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Czesław Kubaczka, dyrektor KWK
Borynia-Zofiówka: Nowoczesne
rozwiązania pozwalają
na to, aby maszyny
wyręczyły
człowieka w najniebezpieczniejszych miejscach.
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Krew
na wagę złota
 sierpnia w KWK
Mysłowice-Wesoła
w Mysłowicach Klub
Honorowych Dawców Krwi
Polskiego Czerwonego
Krzyża „Basia” przy
współpracy z Regionalnym
Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa Katowice
po raz kolejny zorganizował
„zbiórkę krwi” – mimo
urlopowej pory chętnych
do pomocy nie brakowało
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KHW SA: Górnicy wydobywają energię, a nie skałę

720 bilionów pod ziemią
SYLWESTER OLBRYCH

P I S M O

Używaj gaśnicy
proszkowej

Niedaleko szybu V kopalni
Murcki-Staszic górnicy
KHW uczą się gasić płonący
metan
 

Konkurs
fotograficzny
„Górnictwo
z zasadami”

Do wygrania  zł
 

Debiut małego
światowca

Od jednej osoby obsługującej sprzęt wart miliony złotych zależy praca i płaca setek osób. Krok
górnika kosztuje nawet ponad  tys. złotych – mówi Roman Łój, prezes KHW SA.
W złożach KHW mamy zmagazynowanych około  bilionów gigadżuli energii. Jeden gigadżul
kosztuje  złotych. To oznacza, że pod ziemią mamy  bilionów złotych. Jeżeli będziemy tanio
wydobywać tę energię, zostanie nam więcej pieniędzy do podziału – wylicza Waldemar Mróz,
wiceprezes KHW SA.

Informacje motoryzacyjne
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Szukam pały
OPZZ zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego
nowelizację ustawy o emeryturach z FUS z maja
br. Do tej pory jesteśmy jedyną organizacją społeczną i związkową, która zaskarżyła tę ustawę,
chociaż wiele partii i organizacji, w tym związkowych, zapowiadało, że to zrobi. Nowe przepisy
wyrównują i podwyższają wiek emerytalny kobiet
i mężczyzn do 67. roku życia. Oznacza to, że wielu pracowników albo nie dożyje emerytury, albo
będzie ją brać znacznie krócej. W sytuacji gdy nasza służba zdrowia jest w fatalnym stanie, opieka
zdrowotna nigdy nie stała na wysokim poziomie,
a warunki pracy były bardzo ciężkie, rząd wybrał
rozwiązanie kojarzące się z ostrą wersją selekcji
naturalnej. Prawo dżungli ma zastąpić politykę
społeczną państwa. Kto przeżyje, ten odpocznie
po dziesiątkach lat pracy.

P

odniesienie wieku emerytalnego było błędem.
Przedstawiciele OPZZ mówili o tym przez cały
czas, kiedy domagaliśmy się prawdziwego dialogu na temat proponowanych przez rząd zmian.
Decyzja rządu była decyzją polityczną. Nie została
poparta żadnymi wyliczeniami czy merytorycznymi
argumentami i w żaden logiczny sposób nie została
uzasadniona. W dodatku forsując swoją koncepcję, rząd przyjął założenie, że w ciągu najbliższych
kilkudziesięciu lat Polska nie będzie się rozwijać.
Wciąż mam wrażenie, że rząd po prostu chciał
pokazać międzynarodowym finansistom, że może
robić w Polsce, co tylko zechce, i nie musi liczyć się
z opinią społeczną. Przypomnę, że zmiana systemu
emerytalnego nastąpiła w tempie błyskawicznym,
a konsultacje przypominały dialog megafonów z podróżnymi na dworcu kolejowym. Rządzący mówili,
my mieliśmy słuchać. To była arogancja władzy najczystszej wody.
Zmiana ustawy służy jedynie wirtualnej księgowości na poziomie państwa. Państwo nie zyska
bowiem na podwyższeniu wieku emerytalnego.
Pewne wydatki zostaną przesunięte do innych
działów, np. do pomocy społecznej. Zostaną także obciążone fundusz chorobowy w ZUS, fundusz
emerytalny i fundusz rentowy. Polskie społeczeństwo
żyje w zdrowiu coraz krócej. OPZZ uważa, że artykuły ., . i . ustawy emerytalnej są niezgodne
z konstytucją. Nowe przepisy są nieczytelne, gdyż
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TADEUSZ
MOTOWIDŁO
przewodniczący ZZG
JSW SA Zofiówka

Zmiana systemu
emerytalnego
nastąpiła
w tempie
błyskawicznym,
a konsultacje
przypominały
dialog
megafonów
z podróżnymi
na dworcu
kolejowym.
Rządzący
mówili,
my mieliśmy
słuchać

znowelizowana ustawa odsyła do wielu innych regulacji. OPZZ stwierdza we wniosku do TK, że nowe
przepisy zmieniają reguły gry w trakcie jej trwania.
Chodzi o objęcie nowymi przepisami osób, które
już są na rynku pracy. Nie może być tak, że prawa
nabyte, pieniądze odłożone przez obywateli nie są zabezpieczone przez państwo. Dla potrzeb politycznych
sięga się po te pieniądze wówczas, kiedy politycy chcą
połatać dziury dla nich niewygodne.
Kiedy protestowaliśmy przeciwko zmianom,
politycy obozu rządowego zapowiadali programy osłonowe dla osób, które są w wieku przedemerytalnym oraz dla ludzi młodych, którzy nie
mogą znaleźć pracy. Takich programów nie ma,
nie ma bowiem pieniędzy na takie programy. Coraz
większe grupy Polaków pracują na podstawie umów
śmieciowych.
Złość mnie ogarnęła, kiedy przeczytałem wypowiedź dla PAP eksperta ds. ubezpieczeń społecznych Gospodarczego Gabinetu Cieni Business
Centre Club dra Wojciecha Nagela, który powiedział, że konstrukcja zaskarżenia do TK przez
OPZZ noweli ustawy o emeryturach z FUS jest
zaskakująca. Chodziło mu o zmianę reguł w trakcie
gry. – Gdyby wyjść z takiego założenia jak związki
zawodowe, to niemożliwe byłyby zmiany jakichkolwiek przepisów – powiedział dr Nagel. To jeden
z wielu przykładów potwierdzających, że tytuł doktora nie zastąpi rozumu. Pan doktor nie rozumie,
że gdyby zmiany dotyczyły tych, którzy dopiero
zaczną pierwszą pracę, nie byłoby mowy o łamaniu praw nabytych. Rząd to doskonale rozumie,
bo wydłużając czas pracy na przykład w policji,
zastosował zasadę zakazującą łamania praw nabytych. Dłużej będą służyć jedynie ci, którzy dopiero
rozpoczną służbę. Dlaczego policja jest w lepszej
sytuacji od pozostałych grup pracowników? Czy
tylko dlatego, że może używać pałek, gazów łzawiących, broni gładkolufowej i armatek wodnych?
Są takie argumenty, które przekonują nawet rząd!
Czy w takim razie jest taka pała, która doktorowi
z gabinetu cieni największej organizacji bogatych
przedsiębiorców wbije coś do głowy? Dałby Bóg,
żeby się znalazła. Ja zaczynam jej szukać, bo wśród
rządzących polityków takich mądrych jak doktor
są tabuny.


Polska to nie Amber Gold

D

laczego rząd obrywa? Bo ludzie uwierzyli,
że nierealne jest możliwe. Zaufali biurom
podróży, które zapewniały, że za niewielkie
pieniądze można spędzić kilkanaście dni na przykład
w luksusowym hotelu w Egipcie. Zaufali firmie, która
obiecywała zysk z inwestycji w złoto na poziomie
mniej więcej dwa razy wyższym niż dobra lokata bankowa. Wszyscy, którzy potracili pieniądze,
mają pretensje do rządu, że nie zapobiegł katastrofie. Dlaczego rząd ma odpowiadać za nierozsądne
wybory obywateli? Obawiam się, że tak naprawdę
chodzi o to, aby rząd wyrównał poniesione straty.
To oznacza, że z pieniędzy wszystkich mielibyśmy
zrekompensować nierozsądne decyzje części obywateli. Oczywiście, każdy z nas może mieć pretensje
do kogokolwiek o cokolwiek. Jednak dobrze byłoby

HENRYK
SIEDLACZEK
poseł RP

Są politycy,
którzy chcą
przerobić Polskę
na Amber Gold

Dlaczego
samorządy
nienawidzą
górnictwa?

N

ienawiść samorządów do górnictwa jest olbrzymia.
Dziwi mnie to ogromnie, ponieważ w wielu
samorządach zasiadają górnicy, często obecni albo
dawni pracownicy zajmujący ważne stanowiska
w kopalniach. Nie przypominam sobie sytuacji, aby
któryś z tych samorządowców otwarcie wystąpił
w obronie górnictwa. Jest zupełnie odwrotnie – to oni
czasem stoją na czele tych, którzy kopalnie chcieliby
zaorać. Nie znam składu władz samorządowych
w Żorach, ale podejrzewam, że muszą być tam ludzie
niegdyś albo obecnie związani z górnictwem, bo Żory
nie chcą się zgodzić, aby Borynia fedrowała w złożach
zalegających pod miastem. Złoża po dawnej kopalni
Żory to szansa dla nas na istnienie przez kolejnych
kilkadziesiąt lat. Dla regionu, w tym dla Żor, jest
to szansa na nowe miejsca pracy. Jednak władze miasta
mają to gdzieś. Nienawiść do górnictwa jest silniejsza
niż rozsądek i prosta kalkulacja.

Z

oficjalnych danych, jakie opublikowała JSW SA, a ja
poniżej przytaczam, wynika, że dzięki działalności
Jastrzębskiej Spółki Węglowej do samorządów trafiło
w 2011 roku ponad 220 mln zł w formie podatków
i opłat. Dodatkowe 12,4 mln złotych JSW przeznaczyła
na wspieranie w regionie medycyny, edukacji
i sportu. Część tej sumy przekazała na działalność
dobroczynną. Rocznie spółka wydaje również ponad
100 mln złotych na ochronę środowiska. Dobrze
byłoby, gdyby samorządy przedstawiły informacje,
skąd wzięłyby pieniądze, gdyby nie kopalnie. Pieniądze
przedsiębiorstw górniczych są znaczącym źródłem
dochodów nie tylko budżetu państwa, ale i lokalnych
samorządów. .

