dokumentów i odesłała nam na skład, to chyba
obracamy się w sferze jakiejś abstrakcji – stwierdza
Adam Gorszanów z Towarzystwa Gospodarczego
Sprzedawców Polskiego Węgla w wypowiedzi dla
portalu wnp.pl.
Nowy podatek zdezorganizował pracę kopalń.
Nikt nie chciał się narażać na kary, więc i sprzedaż
mocno spadła. Cierpią także górnicy, bo nawet oni
mają kłopoty z realizacją deputatu węglowego. Cha,
przede wszystkim górnicy mają kłopoty.
– Stało się problemem wydawanie deputatu w naturze. Chodzi o to, żeby osoby, które rzeczywiście
są zwolnione z akcyzy, przy odbieraniu węgla dla potrzeb gospodarstwa domowego tej akcyzy nie płaciły
– tłumaczył dziennikarzom Wojciech Jaros, rzecznik
Katowickiego Holdingu Węglowego. – To trochę przypomina sytuację związaną ze słynnymi pieczątkami
na receptach, jeśli chodzi o służbę zdrowia. W jednym
zdaniu można podsumować, że mamy taki ustawowy
bajzel – stwierdził Dominik Kolorz, przewodniczący
śląsko-dąbrowskiej Solidarności.
Przytaczam przykład z węglem, żeby dać pod
rozwagę stopień przygotowania do zmian w JSW
SA. Na Boga, żeby to nie był bubel.
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rugim filarem stanie się energetyka. Kompania z partnerem biznesowym wybuduje
elektrownię węglową o najwyższej z obecnie
możliwych technicznej sprawności wynoszącej 
procent. Istniejące bloki energetyczne mają sprawność -procentową. Podwyższenie jej o  procent
pozwoli na zmniejszenie emisji CO o  procent.
Kompania chce udowodnić, że bez radykalnych cięć
można chronić klimat. W jednej z wypowiedzi prezes
KW stwierdziła: „Damy przykład, jak spełnić wymogi
pakietu klimatycznego, jak nie zwalczając węgla,
promować energetykę niskoemisyjną”.
Trzeci filar jest logicznym rozwinięciem tej myśli. W nowej strategii kładzie się wielki nacisk na
ochronę środowiska. Temu celowi służyć będzie
większe niż dotychczas zagospodarowanie odpadów
poprodukcyjnych i metanu. W przypadku metanu
spółka postawiła sobie za cel trzykrotnie wyższe niż
obecnie wykorzystanie go do celów energetycznych.
„Uznaliśmy, że kto nie idzie do przodu, nie reaguje na potrzeby rynku, ten się cofa i przestaje być

HENRYK
SIEDLACZEK
poseł RP

Cieszę się, że
górnictwo jest
branża, która
świetnie sobie
radzi w trudnych
czasach

Wesoły pogrzeb
na ten Nowy Rok

C

entra wydobywcze zostały zlikwidowane,
a Kompania Węglowa istnieje. Górnicy fedrują
węgiel, dyrektorzy rządzą kopalniami, a zarząd zarządza
spółką. Po kilku latach okazało się, że firma może istnieć
bez centrów wydobywczych. Zostały one pogrzebane
i był to najweselszy pogrzeb, jaki można sobie
wyobrazić. W dodatku wesoły pogrzeb na ten Nowy
Rok. Centra były znienawidzone, zanim powstały. Kiedy
tylko związki zawodowe dowiedziały się, że powstanie
ten szczebel zarządzania, alarmowały, że w ten sposób
nie da się zarządzać firmą. Mówiliśmy o wydłużeniu
ścieżki decyzyjnej, o rozmyciu kompetencji i o paraliżu
wydobycia. Wszystko sprawdziło się. Szybko okazało
się, że o zakupie każdej drobnej rzeczy niezbędnej
do wydobycia decydowało centrum. Czasem
potrzebowaliśmy kilofów, a dostawaliśmy łopaty. Sztuki
zgadzały się, ale robota nie szła.

W

kopalniach zostawiono sztab ludzi, który miał
odpowiadać za wszystko, a nic nie mógł. Przykro
było patrzeć, jak wszystko popada w ruinę. Czasem
myślę sobie, że Kompania przetrwała ten trudny czas
tylko dzięki temu, że urzędnicy z centrów nie mogli się
połapać, na co mają wpływ, o czym mogą decydować
i co leży w zakresie ich kompetencji. Gdyby szybciej się
ogarnęli, rozłożyliby nam firmę i zamiast bawić się na
stypie po centrach, płakalibyśmy na stypie po Kompanii
Węglowej.

N

Brawo, górnicy
Kompania Węglowa zlikwidowała centra wydobywcze. Kopalnie KW czekały na tę decyzję kilka lat.
Największa firma górnicza przyjęła nową strategię
do 2015 roku. Zakłada ona, że będą realizowane
trzy linie biznesowe związane z wydobyciem węgla,
energetyką i ochroną środowiska. Joanna Strzelec-Łobodzińska linie biznesowe nazwała filarami.
Pierwszy filar to oczywiście węgiel. Spółka nie tylko
chce ustabilizować wydobycie, ale zwiększyć zgodnie z potrzebami rynku. Odnosi się to również do
zatrudnienia. W tym roku spółka przyjęła do pracy
pięć tysięcy osób. Podobną skalę przyjęć zakłada
w następnych latach.

przewodniczący ZZG w Polsce KWK Jankowice

potrzebny. A rynek na nasz produkt mamy bardzo
duży, czego dowodem jest import do Polski w tym
roku około  milionów ton węgla” – tak prezes KW
podsumowała zamierzenia swojej firmy. Przyznam,
że decyzje pani prezes są odważne. Poza tym podejmuje nowe wyzwania bez zwalania jakiejkolwiek winy
na poprzedników. Jej filozofia jest prosta – jeżeli
można na czymś zarabiać, należy to robić. Jestem
ciekaw, jak będzie rozwijać się koncepcja budowy
nowoczesnej elektrowni. Generalnie jest to trafny
pomysł. Jeżeli firma surowcowa wydobywająca węgiel, a taką jest Kompania Węglowa, będzie też miała
możliwość produkcji energii elektrycznej, będzie to
dla niej korzystne. Korzystne będzie także utrzymanie rynku wewnętrznego.
Już w połowie  roku wskazywano, że import
węgla do Polski wyniesie ponad  mln ton. Tak też
się stało, w ubiegłym roku ten import grubo przekroczył  mln ton. Węgiel do Polski, tradycyjnie,
napływał głównie z Rosji. Pamiętam, jak ponad dwa
lata temu zrodził się pomysł rozpoczęcia postępowania antydumpingowego przeciwko rosyjskim
eksporterom węgla, którzy ponoć zaniżali ceny.
Pomysł był z gatunku głupich. Import rósł przez
lata, bo polskie kopalnie wydobywają za mało węgla,
by zaspokoić potrzeby rynku. Sytuacja górnictwa
jest trudna, bo koszty rosną szybciej niż przychody. Mamy do czynienia z coraz trudniejszymi warunkami górniczo-geologicznymi. Coraz głębiej
schodzimy z wydobyciem, a to powoduje większe
koszty i potęguje trudności. Jednak kiedy chce się
coś zrobić, to można. Cieszę się, że górnictwo jest
branżą, która świetnie sobie radzi w trudnych czasach. Brawo, górnicy.


igdy nie mogłem zrozumieć, dlaczego część
kompanijnych urzędników broniła centrów. Jeden
z moich kolegów związkowców wyjaśnił to bardzo
prosto. – Oni pracują w kwitach. My pracujemy w węglu.
Daj sobie spokój z rozumieniem specjalistów od
kwitologii – powiedział po przyjacielsku. Dałem sobie
z tym spokój, ale zdziwienie towarzyszy mi po dzień
dzisiejszy. Szkoda kilku lat zmarnowanych na puszczanie
pary w gwizdek. Szkoda pieniędzy wywalonych na
budowę struktury, która była chora. Szkoda ludzkiego
zapału, który został stłamszony w machinie urzędniczej
bezduszności. Szkoda także, że wielu pracowników
centrów wydobywczych ma poczucie żalu albo klęski
zawodowej.

J

akieś dwa miesiące temu rozpowszechniano
stanowisko, w którym były między innymi takie
stwierdzenia: „My, pracownicy centrali Kompanii
Węglowej, zwracamy się z prośbą o podjęcie tematu
realizowanej aktualnie zmiany strukturalnej naszej firmy.
Lansowana przez upolitycznione kierownictwo firmy,
popierana przez lobby związkowe oraz nagłaśniana
w części prasy tzw. nowa strategia jest naszym zdaniem
kolejną szkodliwą próbą osłabiania części naszego
górnictwa. Jako wieloletni pracownicy firmy, znając
doskonale jej techniczną strukturę oraz analizując
w oparciu o posiadane bogactwo zasobów ludzkich,
naturalnych, technicznych – aktualne działania widzimy
jako zagrożenie dalszego istnienia firmy”.

S

zanowni Państwo! Jestem przekonany, że
większość z Was pracowała uczciwie. To nie
Wasza wina, że zostaliście wtłoczeni w bezsensowny
system. Jestem przekonany, że każdy z pracowników
zostanie przeniesiony do pracy odpowiadającej jego
aspiracjom. Jednak Wasze argumenty w obronie
centrów wydobywczych były chybione. Jak bardzo
centra hamowały pracę w kopalniach, o tym wiedzą
wszyscy górnicy. To wynikało z chybionej koncepcji
zarządzania. Taka jest prawda. I dobrze, że w końcu
wraca normalność.
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W  roku odbył się w Katowicach Europejski Kongres Gospodarczy organizowany przez
Grupę PTWP, wydawcę m.in. miesięcznika Nowy Przemysł i portalu Wirtualny Nowy Przemysł
(wnp.pl). Mówiono między innymi o tym, że wdrożenie Pakietu Klimatycznego stawia pod
znakiem zapytania rozwój górnictwa. Redukcja emisji dwutlenku węgla wyłącznie w krajach
Unii Europejskiej nie da wiele. To problem globalny. Ograniczenia wynikające z pakietu mogą
się przyczynić do obniżenia konkurencyjności gospodarki europejskiej.
JERZY DUDAŁA, publicysta Nowego Przemysłu i portalu wnp.pl, podsumowuje  rok
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Bez węgla ani rusz
W trakcie kongresu nie zabrakło oczywiście
problematyki dotyczącej węgla i energetyki. Zgodnie z prognozą Światowej Agencji
Energii – w 2015 roku świat będzie potrzebował 5 mld 700 mln ton węgla do produkcji energii elektrycznej.

W Polsce w  roku do produkcji
energii elektrycznej mamy potrzebować
, mln ton węgla energetycznego. Uczestnicy górniczej debaty w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego zgodnie
podkreślali, że bez węgla kamiennego nie
ma mowy o utrzymaniu konkurencyjności
gospodarki unijnej. – Wszelkie prognozy
wskazują, na świecie będzie wzrastać zapotrzebowanie na węgiel – zaznaczał Jerzy Podsiadło, prezes Węglokoksu. – Jeżeli
Europa pójdzie w przeciwnym kierunku,
to postawi się na przegranej pozycji. A prezes Polskiego Koksu Włodzimierz Hereźniak
wskazał, że w przypadku węgla koksowego
głównym problemem w kolejnych latach
będzie problem kosztów. Dominującym
eksporterem w tym segmencie rynku jest
Australia. Duże złoża węgla koksowego
są w Mongolii, Kanadzie i Mozambiku.
W Mongolii węgiel koksowy zalega do 
metrów. Koszty wydobycia to ok. - dolarów za tonę. Ta produkcja trafia na rynek
chiński. A zatem Chiny, które będą nabywać węgiel z Mongolii, będą mogły taniej

W polityce energetycznej Polski do 2030 roku węgiel pozostaje głównym paliwem
produkować koks. Z kolei w Mozambiku
wydobycie węgla koksowego wzrasta rok
do roku o  mln ton. Atutem Polski pozostaje
przeprowadzona modernizacja koksowni.
Średni wiek baterii koksowniczych w Polsce to ok. - lat. Wojewoda śląski Zygmunt
Łukaszczyk wskazuje, że na świecie mamy
do czynienia z dwoma różnymi górnictwami.

– Jest górnictwo, które można określić trzy razy A: Azja, Ameryka, Australia,
gdzie ono się rozwija – ocenia wojewoda
Łukaszczyk. – Jest też górnictwo, które
można określić literą E, jak Europa, w której
górnictwo zanika.
W Europie najważniejszą sprawą
ma być utworzenie wspólnego unijnego

rynku energii. Bezpieczeństwo energetyczne będzie realizować Unia jako całość.
Ważne, by polskie górnictwo nie przespało swej szansy. Dziś nie wyobrażam sobie na Górnym Śląsku czegoś, co stanowiłoby realną alternatywę dla przemysłu
węglowego.


Chcą budować nowe kopalnie

Górnictwo nie odchodzi do lamusa

O budowie nowej kopalni w okolicach
Oświęcimia myśli Kopex, produkujący maszyny i urządzenia górnicze. Nową kopalnię
zamierza w Jaworznie-Szczakowej wybudować KWK Sp. z o.o. Kopalnia ma wydobywać węgiel ze złoża Obszaru Górniczego
Jan Kanty , docelowo w pokładzie .
Byłaby to kopalnia z dwoma upadowymi,
nie będzie ona miała szybu. Koszt budowy
kopalni szacowany jest na ok. - mln
zł. Jej wydobycie ma wynieść ok.  mln ton
węgla rocznie. Stałe zatrudnienie w nowej
kopalni znajdzie ok.  osób. Tereny przeznaczone pod budowę kopalni znajdują się
w sąsiedztwie linii kolejowej, obszarów leśnych, niezwartej zabudowy mieszkaniowej,
potoku Kozi Bród oraz obszaru dawnej huty
szkła. Spółka ubiega się o uzyskanie koncesji
na wydobycie. Jej władze liczą, że uzyska

ją w pierwszym kwartale  roku. Wówczas będą mogły ruszyć prace przygotowawcze. Pierwszy węgiel miałby wyjechać
z kopalni w  roku.
W roku  było doskonale widać,
że nie jesteśmy w stanie w pełni korzystać
z koniunktury na węgiel. Import węgla
do Polski stał się koniecznością, bo surowca
po prostu brakuje na rynku.
– Zagrożenie, że gospodarka spowolni i na rynku pojawi się na przykład
nadwyżka węgla z Chin, jest ogromne –
mówi Artur Maziarka, partner Deloitte.
NOWY GÓRNIK

Spoglądając w nieodległą przeszłość i oceniając rok 2011, trzeba podkreślić, że był
to również rok, w którym padły odważne
deklaracje kapitału prywatnego w zakresie
budowy nowych kopalń.

Nowoczesne górnictwo ma przyszłość

– Jeżeli operujemy na bardzo niskiej marży,
to w czasie dekoniunktury staniemy pod
ścianą. Utrzymywanie zapasów węgla jest
bardzo kosztowne. Stąd stałym procesem
powinno być uzmiennianie kosztów.
Wszyscy w środowisku górniczym
wskazują, że trzeba inwestować. Bez inwestycji wydobycie będzie z roku na rok
spadać, a import węgla do Polski będzie się
zwiększał. Z jednej strony widać, że węgiel
ma przyszłość, o czym dobitnie świadczą
choćby plany budowy nowych kopalń w Polsce. Z drugiej natomiast lęk i niepokój budzi
cały czas podejście Unii Europejskiej do górnictwa. Unijna Energetyczna Mapa Drogowa do  roku jasno pokazuje, że węgiel
będzie miał mocno pod górkę. Kluczowy
punkt projektu, który koncentruje się głównie na dekarbonizacji, to m. in. redukcja
o - proc. emisji gazów cieplarnianych
do roku .
Kluczowe punkty Energetycznej Mapy
Drogowej do  roku obejmują m.in. redukcję o - proc. emisji gazów cieplarnianych do roku  w kontekście obniżenia

tej emisji przez wszystkie kraje rozwinięte
(obecna polityka prowadziłaby do redukcji
o  proc. w UE). Cele na  rok – przygotowanie nowej strategii w roku  w celu
zwiększenia energii odnawialnej po roku
 i tym samym zrobienia milowego kroku w stronę CCS (z możliwą zmianą polityki
ukierunkowaną na finansowanie zakładów
demonstracyjnych, infrastruktury CO i zagadnienia prawne związane z transgranicznym transportem CO). Forsowana jest przez
Unię technologia CCS, obejmująca wychwyt,
transport i składowanie dwutlenku węgla. Jednak jest to technologia w fazie badawczej, nie
wiadomo, czy i kiedy znajdzie ona zastosowanie komercyjne. Poza tym samo składowanie
dwutlenku węgla budzi coraz większe emocje.
Austria zakazała na swym terytorium składowania dwutlenku węgla, wysoce niechętne
mu są również Niemcy. W Polsce środowisko
górnicze liczy, że koniunktura na węgiel się
utrzyma i że Unia – w warunkach kryzysu
– zmieni wreszcie swe dotychczasowe nastawienie do węgla.
JERZY DUDAŁA
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Wyniki niezłe dzięki cenom i koniunkturze

Górnictwo ma zyski
Już po trzech kwartałach ubiegłego
roku polskie spółki węglowe – inaczej niż
w latach ubiegłych – mogły się pochwalić
swymi wynikami.

JSW SA ZBUDOWAŁA
GRUPĘ
Wydobywająca węgiel koksowy Jastrzębska Spółka Węglowa odnotowała
po trzech kwartałach ubiegłego roku zysk
netto na poziomie , mld zł. Wyniki JSW
to w głównej mierze efekt utrzymywania się
jednostkowych cen sprzedaży na poziomie
znacznie ponad przeciętne notowania historyczne. Grupa Kapitałowa Jastrzębskiej
Spółki Węglowej w samym trzecim kwartale
 roku wypracowała , mln zł zysku
netto przy przychodach rzędu  , mln
zł. Taki rezultat to m.in. efekt utrzymujących
się w  roku wysokich cen węgla i koksu
na rynkach międzynarodowych. Dobra koniunktura pozwoliła zwiększyć przychody
po trzech kwartałach do  , mln zł. Były
one o , proc. wyższe niż w analogicznym
okresie roku . Zysk operacyjny wzrósł
po  miesiącach do  , mln zł.
– Jako znaczącemu eksporterowi sprzyjało nam także osłabienie złotego – ocenia
Jarosław Zagórowski, prezes zarządu JSW.
– Jestem zadowolony z wyników, biorąc pod
uwagę nieco niższe wolumeny sprzedaży
oraz ryzyko wynikające ze spowolnienia
gospodarczego. Jeśli światowy kryzys będzie się pogłębiał, popyt na koks i węgiel
będzie malał, pogłębiając spadek cen, co niestety negatywnie odbije się na wynikach
w przyszłości.
W przypadku zewnętrznej sprzedaży
węgla koksowego przez JSW, węgiel typu
 stanowił , procent, czyli było to o ,
proc. więcej niż w porównywalnym okresie
 roku. Pozostałe , proc. stanowił
węgiel semi-soft (typu ).W porównaniu
do trzech kwartałów  roku, produkcja
koksu Grupy JSW w okresie od stycznia
do września  roku wzrosła o  procent,
natomiast sprzedaż o  procent. Przychody
ze sprzedaży w segmencie koksu, obejmujące koks i węglopochodne, w analizowanym
okresie osiągnęły poziom  , mln zł

R E K L A M A

i były wyższe o  proc. niż w analogicznym okresie  roku. Przy czym dane
za okres od stycznia do września  roku
uwzględniają konsolidację Kombinatu Koksochemicznego Zabrze z JSW SA.
W całym roku  wydobycie JSW wyniosło ok.  mln  tys. ton węgla. W 
roku JSW planuje wydobyć ok.  mln ton
węgla więcej. – Docelowo wydobycie roczne w kopalniach JSW ma się kształtować
na poziomie ok.  mln ton – mówi prezes
Zagórowski.
Grupa JSW pozostaje największym
producentem wysokiej jakości węgla koksowego typu . Produkowany przez Grupę
JSW koks jest sprzedawany w Polsce oraz
na rynku globalnym. Głównymi odbiorcami
są klienci w Niemczech, Austrii, Czechach,
na Słowacji, w Rumunii i na Węgrzech.
JSW zdecydowała o rozwiązaniu znaczącej
części rezerw utworzonych na poczet podatku od nieruchomości od podziemnych
wyrobisk górniczych, stąd wynik za 
rok wzrośnie o ok.  mln zł. Należy
tu przypomnieć, że w wyroku z  września
 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł,
że opodatkowanie podatkiem od nieruchomości podziemnych wyrobisk górniczych
jest niedopuszczalne, bowiem nie są one
obiektami budowlanymi (urządzeniami budowlanymi) w rozumieniu prawa budowlanego, ale przestrzenią w nieruchomości
gruntowej bądź w górotworze, powstałą
w wyniku prac górniczych, co bezspornie
wynika z Prawa geologicznego i górniczego. W JSW i innych spółkach odetchnęli
z ulgą. – Decyzja Trybunału Konstytucyjnego oraz wyroki WSA Gliwice pozwoliły
nam na podjęcie odpowiednich kroków
prawnych, zmierzających do odzyskania
niesłusznie pobranego podatku od podziemnych wyrobisk górniczych – zaznacza
Jarosław Zagórowski, prezes JSW. Spółka
uwolniła pokaźną kwotę rezerw, która będzie mogła zostać wykorzystana na bieżące
potrzeby inwestycyjne.

H OLDING SOBIE RADZI
W Katowickim Holdingu Węglowym
spoglądają w przyszłość z umiarkowanym
optymizmem. Rok  był dla spółki nie
najgorszy. Wprawdzie wydobycie było niższe o ok.  tys. ton od zakładanego, ale
 mln zł zysku netto to całkiem dobry
rezultat. W roku  KHW chce przeznaczyć na inwestycje ok. - mln zł.

Dlatego holding planuje emisję obligacji
własnych. Stale powraca temat możliwości debiutu giełdowego KHW. Byłby on
możliwy najwcześniej na początku 
roku. Holding musiałby bowiem pokazać
w połowie tego roku, że Plan Techniczno-Ekonomiczny jest bez przeszkód realizowany. Dopiero wtedy mógłby przyjść
czas na rozpoczęcie działań związanych
z przygotowaniem holdingu do procesu
IPO. Choć w samym holdingu nie wykluczają, że być może należałoby też rozważyć
możliwość prywatyzacji spółki poprzez inwestora branżowego. Oczywiście wiązałoby się to z koniecznością przekonania do
takiego rozwiązania załogi KHW. Przed
laty wyraziła ona w referendum zgodę na
prywatyzację, ale poprzez giełdę.

K OMPANIA ZLIKWIDOWAŁA
CENTRA
Nasza największa górnicza spółka, czyli
Kompania Węglowa, osiągnęła po trzech
kwartałach  roku  mln zł zysku netto,
co było najlepszym wynikiem w jej historii.
Rok  zakończyła zyskiem netto w wysokości ok.  mln zł. Kompania sprzedała
więcej węgla niż zdołała wydobyć w trzech
kwartałach, bo nabywców znalazł też surowiec zalegający na zwałach.
Kompania Węglowa zamierza zwiększać
wydobycie węgla – w perspektywie najbliższych kilku lat ma ono wzrosnąć z ok. 
do  mln ton rocznie. Spółka zamierza
też wybudować wraz z partnerem biznesowym elektrownię węglową o mocy 
megawatów. Kompania chce mieć  proc.
udziałów w tym przedsięwzięciu.Od stycznia  roku spółka funkcjonuje w nowej
strukturze, bowiem likwidacji uległy centra
wydobywcze.
– Czas debiutu giełdowego będzie zależeć od decyzji właściciela – mówi prezes
KW Joanna Strzelec-Łobodzińska. – Może
on nastąpić przed rokiem . Ten rok 
wziął się stąd, że do tego czasu Kompania
będzie spłacała stare długi, przejęte po dawnych spółkach węglowych. To jednak nie
oznacza, że przed  rokiem debiut giełdowy nie mógłby nastąpić. Będziemy czekać
na sygnał od właściciela w tej sprawie.
Możliwe, że spółka wyemituje obligacje
zamienne na akcje.
Gdyby tak się stało, określałoby to termin upublicznienia, bowiem wejście na giełdę musiałoby nastąpić w ciągu najdalej

dwóch lat od takiej emisji. Ewentualna emisja obligacji zamiennych na akcje nie jest
przesądzona.
JERZY DUDAŁA/WNP.PL
NOWY GÓRNIK

Koniunktura na rynku węgla i jego ceny zadecydowały o dobrych wynikach firm górniczych osiągniętych w 2011 roku. Szczególnie węgiel energetyczny sprzedawał się
nad wyraz dobrze.
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Związek Zawodowy Górników JSW SA Jas-Mos

ZZG JSW SA JASMOS

Barbórka
w Orlim Gnieździe

Ostatnia Barbórka była wyjątkowo uroczysta, gdyż była to X biesiada w historii związku

W czasie podniosłej akademii uhonorowano zasłużonych działaczy

Stało się już tradycją Związku Zawodowego Górników JSW SA Jas-Mos, że święto
górnicze obchodzi on w pensjonacie Orle
Gniazdo w Szczyrku. Ostatnia Barbórka była
wyjątkowo uroczysta, gdyż była to X biesiada w historii związku.

uhonorowani odznaczeniami Zasłużony
dla Federacji Związku Zawodowego Górników JSW SA. Wśród wyróżnionych osób
znaleźli się: Cecylia Gałyga, Daniel Kubala,
Adam Hoffmann, Tadeusz Grim i Grzegorz
Tomkiewicz.
Po akademii rozpoczęła się cześć biesiadna Barbórki – przy tradycyjnej golonce
i kuflu piwa bawiono się i śpiewano, czyniąc

Uroczystości rozpoczęła msza św.
odprawiona w Sanktuarium Matki Bożej

Królowej Polski, podczas której górnicy
wraz z rodzinami dziękowali swojej patronce za opiekę. Następnie przy wtórze
orkiestry dętej przeszli do ośrodka, gdzie
odbyła się dalsza część uroczystości.
W czasie podniosłej akademii szczególnie
zasłużonym górnikom zostały wręczone
honorowe szpady i kordziki górnicze. Wyróżniający się działacze związkowi zostali

zadość górniczej tradycji. – Dla górników
i ich rodzin Barbórka to zawsze był, jest
i myślę, że będzie szczególny dzień, dlatego
od  lat ZZG JSW SA kultywuje tę tradycję, dziękując świętej Barbarze za wsparcie
i opiekę w naszej trudnej i niebezpiecznej
pracy – powiedział przewodniczący ZZG
JSW SA Jas-Mos Henryk Markiton.