W

K  

Rząd obrywa za to, że padają biura podróży, a Amber Gold, firma zbierająca pieniądze po to, aby
je lokować w złocie i pomnażać kapitał, spowoduje
duże straty finansowe wśród osób, które jej zaufały.

przewodniczący ZZG JSW SA Borynia

zachować jakiś umiar. Dobrze byłoby także wyciągnąć wnioski ze zdarzeń, których można byłoby
uniknąć przy zachowaniu zdrowego rozsądku. Niestety, inwestując pieniądze, wierzymy w nierealne,
a lokując sympatie polityczne, popełniamy ten sam
błąd. Proszę sobie przypomnieć, jak bardzo obrywało
się rządowi, kiedy przestrzegał przed populizmem
i chwytliwymi hasłami. Chętniej obdarzaliśmy sympatią tych, którzy twierdzili, że wystarczy zwiększać
wydatki, aby Polacy żyli w dobrobycie.
Zaufanie przy podejmowaniu decyzji finansowych i zaufanie do decyzji polityków rządzi
się podobnymi prawami. Rozsądni ludzie wierzą
tym, którzy już coś zrobili i nie obiecują gruszek
na wierzbie. Nierozsądni zachłystują się samą myślą
o potencjalnych zyskach. Kiedy tracą, mają pretensje do mądrzejszych, że ich nie ostrzegli. Polecam
tę prawdę wszystkim, którzy wkrótce zaczną krytykować rządzącą koalicję. Mam nadzieję, że wspólnie nie pozwolimy, aby ktoś przerobił nam Polskę
na Amber Gold.


2011 roku Jastrzębska Spółka Węglowa
przekazała na konta samorządów niemal 87,8
mln złotych podatku od nieruchomości i środków
transportowych, prawie 3 mln złotych opłaty
za wieczyste użytkowanie gruntów, 5,8 mln podatku
od czynności cywilnoprawnych i prawie 15,2 mln
złotych opłaty eksploatacyjnej. Drogą pośrednią –
w ślad za pracownikami firmy – do gmin wraca część
podatków dochodowych wpłaconych przez spółkę
do budżetu państwa za pośrednictwem urzędu
skarbowego. Gminy mają prawo do 39 proc. udziału
w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz
6,71 proc. udziału w podatku dochodowym od osób
prawnych. Są to kwoty niebagatelne, gdyż w 2011 roku
podatek dochodowy od osób prawnych wyniósł 510,7
mln złotych, a podatek dochodowy od osób fizycznych
– 191,8 mln złotych.

J

SW SA daje miejsca pracy. W blisko stutysięcznym
Jastrzębiu-Zdroju trudno o rodzinę, która nie byłaby
w jakiś sposób związana z górnictwem. Największą
część załogi stanowią mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju,
gdzie zameldowanych jest 28,79 proc. pracowników
spółki, potem Żor (10,17 proc. pracowników) i Pawłowic
(8,15 proc. pracowników). Jastrzębska Spółka Węglowa
– poczynając od 2004 roku – przyjmuje do pracy rocznie
od 612 do 2443 osób (rekordowy rok 2008). W ubiegłym
roku przyjęła 1423 osoby. Czy władze Żor stworzyły
choćby kilka równie pewnych miejsc pracy? Jeśli tak –
niech się pochwalą.
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Podziękowania dla zasłużonych pracowników
Mirosław Kugiel, Andrzej Surma oraz Czesław Wiedyska. Po raz pierwszy w historii
Kapituła Odznaki Honorowej przyznała
także dwanaście odznak „Zasłużony dla
KHW SA KWK Mysłowice-Wesoła”, które
otrzymali: Czesław Chrzanowski, Szczepan
Ciekała, Janusz Gaszka, Bogdan Głowacz,
Jan Groworek, Jan Grzybek, Grzegorz Karcz,
Andrzej Layer, Leon Poppe, Andrzej Rutko,
Jan Szymański i Stanisław Woliński. W trakcie przyznawania odznaczeń trwa projekcja slajdów przedstawiających historyczne
i obecne zdjęcia kopalni.
W czasie spotkania głos zabrali m.in.:
minister rozwoju regionalnego Elżbieta
TOMASZ ROZYNEK

W trakcie spotkania podziękowano
i uhonorowano byłych oraz obecnych pracowników, którzy wnieśli szczególny wkład
w rozwój kopalni. Na wniosek kierownictwa

kopalni Mysłowice-Wesoła prezydent RP
Bronisław Komorowski wręczył Złote Medale za Długoletnią Służbę. Wyróżnienia
otrzymali Witold Bartos, Janusz Frank,
Marian Kantor i Rudolf Malcharek. Aktu
dekoracji dokonali pani minister Elżbieta
Bieńkowska, prezydent Mysłowic Edward
Lasok, I zastępca prezesa zarządu KHW
SA Waldemar Mróz oraz dyrektor kopalni
Robert Łaskuda. Na wniosek kierownictwa
kopalni Mysłowice-Wesoła Kapituła Odznaki Honorowej przyznała sześć odznak
„Zasłużony dla Katowickiego Holdingu
Węglowego SA”, które otrzymali: Stanisław
Batko, Adam Byzdra, Eugeniusz Durys,

Bieńkowska, prezydent Mysłowic Edward
Lasok, wiceprzewodniczący Rady Miasta
Bernard Pastuszka, przewodniczący Rady
Nadzorczej KHW SA profesor Jan Klimka
oraz I zastępca prezesa zarządu KHW SA
Waldemar Mróz.
Uczestnicy spotkania mieli również
możliwość obejrzenia części wystawy fotograficznej zorganizowanej z okazji -lecia
kopalni Wesoła, która została przeniesiona
z cechowni zakładu. Jeszcze przez pewien
czas będzie można w tym budynku zobaczyć
całą wystawę.
TOMASZ ROZYNEK

J EDNO UJĘCIE
NOWY GÓRNIK

27 lipca 2012 r. odbyło się spotkanie z okazji jubileuszu 60-lecia KWK Wesoła. Wśród
zaproszonych gości byli m.in. minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska,
prezydent Mysłowic Edward Lasok, przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Łukaszek, wiceprzewodniczący Rady Miasta
Bernard Pastuszka, przewodniczący Rady
Nadzorczej KHW SA profesor Jan Klimka,
a także byli i obecni pracownicy kopalni.

Zmiana oddziału G-3, ruch Zofiówka
Wśród zaproszonych gości byli m.in. minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska, prezydent
Mysłowic Edward Lasok, przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Łukaszek, wiceprzewodniczący Rady
Miasta Bernard Pastuszka, przewodniczący Rady Nadzorczej KHW SA profesor Jan Klimka, a także byli
i obecni pracownicy kopalni

Górnicy z oddziału G-3 KWK Borynia-Zofiówka, ruch Zofiówka, pracują w ścianie,
w której został uruchomiony najwyższy kompleks pracujący w polskim górnictwie.
Więcej strony 6-7

Krew na wagę złota

– Pierwszy raz oddałem krew, gdy żona
mojego znajomego miała problemy przy
porodzie i bardzo tego potrzebowała, tak
to się zaczęło – powiedział nam -letni
Roman Cieciara. – Oddawałem krew przed
pójściem do wojska, a także potem. Teraz
zrobiłem to po długiej przerwie. Może kiedyś i ja będę jej potrzebował? – zastanawia
się pan Roman.

T RADYCJA RODZINNA
– Gdybym nie pracował w kopalni,
to oddawałbym krew gdzie indziej – mówi
z kolei -letni Łukasz Cieciara, syn pana
Romana. – Kiedy chodziłem do szkoły,
to oddawałem krew w szkole – dodaje.
Wszyscy honorowi dawcy krwi podkreślają, że oddawać krew może każdy –
wystarczy tylko być zdrowym i pełnoletnim

(górna granica wieku to  lat). Musi również minąć określony czas, jeżeli poddawanym się było specjalistycznym badaniom
( miesięcy) bądź przeszło się operację (
miesięcy). – Przede wszystkim nie ma się
czego bać – podkreśla Waldemar Szymański. – Nakłucie jest praktycznie bezbolesne,
a ta chwila czasu poświęcona na to, by oddać krew, może komuś uratować życie.

to górnicy. Miesięcznie udaje się nam średnio zebrać od  do  litrów krwi, a w ciągu
roku około  litrów. To wszystko czyni nas największym tego rodzaju klubem
w Polsce. Dzisiejsza zbiórka jest wielkim

sukcesem, bo w okresie urlopowym wielu
naszych członków wyjeżdża lub po prostu
nie ma czasu, mimo to udało nam się zachować średnią frekwencję.
JĘDRZEJ SZWEDA
BOŻENA OCHENKOWSKA

10 sierpnia w KWK Mysłowice-Wesoła w Mysłowicach Klub Honorowych Dawców Krwi
Polskiego Czerwonego Krzyża „Basia” przy
współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Katowice po raz
kolejny zorganizował „zbiórkę krwi” – mimo
urlopowej pory chętnych do pomocy nie
brakowało.