Z  

Najnowsze zmiany przepisów
Krótszy okres
przedawnienia
zaległych
i nadpłaconych składek
ZUS oraz skrócenie
okresu przechowywania
dokumentacji

W

bieżącym roku należności z tytułu
składek ZUS ulegają przedawnieniu po  latach. Nienależnie opłaconych składek można dochodzić również
w ciągu  lat (nowe brzmienie artykułu .
ust.  i  g ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych). We wcześniej obowiązującym
stanie prawnym okres dla przedawnienia
zaległych i nadpłaconych składek wynosił
 lat. Kopie dokumentów rozliczeniowych,
raportów i dokumentów korygujących te
dokumenty płatnik składek zobowiązany
jest przechowywać  lat (a nie jak wcześniej
 lat) od dnia przekazania ich do Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych.

Zwiększenie wsparcia
finansowego dla firm
i bezrobotnych
W grudniu wysokość dotacji na biznes
dla osób bezrobotnych wyniosła , tys. zł.
Wcześniej jej maksymalna kwota była o 
zł niższa. Taki sam górny pułap obowiązuje
firmy, które ubiegają się w urzędach pracy

o refundację kosztów, jakie poniosły na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy
dla zatrudnionego bezrobotnego. Od początku grudnia osoby poszukujące pracy mogą
się także ubiegać o pomoc w wysokości ,
tys. zł na opłacenie kosztów indywidualnych
szkoleń. Na wyższą refundację za pensje
i składki dla bezrobotnych, których zatrudniono w ramach robót publicznych, mogą
również liczyć gminy. Rosną też kwoty wsparcia, bo wzrosła wysokość średniej kwartalnej
płacy – w III kwartale  r. wyniosła ona
, zł, była więc o  zł wyższa w stosunku do poprzedniego kwartału. Nowa płaca
jest stosowana do wyliczania świadczeń przez
powiatowe urzędy pracy od  grudnia  r.
do końca lutego  r.

Wynagrodzenie
minimalne w 2012 roku

D

ecyzją rządu minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi w  r.  zł.
Oznacza to wzrost o , proc. w stosunku do roku . Zgodnie z prawem do 
czerwca każdego roku rząd przedstawia Komisji Trójstronnej projekt płacy minimalnej
na najbliższy rok. Od tego momentu Komisja ma miesiąc na osiągnięcie w tej sprawie
konsensusu – jeżeli do porozumienia nie
dojdzie, wysokość płacy minimalnej ustala
rząd. Ponieważ w ubiegłym roku Komisja
nie doszła do porozumienia, w połowie lipca
wicepremier i minister gospodarki Waldemar
Pawlak zapowiedział, że ustali wysokość płacy

minimalnej na poziomie , tys. zł. Mówił
wówczas, że propozycja, z którą wyszedł
rząd, uzyskała akceptację pracodawców.
Strona związkowa miała wyższe oczekiwania
co do wzrostu minimalnego wynagrodzenia
w  roku.
Wzrost minimalnej płacy jest najwyższy
od  r., jednak decyzja rządu nie zadowoliła przedstawicieli związków zawodowych,
którzy od pewnego czasu postulują, aby najniższa gwarantowana przez państwo pensja
stanowiła  proc. średniej krajowej. Z kolei
przedsiębiorcy uważają, że podniesienie kwoty minimalnego wynagrodzenia do  zł
będzie miało negatywny wpływ na rynek pracy – zwłaszcza w regionach, w których odnotowuje się wysokie bezrobocie. Organizacje
pracodawców uznały, że podwyżka w takim
zakresie, który wykracza poza ustawowe
minimum, zaszkodzi gospodarce, zniechęci bowiem pracodawców do podejmowania
ryzyka zatrudniania pracowników. Zdaniem
reprezentantów przedsiębiorców pracodawcy
będą zmuszeni do szukania sposobów na obniżenie kosztów pracy, wskutek czego może
dojść do redukcji etatów, a ponadto nie można wykluczyć wzrostu liczby zatrudnionych
w tzw. szarej strefie. W związku z waloryzacją
płacy minimalnej w  r. wzrastają inne
należności pracownicze, a mianowicie: wynagrodzenie za czas niezawinionego przez
pracownika przestoju, dodatek godzinowy
za pracę w porze nocnej, kwoty wynagrodzenia wolne od potrąceń z różnych tytułów oraz
wysokość odszkodowania, do którego pracownik ma prawo w związku z naruszeniem

wobec niego zasady równego traktowania
w zatrudnieniu. Minimalna pensja ustalona
na  r. wiąże się również z podwyższeniem maksymalnej kwoty odprawy pieniężnej
należnej pracownikowi z tytułu zwolnienia
grupowego lub indywidualnego dokonanego
na podstawie przepisów ustawy z ..
r. o szczególnych zasadach rozwiązywania
z pracownikami stosunków pracy z przyczyn
niedotyczących pracowników (DzU Nr ,
poz.  z późniejszymi zmianami). Zgodnie
z regulacjami zawartymi w powyższej ustawie
odprawa pieniężna, o której mowa, nie może
przekroczyć kwoty -krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego
w dniu rozwiązania stosunku pracy.
Wzrost płacy minimalnej oznacza
także wzrost podstawy wymiaru składek
społecznych ZUS dla osób zakładających
działalność, które przez pierwsze dwa lata
działalności mogą skorzystać z ulgi ZUS dla
nowych firm. Podstawę wymiaru składek
na ubezpieczenia społeczne, czyli składki
emerytalne i rentowe nowych firm, w okresie pierwszych  miesięcy kalendarzowych
od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi kwota nie
niższa niż  proc. kwoty minimalnego
wynagrodzenia. W  roku podstawa
ta wynosiła , zł. Wynagrodzenie minimalne w wysokości  zł w  roku
oznacza podstawę ZUS dla nowych firm
w wysokości  zł, co stanowi wzrost
o ponad  zł miesięcznych składek społecznych ZUS, a w skali całego roku daje
ponad  zł podwyżki.
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Wśród przedsiębiorców towarzyszących prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu
w czasie wizyty w Chinach byli przedstawiciele dwóch firm pracujących dla górnictwa –
Kopexu i Fasingu. Obie firmy kilka lat temu zawiązały w Chinach spółki joint venture.
Obie firmy radzą sobie na trudnym rynku chińskim.

Trzeba stworzyć strategię budowy stosunków polsko-chińskich, żeby czerpać korzyści z rozwoju chińskiej gospodarki. Jeżeli Polska nie będzie mieć takiej strategii,
szanse na czerpanie korzyści będą maleć.
Dlatego prezydent Bronisław Komorowski
i jego kancelaria będą organizować spotkania z biznesmenami robiącymi interesy
w Chinach. – Chcemy oceniać, co jest zrobione, a co zostało do zrobienia. W swoich przedsięwzięciach możecie państwo
liczyć na Kancelarię Prezydenta – mówił
do przedsiębiorców prezydent Bronisław
Komorowski.

Spotkanie prezydenta z przedsiębiorcami zaangażowanymi w rozwijanie biznesu
w Chinach odbyło się  stycznia. – To swego rodzaju dalszy ciąg wizyty Bronisława
Komorowskiego w Chinach – relacjonował
nam przebieg spotkania Zdzisław Bik, prezes
GK Fasing SA. W składzie delegacji, która
towarzyszyła Bronisławowi Komorowskiemu, była grupa biznesmenów, którzy mają
doświadczenie w działalności na chińskim
rynku bądź realizują projekty, które wkrótce zaowocują konkretnymi przedsięwzięciami. – To była bardzo potrzebna wizyta. Chińczycy podchodząc do współpracy
z partnerami handlowymi z innych krajów,
patrzą na to przez pryzmat własnego modelu gospodarczego, gdzie w dużym stopniu
władze centralne sterują gospodarką. Stąd
też firmy polskie uczestniczące w delegacji
czy w ogóle wspierane przez polskie władze stają się dla nich bardziej wiarygodnym
i pożądanym partnerem – powiedział nam
Krzysztof Jędrzejewski, prezes Kopex SA.
– Żeby robić interesy z firmami chińskimi,
trzeba pogodzić się ze specyfiką tamtejszego

rynku. Jednym z ważnych elementów jest
coś w rodzaju błogosławieństwa politycznego. Myślę, że to wynika z tradycji chińskiej. Jeżeli władza ma zaufanie do przedsiębiorstwa, to znaczy, że jest ono solidną
firmą. Dlatego bardzo ważne są wszelkie
gesty polityczne, które promują nasze firmy.
Uważam, że prezydent bardzo przysłużył się
wzmocnieniu polskich firm na tamtejszym
rynku – powiedział nam Zdzisław Bik, prezes GK Fasing SA.
Wizyta prezydenta w Chinach była
u nas słabo komentowana i relacjonowana.
Wynika to pewnie z tego, że w Polsce nie
ma tradycji, aby politycy byli ambasadorami naszego biznesu. Nawet komentatorzy polityczni nie bardzo wiedzą, czy
chwalić takie inicjatywy, czy lepiej milczeć,
bo to przedsięwzięcie mało spektakularne. Głowy państw zachodnich i szefowie
rządów stawiają sobie za punkt honoru,
aby wizyta w tak ważnym kraju jak Chiny
wiązała się z konkretnymi korzyściami
ekonomicznymi. Tym większa zasługa
Bronisława Komorowskiego, że spróbował zerwać z polską niemocą. Poprzednia
wizyta na tak wysokim szczeblu była 
lat temu. Już wtedy mówiło się, że XXI
wiek będzie wiekiem błyskawicznego rozwoju Chin. Skończyło się na mówieniu.
Z zapewnień składanych przez Bronisława
Komorowskiego wynika, że tym razem
będzie inaczej.
Podstawy do rozwoju relacji polsko-chińskich są mocne. Prezydent Bronisław
Komorowski spotkał się w Chinach między innymi z przewodniczącym ChRL Hu
Jintao. Szefowie państw podpisali wspólne
oświadczenie o strategicznym partnerstwie
między obu krajami.

PREZYDENT.PL/ WOJCIECH GRZEDZINSKI

Partnerstwo strategiczne
z Chinami

Podniesienie rangi stosunków między obu krajami automatycznie powoduje, że nasza pozycja na
rynku chińskim umacnia się
– Wierzę, że obecna wizyta znacznie
przyczyni się do współpracy w różnych dziedzinach między naszymi państwami i podniesie stosunki dwustronne na nowy poziom
– powiedział Hu, witając polską delegację.
– Po podpisaniu dzisiejszego oświadczenia z przewodniczącym Polska dołączyła
do grona siedmiu krajów UE, które mają
z Chinami stosunki o randze strategicznego
partnerstwa – powiedział Bronisław Komorowski polskim dziennikarzom.
– To jest istotne o tyle, że jesteśmy postrzegani jako ważny kraj Unii Europejskiej,
który ma także swoje szczególne relacje
z Chinami – dodał prezydent Komorowski. Dopytywany na czym dokładnie strategiczne partnerstwo ma polegać, odparł, że

partnerstwo to oparte jest „dokładnie na tym
samym co partnerstwo strategiczne między
Niemcami a Chinami, Francją a Chinami
i innymi krajami UE”.
– To jest termin używany przez stronę chińską na określenie podniesienia na
wyższy poziom zarówno kontaktów politycznych, jak i wszystkich obszarów relacji
międzypaństwowych – dodał prezydent.
– Ufam, że była to owocna wizyta. Podniesienie rangi stosunków między obu krajami
automatycznie powoduje, że nasza pozycja
na rynku chińskim umacnia się. Na razie
jest to efekt marketingowy. Fasing już pracuje nad tym, aby jak najszybciej były efekty
ekonomiczne.
ST, PREZYDENT.PL

Kopex jest aktywny na rynku chińskim

Bardzo potrzebna wizyta
KRZYSZTOF J ĘDRZEJEWSKI, PREZES
ZARZĄDU, GŁÓWNY AKCJONARIUSZ KO PEX SA: Idea wizyt

prezydenckich z grupą
biznesmenów jest bardzo dobra, praktykowana w wielu krajach.
Moim zdaniem podróż
prezydenta Bronisława Komorowskiego do
Chin była bardzo potrzebna. Poprzednia wizyta na najwyższym
szczeblu była  lat temu, aby chcąc rozwijać
współpracę z Chinami, potrzebne są częstsze spotkania na różnych szczeblach. Polska
jest najważniejszym partnerem handlowym

Chin w Europie Środkowej, dlatego intensyfikacja kontaktów jest tym bardziej potrzebna. Nie znam wszystkich aspektów
dotyczących całej wizyty, ale w dziedzinie
rozwijania współpracy gospodarczej była
na pewno udana i niezbędna. Chińczycy
podchodząc do współpracy z partnerami
handlowymi z innych krajów, patrzą na to
przez pryzmat własnego modelu gospodarczego, gdzie w dużym stopniu władze
centralne sterują gospodarką.
Stąd też firmy polskie uczestniczące
w delegacji czy w ogóle wspierane przez
polskie władze stają się dla nich bardziej
wiarygodnym i pożądanym partnerem.
Kopex jest cały czas aktywny na rynku

Chin. Rozwijamy swoją działalność w różnych kierunkach niezależnie od działań
polskich władz. Wsparcie rządowe i poprawa stosunków polsko-chińskich na pewno
ułatwiają i dynamizują nasze działania.
Liczymy na nawiązanie nowych kontaktów w Chinach i na rozwój już nawiązanej
współpracy.
W ciągu kilku ostatnich lat zrealizowaliśmy znaczące kontrakty dla chińskich
odbiorców o łącznej wartości ponad  mln
zł, ponadto zawiązaliśmy z chińskim partnerem spółkę joint venture Tagao, co owocuje dalszymi zleceniami. W zeszłym roku
sprzedaliśmy kilka kombajnów ścianowych
i uzgadniamy dalsze zwiększanie naszej

obecności w kopalniach naszego partnera.
Jednocześnie prowadzimy rozmowy z innymi zjednoczeniami kopalń w Chinach
o dostawach nie tylko kombajnów i obudów
ścianowych, ale także innych naszych rozwiązań. Rynek chiński jest ogromny i cały
czas zwiększa zapotrzebowanie.
Na ostatnim spotkaniu z prezydentem
Bronisławem Komorowskim  stycznia
w Warszawie rozmawialiśmy na temat dalszego wspierania działań nie tylko w Chinach, ale również w innych krajach przy
okazji kolejnych wizyt prezydenta. Liczymy,
że przyczyni się to do szybszego międzynarodowego rozwoju naszej grupy.
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Błogosławieństwo prezydenta dla przedsięwzięć gospodarczych jest bezcenne

ZDZISŁAW BIK, PREZES GK FASING:
Wizyta prezydenta Bronisława Komorowskiego w Chinach może być przełomowym
momentem w stosunkach gospodarczych
między naszymi krajami. Prezydentowi towarzyszyła liczna grupa biznesmenów – dla
naszych partnerów chińskich był to znak,
że relacje gospodarcze są dla głowy państwa bardzo ważne. Nie ukrywam, że swego
rodzaju błogosławieństwo prezydenta dla
przedsięwzięć gospodarczych jest bezcenne.
Chińczycy przywiązują do takich gestów
wielką wagę. Wierzę, że dzięki temu wiele
drzwi stanie przed nami otworem.
Wizyta w Chinach nie była jednorazowym wydarzeniem. Osoby wchodzące
w skład delegacji politycznej i gospodarczej
spotkały się  stycznia w Pałacu Prezydenckim. Mieliśmy zatem okazję podsumować
ten kilkudniowy pobyt. Prezydent zapewnił, że będzie służył pomocą w rozwijaniu
stosunków gospodarczych pomiędzy obu
państwami. Rozmawialiśmy także o konieczności stworzenia strategii rozwijania stosunków polsko-chińskich. Już teraz
można mówić o prezydenckim patronacie
dla tej inicjatywy – i to jest bezcenne. Kancelaria Prezydenta zajmie się tworzeniem
strategii dla takich relacji, która ma być
obliczona nie na kadencję polityczną, ale

na długie lata. Jeżeli ktoś uważa, że łączenie
wizyty politycznej z wizytą ekonomiczną
jest bezcelowe, podam jeden przykład. Od
kilku lat Fasing próbuje nawiązać współpracę z jednym z chińskich gigantów naukowo-przemysłowych o kapitale  mld dolarów,
potentatem na rynku węglowym i przemysłowym. Przez ponad dwa lata zabiegaliśmy
o spotkanie z przedstawicielami zarządu
tej grupy. W czasie wizyty w Chinach,
kiedy byłem jednym z członków delegacji
biznesowej towarzyszącej prezydentowi
RP, odebrałem telefon z zaproszeniem na
spotkanie z przedstawicielami zarządu
tego chińskiego giganta. Mam nadzieję,
że to spotkanie zaowocuje konkretnymi
umowami.
Dla wszystkich uczestników delegacji
prezydenckiej jest jasne, że sam splendor,
płynący z faktu pokazania się w towarzystwie głowy państwa, nie zastąpi perfekcyjnie przygotowanej oferty gospodarczej.
Jasne jest dla nas także to, że polskie firmy
stać na przygotowanie takiej oferty. Ktoś
musi nam jednak uchylić drzwi. Ufam, że
zrobił to pan prezydent Bronisław Komorowski. Należy pamiętać, że rynek chiński
jest bardzo trudny dla naszych firm. Wynika to między innymi z różnic kulturowych,
odmiennych systemów prawnych i innej

ARCHIWUM FASING SA

Fasing stawia na Chiny

Zdzisław Bik, prezes GK Fasing SA (na zdjęciu między parą prezydencką, na drugim planie) był w
składzie delegacji biznesowej towarzyszącej prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu
tradycji. Fasing wspólnie z partnerami chińskimi już od  lat prowadzi firmę w Chinach. Przeżywaliśmy zarówno sukcesy, jak
i niepowodzenia, jednak w ostatecznym
rachunku to przedsięwzięcie okazuje się
opłacalne. Rynek chiński stwarza wielkie
perspektywy, dlatego myślę, że warto tam
być. Jestem przekonany, że dobrze się stało, że w budowanie relacji gospodarczych

z Chinami zaangażował się prezydent. Już
po powrocie do kraju odebrałem kilkadziesiąt maili z gratulacjami od naszych
partnerów chińskich odnośnie tego, że
przedstawiciel GK Fasing był w składzie
delegacji towarzyszącej prezydentowi RP.
Mam wrażenie, że waga tej wizyty została
bardziej doceniona w Chinach niż w Polsce.
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Europa nie umie spalać węgla
X NOWY GÓRNIK: Widział pan Skamielinę
Dnia, antynagrodę, którą dostała Polska
za to, że był pan współorganizatorem Europejskich Dni Węgla w Parlamencie Europejskim. Taką antynagrodę wręczyli
naszym przedstawicielom ekolodzy w czasie światowej konferencji klimatycznej
w Durbanie.
BOGDAN MARCINKIEWICZ: Widziałem
tylko zdjęcie skamieliny.
Moim zdaniem to był
niepoważny gest, bo dni
węgla współorganizowałem ja, a nie nasz rząd.
To wydarzenie nie miało
nic wspólnego z naszą
prezydencją. Spotkanie
miało służyć propagowaniu przedsięwzięć sprzyjających przyjaznym dla środowiska sposobom spalania
węgla. Jestem przekonany, że warto szukać
przyjaznych dla przyrody i klimatu technologii wytwarzania energii z różnych paliw.
Zaprezentowaliśmy koncepcję zwiększania
sprawności bloków energetycznych i działający już system wytwarzania energii z metanu
pochodzącego z kopalń. Moim zdaniem było
to spotkanie, które służyło ochronie klimatu.
X Spalanie węgla wyklucza ochronę

klimatu.
– Jeżeli chcemy stworzyć gospodarkę
bez emisji dwutlenku węgla, należy zakazać

spalania wszystkich rodzajów paliw. Nie
ma spalania bez emisji dwutlenku węgla.
Najsensowniejszym rozwiązaniem jest budowa bloków energetycznych o wysokiej
sprawności. Dzięki temu do wytworzenia tej
samej ilości energii potrzeba mniej paliwa.
To najskuteczniejszy sposób ograniczenia
emisji dwutlenku węgla. Mówiliśmy o tym
na spotkaniach w trakcie dni węgla. Technicznie możliwe jest osiągnięcie sprawności
ponad -procentowej, co stanowi prawdziwy skok technologiczny. Dzięki takim
rozwiązaniom Polska osiągnie cele zawarte
w pakiecie klimatycznym. Problem polega
na tym, że wpływowa grupa w Unii Europejskiej chce całkowitego wyeliminowania
węgla. Uważam, że Polski nie stać na takie
rozwiązanie. Dlatego szukam sojuszników,
którzy pomogą nam udowodnić, jak bardzo
nieracjonalny jest to pomysł.
X Uważa pan, że spotkanie w ramach Europejskich Dni Węgla było pańskim największym osiągnięciem w 2011 roku?
– To było bardzo istotne wydarzenie dla
polskiego górnictwa i energetyki. W 
roku chcę zorganizować podobne spotkanie,
w którym wzięliby udział przedstawiciele
Chin, Indii, Argentyny i Brazylii. Uważam,
że nie da się chronić klimatu lokalnie – jeżeli
chcemy naprawdę coś zrobić dla natury,
musimy włączyć w te działania USA, Chiny, Indie, Brazylię, Argentynę i Rosję. Tam

spala się najwięcej węgla i to w najmniej
wydajnych blokach energetycznych. Europejscy ekonomiści nauczyli resztę świata,
że najważniejsze w gospodarce jest cięcie
kosztów. Cena energii jest istotnym kosztem (elementem) każdej produkcji. Jeżeli
przekonamy teraz resztę świata, że warto
zrezygnować z konkurencyjności na rzecz
ochrony klimatu, wtedy można liczyć na
sukces. W przeciwnym razie Europa przegra
rywalizację ekonomiczną. Nie ochronimy
planety przed zmianami klimatycznymi
kosztem upadającej gospodarki europejskiej.
X Na razie urzędnicy z UE chcą zamiast
węgla spalać biomasę. Czy ktoś wyliczył,
jak bardzo wzrośnie emisja dwutlenku
węgla przez to, że trzeba będzie przewieźć dziesiątki albo setki milionów ton
biomasy?
– Nikt tego nie liczył. Nikt także nie
liczył, jak bardzo zdrożeje żywność. Na razie
Unia realizuje politykę lobbystów, którzy
stawiają na gaz, energię solarną, wiatrową
i na elektrownie atomowe. Moim zdaniem
możemy za to drogo zapłacić.
X Dlaczego urzędnicy UE nie liczą, ile bę-

dzie nas kosztowało wyrzucenie węgla
z energetyki?
– Nie wiem.
X Możemy głośniej walczyć o węgiel?

– Możemy to robić, używając racjonalnych argumentów.
X Idzie nam to bardzo opornie.

– Mechanizmy Unii działają w utartych schematach i bardzo trudno je zmienić. Polityka antywęglowa ma bogate
tradycje w krajach tak zwanej starej Unii.
Udaje się nam od czasu do czasu podważać
niektóre prawdy objawione, ale jesteśmy
zbyt młodym członkiem UE, aby liczyć na
szybki sukces. Zdobywamy jednak sojuszników w trakcie nieoficjalnych rozmów.
Mam nadzieję, że uda się wyleczyć Europę
z fobii węglowej. Wierzę także, że wkrótce
nasi cisi sojusznicy zaczną oficjalnie nas
popierać.
X Nie sądzi pan, że stawianie na węgiel
to obciach w Unii Europejskiej?
– Obciachem jest to, że kraje UE do tej
pory nie opracowały tanich i bezpiecznych
dla natury sposobów nowoczesnego spalania
węgla albo produkcji z węgla paliw płynnych.
Obciach będzie wtedy, gdy z tego powodu
zawali się nasza gospodarka.
ROZMAWIAŁ: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Europoseł Bogdan Marcinkiewicz spotkał się 4
stycznia 2012 roku z dziennikarzami i zdał relację ze
swojej działalności w Parlamencie Europejskim w 2011
roku. Problemy związane z węglem kamiennym
i energetyką węglową stanowiły najistotniejszą część
jego aktywności w PE.
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„Jeśli jesteś zdrowy, nic nie stoi na przeszkodzie, aby pomóc innym. Ludzie w szpitalach
czekają na to, żebyś oddał swoją krew, bo krwi nikt jeszcze niczym nie zastąpił i nie zanosi
się, by miało się to stać. A Ty na pewno będziesz dumny, że mogłeś komuś pomóc”
– tak M IROSŁAW G RZELAK namawia do tego, by zostać honorowym dawcą krwi.