W MŁODYCH NADZIEJA
Z tego założenia muszą wychodzić młodzi ludzie, gdyż to oni najliczniej stawili się,
by oddać krew. – Kiedyś dawcami byli częściej starsi, teraz widzi się tu coraz więcej
młodzieży – zauważa pan Waldemar. Oby
było jej coraz więcej, bo krwi dla potrzebujących nigdy dość.
WALDEMAR SZYMAŃSKI, WICEPREZES
KLUBU „BASIA”: Takie

akcje organizujemy
co miesiąc i zawsze pojawia się na nich co najmniej  z liczącego
ponad  osób klubu –
nie wszyscy członkowie

Wszyscy honorowi dawcy krwi podkreślają, że oddawać krew może każdy – wystarczy tylko być
zdrowym i pełnoletnim
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Od jednej osoby obsługującej sprzęt wart miliony złotych zależy praca i płaca setek osób –
mówi R OMAN Ł ÓJ , prezes KHW SA

Krok górnika kosztuje
nawet ponad 20 tys. złotych
zaciąga kredyt po to, aby poprawić swoją
płynność, rozwinąć się i dzięki temu wziąć
z rynku więcej pieniędzy. Sam kredyt nie wystarczy – cała rodzina musi zaangażować się
w to, aby pracować wydajniej, nowocześniej
i jak najlepiej zaspakajać potrzeby klientów.
Praca lepsza i nowocześniejsza nie oznacza
pracy cięższej. Oznacza jedynie, że praca
ma przynosć lepsze efekty, bo tylko wtedy
będzie można spłacać kredyty i zwiększyć
dochody rodziny. Zarówno w małej firmie
rodzinnej, jak i w KHW chodzi o to samo
– trzeba zrobić wszystko, aby firma mogła
działać jak najdłużej i jak najdłużej przynosiła dobry dochód. O tym, jak wielkie nakłady
są potrzebne w KHW, niech świadczy fakt,
że tylko w kopalni Mysłowice-Wesoła odtworzenie wyrobisk kosztuje  milionów
złotych. Wysokie zawilgocenie, wysoka
temperatura i ruchy górotworu powodują, że wyrobiska ulegają degradacji. Proszę
zauważyć – trzeba  milionów złotych,
chociaż nie tworzymy żadnej nowej wartości
w sensie inwestycyjnym.
X Rozmawiał pan z górnikami o programie obligacji?
– Tak, rozmawiałem.
X Powiedział pan, że KHW będzie miał
kasę, ale nie dla nich?
– Powiedziałem, że będziemy mieć kasę,
ale to nie jest nasza kasa. To nie jest miliard
znaleziony ani podarowany – są to pieniądze
na poprawę sytuacji firmy i na rozwój.
X Dla załogi to jak lizanie cukierka przez

szybę wystawową.
– Załoga rozumie, że mamy szczególną
szansę i że trzeba ją wykorzystać. Posłużę
się przykładem kopalni Wujek. Po pożarze
w dwóch ścianach zarząd poprosił o program naprawczy, który pozwoliłby funkcjonować kopalni, co zostało zrozumiane jako
wstęp do likwidacji kopalni. Program został
przygotowany, wzrosła wydajność pracy,
zmniejszyła się liczba awarii.
X Czy to znaczy, że trzeba się sparzyć,
żeby się sprężyć?
– Nie chciałbym, aby to była prawidłowość. Uważam, że zarząd, związki zawodowe

i załoga mogą wypracować wspólne rozwiązania, dzięki którym najefektywniej wykorzystamy miliard złotych z programu obligacji.
Proszę także zwrócić uwagę, że te pieniądze
nie stanowią jakiejś oszałamiającej kwoty.
Przecież sama tylko budowa nowego szybu
będzie kosztować około , miliarda złotych.
X Sądzi pan, że liderzy związkowi zdołają przekonać załogę, że trzeba się
zmobilizować?
– Ani zarząd, ani liderzy nie mają wyjścia. Jeżeli nie postawimy na rozwój, za jakieś trzy lata zaczniemy się zwijać. Nieistotne, czy rozwój sfinansujemy z obligacji, czy
z innych źródeł. Istotne jest, że musimy się
rozwijać, żeby na przykład móc sfinansować
wzrost płac. Dlatego trzeba szukać frontów
robót, które dadzą najlepsze efekty. Metr
nowego wyrobiska kosztuje nas od ośmiu
do ponad dwudziestu tysięcy złotych. Ponoszone co roku nakłady finansowe są olbrzymie. Stoimy przed wyborem – albo
te prace wykona nasza załoga, albo firmy
zewnętrzne. Wolałbym, żeby zrobiła to nasza załoga, bo wtedy część tych pieniędzy
zarobią górnicy KHW. Żeby można było
pracować, trzeba sfinansować budowę transportu, wentylacji, klimatyzacji i dostarczyć
nowoczesny sprzęt. Jednak nie może być
tak, że wydamy setki milionów, efekty będą
mizerne, a my staniemy pod ścianą, podniesiemy ręce do góry i powiemy „pas”. Wydatki
muszą być racjonalne.

X Przecież nie nakaże pan komisji przetargowej, żeby kupiła konkretne urządzenie. Technokraci mają swoje priorytety, a najważniejszy jest święty spokój.
– Można tak przygotować przetarg,
żeby technokraci spali spokojnie, a górnicy
mieli porządny sprzęt za rozsądną cenę. Nie
możemy wysłać górnika do pracy z gołymi
rękami. Potrzebne są narzędzia, które pozwolą mu pracować efektywnie – za takie
narzędzia chcemy płacić optymalne sumy.
KHW stwarza takie mechanizmy, żeby firmom pracującym dla górnictwa opłacało
się realizować zamówienia dla nas optymalne, a dla nich opłacalne. W przeszłości
część firm współpracujących z KHW miała
poważne problemy, bo płaciliśmy ze znacznym opóźnieniem. Emisja obligacji ma m. in.
zapobiec powtórzeniu się takiej sytuacji.
X Górnicy wiedzą, że w KHW nadszedł
czas mobilizacji?
– Tak. Mówiłem o przykładzie kopalni
Wujek. Także w innych kopalniach załogi
doskonale wiedzą, że często od jednej osoby obsługującej sprzęt wart miliony złotych zależy praca i płaca setek osób. Jeżeli
na przykład górnik obsługujący odstawę
główną pozwoli sobie na chwilę drzemki
i spowoduje, że zerwie się taśma, to stanie
cała kopalnia. Wspólnie ze stroną społeczną dążymy do wdrożenia motywacyjnego
systemu płac, bo dzięki niemu osiągniemy
większą mobilizację.

X Racjonalizacja wydatków to wielki
problem górnictwa. Tadeusz Demel, jeden
ze współtwórców KHW, uważa, że zarządy stoją przed trudnym wyborem. Spółki mogą kupować jak najtaniej i odpowiedzialni za przetargi będą spać spokojnie.
Mogą także kupować wydajniejszy i bardziej niezawodny sprzęt, który jest droższy, ale wtedy narażą się na oskarżenia
o niegospodarność.
– Rzeczywiście, jest pokusa, aby za cenę
spokoju kupować jak najtańsze wyposażenie,
bo wtedy stosuje się kryterium ceny i już.
Jednak nam jest potrzebny sprzęt wydajny
i niezawodny. Prawo pozwala na takie skonstruowanie warunków, żeby za rozsądną
cenę kupić najlepsze wyposażenie. Musimy

X Miliard wystarczy, żeby wejść
do normalności?
– Bardzo w tym pomoże. Oczywiście,
nie będą to pieniądze na przejedzenie,
a wchodzenie do normalności będzie wymagać też wysiłku ze strony załogi.
X To znaczy, że zarząd pogoni do roboty?

– Nie. To oznacza, że zarząd, dyrekcje
kopalń i osoby odpowiedzialne za organizację pracy będą przekonywać górników
do nowych rozwiązań, dzięki którym wzrosną wydajność i zarobki. Sytuacja KHW
przypomina sytuację rodzinnej firmy, która

szukać rozwiązań, która są tańsze w eksploatacji, a nie tylko w momencie zakupu.
Jeżeli kupimy badziewie, stracimy na postojach, na wydobyciu i w efekcie mamy
mniejsze dochody. Proszę sobie wyobrazić
ścianę, która ma  centymetrów wysokości i w której trzeba wymienić koryta przenośnika, z których każde waży kilkaset kilo.
Ktoś musi te koryta nieść na plecach przez
kilkaset metrów. Żeby uniknąć takiej sytuacji, ogłaszając przetarg, musimy dokładnie
określić, czego potrzebujemy.

SYLWESTER OLBRYCH

X NOWY GÓRNIK: Opłaca się realizować program emisji obligacji na miliard
złotych?
ROMAN
ŁÓJ:
W KHW zbyt dużo
węgla wydobywamy z podpoziomów.
To oznacza, że górnicy pracują niżej, niż
sięgają szyby. Sztuka
górnicza dopuszcza
taki sposób wydobycia,
jednak jest on obwarowany dodatkowymi
rygorami bezpieczeństwa, a górnicy pracują
w trudniejszych warunkach. Żeby zmienić
tę sytuację, planujemy budowę nowego
szybu do poziomu  metrów w rejonie
Boże Dary, który będzie służył kopalniom
Murcki-Staszic i Mysłowice-Wesoła. Koszt
inwestycji to przynajmniej , miliarda złotych. Musimy na bieżąco kupować maszyny
i urządzenia, odtwarzać moce i poprawić
stan techniczny części chodników, które
w sposób naturalny ulegają uszkodzeniu.
Górnicy dobrze wiedzą, że trzeba dotrzeć
do przodka i wywieźć stamtąd urobek. Inwestycje z tym związane wymagają znacznie
więcej niż miliard złotych, a tyle dostaniemy
po emisji obligacji. Jednak ten miliard pozwoli nam pozbyć się długów przeterminowanych i krótkoterminowych, rozpocząć
najpilniejsze inwestycje i na bieżąco obsługiwać nasze zobowiązania. KHW poprawi
zatem swoją płynność finansową, będzie
bardziej wiarygodny dla kontrahentów
i dzięki temu będzie mógł wynegocjować
niższe ceny kupowanych towarów i usług.
Przestaniemy płacić za ryzyko kontaktów,
co także poprawi naszą sytuację finansową. Będziemy wreszcie mogli finansować
rozwój w oparciu o kredyty średnio- i długoterminowe, czyli kredyty zaczniemy
spłacać w momencie, gdy inwestycje zaczną przynosić dochód. Jeżeli zbierzemy
razem wszystkie argumenty uzasadniające
emisję obligacji, to wynika z nich, że dzięki
temu programowi będziemy funkcjonować
jak inne spółki prawa handlowego. Do tej
pory w zasadzie tylko górnictwo nie mogło
korzystać z kredytów na cały czas realizacji
inwestycji, ponieważ u nas trwa to  –  lata,
a kredyty dostawaliśmy na przykład na rok.
Jako że staniemy się zwyczajnym partnerem dla rynków finansowych, jest szansa,
że w przyszłym roku będziemy mogli wrócić
do programu wejścia na giełdę.

Metr nowego wyrobiska kosztuje od ośmiu do ponad dwudziestu tysięcy złotych

X Zarząd jest oskarżany o stosowanie
kija.
– To bezpodstawne oskarżenie. Mamy
sytuację, że wielu górników pracuje efektywnie przez połowę czasu – resztę zajmuje
dojście do stanowisk i powrót z nich. Jeżeli
tak zorganizujemy pracę i tak ją zwymiarujemy, że załoga będzie wiedzieć, o ile więcej
zarobi dzięki zmianom, to sądzę, że górnicy zaakceptują te rozwiązania. Przecież
nie możemy w nieskończoność mnożyć
zmian. Na przykład w kopalni Mysłowice-Wesoła załoga została dobrze wyposażona, przodki, w których była podwyższona
temperatura, zostały objęte systemem klimatyzacji i dzięki temu postęp zwiększył
się z  do  metrów na dobę. Załoga nie
doszła do wniosku, że ma lepsze warunki
i dalej robi swoje, ale robi więcej, aby więcej
zarobić. Dobre warunki ułatwiają uzyskanie lepszych zarobków. Chcemy stawiać
na takie rozwiązania.
Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI
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W złożach KHW mamy zmagazynowanych około  bilionów gigadżuli energii.
Jeden gigadżul kosztuje  złotych. To oznacza, że pod ziemią mamy  bilionów złotych.
Jeżeli będziemy tanio wydobywać tę energię, zostanie nam więcej pieniędzy do podziału
– mówi W ALDEMAR M RÓZ , wiceprezes KHW SA

Węgiel to energia, a nie skała
X NOWY GÓRNIK: Katowicki Holding Węglowy dostanie miliard złotych z emisji
obligacji. Górnicy są ciekawi, co z tego
miliarda dostaną.
WALDEMAR MRÓZ:
Szansę, że firma zachowa miejsca pracy, będzie się rozwijać, unowocześniać i umocni
swoją pozycję na rynku. Jeżeli dzięki temu
zwiększymy przychody i poprawimy efektywność pracy, będzie można rozmawiać
o wzroście płac. Natomiast program emisji
obligacji nie jest realizowany po to, aby pieniądze przejeść. Miliard złotych pozwoli
nam zrzucić garb zadłużenia po to, aby
rozpocząć niezbędne inwestycje. Jeżeli komuś się wydaje, że są to pieniądze, które
wystarczą na wszystko, to informuję, że jest
w błędzie – niech sobie z głowy wybije,
że za miliard złotych zrealizujemy program
inwestycyjny wart kilka miliardów. Budowa
nowego szybu będzie nas kosztować jakieś
dwa i pół miliarda złotych. Wydrążenie
przekopów, dzięki którym powstanie wydajny i wspólny system wentylacji kopalń Murcki-Staszic i Mysłowice-Wesoła, to mniej
więcej podobna suma. Musimy kupować
nowoczesne maszyny i urządzenia. Dzięki
obligacjom rozpoczniemy inwestycje, które
pozwolą istnieć Holdingowi przez dziesiątki
lat, ale ostateczne efekty tych inwestycji będą
widoczne dopiero za kilkanaście lat. Trzecia dekada XXI wieku to horyzont czasowy
przeznaczony na unowocześnianie naszej
firmy. Rozpoczynamy pracę dla przyszłych
pokoleń górników.

X Zdarzyło się panu, żeby któryś z liderów związkowych powiedział na spotkaniu z załogą: Prezes Mróz ma rację, kiedy
mówi, że musimy zwiększać efektywność,
bo tylko wtedy będziemy lepiej zarabiać?
– Związki wciąż koncentrują się na działalności socjalnej. Dlatego chcą, aby każdy
zysk był powodem do wzrostu wynagrodzeń. Obowiązuje zasada: cokolwiek firma
zarobiła, niech się dzieli z załogą. Jednak
ten schemat myślenia zmienia się z biegiem lat. Liderzy związkowi coraz częściej
zastanawiają się, co może być za kilka lat,
jeżeli w tym roku nie zaczniemy pewnych
robót, nie rozpoczniemy niezbędnych inwestycji albo nie zrezygnujemy z wygórowanych żądań. Jest pan niesprawiedliwy,
jeżeli nie docenia pan zmian, które zaszły
w świadomości działaczy związkowych i załóg górniczych. Internet zapewnia dostęp
do informacji. Środowisko górnicze coraz
lepiej potrafi korzystać z dobrodziejstwa
wolnego przepływu opinii, analiz i poglądów. Ani zarząd, ani liderzy związkowi nie
mają monopolu na rację. Rację ma ten, kto
ma argumenty i kieruje się racjonalnymi
przesłankami.
X Nadejdzie taki moment, że usłyszycie
panowie od liderów związkowych: Mróz,
Łój i Trzeciakowski mają rację?
– Sądzę, że najważniejsze jest, aby
górnicy byli przekonani, że zarząd działa

tak, aby firma funkcjonowała jak najlepiej.
Nasi pracownicy utożsamiają się z brygadą,
oddziałem, kopalnią i z KHW, bo wiedzą,
że ich byt zależy od efektów osiąganych
na każdym z tych szczebli. Przypominam
sobie sytuację z kopalni Wujek, kiedy trzeba było wyłączyć dwie ściany z powodu
pożaru. Wujek nigdy nie potrzebował pomocy, zawsze dobrze sobie radził. Nagle
okazało się, że trzeba się zmobilizować,
żeby przetrwać, trzeba skorzystać z pomocy. Przypominam sobie początek lat
dziewięćdziesiątych, kiedy nie było zrozumienia dla takich sytuacji. Obowiązywało
hasło „ma być i już”. Wracając do związków
zawodowych, chcę podkreślić, że są one
potrzebne, bo dzięki nim można prowadzić
dialog z załogą. To już nie są związki sprzed
 lat. Liderzy rozumieją zasady rządzące
rynkiem. Coraz częściej wspierają także zarząd. Wcale nie oczekuję, że będą to robić
w sposób widowiskowy. Przed nami stoi
znacznie poważniejsze wyzwanie – musimy przestać myśleć o węglu wyłącznie
w kategoriach skały, którą trzeba wydobyć
na powierzchnię.
Powinniśmy się skupić na technologiach, które pozwolą nam wydobyć w sposób
możliwie najtańszy energię zawartą w węglu
– wtedy uzyskamy więcej pieniędzy do podziału. Uważam, że przed nami jest potężniejsze wyzwanie niż zrozumienie, że bez
efektywności nie ma wzrostu płac i rozwoju.
My, górnicy, musimy przestać myśleć o węglu jak o skale do wydobycia, a zacząć o nim
myśleć jak o energii zmagazynowanej pod
ziemią. Energii, którą trzeba uwolnić.

samochodów albo komputerów. Górnictwo
nie uniknie tych zmian. Nie uniknie także
zmiany w myśleniu o węglu. Węgiel to energia, a nie skała. Im szybciej to zrozumiemy,
tym lepiej na tym wyjdziemy.
Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

H   
 
Czy możliwe jest, aby zerwać ze schematem
myślenia: „Tu jest mój hak w łaźni, tu pracowali moi przodkowie, to i ja będę pracował,
bo tak ma być i już”?

X Górnicy są przyzwyczajeni do tego,
że wydobywają tony, a nie energię wyrażoną w gigadżulach?
– Nie zmienimy tego sposobu myślenia w ciągu kilku miesięcy czy nawet kilku
kwartałów, jednak czas potrzebny na zmianę ludzkiej świadomości jest coraz krótszy.
W technice te zmiany są błyskawiczne. Już
nikogo nie dziwi, że co kilka lat na rynku
pojawia się całkowicie nowa generacja
SYLWESTER OLBRYCH

X Co z pokoleniem, które pracuje
obecnie?
– Będzie pracować w coraz lepszych
warunkach i będzie mieć lepiej zorganizowaną pracę. Dzięki temu powinna wzrosnąć
efektywność, a wzrost efektywności spowoduje wzrost zarobków. Płace można podnosić tylko wtedy, gdy firma zarabia.

X Dlaczego związki zawodowe nie popierają oficjalnie koncepcji zarządu? Dlaczego obciachem jest dla nich publiczne
przyznanie tego, że na przykład prezesi
Mróz, Łój i Trzeciakowski mają rację, kiedy przekonują, że najpewniejszym sposobem na poprawę zarobków jest wzrost
efektywności i rozwój firmy?
– Każdy z nas opiera się na faktach wynikających z ekonomii. Na przykład prezesowi Trzeciakowskiemu nikt nie może
zarzucić, że jego argumenty nie są merytoryczne, chociaż jest uważany za bezdusznego technokratę.

Pracownicy utożsamiają się z brygadą, oddziałem, kopalnią i z KHW, bo wiedzą, że ich byt zależy od efektów osiąganych na każdym z tych szczebli

Zdaniem przedstawicieli zarządu KHW
SA zmiany następują. Coraz częściej górnicy
zdają sobie sprawę z faktu, że firma może
istnieć tylko wtedy, gdy potrafi utrzymać się
na rynku. Od załogi zależy, czy się utrzyma,
czy też nie. Grupa osób kierujących kopalniami i spółką musi tak zarządzać firmą, aby
praca górników była jak najlepiej zorganizowana. Górnicy coraz częściej przyznają,
że najistotniejsza jest efektywność pracy.
Okazuje się, że załoga może się skoncentrować na efektach, jeżeli sytuacja tego
wymaga. Najlepszym przykładem jest kopalnia Wujek, w której trzeba było zamknąć
dwie ściany z powodu pożaru. Gdyby nie to,
że zmniejszyła się awaryjność maszyn i poprawiła się efektywność, możliwe, że trzeba
byłoby zamknąć kopalnię. Czy lepsza praca
możliwa jest tylko wtedy, gdy zbliża się takie
zagrożenie?
WŁADYSŁAW ZAGRABELNY, KWK WUJEK: W kopalni nie da
się wszystkiego przewidzieć. Wiem, że losy
Wujka były niepewne.
Załoga zmobilizowała
się, mamy perspektywę eksploatacji nowych złóż i szansę na długie fedrowanie.
Jeżeli chodzi o płace powiązane z efektami,
to opinie są podzielone. Jednak przy dobrej
organizacji pracy i sprawiedliwych zasadach
to rozwiązanie może się przyjąć. Holding
przygotowuje emisję obligacji. Jeżeli dzięki
temu będziemy się rozwijać, to załoga pewnie lepiej przyjmie zmiany.
S ŁAWOMIR Z A MOŻNIEWICZ , KWK
W UJEK : To prawda,
że perspektywa zamknięcia kopalni mobilizuje. Jednak mobilizuje także szansa
na sukces. Dla nas tym
sukcesem jest możliwość eksploatacji nowych złóż. Sprawa
powiązania części płacy z efektami pracy
jest uzależniona od organizacji pracy. Żeby
były efekty, nie wystarczy wysiłek górnika.
Czasem człowiek napracuje się, a niewiele
widać. Dlatego system motywacyjny musi
uwzględniać sytuacje, które nie zależą
od górnika. Może emisja obligacji spowoduje, że będą wydajniejsze maszyny i poprawią się warunki pracy. Ja generalnie wierzę,
że teraz powinno być lepiej.
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R OZMOWA Z C ZESŁAWEM K UBACZKĄ ,
DYREKTOREM KWK B ORYNIA -Z OFIÓWKA