Życie za ukłucie komara
Mówi to w rozmowie z nami nie byle kto,
bowiem Mirosław Grzelak – prezes klubu
Honorowych Dawców Krwi Górnik im. św.
Barbary przy KWB Konin w Kleczewie –
w bezinteresownym odruchu pomocy innym oddał już dziesiątki litrów krwi. Jak
sam podkreśla, kiedy w pierwszej chwili
pomyślał o społecznym udzielaniu się
w ten sposób, chciał jedynie spróbować.
Potem „po prostu go to wciągnęło”. Jak
się okazało – na długo, bowiem robi to
już od szesnastu lat i nic nie wskazuje
na to, by w najbliższym czasie miał od
tego odejść.

Większość osób może powiedzieć, że
taka forma niesienia pomocy nie jest dla
wszystkich, trzeba bowiem wykazać się nie
tylko samą chęcią, ale i odwagą. Jak się jednak okazuje, jest to podejście niesłuszne. Na
pytanie czy jest się czego bać, pan Mirosław
uspokoił nas słowami: „Nie ma. Naprawdę.

Jest oczywiście pierwszy odruch niewiadomej – czy to boli, ale można podejść do tego
ze spokojem – to jest jak ukłucie komara, nic
więcej, tak więc zupełnie nie ma się czego
bać, a cel jest szczytny”.
No właśnie – ceną za uratowanie czyjegoś życia jest ledwie „ukłucie komara”. Z tego
prostego założenia wyszła cała rzesza ludzi
skupionych w klubach HDK rozrzuconych
po całej Polsce. Przede wszystkim jednak
na ich decyzję o zostaniu dawcą wpływał
przykład bliskich – również współpracowników. „Na pewno spotykam się z dużym
uznaniem wśród kolegów. Rozumieją, że
robię to z potrzeby serca, i widzą, że to jest
dobre”, mówi o stosunku kolegów z pracy
do jego niezwykłej aktywności na tym polu
pan Mirosław.
Przykład pana Mirosława i jemu podobnych, oddanych sprawie na przestrzeni
lat, pociągnął za sobą wielu innych. Ponad
 członków skupia wokół siebie koniński

klub HDK, zaś drugie tyle oddaje za jego
pośrednictwem krew w mniej regularnych
odstępach czasu. Liczba dawców robi wrażenie – ogółem jest to pół tysiąca osób,
które przez czterdzieści lat (od roku ,
kiedy powstał klub) oddały około  tysięcy
litrów krwi! Krew można było także oddać
podczas zorganizowanej niedawno przez
klub . tego typu akcji. Patronowało jej
hasło „Ratunek” – górnicy oddawali krew
dla Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie i dla dzieci chorych na hemofilię. Choć
liczba krwiodawców była niebagatelna,
może być jeszcze większa. Liczy się każda
kropla krwi – chodzi przecież o ludzkie
życie.
Nie tylko w ten sposób można jednak
znacznie przyczynić się do poprawy czyjegoś zdrowia, a nawet uratowania życia.
Palącą kwestię stanowi potrzeba oddawania
szpiku kostnego. Temat, wokół którego „na
pewno powstały mity o tym, jak bolesny jest

to zabieg”, jak stwierdza Mirosław Grzelak.
W istocie – obawa ta wydaje się powszechna. Tymczasem prawda po raz kolejny okazuje się trywialna. „Wygląda to tak samo jak
pobieranie krwi. Jedynie w niewielu przypadkach trzeba wykonać zabieg 'z biodra',
ale również po nim zostaje ledwie niewielkie
nacięcie. Cała operacja trwa cztery godziny,
podczas których nie czuje się żadnego bólu.
Nazwałbym to małym zabiegiem. A warto
pamiętać, że człowiek, który jest chory na
białaczkę, nie ma szans na powrót do zdrowia, jeśli nie dojdzie do przeszczepu”.
Pan Mirosław jest oczywiście zarejestrowanym dawcą szpiku i zapewnia, że
zgłoszenie się do tej zaszczytnej funkcji
wolne jest od jakichkolwiek bolesnych badań czy długotrwałych i męczących procedur. W istocie – bardzo niewiele trzeba,
by uratować życie komuś, nad kim wisiał
wyrok śmierci.
Przykład Mirosława Grzelaka – ale także tysięcy podobnych mu z całej Polski –
uprzytamnia, jak łatwo nieść pomoc innym.
Wystarczy tylko chcieć, a nawet odwaga nie
będzie już potrzebna. Czymże bowiem jest
ukłucie komara?
JĘDRZEJ SZWEDA

Łatwo uratować życie
MIROSŁAW GRZELAK, PREZES KLUBU
HDK: Człowiek, który
jest chory na białaczkę,
nie ma szans na powrót
do zdrowia, jeśli nie
dojdzie do przeszczepu szpiku kostnego.
Wbrew obiegowym
opiniom pobieranie
szpiku kostnego nie
jest zabiegiem bolesnym. Wygląda on podobnie jak pobieranie krwi. Jedynie w niewielu przypadkach trzeba wykonać zabieg
„z biodra”, ale również po nim zostaje ledwie niewielkie nacięcie. Cała operacja trwa
cztery godziny, podczas których nie czuje
się żadnego bólu. Nazwałbym to małym
zabiegiem. Jestem zarejestrowanym dawcą
szpiku. Niewiele trzeba, by uratować życie
komuś, nad kim wisiał wyrok śmierci.

Ceną za uratowanie czyjegoś życia jest ledwie „ukłucie komara”
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Waldemar Zimny
Waldemar Zimny (-). Urodził
się  listopada  roku w Sokołowie Małopolskim, w województwie rzeszowskim.
Studia na Wydziale Geologiczno-Mierniczym Akademii Górniczej w Krakowie
podjął w  r. Jeszcze w okresie studiów,
w latach -, pracował w Państwowym
Instytucie Geologicznym.
Pracę zawodową, jako kierownik działu
geologicznego, podejmuje w  r. w Zakładzie Górniczym Konrad w Iwinach.
W marcu  roku przeniesiony zostaje do

Zjednoczenia Górniczo-Hutniczego Metali
Nieżelaznych w Katowicach, gdzie obejmuje
stanowisko głównego inżyniera hydrologa.
Ostatnim miejscem zawodowej pracy inżyniera Waldemara Zimnego był od lutego
 r. Zakład Górniczo-Hutniczy Bolesław
w Bukownie, w którym piastował stanowisko
inspektora-hydrogeologa.
Jak dokumentuje Bernard Szafranek,
autor jego szkicu biograficznego opublikowanego na łamach „Przeglądu Górniczego”, w październiku  roku inżynier

Waldemar Zimny przeszedł na wielce pracowitą emeryturę. Przez wszystkie lata pracy
zawodowej, od  roku, był bowiem aktywnym działaczem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. Pełnił w nim
kolejno funkcje prezesa Koła Zakładowego
SITG w Zjednoczeniu Górniczo-Hutniczym
Metali Nieżelaznych, przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego przy
Zarządzie Oddziału, a także członka Komisji
Wodnej, oraz Komisji Ochrony Środowiska
przy Zarządzie Głównym SITG.

W ostatnich latach swojej wielostronnej aktywności pełnił obowiązki sekretarza redakcji „Przeglądu Górniczego” oraz
Głównej Komisji Miernictwa Górniczego i Ochrony Środowiska przy ZG SITG.
Jako wybitny specjalista i ekspert działał aktywnie w Zespole Rzeczoznawców
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników
Górnictwa.
Zmarł u progu swojego -lecia 
września  r. w Katowicach.
ZB
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Rozpoczęty właśnie  rok zapowiada się na rok małych, miejskich samochodów. Mocnym uderzeniem będzie
trio malutkich aut koncernu Volkswagena.
Czteroosobowe maluchy będą miały  cm
długości i oszczędne, jednolitrowe silniki
o mocach  KM i  KM, spalające średnio nieco ponad  litry paliwa. Bliźniacze
modele znajdą się w ofercie trzech marek
koncernu jako Volkswagen Up!, Skoda Citigo oraz Seat Mii. Na razie debiutują wersje
trzydrzwiowe, ale samochody mają także
otrzymać w połowie roku pięciodrzwiowe
nadwozia.
Małe francusko-japońskie trojaczki
z Czech (Citroen C, Peugeot  i Toyota
Aygo) przejdą w tym roku modernizację.
Bardzo mocnym graczem na rynku maluchów będzie także nowa generacja Fiata
Pandy. Niestety już nie z polskich fabryk.
Nowa wersja powstaje we Włoszech.
Pojawienie się na rynku nowej generacji
Pandy nie oznacza jednak zniknięcia starej.
Podobnie jak w przypadku innych modeli
Fiata obecna generacja nadal będzie produkowana. W ofercie pozostaną jednak najprostsze wersje, które będą miały znacznie

bardziej atrakcyjne ceny niż obecnie. Fiat
mówi o pozostawieniu „starej” Pandy w produkcji jeszcze przynajmniej na ten rok, ale
praktyka poprzednich modeli każe sądzić,
że obecna Panda będzie oferowana przez
najbliższych kilka lat.
W drugiej połowie roku ma się pojawić
mały model Mitsubishi. Na razie wiadomo,
że ma się nazywać Mirage i na przejechanie
 km potrzebować tylko , l paliwa.
Nad miejskimi maluchami pracują także
inne koncerny. Opel na jesień zapowiada
prezentację samochodu segmentu A, na
razie nazywanego Junior, a także crossovera opartego o podzespoły nowej generacji
Corsy.
Także jesienią Renault zaprezentuje
nową generację popularnego Clio. Gamę
małych miejskich samochodów uzupełnią
w tym roku także dwa autka elektryczne
francuskiej firmy – Twizy i Zoe.
Pojawiają się także spekulacje na temat
stworzenia wspólnego malucha przez Toyotę
i Peugeota.
Ciekawie zapowiada się także rywalizacja kompaktowych nowości. Kolejną generacją Hyundaia i pokazano już jesienią

MATERIAŁY PRASOWE

Rok mieszczucha

Nowa Kia Cee’d model 2012
we Frankfurcie. Natomiast jego bliźniacza
konstrukcja, Kia Cee'd, ma się pojawić na
rynku w końcu marca. Na rynek wejdzie
pokazana już we Frankfurcie nowa Honda
Civic. Chevrolet pokaże natomiast model
Cruze w wersji kombi.
Ford nie zapowiada na ten rok nowych
maluchów ani kompaktów, ale do obecnej
gamy kompaktowego Focusa wprowadzi jednolitrowy, trzy cylindrowy silnik benzynowy
EcoBoost, co przynajmniej wielkością spalania upodobni Focusa do autek segmentu A.

W YPRZEDAŻE NA FINISZU
Jeżeli mieliście ochotę na auta z wyprzedaży rocznika , to nie zostało wam
wiele czasu na wybrzydzanie. W tym roku
wyprzedaże są znacznie skromniejsze niż
w poprzednich latach. Wybór oferowanych
wersji jest znacznie mniejszy.
Nauczeni przykrymi doświadczeniami
trwającego od kilku lat kryzysu dystrybutorzy aut znacznie staranniej planują zamówienia i częściej korygują plany sprzedaży.
W końcu roku mieli więc znacznie skromniejsze zapasy niesprzedanych aut.
Z drugiej strony samochodów na rynku
ogólnie mieliśmy mniej. Tsunami w Japonii

Nowość Volkswagena, mały Up!

i powódź w Tajlandii spowodowały przerwy w produkcji fabryk samochodów, a co
ważniejsze także zakładów wytwarzających
części i komponenty. Przez co kłopoty z produkcją miały nawet fabryki i marki spoza
Japonii.
W tym roku trudniej jednak generalizować, bo sytuacja marek jest różna.
Dacia zrezygnowała z wyprzedaży całkowicie, natomiast Suzuki, które zwykle
unikało tego typu promocji, zdaje się dziś
wychodzić z założenia: sprzedać jak najtaniej, byle jak najszybciej. Chociaż rok
dopiero się zaczął, niektórych modeli lub
wersji już nie dostaniemy. Większym zainteresowaniem zdają się cieszyć małe,
miejskie samochody, natomiast większymi niż w poprzednich latach rabatami
kuszą samochody wyższych rynkowych
segmentów. Dla nich był to niezbyt dobry
rok. W tym segmencie spore znaczenie
ma sprzedaż dla firm. Tymczasem zmiany w odliczeniach VAT spowodowały, że
wiele firm wymieniło swoje samochody już
w roku . Pozostałe natomiast w czasie
kryzysu są mniej chętne do wydawania
sporych sum na drogie auta.
MS
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Stres – jak z nim walczyć?
W dzisiejszych czasach stres jest chorobą cywilizacyjną. Coraz więcej osób w coraz
młodszym wieku pada ofiarą stresu, a choroby przez niego wywoływane – wrzody
żołądka, nadciśnienie – są jednym z najpoważniejszych zagrożeń czyhających na
społeczeństwo XXI wieku.