Ważącym  ton kombajnem ścianowym KSW-EZ steruje
się z bezpiecznej odległości przy pomocy pilota. Kombajn jest
jednym z elementów kompleksu ścianowego w ścianie G-
w Zofiówce i ma zakres urabiania do , metra. Kompleks
został zaprojektowany i wykonany przez Grupę Kopex, w skład
której wchodzą m.in. ZZM SA, RYFAMA SA i Fabryka Maszyn
i Urządzeń Tagor SA specjalnie na zamówienie Zofiówki.
To żadna taśmowa produkcja – to robota na obstalunek.
W skład kompleksu wchodzi także przenośnik zgrzebłowy
podścianowy i dwie kruszarki kęsów. Ściana G- ma  m
długości i  m wybiegu. Występują w niej wszystkie możliwe
zagrożenia, ale miąższość pokładu sięga , metra. Dlatego
jest tak ważna dla ruchu Zofiówka. Żeby rozpocząć w sposób
nowoczesny eksploatację grubych pokładów , / i ,
górnicy zdobywają doświadczenie właśnie w tej ścianie.
ROZMAWIA: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

X NOWY GÓRNIK: Często słyszy pan pytanie: Po co wam taka zabawka jak kompleks pracujący w ścianie G-4?
CZESŁAW KUBACZKA: Coraz rzadziej.
X Co pan zw ykle
odpowiada?
– Nowoczesne
rozwiązania pozwalają na to, aby maszyny
wyręczyły człowieka
w n a j n i eb e z p i e c z niejszych miejscach
– trudno wyobrazić
sobie skuteczniejszy sposób na poprawę
bezpieczeństwa pracy. Zautomatyzowane
systemy strugowe i zautomatyzowane kompleksy ścianowe pozwalają ograniczyć liczbę
osób pracujących w ekstremalnych warunkach. Jeżeli mniej górników jest narażonych
na ewentualne zagrożenia bezpieczeństwa
pracy, to znaczy, że wzrasta bezpieczeństwo.
Inżynierzy zbierają opinie górników na temat rozwiązań zastosowanych w kompleksie
pracującym w ścianie G-. Dzięki nim producent będzie mógł wprowadzić zmiany
pozwalające na jeszcze większy komfort
pracy. Oczywiście, nowoczesne kompleksy pozwalają także zwiększyć efektywność
pracy. Praca efektywniejsza i bezpieczniejsza
oznacza z kolei korzyści dla kopalni i spółki.
Z nowoczesnymi maszynami górniczymi
jest tak samo jak z nowoczesnymi samochodami – dzięki postępowi technicznemu
jeździmy sprawniej i bezpieczniej. Kierowcy
wolą nowoczesne samochody, tak samo jak
górnicy wolą nowoczesne maszyny.
X Nie zawsze. Górnicy często narzekają,
że to niepotrzebna rozrzutność.
– Górnictwo jest branżą, w której patrzy
się podejrzliwie na nowinki. Jednak w ciągu
ostatnich kilku lat zmieniał się tradycyjny schemat myślenia. Postęp w otoczeniu
górnictwa wymusza także zmiany w samym
górnictwie. Nasz kompleks ścianowy to nie
rozrzutność. W ścianie występują wszystkie
możliwe zagrożenia, a nowoczesna technika
pozwala na ciągły monitoring najniebezpieczniejszych miejsc i na sterowanie maszynami z bezpiecznych rejonów. Wiem,
że mamy złośliwych recenzentów, którzy
mówią: Kupiliście mercedesa do pracy,
którą mógłby wykonać maluch. Osobiście
wolałbym być w mercedesie, gdyby doszło
do wypadku. Zresztą każdy rozsądny kierowca wlałby być w mercedesie. Rozumiem,
że nasi złośliwi recenzenci są innego zdania. Od dawna obserwuję dziwne dla mnie

Kupiliśm

– jest be

zjawisko. Krytykuje się zarządy spółek węglowych i dyrekcje kopalń za to, że wydają
pieniądze na najnowocześniejsze maszyny
i urządzenia, a nie wydają ich na bezpieczeństwo. Otóż wydajemy naprawdę dużo
pieniędzy na bezpieczeństwo, bo bez nowoczesności nie ma bezpieczeństwa.
X Górnicy to rozumieją?

– Rozumieją, bo widzą pozytywne
efekty zmian. Uważam, że załoga Zofiówki
nie obawia się nowoczesności, bo już jakiś
czas temu nasi górnicy przełamali niechęć
do nowinek. To przecież my testowaliśmy
nowoczesny system strugowy. Także u nas
zaczęliśmy stosować zasilanie maszyn górniczych o napięciu , kilowolta. Również
my pod koniec zeszłego roku rozpoczęliśmy
pracę w ścianie G-, w której pracuje jeden
z największych kompleksów ścianowych
w polskim górnictwie – dzięki niemu możemy wybierać węgiel „za jednym zamachem”,
a dotychczas taka ściana była eksploatowana warstwami. Najpierw górnicy wybierali
górną warstwę. Żeby wybrać dolną warstwę,
musieli wypełnić zroby specjalnym substratem, poczekać, aż wypełnienie się zwiąże
i dopiero wtedy można było eksploatować
dolną warstwę. Jest to bardzo pracochłonna
i kosztowna metoda, a także obarczona dużym ryzykiem. Pozostawienie niewybranego
węgla stwarza z kolei zagrożenie pożarowe.
Poza tym tak porzucony rejon eksploatacji
nie może już być odzyskany. Traci się bezpowrotnie ogromne ilości węgla.

Ciekawa liczba

1,6 mln
TON WĘGLA

z pokładów grubych wydobędzie do 2015 roku
ruch Zofiówka KWK Borynia-Zofiówka.

X Co jest ważniejsze w przypadku kompleksu pracującego w ścianie G-4 – efektywność nowoczesnych maszyn czy
bezpieczeństwo?
– Dzięki nowoczesnej metodzie ze ściany
wydobędziemy o  tys. ton węgla więcej, niż
wydobylibyśmy, stosując tradycyjną metodę.
Poza tym unikniemy zagrożenia pożarowego. Strefy zagrożone tąpaniami są monitorowane, a ludzie pracują w bezpiecznej

Żeby rozpocząć w sposób nowoczesny eksploatację grubych pokładów 412, 413/2 i 510, górnicy zdobywają doświad
ma zostać w ten sposób wyeksploatowane około 1,6 miliona ton węgla
odległości. Cały kompleks jest znacznie
solidniejszy od tradycyjnych, dlatego zapewnia dodatkową ochronę w przypadku
tąpnięcia. Już po tak pobieżnym wyliczeniu
widać, że na poprawę jednego parametru
ekonomicznego przypada poprawa kilku
parametrów związanych z bezpieczeństwem.
X Na świecie jest spowolnienie gospodarcze. Wszyscy krzyczą, że trzeba ciąć
koszty. Po co wydawać pieniądze na takie zabawki?
– Musimy być przygotowani na czas,
kiedy nastąpi ożywienie gospodarki, żeby
móc z niego w pełni korzystać. Poza tym stawianie na bezpieczeństwo i efektywność jest
racjonalnym wyborem. To oznacza, że nie
wydajemy pieniędzy bez sensu. Wydajemy
złotówkę, żeby zarobić w przyszłości kilka
złotych i żeby bezpieczniej pracować. Nie
stać nas na to, aby rezygnować z przygotowania frontów wydobywczych. Strategia
JSW jest jasna i prosta – mamy wydobywać węgiel jak najbardziej efektywnie i jak
najbardziej bezpiecznie. W Zofiówce realizujemy tę strategię bez względu na to,
czy jest spowolnienie, czy wyjątkowo dobra
koniunktura.


Znów nas stać na n
JANUSZ TOMICA, PEŁNOMOCNIK DYREKTORA KWK BORYNIA-Z OFIÓWKA DO SPRAW
ZINTEGROWANEGO SYSTEMU
ZARZĄDZANIA: Jesteśmy no-

wocześnie zarządzaną kopalnią, a nasza załoga jest otwarta
na zmiany. Dlatego nasi górnicy
bardzo szybko opanowali technikę pracy w ścianie G-, w której jest zainstalowany
nowoczesny kompleks. Chciałbym jednak podkreślić,
że w polskim górnictwie eksploatacja ściany o wysokości  metrów nie jest jakimś ewenementem.
Jeszcze w latach dziewięćdziesiątych pracowałem
w takiej ścianie w kopalni Morcinek. W czasach
kiedy górnictwo nie miało pieniędzy na inwestycje,
zaczęliśmy eksploatować wysokie ściany kombajnami przystosowanymi do niższych pokładów. W żargonie górniczym mówiliśmy, że wybieramy pokład
„na warstwy”. Jest to metoda uciążliwa dla górników,
ale nie było nas stać na zakup sprzętu, który byłby
dostosowany do pokładów wysokich. Teraz JSW SA
ma pieniądze na zakup nowoczesnego sprzętu. Nowoczesność to jednak nie tylko wydajność, to przede
wszystkim bezpieczeństwo. Kompleks jest tak skonstruowany, że chroni górników na wypadek silnych
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my mercedesa

ezpieczniejszy

dczenie właśnie w ścianie G-4. Do 2015 roku w ruchu Zofiówka

nowoczesny sprzęt
tąpnięć. Chciałbym zwrócić uwagę na jeden element.
W tradycyjnie eksploatowanej ścianie bez problemu
można przejść „od strony ociosu”. Jest to tak łatwe,
że po jakimś czasie górnicy przestają zwracać uwagę
na zagrożenie i narażają się na urazy spowodowane
przez obrywające się bryły węgla. W przypadku kompleksu wejście w rejon ociosu jest utrudnione, trzeba
się chwilę zastanowić i dzięki temu jest czas na ocenę
zagrożenia. Mówię o tym dlatego, że jest to istotne
z punktu widzenia osoby kontrolującej. Dzięki temu
utrudnieniu nie mogę pozwolić sobie na rutynę. Tak,
my, kontrolerzy, też czasem ulegamy rutynie i dobrze,
jeżeli coś zmusi nas do myślenia.
W ścianie G- mamy wyznaczoną strefę szczególnego zagrożenia tąpaniami. Rejon jest ciągle
monitorowany przez kamery, są określone sytuacje,
w których należy wstrzymać pracę, jest ściśle określona liczba osób, które mogą przebywać w tym rejonie.
Mało tego – przepisy dokładnie określają, w jakich
miejscach nie wolno spożywać posiłków. Chodzi o to,
aby w miejscach najbardziej niebezpiecznych górnicy
przebywali jak najkrócej. Każdy materiał składowany
w strefie niebezpiecznej musi być zabezpieczony
przed przemieszczeniem, aby w przypadku tąpnięcia
materiały nie zaczęły latać po wyrobisku i nie raziły
górników niczym pociski.


ARCHIWUM

Łatwiej być ostrożnym
w komfortowych warunkach pracy
Konstrukcja sekcji kompleksu ma chronić
górników przed przypadkowymi urazami spowodowanymi przez obrywające się
z ociosu kęsy węgla. – To jeden z elementów znacznie poprawiających bezpieczeństwo pracy. Kompleks jest tak zaprojektowany, że w zasadzie nie można znaleźć się
pod stropem, który nie jest zabezpieczony.
Przejście w ścianie jest tak skonstruowane,
że można chodzić tylko za dwoma stojakami, natomiast nikt nie wejdzie z przodu
do przedziału roboczego. W starszych typach konstrukcja kompleksów wymuszała
przebywanie pod ociosem. Każdy górnik
wie, jak bardzo niebezpieczny jest ocios
i jak wielkiego doświadczenia trzeba, aby
przewidzieć wszystkie zagrożenia. Z tego
co wiem, jest to wyjątkowa konstrukcja
w skali JSW SA. Moim zdaniem kompleks
w ścianie G-4 jest przykładem tego, jak nowoczesne rozwiązania mogą poprawić nie
tylko efektywność, ale także zwiększyć bezpieczeństwo pracy – mówi Mariusz Krawczyk, pełniący obowiązki kierownika oddziału G-3.

– Górnicy szybko przyzwyczaili się
do nowych rozwiązań. Praktycznie nie było
żadnych problemów z opanowaniem zasad
sterowania kompleksem i reguł poruszania się w ścianie. Były wprawdzie kłopoty
na skrzyżowaniach, bo w tego typu kompleksie wnęki są wyższe. Były to jednak nie
tyle kłopoty techniczne, co problemy wynikające z pewnych przyzwyczajeń. Po prostu
do tej pory pracowaliśmy przy kompleksach
niższych – dodaje Krawczyk.
Górnicy pracujący w ścianie G- zgłaszają swoje uwagi inżynierom, którzy przekazują je konstruktorom z grupy Kopex.
Chodzi o to, aby na podstawie doświadczeń z eksploatacji w trudnych warunkach
znaleźć rozwiązania, które jeszcze bardziej
ułatwią pracę.
B OGUSŁAW K O ŁODZIEJ , KIEROWNIK
DZIAŁU BHP I SZKOLENIA KWK B ORYNIA -Z OFIÓWKA : Nowoczesność gwarantuje
większe bezpieczeństwo. Kompleks w ścianie G- jest tak skonstruowany, że zapewnia bezpieczeństwo
nawet w czasie silnych tąpnięć. Rejon
ściany jest pod szczególnym nadzorem
służb odpowiedzialnych za profilaktykę

tąpaniową, a także objęty ciągłym monitoringiem, jednak zawsze istnieje ryzyko,
że natura nas zaskoczy. Dlatego zespół
stojaków hydraulicznych, który w przypadku tąpnięcia działa mniej więcej tak,
jak aktywne zawieszenie w dobrej klasy
samochodzie, pozwala na zamortyzowanie gigantycznej energii, która wyzwala
się w czasie tąpnięcia. Duża średnica stojaków przekłada się na ich dużą podporność,
co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo.
Osłony ociosów chronią górników przed
odrywającymi się kęsami węgla. Zabezpieczony jest przedział, w którym pracują górnicy, dlatego nie ma ryzyka, że coś
spadnie im na głowę. Osłony przedziału
stanowią także ochronę dla pracowników
w czasie tąpnięcia. Ważnym elementem
kompleksu jest kruszarka – dzięki niej
w czasie transportu nie robią się zatory
urobku i nie trzeba ich usuwać. To zawsze
była niebezpieczna operacja, bo w niektórych sytuacjach górnicy próbowali usuwać
zatory na przenośnikach, chociaż nie był
wyłączony napęd. Nowoczesne rozwiązania mają tę zaletę, że pozostawiają coraz
mniejszy margines na błąd ludzki. Zakazy
i najprecyzyjniejsze instrukcje są mniej
skuteczne od rozwiązań, które całkowicie
blokują możliwość popełnienia błędu –
na przykład system blokad uniemożliwia
pracę, jeżeli w kombajnie nie działa zraszanie albo doszło do jakiejkolwiek awarii.
Komputer pokładowy od razu pokazuje,
co trzeba naprawić albo uzupełnić.
ADAM KUBAS, ZASTĘPCA PRZODOWEGO,
ODDZIAŁ D G- Z , 
LATA PRACY POD ZIEMIĄ: Uważam, że takie
kompleksy to nie tylko
dobre narzędzie, aby
osiągać lepsze wyniki
ekonomiczne. Pracujemy pod lepszymi obudowami, wszystko
jest masywniejsze i solidniejsze. Jesteśmy
także lepiej chronieni na wypadek tąpnięcia. Osłony ociosu i osłony przedziału roboczego chronią nas przed kęsami węgla.
Jednak po ponad pół roku pracy stwierdziliśmy kilka niedociągnięć – osłony powinny
być szczelniejsze. Część siłowników (tak
zwane chłopki) jest za słaba w porównaniu
z masą, jaką mają sterować. Jeśli spąg jest
twardy, to nie jest to tak uciążliwe. Jednak bardziej miękkie podłoże wymagałoby innego rozwiązania. Zgłaszamy swoje

uwagi inżynierom i zapewne te wady zostaną usunięte. Natomiast komfort pracy
i bezpieczeństwo są bezsprzecznie lepsze
niż w poprzednich konstrukcjach. Sterowanie z bezpiecznego miejsca i zabezpieczenia
na wypadek tąpnięcia są bardzo dobre. Pracuje się nieporównanie lepiej.
P IOTR M ATYJAS ,
SZTYGAR ZMIANOWY
G-Z,  LAT PRACY
POD ZIEMIĄ: Jeśli wyda-

wać pieniądze na bezpieczeństwo, to między
innymi właśnie na takie
kompleksy. Bezpieczne
przejście za stojakami
sekcji, daleko od ociosu, górnik nie musi
pracować bezpośrednio pod ociosem, bardzo dobry system sterowania – to wszystko
powoduje, że praca jest lżejsza i bezpieczniejsza. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest
kruszarka bębnowa. Kiedyś trzeba było
ręcznie rozkruszać węgiel na przenośniku. Teraz mamy o jedno zagrożenie mniej
i mniejszy wysiłek. Wysoki pokład wymaga
dużej uwagi przy pracy, dlatego żaden z nas
nie lekceważy zagrożeń, natomiast łatwiej
być ostrożnym, gdy pracuje się w komfortowych warunkach. Pracę bardzo ułatwia sekcja chodnikowa w chodniku podścianowym
– to przyspiesza prace przy przekładkach.
Żeby jednak nie wyglądało to tak, że można
jedynie chwalić nowy kompleks, chciałbym
powiedzieć, że siłowniki spągownic są trochę za słabe do tego, aby dźwignąć ciężar
sekcji w sytuacji, gdy jest miękki spąg. Przydałyby się także wysuwane stropnice na całej
ścianie. Ale generalnie rzecz biorąc – jest
bardzo dobrze.
H ENRYK U RBAŚ ,
ODDZIAŁ G-,  LAT
PRACY POD ZIEMIĄ :
Praca w tym kompleksie jest bezpieczniejsza.
To dobrze pomyślany
zakup – teraz można
więcej fedrować w bezpieczniejszych warunkach. Uważam, że jest
to także inwestycja w bezpieczeństwo pracy. Systemy zabezpieczeń są nowoczesne,
jednak najlepiej byłoby, gdyby nigdy nie
doszło do sytuacji, aby musiały zadziałać. Jednak pracujemy w ścianie, w której
są w zasadzie wszystkie zagrożenia. Dlatego lepiej być przygotowanym na każdą
ewentualność.
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Niedaleko szybu V kopalni Murcki-Staszic górnicy KHW uczą się gasić płonący metan

Używaj gaśnicy proszkowej
Jeżeli zobaczysz płonący metan, nie gaś go
wodą. To nic nie da, a może w dodatku rozbić języki ognia. Skuteczniejsza jest gaśnica pianowa. Jednak gaśnica proszkowa natychmiast tłumi ogień. Przekonali się o tym
wszyscy, którzy oglądali pokaz gaszenia płonącego metanu na stanowisku imitującym
przodek. Takie stanowisko istnieje od siedmiu lat niedaleko szybu V kopalni Murcki-Staszic. Górnicy KHW przyjeżdżają tu na regularne szkolenia. We wtorek 7 sierpnia szefowie
działu wentylacji kopalni urządzili dla dziennikarzy pokaz gaszenia metanu.

Jak bardzo potrzebne są takie szkolenia,
świadczy przypadek sprzed ponad roku. Zbigniew Laskowski, kierownik Działu Wentylacji w ruchu Staszic kopalni Murcki-Staszic,
przypomniał dziennikarzom, że  marca
 roku tak mądrze i odważnie zareagowała brygada Dariusza Kurka z oddziału
robót przygotowawczych drążąca chodnik
ruchu Staszic w warunkach IV kategorii
zagrożenia metanowego. Ugasili płonący
metan, zapobiegli gigantycznej katastrofie,
a jak później opowiadali, działali sprawnie
dzięki odbytym szkoleniom. – W sytuacji

ekstremalnej dobrze jest działać na podstawie nabytej wiedzy. My wiedzieliśmy,
jaka gaśnica jest najskuteczniejsza, dlatego ugasiliśmy płonący metan – mówili rok
temu górnicy w rozmowie z dziennikarzem
Nowego Górnika.