C O TO JEST STRES ?
Stres jest pojęciem bardzo szerokim.
Jest to reakcja organizmu na przeszkody,
przeciążenia, niebezpieczeństwa, nowe sytuacje życiowe czy silne bodźce. Stres to
mobilizacja organizmu do radzenia sobie
w określonej sytuacji. Może mieć aspekt
pozytywny: mobilizuje, zwiększa energię,
pozwala pokonać przeszkody. Jednak stres
nadmierny lub długotrwały może wywołać
skutki przeciwne: apatię, niepokój, niezdolność do skutecznego działania, a nawet dolegliwości fizyczne.

S TRES POZYTYWNY –
W CZYM STRES POMAGA
CZŁOWIEKOWI ?
Stres ma aspekt pozytywny: mobilizuje do działania, zwiększa energię, pozwala
pokonać przeszkody. Umiarkowany stres
motywuje do pracy, jest siłą napędową,

wyzwala energię do podejmowania trudnych
wyzwań, pozwala działać szybciej i dokonywać tego, czego bez udziału stresu nie
udałoby się dokonać.
Stres może dotyczyć sytuacji rodzinnej,
małżeńskiej czy też zawodowej. Jeśli ma
duże nasilenie i/lub jest przewlekły, może
być powodem zaburzeń.
Przykładem takiej sytuacji może być
częste stawianie nowych, bardzo wysokich wymagań przez pracodawcę, częste
zmienianie wymagań, wyznaczanie nowych
trudnych obowiązków. Taka sytuacja zaczyna męczyć – człowiek żyje w ciągłej niepewności, co dzisiaj wydarzy się w pracy.
Tej sytuacji nie udaje się zmienić ani przerwać. Na myśl o pójściu do pracy pojawia
się niechęć.
Uczeni amerykańscy opracowali skalę
pomiaru najbardziej stresujących wydarzeń,
punktując je od  w dół. Oto wybrane
przykłady:
• śmierć małżonka – 100
• zmiana zawodu – 36
• rozwód – 73
• kłótnia małżeńska – 35
• separacja – 65
• wysoki zastaw hipoteczny – 31
• kara więzienia – 63

• syn lub córka wyprowadzają się
z domu – 
• śmierć bliskiego członka rodziny – 63
• dzieci rozpoczynają lub kończą szkołę – 
• obrażenia lub choroba własna – 53
• kłopoty z szefem – 23
• zawarcie małżeństwa – 50
• zmiana miejsca zamieszkania – 20
• wyrzucenie z pracy – 47
• zmiana szkoły – 20
• przejście na emeryturę – 45

O BJAWY STRESU
NEGATYWNEGO
Jeśli pojawiają się problemy z zasypianiem, budzenie się w środku nocy, niespokojne myśli, zdarza się nagłe kołatanie serca,
bóle głowy, niecierpliwość, łatwe poddawanie się nagłemu wzburzeniu, gniewowi lub
depresji – mogą to być oznaki negatywnie
działającego stresu.
Inne objawy to pieczenie i pobolewanie w okolicy żołądka, suchość w ustach,
trudności w oddychaniu, pobolewanie
w klatce piersiowej. Ważna jest umiejętność rozpoznawania pierwszych objawów
stresu.

J AK SOBIE RADZIĆ ?
• Można rozładować nagromadzone
emocje poprzez sport.
• Warto zająć się czymś, co sprawia
przyjemność (czytanie książki, słuchanie
muzyki itp.).
• Ważne jest prawidłowe odżywianie się (dieta powinna zawierać produkty
bogate w magnez), odpowiednio długi
sen, odpowiedni czas przeznaczony na
rozrywkę.
• Nie należy brać zbyt wielu spraw
na swoje barki, zbyt dużego ciężaru
obowiązków.
• Trzeba dać sobie czas na odpoczynek – ten czas ma być poświęcony tylko
wypoczynkowi – nie należy myśleć wtedy
o problemach.
• Należy oczekiwać najlepszego, pozytywnego załatwienia spraw. Nawet, jeżeli
przyjdzie rozczarowanie i coś się nie powiedzie, czas przed rozwiązaniem problemu
będzie czasem przeżytym bez stresu.
• Trzeba nauczyć się mówić „nie”.
Umiejętność odmawiana robienia rzeczy
będących przyczyną stresu (nadmiernie
obciążających) jest ważna.
• Warto zapoznać się z fachowymi sposobami i technikami relaksacji

A K T U A L N O Ś C I
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Jedyna
Magda zmieniała kierunki studiów z nadzieją, że równie łatwo uda jej się zmienić swoje
życie. Przeniosła się do Wrocławia, licząc na to, że w mieście, gdzie nikt jej nie zna, łatwiej
będzie jej zacząć wszystko od nowa. Nikt nie będzie wypominał jej wszystkich nietrafionych
życiowych decyzji, nieudanych związków czy narkotykowych epizodów. Jakkolwiek by to
brzmiało – Magda, choć trochę zagubiona, była dobrą dziewczyną. Do tego piękną w ten
rzadki, zwracający uwagę, naturalny sposób. Nie malowała się mocno, wolała trampki od
szpilek, nosiła długie swetry i podniszczoną, wojskową kurtkę. Do tego bardzo dużo czytała
i interesowała się wszystkim, co działo się w jej otoczeniu. Z równą łatwością zdobywała
przyjaciół, jak i wrogów.
Po przyjeździe do Wrocławia, dla zminimalizowania kosztów, Magda zamieszkała ze
współlokatorką, którą znalazła przy pomocy popularnego internetowego serwisu. Kasia
wydawała się idealną kandydatką, na dodatek szybko udało im się znaleźć przytulne, ciepłe
i ładne, a przede wszystkim tanie mieszkanie w modnej dzielnicy. Wszystko nagle zaczęło
się układać. Magda znalazła pracę w przyjemnej kawiarence niedaleko domu, gdzie po
zrobieniu wszystkiego, co do niej należało, zostawał jej nawet czas na czytanie. Szybko
zyskała także znajomych, szczególnie wśród stałych bywalców kawiarni, do grona których
zaliczali się głównie artyści, zarówno ci, którzy byli nimi tylko w swoich wyobrażeniach,
jak i ci naprawdę rozchwytywani.
Prędko się okazało, że Kasię i Magdę łączy bardzo wiele – zamiłowanie do kina, książek
i muzyki. Różniło je jednak to, że o ile dziewczęcy urok, uwodzicielskie spojrzenie i subtelne ruchy Magdy zwracały uwagę i przyciągały większość mężczyzn, to Kasia z reguły
była przez nich traktowana wyłącznie w kategoriach koleżanki. Jej jedyny związek nie trwał
zbyt długo i był właściwie przedłużeniem jej znajomości z sąsiadem, z którym znała się
od czasów podstawówki. Gdy wspomnianemu facetowi zniknęły pryszcze, zaczął ćwiczyć
i grać na gitarze, szybko zorientował się, że może mieć ciekawsze dziewczyny od takiej szarej
myszki, jaką była Kasia. Wtedy też ich drogi się rozeszły. Dziewczyna bardzo przeżyła to
rozstanie, nie tyle z powodu jakiejś wielkiej miłości, którą miałaby doń czuć – po prostu
miała wrażenie, że straciła szansę na jedyną miłość w swoim życiu. Z czasem do swoich
opowieści zaczęła dodawać jakieś wyciągnięte z filmów i książek fragmenty i przedstawiać
je tak, jakby były to jej własne przeżycia.
Sprawa trochę się zmieniła, gdy Kasia poznała Maćka – przystojnego, wysportowanego,
w uroczy sposób niechlujnego i piekielnie inteligentnego kolegę z pracy. Błyskawicznie straciła dla niego głowę, ale wszystkie swoje uczucia trzymała mocno na wodzy i postanowiła
nikomu ich nie wyjawiać, nawet Magdzie, która szybko stała się jej najlepszą, a właściwie
jedyną przyjaciółką. Przez kilka tygodni Kasia robiła wszystko, by zainteresować sobą Maćka. Zapisała się na zajęcia z pilatesu, który do tej pory wydawał jej się przede wszystkim
rozrywką dla rozwydrzonych panienek. By kupić nowe ciuchy, wydała zaoszczędzone na
czarną godzinę pieniądze, poszła także do dobrego fryzjera, a nawet zaopatrzyła się w nowe
kosmetyki. Wszystkie te starania nie przynosiły jednak rezultatów. Owszem, razem z Maćkiem spędzała większość przerw, często nawet wychodzili gdzieś razem, jednak chłopak
nigdy nie miał wrażenia, że sprawia Kasi przykrość, komplementując w jej towarzystwie
inne koleżanki. Kiedy na koncercie, na który wyciągnęła go Kasia, poprosił jakąś nieznajomą
piękność o numer telefonu, przepłakała pół nocy.
Choć Kasia naprawdę lubiła Magdę, doskonale wiedziała, że gdyby poznała Maćka,
mogłaby się stać jej bezpośrednią rywalką. Nawet nie dlatego, że sama chciałaby poderwać
chłopaka – raczej to on mógłby na jej punkcie oszaleć. Wszystkie te przypuszczenia się potwierdziły, gdy pewnego jesiennego wieczoru Maciek odprowadzał Kasię do domu i złapała
ich potężna ulewa. Chłopak miał wejść tylko na sekundę, by się ogrzać i poczekać na taksówkę. Wówczas ziściły się najgorsze przypuszczenia Kasi – zachwycony osobą Magdy został
na herbacie, potem na następnej, a przez kolejne dni bywał w ich mieszkaniu codziennie.
Gdy pewnego dnia kurier przyniósł dla Magdy bukiet herbacianych róż, Kasia poczuła,
że pęka jej serce. Magda zachowywała się przy tym niczym spłoszone zwierzę – widziała,
jak wielką przykrość robi współlokatorce, jednak sama nie umiała powstrzymać się od
chęci poznania Maćka, który tak bardzo ją zafascynował, że poczuła, iż jej życie wreszcie
zaczyna się układać i nabierać sensu.
Wzajemne przyciąganie szybko zamieniło się w regularny, spokojny związek. Zapatrzeni
w siebie Magda i Maciek spędzali popołudnia i wieczory na spacerach, wyjściach do kina
i galerii, odsuwając rozgoryczoną Kasię na bok. Widząc to, Kasia starała się ze wszystkich sił
obstawać przy tym, że wszystko jest OK. Próbowała nawet przekonać samą siebie, że sobie
poradzi. Kiedy jednak Magda po raz pierwszy nie wróciła na noc, poczuła się naprawdę
koszmarnie. Leżąc owinięta kołdrą w łóżku, wyczekiwała jej przez kolejne godziny. Gdy
usłyszała przekręcający się w zamku klucz, podbiegła do drzwi, chwyciła za leżący nieopodal
posążek i – sama nie wiedziała dlaczego – uderzyła Magdę w głowę. Dziewczyna, zupełnie
nie spodziewając się ataku, upadła na podłogę, która szybko pokryła się kałużą krwi.
Przerażona tym, co się stało, Kasia pobiegła do łazienki, spakowała swoje zakrwawione
ciuchy i wyczyściła ręce. Potem dokładnie wyszorowała także podłogę i zatarła wszystkie
inne ślady. Ciało Magdy zawinęła w grubą folię i wywiozła pod miasto, gdzie przysypała je
gałęziami, które szybko pokrył padający obficie śnieg.
Gdy po kilku dniach policja rozpoczęła poszukiwania Magdy, Kasia chętnie odpowiadała
na wszystkie zadawane pytania. Straszliwy ból Maćka, który obserwowała, nie sprawiał jej
satysfakcji, ale czuła, że znowu stała się dla niego ważna.
Wiosną znaleziono ciało Magdy. Policja rozpoczęła śledztwo, jednak nigdy nie udało się
ustalić, co się dokładnie wydarzyło. Przez ten czas Kasia zdążyła jeszcze kilkakrotnie zmienić
miejsce zamieszkania, by w końcu znaleźć mało stresującą, ciepłą posadkę w niewielkiej
księgarni. Cała historia miała na zawsze pozostać tajemnicą, choć co jakiś czas znajdował
się ktoś, kto do niej wracał i rozgrzebywał na nowo.
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Weekend Justyny
Bohaterką polskiego sportu jest w ostatnim czasie niewątpliwie Justyna Kowalczyk.
Nasza biegaczka została ostatnio uznana najlepszą krajową sportsmenką ubiegłego roku
w plebiscycie „Przeglądu Sportowego”, którego wyniki ogłoszono na Balu Mistrzów Sportu.
Justyna Kowalczyk nie była jednak obecna na gali – w tym czasie wypoczywała przed ostatnim biegiem narciarskim w Tour de Ski, przygotowując się do zwycięstwa w tej wyjątkowo
trudnej imprezie. I wygrała. Trzeci raz z rzędu została uznana najlepszą polską sportsmenką
i trzeci raz z rzędu wygrała Tour de Ski. Gratulujemy!
Tour de Ski należy niewątpliwie zaliczyć do najtrudniejszych zawodów w biegach narciarskich. W ciągu  dni zawodniczki rywalizują w  konkurencjach. Ostatnie trzy biegi – 
km stylem dowolnym,  km stylem klasycznym i  km stylem dowolnym – rozgrywane
były dzień po dniu. Rywalizacja odbywa się na trudnych trasach, na których organizatorzy
stwarzają dodatkowe utrudnienia (np. strome podjazdy). Szczególnie ostatni bieg na  km
stylem dowolnym w Val di Fiemme to prawdziwa wspinaczka. Tą trasą zwykle zjeżdżają
narciarze i żadnemu z nich nie przychodzi nawet do głowy, by wchodzić na nartach pod
górę – nachylenie tego prawie -kilometrowego podejścia wynosi  procent.
Właśnie w takich warunkach odbywał się ostatni bieg, który miał wyłonić zwyciężczynię
tegorocznego Tour de Ski. Faworytką była oczywiście Justyna Kowalczyk, której głównymi rywalkami były Norweżki na czele z Marit Bjoergen. W pierwszych starciach Justyna
nieco zaskoczyła Marit – po biegach w Oberhofie (, km stylem dowolnym;  km stylem
klasycznym i sprincie stylem klasycznym) Polka prowadziła :. W następnych czterech
biegach lepsza od Polki była już Norweżka. Ambitnie walczyła także rodaczka Marit – Terese Johaug, której marzyło się zwycięstwo w całych zawodach, oraz Amerykanka Kikken
Randall, szczególnie mocna na krótszych dystansach.
Szybko okazało się jednak, że o końcowe zwycięstwo walczyć będą tylko Marit Bjoergen
i Justyna Kowalczyk. Siódmy bieg ( km stylem dowolnym) wygrała Norweżka, obejmując
w konsekwencji prowadzenie w klasyfikacji generalnej. W kolejnym biegu ( km stylem
klasycznym) triumfowała jednak Justyna, zbierając na trasie wszystkie -sekundowe bonusy
(Norweżka zarabiała po  sekund), a na mecie wyprzedzając Marit Bjoergen o kilkanaście
metrów. Obie faworytki „zgubiły” po drodze Terese Johaug, która straciła parę minut.
W wyniku tego zwycięstwa Justyna Kowalczyk wróciła na pierwsze miejsce w klasyfikacji
Tour de Ski. I wiadomo było, że wystartuje do -kilometrowej „wspinaczki” jako pierwsza
z niewielką przewagą. Pozostałe zawodniczki traciły do dwójki faworytek ponad  minuty
i wiadomo było, że takich strat nie będą już w stanie odrobić.
W trakcie całego ostatniego biegu prowadzenie utrzymywała Justyna Kowalczyk. Marit
Bjoergen szybko jednak dogoniła swoją rywalkę i dosłownie „przykleiła się” do Polki. Przez
większość trasy Polka wyprzedzała Norweżkę o niecałą sekundę. Rozstrzygnięcie nastąpiło
na wspomnianym morderczym podjeździe, gdzie Justyna mocno przyśpieszyła. Ta taktyka
okazała się skuteczna, zaskoczyła bowiem Norweżkę, która została kilkanaście metrów
z tyłu. Marit nie chciała jednak dać za wygraną i starała się dogonić Polkę, ale nie dała rady.
Widać było, że jest zmęczona i że jej ruchy nie są już tak dynamiczne, jak na początku biegu.
Natomiast Justyna Kowalczyk biegła wyśmienicie. Na około  m przed metą wiadomo już
było, że nie może tego biegu przegrać. Na mecie wyprzedziła Norweżkę o , s. Szybciej
od Polki pobiegła tylko Terese Johaug, co dało jej trzecie miejsce w klasyfikacji końcowej
Tour de Ski. Justyna Kowalczyk została zatem pierwszą biegaczką, która wygrała trzy razy
z rzędu Tour de Ski. Warto także dodać, że w tegorocznych zawodach Justyna Kowalczyk
wygrała  biegów, zaś Marit Bjoergen zwyciężyła w .
Polka i Norweżka to w tej chwili dwie najlepsze biegaczki na świecie. Niezwykle ciekawie
zapowiada się więc ich rywalizacja w kolejnych zawodach o Puchar Świata. Do tej pory
odbyło się  biegów zaliczanych do klasyfikacji PŚ. Do rozegrania pozostało jeszcze .
Za zwycięstwo w całym Tour de Ski Justyna Kowalczyk otrzymała dodatkowo 
punktów (za zajęcie drugiego miejsca Marit Bjoergen dostała punktów ). Polka zniwelowała zatem nieco stratę punktową, jaką ma do Norweżki.
Oto czołówka klasyfikacji Pucharu Świata wraz z dorobkiem punktowym: . Marit
Bjoergen – ; . Justyna Kowalczyk – ; . Terese Johaug – ; . Kikken Randall –
; . Charlotte Kalla (Szwecja) – ; . Marthe Kristoffersen (Norwegia) – ; . Krista
Lahteenmaki (Finlandia) – ; . Aino-Kaisa Saarinen (Finlandia) – ; . Vibeke Skofterud
(Norwegia) – ; . Astrid Jacobsen (Norwegia) – .
Jak widać, Polka traci do Norweżki  pkt. To sporo, ale zarazem niewiele. Wyniki
dwóch, czterech kolejnych biegów mogą odmienić tę sytuację. Wydaje się jednak, że o ostateczne zwycięstwo w klasyfikacji generalnej walczyć będą już tylko Marit Bjoergen i Justyna
Kowalczyk. Zamieszać w tej rywalizacji może ewentualnie jedynie Terese Johaug. Pozostałe
zawodniczki z pierwszej dziesiątki z pewnością zdobędą kolejne punkty, ale nie będą w stanie
odrobić wszystkich dotychczasowych strat punktowych.
Wydaje mi się, że zwycięstwami w dwóch ostatnich biegach Tour de Ski
Justyna Kowalczyk zyskała
pewną przewagę psychiczną
nad Marit Bjoergen. Pamiętajmy jednak, że Norweżka
jest wyśmienitą i nieustępliwą biegaczką. Należy więc
oczekiwać dalszej zaciętej
rywalizacji pomiędzy Justyną Kowalczyk a Marit
Bjoergen oraz pozostałymi
Norweżkami.
HENRYK MARZEC

ARCHIWUM
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To i owo
A MERYKAŃSKA AGENCJA RATINGOWA
STANDARD&POOR’S OBNIŻYŁA RATING
FRANCJI, WŁOCH ORAZ AUSTRII. Łącznie S&P obniżył rating dziewięciu krajom strefy euro. Zaznaczył jednocześnie,
że spośród  rozpatrywanych krajów
wszystkie – poza Niemcami i Słowacją
– mają negatywne perspektywy, co oznacza, że w tym roku i w roku  można
spodziewać się kolejnych obniżek ratingów. S&P ocenia, że polityczne inicjatywy podjęte w ostatnich tygodniach przez
europejskich decydentów mogą okazać
się niewystarczające, żeby w pełni załagodzić napięcie utrzymujące się w strefie
euro. Wśród krajów, które mają negatywną
perspektywę, znalazły się m.in. Finlandia,
Holandia i Luksemburg.
PONAD  MILIONÓW ZŁ PRZEZNACZONE
ZOSTANIE NA ZAKUP NAJNOWOCZEŚNIEJSZYCH URZĄDZEŃ DLA RATOWANIA ŻYCIA
WCZEŚNIAKÓW ORAZ POMP INSULINOWYCH
DLA KOBIET CIĘŻARNYCH Z CUKRZYCĄ. Pod-

czas XX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy udało się zebrać właśnie taką
kwotę, ale Orkiestra zbiera pieniądze przez
cały rok. Do połowy lutego trwają aukcje
na stronie aukcje.wosp.org.pl, wspomóc
WOŚP można także przelewając pieniądze
na konto lub przekazując  procent podatku.
Ile dokładnie zebrała Orkiestra podczas .
finału będzie wiadomo na wiosnę.
NA BIEGUNIE POŁUDNIOWYM TEGOROCZNA
ZIMA JEST WYJĄTKOWA CIEPŁA. W amerykańskiej stacji polarnej Amundsena-Scotta
zarejestrowano rekordowo wysoką temperaturę.  grudnia  r. o godz. . czasu lokalnego zanotowano minus , st. C.
To rekord ciepła dla tego miejsca, począwszy od stycznia  roku, kiedy rozpoczęto
pomiary. Łagodna zima spowodowana jest
ciepłym prądem powietrza. Najniższą temperaturę na biegunie południowym zanotowano  czerwca  roku. Było to minus
, st. C.

Rozwiązanie krzyżówki brzmi:
„CIEPŁYCH CHWIL W RODZINIE”.
Nagrodę wylosowała: OTYLIA LISZKA Z MYSŁOWIC.

Nowości filatelistyczne
P IŁKARSKIE WYDARZENIE
E UROPY 2012
Taką nazwą zostały określone wyczekiwane przez milionowe rzesze miłośników
futbolu piłkarskie mistrzostwa Europy .
Wydarzenie to Poczta Polska promuje i upamiętnia znajdującą się już w obiegu kartką
pocztową emisji z nadrukowanym znakiem
opłaty o wartości , zł. Projektant tej oryginalnej kartki B. Grozdew umieścił na nim
oczywiście piłkę, zaś w cyfry składające się
na rok  wkomponował wylosowanych
w grupie A rywali naszej reprezentacji, którymi będą Rosja, Grecja i Czechy. Przypomnijmy, że w meczu otwarcia turnieju, który
odbędzie się  czerwca w Warszawie, biało-czerwoni zmierzą się z Grekami. Kolejnym
rywalem naszej reprezentacji, z którym 
czerwca Polacy zagrają również na Stadionie
Narodowym w Warszawie, będzie Rosja.
Na zakończenie fazy grupowej polscy piłkarze zmierzą się  czerwca z Czechami
we Wrocławiu.
„Mogliśmy trafić gorzej” – stwierdził
po losowaniu w Kijowie prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Grzegorz Lato.

Ale i w tym
zestawieniu
nie ma mowy
o ż a r t a ch
– w takiej
imprezie jak
mistrzostwa
Europy nie
ma słabych
drużyn i nie
ma faworytów. Gr upa jest wyrównana,
o aw ansie
z ade c yduj e
więc przygotowanie do turnieju i dyspozycja, jaką
piłkarze będą prezentowali danego dnia.
Do ćwierćfinałów zakwalifikują się dwa
najlepsze zespoły z każdej grupy. W przypadku awansu drużyna Franciszka Smudy
trafi w / finału na jedną z drużyn, które
awansują z grupy B.