N AJISTOTNIEJSZE
INFORMACJE O METANIE
• gaz bezwonny, bezbarwny, dwukrotnie
lżejszy od powietrza;
• dopuszczalna koncentracja w wyrobiskach, po przekroczeniu której istnieje
bezwzględny nakaz wstrzymania robót
i wycofania załogi, wynosi  proc.;
• w stężeniu 5–15 proc. w atmosferze
wybucha;
• w stężeniu powyżej 15 proc. płonie;
• spośród 31 kopalń węgla kamiennego
w Polsce w  rejestruje się wydzielanie
metanu do powietrza wentylacyjnego;
• w kopalni Murcki-Staszic większość przodków i ścian jest prowadzona w III i IV kategorii zagrożenia metanowego;
• z 75,5 mln ton ubiegłorocznego wydobycia
aż , mln ton, czyli , proc., pochodziło z pokładów metanowych;

Gaszenie płonącego metanu wodą nie daje żadnych efektów

Gaśnica pianowa daje słaby efekt gaszenia
• spośród 211 eksploatowanych w 2011
roku ścian  (, proc.) prowadzono w pokładach metanowych, w tym 
(, proc.) w warunkach najwyższej, IV
kategorii zagrożenia metanowego.

` Na podstawie raportu Wyższego Urzędu
Górniczego „Kształtowanie się zagrożenia
metanowego w kopalniach węgla kamiennego”
(wykorzystano dane z 2011 r. i informacje
Działu Komunikacji Korporacyjnej KHW).

Gaśnica proszkowa błyskawicznie tłumi płomienie

Do wygrania  zł

Konkurs fotograficzny „Górnictwo z zasadami”
Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie
fotograficznym „Górnictwo z zasadami”. Aby
mieć szansę na atrakcyjne nagrody, wystarczy do 1 października 2012 roku przesłać
wypełnione i podpisane zgłoszenie konkursowe oraz zgłoszoną do konkursu fotografię
w formie cyfrowej na adres:

Gabinet Prezesa
Wyższy Urząd Górniczy
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 
‒ Katowice
Nagroda główna – dyplom oraz nagroda
pieniężna w wysokości  zł.
II miejsce – dyplom oraz nagroda pieniężna w wysokości  zł.
III miejsce – dyplom oraz nagroda pieniężna w wysokości  zł.
Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu
nastąpi  października  roku.

Konkurs ma zwrócić uwagę na szeroko
rozumiane bezpieczeństwo w górnictwie
odkrywkowym, otworowym oraz podziemnym, przestrzeganie zasad BHP oraz bezpieczną obsługę maszyn i urządzeń w zakładach górniczych.
Uczestnik może zgłosić maksymalnie 
fotografie w formie cyfrowej.
Wymagania techniczne:
) pliki o minimalnej rozdzielczości 
dpi oraz nie mniejsze niż  megapikseli;
) fotografia zapisana w formacie JPG
lub TIF;
) zgłaszana do konkursu fotografia nie
może być opatrzona podpisem, opisem oraz
znakiem, w tym „znakiem wodnym”;
) fotografię należy przesłać na płycie
CD lub DVD wraz z kartą zgłoszenia;
) wszystkie pliki należy umieścić w folderze zatytułowanym nazwiskiem i pierwszą

literą imienia autora (np. Kowalski_J); nazwa pliku powinna się składać z nazwiska
i pierwszej litery imienia oraz kolejnego numeru fotografii, np. Jan Kowalski przysyła
 fotografie zatytułowane: Kowalski_J,
Kowalski_J, Kowalski_J; numer musi
być zgodny z podanym w zgłoszeniu.
Uczestnikom, których fotografia zostanie wyróżniona przez Radę Honorową,
przyznane zostaną nagrody – dyplom oraz
nagroda pieniężna w wysokości  zł.
Organizatorami konkursu są Wyższy
Urząd Górniczy w Katowicach oraz Fundacja „Bezpieczne Górnictwo” im. prof. Wacława Cybulskiego.
Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba posiadająca polskie
obywatelstwo. Osoby niepełnoletnie mogą
wziąć udział w konkursie pod warunkiem
uzyskania zgody opiekuna prawnego.

Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy organizatora lub członkowie ich
najbliższej rodziny.
Przystępując do konkursu poprzez przesłanie organizatorowi zgłoszenia konkursowego, uczestnik wyraża zgodę na udział
z konkursie oraz na przetwarzanie przez
organizatora udostępnionych przez uczestnika danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu w zakresie wskazanym
w niniejszym regulaminie zgodnie z ustawą
z  sierpnia  roku o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z  r. nr , poz. ,
z późn. zm.). Uczestnik ma prawo do wglądu i sprostowania jego danych osobowych
w siedzibie organizatora jako administratora
tychże danych.
Więcej informacji w regulaminie konkursu, który można znaleźć na stronie internetowej http://www.wug.gov.pl/.
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Mirage ma trzycylindrowy, jednolitrowy silnik o mocy 69 KM

Kompaktowy Mitsubishi może pomieścić 5 osób

M INI W OLIMPIJSKIEJ

MATERIAŁY PRASOWE

MINIATURZE
Mini na całkiem nowy poziom wyniosło
wsparcie dla organizacji igrzysk olimpijskich. Firma przekazała do obsługi imprezy nie tylko  samochodów z napędem

elektrycznym, ale także trzy sterowane
radiowo miniaturki, które są przystosowane do przewożenia sprzętu lekkoatletów –
oszczepów, dysków i młotów. Miniaturowe
auta mają  cm długości,  cm szerokości
i  cm wysokości, a ważą zaledwie  kg.
Podobieństwo do rzeczywistego samochodu to nie tylko linie nadwozia, ale i napęd.
Małe Mini mają także elektryczne silniki,
ale o mocy zaledwie  KM. Akumulator
wystarcza na  minut nieprzerwanej jazdy
i potrzeba  minut na ponowne jego naładowanie.
PIM

M OKKA NA STARCIE
Opel rozpoczął sprzedaż małego
SUV-a segmentu B o nazwie Mokka. Samochód o długości , m ma być przeznaczony głównie do jazdy miejskiej, ale
będzie nim można wyjechać także w lekki
teren. Podstawowa wersja ma więc napęd
na przednią oś, ale dostępne będą także
wersje z napędem ×.
W Polsce mają być dostępne trzy
wersje silnikowe – dwie benzynowe (, l
o mocy  KM i stuczterdziestokonny silnik o pojemności , l) oraz wysokoprężną
(, l o mocy  KM). Obie mają system
Start&Stop, a mocniejsza dodatkowo napęd
×. Turbodiesel będzie oferowany w trzech
wersjach: z systemem Start&Stop, napędem
× i automatyczną skrzynią biegów.
Podstawowa wersja ze stupiętnastokonnym silnikiem ma kosztować   złotych.
W standardowym wyposażeniu będzie 

W Polsce mają być dostępne trzy wersje silnikowe

MATERIAŁY PRASOWE

Linie niewielkiego nadwozia i stylistyczne detale mają więcej dalekowschodniego
niż europejskiego ducha. Dość surowe wnętrze znacznie bardziej odpowiada europejskim gustom. Ma pomieścić  osób i spory
bagażnik.
Mirage ma trzycylindrowy, jednolitrowy
silnik, który ma elektronicznie sterowany
system zmiennych faz rozrządu MIVEC.
Osiąga moc  KM i maksymalny moment
obrotowy  Nm. W Japonii standardem
wszystkich wersji wyposażenia będzie automatyczna, bezstopniowa skrzynia biegów
CVT. Niewielki i oszczędny silnik może być
wyposażony w wiele nowoczesnych układów
poprawiających ekonomikę samochodu, takich jak system AS&G, jak nazwało Mitsubishi zyskujący popularność układ start
– stop czy układ hamulcowy z możliwością
odzyskiwania energii podczas hamowania.
Zastosowanie energooszczędnych technologii pozwoliło obniżyć średnie spalanie do
, l/ km. W podstawowej wersji, bez
drogich systemów wspomagających, średnie
spalanie tego silnika wynosi , l/ km.
Zmniejszeniu zużycia paliwa sprzyja
także zastosowanie elektrycznego wspomagania kierownicy, które poza tym

poduszek powietrznych, system stabilizacyjny ESP, radio, tempomat, centralny zamek
i elektrycznie sterowane przednie szyby.
Na razie ruszyły zapisy, a pierwsze samochody mają trafić do klientów
w październiku.

ma znacznie ułatwić manewry przy niewielkiej prędkości, np. przy parkowaniu.
Niewielki hatchback ma mały promień zawracania – , m.
Wszystkie samochody będą miały ABS,
a oprócz tego także m.in. system rozdziału
siły hamowania EBD, układ wspomagania
ruszania pod wzniesienia HSA i system
wspomagania hamowania BA. System stabilizacyjny ASC będzie opcją wyposażenia.
Sprzedaż samochodu na japońskim rynku rozpocznie się pod koniec sierpnia, kiedy
trafi do nas – nie wiadomo. Data wprowadzenia samochodu na polski rynek ma zostać podana dopiero w przyszłym roku.

MATERIAŁY PRASOWE

Mitsubishi zaprezentowało nowy model
kompaktowego samochodu. Niewielki pojazd ma zaspokoić zarówno potrzeby biedniejszych rynków, wymagających ekonomicznych aut, jak i bogatszych, na których
dąży się do oszczędności przez stosowanie zaawansowanych, a więc i droższych
rozwiązań.