50- LECIE M UZEUM
B OLESŁAWA P RUSA
W N AŁĘCZOWIE
Przez prawie  lat Nałęczów, jedno
z najpiękniejszych polskich uzdrowisk, był
ulubionym miejscem kuracji, inspirującym
zarazem do twórczej pracy Bolesława Prusa – naszego wybitnego powieściopisarza,
nowelistę, kronikarza i dziennikarza. Przed
Pałacem Małachowskich, gdzie mieszkał
i pracował, od półwiecza znajduje się muzeum jego imienia. Kuracjusze i turyści chętnie
przysiadają na ławeczce obok wizerunku

L ICZBA PLANET ROZMIARÓW Z IEMI
W NASZEJ GALAKTYCE ZWIĘKSZYŁA SIĘ
DO CZTERECH. DWIE PIERWSZE TO ZIEMIA
I WENUS. Teraz astronomowie z NASA,

zadumanego pisarza, który przywołuje
obraz dokumentowany w jego „Kronikach
Tygodniowych”, by zrobić sobie pamiątkowe
zdjęcie.
Złoty jubileusz Muzeum Bolesława
Prusa upamiętnia okolicznościowa kartka pocztowa z nadrukowanym znaczkiem
o wartości , zł. Umieszczono na nim
wspomnianą ławeczkę pisarza, zaś obok
– fotografię i autograf Bolesława Prusa. Jej
część ilustracyjną uzupełnia fragment Pałacu Małachowskich. Warto wspomnieć,
że serdeczną pamięć o pisarzu utrwalają
doroczne „Majówki z Panem Prusem” –
plenerowe imprezy teatralne, muzyczne
i sportowe. Oczywiście z… jego udziałem
– można go spotkać spacerującego po parku
zdrojowym ze swą wieloletnią przyjaciółką
Oktawią Żeromską w otoczeniu kuracjuszy
w XIX-wiecznych strojach.
Z.B.

posługując się kosmicznym teleskopem
Keplera, odkryli dwie nowe. Jedna z odkrytych planet – nazwana roboczo Kepler
f – ma rozmiar niemal identyczny jak
Ziemia. To pierwsze planety spoza Układu
Słonecznego, które są podobne do naszego
globu. Obie nowo odkryte planety znajdują się jednak daleko poza tzw. ekosferą,
oznacza to, że nie ma możliwości, aby istniało tam życie.
D W U T Y G O D N I K

P I S M O

S P O Ł E C Z N O - Z A W O D O W E
D O W I S K A G Ó R N I C Z E G O
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Będziemy przebijać się
z nowinkami
X NOWY GÓRNIK: Przed Barbórką ogłosił pan apel, który można streścić jednym zdaniem: Górnicy, błagam,
nie zabijajcie się w kopalniach. Dlaczego zdecydował
się pan na taki apel?
PIOTR LITWA: Przerysował pan
moje słowa. Podobny apel ogłosiłem
w  roku. Czas Barbórki i Bożego
Narodzenia rozprasza ludzi – świąteczna atmosfera nie sprzyja koncentracji
na pracy. Dlatego zwróciłem się do górników, dozoru i do zarządów spółek
z apelem, w którym przypomniałem,
że należy w tym czasie zachować szczególną uwagę. Wypadkowość ostatnich kilkudziesięciu lat
wskazuje, że okres barbórkowy i świąteczny jest w górnictwie
bardzo niebezpieczny. W  roku grudzień okazał się
jednak dość spokojny w porównaniu z innymi miesiącami.
Nie chcę sobie przypisywać jakiejś wyjątkowej zasługi. Jeżeli
mój apel pozwolił uniknąć choćby jednego wypadku, to już
odniosłem wielki sukces.
X Często pan mówi, że większość wypadków to efekt dekoncentracji, braku rozwagi, a nawet jakiegoś roztargnienia. Jest jakiś sposób, aby wytłumaczyć górnikom, że zjeżdżając pod ziemię, powinni skoncentrować się na pracy?
– W tej dziedzinie jest jeszcze wiele do zrobienia. Nie
jest jednak tak, jak pan sugeruje, że górnicy nie przywiązują
wagi do życia czy zdrowia. Moim zdaniem jedną z przyczyn
wypadków stanowi tak zwana luka pokoleniowa. Tak samo
twierdzą przedstawiciele zarządów spółek węglowych i dyrekcji kopalń. Wciąż brakuje doświadczonych fachowców,
choć trzeba przyznać, że ten problem maleje. Mamy wielu
chętnych do pracy w kopalniach, ale tylko niewielka część
kandydatów ukończyła szkoły górnicze. Jednym z powodów
tego stanu rzeczy jest fakt, że dopiero od kilku lat do łask
wraca szkolnictwo górnicze. Chciałbym podkreślić, że to
tylko jeden z powodów wysokiego zagrożenia pod ziemią. Są
kraje, w których praktycznie nie ma górniczego szkolnictwa
zawodowego, nawet w tak okrojonej formie jak u nas. O dziwo,
górnicy pracują tam bezpiecznie. Dlaczego? Bo jest bardzo
dobrze rozbudowany system adaptacji i szkolenia górników
w kopalniach. Jeżeli spółki węglowe będą zatrudniać osoby
z odpowiednimi predyspozycjami i zadbają o odpowiedni
system szkoleń, wtedy pod ziemią będzie bezpieczniej.
X Kiedy w jednej ze spółek węglowych zaangażowano
psychologów, którzy mieli rozmawiać z kandydatami do
pracy, a także oceniać poziom stresu u górników, którzy
ulegli wypadkowi i wracają do pracy, zarząd został oskarżony o to, że robi z ludzi chorych umysłowo.
– Psycholog to nie psychiatra.
X Psycholodzy pomagają w rekrutacji pracowników na
przykład do montowni samochodów. Dlaczego dla górnika kontakt z psychologiem miałby być obraźliwy?
– Nie wiem. Górnik wykonuje pracę związaną z wysokim ryzykiem. Nie każdy może być saperem czy pilotem.
Poza predyspozycjami fizycznymi potrzebne są tu także
predyspozycje psychiczne. Dla mnie ideałem byłaby sytuacja,
kiedy po weryfikacji kandydatów na górników i ich przeszkoleniu zaczyna się dobrze przygotowany czas adaptacji
zawodowej. Na to potrzeba kilku lat. Adaptację zawodową
chcielibyśmy monitorować w sposób szczególny.
X Proszę o tym zapomnieć. Każda kopalnia chce wychowywać i uczyć młodych górników na swój sposób.
– Górnictwo jest bardzo odporne na nowinki. Wspomniał pan o angażowaniu psychologów do oceny kandydatów na górników. To nie powinna być kontrowersyjna nowinka, ale standard. Jeżeli górnik pracuje w polu metanowym,
jest narażony na wielkie ryzyko. Błąd może się skończyć
tragicznie nie tylko dla niego, lecz także dla wielu innych

pracowników. Nawet drobna pomyłka może doprowadzić
do tego, że zostanie zniszczona spora część kopalni. Przez
lata górnictwo było porównywane do wojska ze względu
na konieczność utrzymywania wysokiej dyscypliny pracy.
X Rozpuszczone wojsko to cywilbanda.

– Dlatego WUG dba i będzie dbał o dyscyplinę bezpieczeństwa pracy.
X Nie będzie pan lubianym prezesem, jeżeli będzie pan
wygłaszał takie hasła.
– Jestem gotów zrezygnować z sympatii, jeżeli wpłynie
to na zmniejszenie się liczby wypadków.
X Zabiega pan jednak o popularność. WUG zajął się przecież produkcją filmową. Działalność filmowa pomoże poprawić stan bezpieczeństwa w kopalniach?
– Do tej pory umieściliśmy  filmów na naszym
kanale w YouTube. Liczba wyświetleń świadczy o ich
popularności. Młodzież, która zaczyna pracę w kopalniach, najlepiej opanowany ma komputer. Internet to
naturalne środowisko ludzi młodych. Dlatego właśnie tą
drogą chcemy dotrzeć do młodych górników. Zdaję sobie
sprawę, że młody górnik może się nudził na klasycznym

Zachęcam do tego, aby systematycznie
pracować nad adaptacją zawodową
młodych górników. Poza tym często jest
tak, że górnik łamie przepisy, bo ktoś
mu źle zorganizował pracę albo ktoś
wpoił mu złe nawyki.
szkoleniu. Podejrzewam, że nie będzie mu się chciało
czytać instrukcji spisanych na papierze. Natomiast dobrze
zmontowany film szkoleniowy zapewne obejrzy. Teraz
głównym źródłem informacji jest Internet. Uważam, że
pomysł wykorzystania Internetu i przekazu filmowego
jest bardzo dobry. Będziemy rozwijać tę formę przekazu
i zapewniam pana, że złośliwe opinie nie będą miały dla
nas żadnego znaczenia. Inspektorzy WUG to nie tylko
policja górnicza. Jeżeli trzeba dotrzeć do ludzi, to możemy nawet tworzyć filmy. Żeby zmieniać ich mentalność,
trzeba nieustannie szukać odpowiednich metod.
X Młode pokolenie lubi posługiwać się sloganami, które opisują rzeczywistość przy pomocy jednego zdania.
Do przyjęcia jest hasło nad bramą kopalni „Samobójcom
dziękujemy” albo „Desperatom dziękujemy”?
– Nie podoba mi się taki sposób myślenia. Jestem przeciwnikiem obrażania ludzi, nawet jeśli miałoby to służyć
dobrej sprawie. Zachęcam do tego, aby systematycznie
pracować nad adaptacją zawodową młodych górników.
Poza tym często jest tak, że górnik łamie przepisy, bo ktoś
mu źle zorganizował pracę albo ktoś wpoił mu złe nawyki.
X Uda się panu wylansować modę na bezpieczną pracę?

– Pracownicy WUG i OUG robią to od kilku lat i sądzę,
że efekty są już widoczne. Propagujemy dobre zachowania,
które są godne naśladowania. Z drugiej strony planujemy
pokazywać kopalnie, w których dzieje się źle. Zauważyliśmy zresztą pewną prawidłowość. Jeżeli na przykład są
łamane przepisy zapobiegające zagrożeniom metanowym,
to nie w jednym zakładzie, ale w kilku kopalniach tej samej
spółki. Wynika to z pewnego stylu pracy, jej organizacji
albo upowszechniania tych samych złych praktyk. Niemal
identyczne problemy występują w trzech, czterech kopalniach i ciągną się na przykład przez rok. Są też kopalnie,
które od dłuższego czasu znajdują się na czele rankingów
pod względem liczby wypadków ciężkich i śmiertelnych.

Czasem mam wrażenie, że gdyby tych kopalń nie było,
statystyki wyglądałyby pięknie. Jeżeli na przykład w jednej
kopalni inspektorzy OUG zatrzymują tyle samo robót, ile
zatrzymują w pozostałych nadzorowanych kopalniach
węgla kamiennego, to świadczy to o tym, że tam nienormalność stała się normą.
X Pańscy ludzie nie potrafią ustalić, kto odpowiada za
tę nienormalność?
– Przez wiele lat struktury zarządzania kopalnią zostały
tak rozmyte, że ciężko jest teraz obarczyć odpowiedzialnością konkretnych ludzi. Teoretycznie wiadomo, kto
i za co odpowiada – zgodnie z przepisami za wszystko
odpowiada kierownik ruchu zakładu. W praktyce mamy
jednak do czynienia z odpowiedzialnością zbiorową, czyli
trudną do rozliczenia, zwłaszcza za konkretne błędy lub
zaniechania. Trudną, ale możliwą.
X Nie korciło pana, aby taką kopalnię zamknąć?

– Nie mam takich uprawnień. Ale na przykład na Ukrainie mój odpowiednik ma takie możliwości.
X Chciałby pan móc zamykać kopalnie?

– Nie. Chciałbym, aby inspektorzy nie musieli zamykać ścian. Marzy mi się sytuacja, w której odpowiedzialni
fachowcy zatrudnieni w kopalniach potrafią policzyć, że
bardziej opłaca się wydać nawet kilka milionów złotych
więcej, żeby wszystko grało, niż narażać kopalnię na stratę
kilkudziesięciu milionów złotych, bo dojdzie do katastrofy
albo do zatrzymania robót. Uważam, że w większości przypadków mamy już jednak do czynienia z tak odpowiedzialnie
prowadzonymi pracami. Będziemy dążyć, aby dotyczyło to
 proc. prac.
X W każdej spółce węglowej jest niekonwencjonalnie
pracująca grupa osób odpowiedzialnych za bhp. Ci pracownicy starają się wdrażać nowe pomysły służące poprawie bhp, nowe sposoby docierania do pracowników.
Jednak często są oni posądzani o gwiazdorzenie, o lansowanie się i w konsekwencji są spychani na margines.
Dlaczego tak się dzieje?
– Już mówiłem – górnictwo broni się przed nowinkami. Uważam, że dyrekcje kopalń i zarządy spółek powinny
premiować takich gwiazdorów. To się opłaca.
X Wie pan, że gdyby przyznał pan takiemu kopalnianemu gwiazdorowi nagrodę, to zwichnąłby mu pan karierę?
– Jeżeli ma pan rację, to znaczy, że jest jeszcze wiele
do zrobienia. Mam świadomość tego, że przebić się w górnictwie z czymś nowym jest bardzo trudno. Doświadczają
tego inspektorzy nadzoru górniczego i doświadczam tego ja.
X Wasze pomysły dezorganizują pracę w kopalniach?

– Często jest to tak nieprzychylnie sprzedawane, czyli
komentowane. A przecież to nieprawda. Nadzór górniczy
najczęściej podaje rękę tym, którzy balansują na linie. Wkraczamy tam, gdzie jest zagrożone życie i zdrowie górników.
X To prawda, że wystarczy górnicze szczęście, aby w zdrowiu dożyć emerytury?
– Ono jest potrzebne, ale szczęściu trzeba pomóc.
Górnik nie może liczyć wyłącznie na siebie i dobry los. To
osoby odpowiedzialne za projektowanie i przygotowanie
robót decydują o życiu i zdrowiu górniczej załogi. Wiem,
że dla kopalń wciąż podstawowym parametrem jest wynik ekonomiczny, a bezpieczeństwo to przede wszystkim
koszty. Jedna katastrofa może jednak pogrzebać planowane
zyski. Powtórzę to raz jeszcze – myślenie nastawione wyłącznie na zysk to chodzenie po linie. Zachęcam, aby z tej
liny zejść. Możemy w tym pomóc. Między innymi na tym
polega rola nadzoru górniczego.
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