MATERIAŁY PRASOWE

MATERIAŁY PRASOWE

Debiut małego światowca

Dość surowe wnętrze znacznie bardziej odpowiada europejskim gustom

Miniaturowe auto ma 110 cm długości, 50 cm szerokości i 40 cm wysokości, i waży 8 kg
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Za dużo mizerii

Ideał
Magda z bólem serca patrzyła na mnożące się jak grzyby po deszczu zdjęcia słodkich
bobasków, które jej koleżanki wrzucały na portale społecznościowe. W skrytości ducha
sama od lat marzyła o rodzinie, domu z ogródkiem i spokojnych weekendach na wsi.
Tymczasem jej własne życie było pełne przykrych niespodzianek i nie wyglądało tak,
jakby to sobie mogła wymarzyć. Kolejne związki kończyły się małymi katastrofami,
które Magda nieudolnie leczyła, pakując się w inne osobliwe relacje. Do tego godzinami
katowała się na siłowni, żeby zrzucić kilogramy, których przybywało po kompulsywnym
jedzeniu ze stresu. I tak wpadała w błędne koło, będąc przekonana, że musi robić coś złego,
skoro przyciąga do siebie same emocjonalne kaleki. Oprócz tego miała wokół siebie kilka
dobrych, oddanych jej od lat osób, jednak z czasem i one jakoś poukładały sobie życie.
Ktoś się wyprowadził do innego miasta i mimo licznych obietnic, że tak się nie stanie,
kontakt się rozluźniał. Ktoś inny miał już kilkoro dzieci i żył w świecie, który składał się
głównie z pieluch, butelek i gonitwy między przedszkolem, podstawówką i pediatrą. Ale
Magda zawsze miała dobre serce i jeśli ktokolwiek jej potrzebował, mógł na nią liczyć.
Ze wzajemnością bywało jednak różnie.
Matka powtarzała Magdzie, że ta jej naiwność i dobre serce mogą ją kiedyś sprowadzić na manowce. Ona sama, choć już przecież tyle razy się o tym przekonała, nie
wierzyła jednak w złe przepowiednie matki. Kilka lat temu rzuciła pracę w dużej firmie
i otworzyła niewielką kwiaciarnię, która całkiem nieźle prosperowała. Miała kilku stałych
klientów, znała się na rzeczy i była często polecana znajomym znajomych. Przy okazji
jakiejś większej imprezy, przy której pracowała, poznała Zbyszka. Od razu wydał jej się
taki męski i silny – wyglądał jak amant ze starych filmów. Pomyślała wtedy, że taki ktoś
ma na pewno idealną żonę i niesamowity dom. Nawet przez myśl jej nie przeszło, że ktoś
taki mógłby na nią zwrócić uwagę.
Ale Zbyszek nie tylko się nią zainteresował, ale także – jak twierdził – całkowicie
dla niej oszalał. Wysyłał słodkie prezenty, esemesy, odwiedzał ją w kwiaciarni. Nie
minęło kilka tygodni, a się do niej wprowadził, bo – jak się okazało – miał, co prawda,
swoje mieszkanie, ale w innym mieście i je wynajmował. Do miasta Magdy przyjechał
niedawno w związku z pracą i dopiero się rozglądał za jakimś sensownym lokum. Ale
Magda nie miała właściwie nic przeciwko jego wprowadzeniu się – jak nigdy dotąd
czuła się doceniana i otoczona troską. Na dodatek Zbyszek wyśmienicie gotował,
a nawet sprzątał i nieustannie ją zaskakiwał – także wtedy, kiedy po około dwóch
miesiącach znajomości niespodziewanie jej się oświadczył. Dostała stary pierścionek
po jego babci, który był w rodzinie od pokoleń. Magda czuła się szczęśliwa jak nigdy
wcześniej.
Chyba także wtedy zaczęły się dziwne wizyty w jej kwiaciarni. Drobna, ruda dziewczyna
zaczęła ją regularnie raz w tygodniu odwiedzać. Powody tak częstych zakupów były jednak
niespójne – raz twierdziła, że urządza własny ogródek, innym razem mówiła, że organizuje
przyjęcia, a jeszcze kiedy indziej, że prowadzi firmę cateringową. Nigdy nie kupowała wiele,
raczej jakieś drobiazgi, była za to bardzo uciążliwa, tak jakby chciała jak najwięcej wiedzieć
o właścicielce kwiaciarni.
Początkowo Magda ignorowała te znaki ostrzegawcze. Było to jednak możliwe tylko
do momentu, kiedy pewnego dnia ktoś podpalił jej kwiaciarnię. Czuła się wtedy strasznie i przypomniała sobie słowa matki o jej nadmiernym zaufaniu. Opowiedziała policji
o wszystkim, co wiedziała na temat dziwnej klientki. Po kilku tygodniach wzmożonej
pracy kwiaciarnia zaczęła znów normalnie funkcjonować, a Magda starała się o wszystkim zapomnieć.
Tymczasem szybkimi krokami zbliżał się termin ślubu. Magda rzuciła się w wir
przygotowań, o których marzyła. Wybrała sukienkę, miejsce na wesele, grupę muzyków.
Zbyszek nie uczestniczył zbytnio w przygotowaniach, ale w sumie go rozumiała – nie
za bardzo obchodziły go fiołkowe dodatki. Bardziej dające do myślenia powinno być
jednak to, że nie partycypował także w kosztach całej imprezy, odkładając wszystko
na „za tydzień“.
Kilka dni przed uroczystością Magda przygotowywała się do wcześniejszego zamknięcia kwiaciarni. Była sama. Wtedy do sklepu weszła kobieta, którą Magda obarczała
winą za podpalenie, ale której policji nigdy nie udało się namierzyć. Tym razem sama
wyglądała na porządnie wystraszoną i przekonała właścicielkę kwiaciarni, że powinny
porozmawiać. Magda, sama zdziwiona swoją odpowiedzią, zgodziła się i wysłuchała
kobiety, która nerwowo mówiła o swoim wieloletnim związku ze Zbyszkiem. Powiedziała
także o tym, jak zostawił ją bez środków do życia, zabierając wszystkie oszczędności,
a także o tym, jak zadłużył jej mieszkanie. Powiedziała również, że choć Magda może
w to nie wierzyć, ona jest przekonana, że to pewnie on stoi za podpaleniem. Magda
wyśmiała te dziwne historie, ale kobieta kontynuowała. Twierdziła, że takich „jak one”
jest więcej – że od dawna śledzi Zbyszka, który przez ostatni rok zwiódł w ten sposób
już kilka kobiet.
Tamtego wieczoru Magda wybiegła z kwiaciarni – nie wierzyła w ani jedno słowo rudej dziewczyny. Postanowiła o wszystkim opowiedzieć Zbyszkowi, którego jednak jeszcze
nie było w domu. Czekała kilka godzin. Kiedy wybiła północ, wiedziała już, że się go nie
doczeka. Łzy cisnęły jej się do oczu, kiedy macała swoją nową, nieużywaną suknię i myślała
o tym, jak została wykorzystana. Miała tylko to szczęście, że w przeciwieństwie do innych
kobiet nie została okradziona.
Kiedy po dłuższych wakacjach Magda doszła do siebie, postanowiła odszukać inne
ofiary Zbyszka. O wszystkim została także powiadomiona policja. Kilka miesięcy później
mężczyzna został zatrzymany i skazany za wielokrotne oszustwa.
Magda w dalszym ciągu prowadzi swoją kwiaciarnię. Po historii ze Zbyszkiem z nikim
się nie związała, choć nadal wierzy, że może kiedyś będzie jeszcze z kimś szczęśliwa.


W krótkim czasie przeżyliśmy dwie wielkie imprezy sportowe – najpierw futbolową
rywalizację o europejski prymat, która w połowie odbywała się na naszych stadionach,
a teraz letnie igrzyska olimpijskie w Londynie. Obie te imprezy były wspaniałe zarówno pod
względem organizacyjnym, jak i sportowym i interesowały się nimi miliony ludzi na całym
świecie. W obu imprezach uczestniczyli Polacy, których występów nie sposób już jednak
w ten sposób określić.
Nasza futbolowa reprezentacja i jej trener skompromitowali się podczas Euro .
Zainwestowane środki na przygotowanie drużyny do turnieju zostały zmarnowane. Polska
drużyna pokazała prymitywny futbol. W porównaniu do innych zespołów nasi zawodnicy
byli naprawdę słabi pod względem kondycyjno-wytrzymałościowym. O indywidualnym wyszkoleniu technicznym nie wspomnę. W grze naszego zespołu brakowało myśli taktycznej.
Trochę to dziwne, wszak kilku zawodników gra na co dzień w silnych klubowych drużynach
i są w nich mocnymi punktami. Słabą grę można więc tłumaczyć złym przygotowaniem
do turniejowych zmagań. A to przede wszystkim obciąża tzw. sztab szkoleniowy na czele
z trenerem kadry.
Nasza reprezentacja na Euro  poległa. To jednak nie wszystko. W rozgrywkach
europejskich nasze zespoły klubowe ponownie zaprezentowały się mizernie. Mistrz Polski
wrocławski Śląsk dostał lanie od przeciętnej szwedzkiej drużyny. Zespół Lecha Poznań
również wyeliminowali Szwedzi. Ruch Chorzów został z kolei rozgromiony przez Czechów z Pilzna – w dwóch meczach chorzowianie nie potrafili nawet zdobyć honorowego
gola, a stracili ich aż siedem. Wszystko to świadczy o słabości polskiego futbolu i słabości
polskiej myśli szkoleniowej.
Prezes Grzegorz Lato i członkowie zarządu PZPN „namaścili” nowego trenera kadry,
którym został Waldemar Fornalik, do niedawna trener Ruchu Chorzów. Czy pod jego
kierunkiem opinia o naszej reprezentacji będzie lepsza? Trudno teraz na to pytanie odpowiedzieć. Po pierwsze niewiele zmieni się przecież skład reprezentacji – nie może ulec
zmianie, bo nie ma lepszych zawodników. Nie należy więc wpadać w jakiś optymistyczny
nastrój. Mecz towarzyski z Estonią był debiutem Waldemara Fornalika w roli trenera kadry.
Wynikiem tego meczu nie należy się sugerować. Pierwszym ważnym sprawdzianem dla
naszej reprezentacji będzie wyjazdowy mecz z Czarnogórą w eliminacjach do MŚ 
w Brazylii, który zostanie rozegrany na początku września.
Po krótkim odpoczynku sympatycy sportu zaczęli się pasjonować olimpijską rywalizacją
w Londynie. Optymiści liczyli na bardzo dobrą postawę polskich sportowców i na wiele
medali. Chyba przesadzili z optymizmem. Olimpijską rywalizację polska ekipa zakończyła
skromnym dorobkiem, który nie może satysfakcjonować sympatyków sportu. Nasi reprezentanci na londyńskich arenach zaprezentowali się bardzo przeciętnie – w ich występach
więcej było minusów niż plusów. Złote medale kulomiota Tomasza Majewskiego i ciężarowca Adriana Zielińskiego oraz heroiczna walka o brązowy medal dwójki wioślarek Julii
Michalskiej i Magdaleny Fularczyk nie mogą tłumaczyć przeciętnej postawy zdecydowanej
większości naszych reprezentantów.
Weźmy przykładowo ekipę lekkoatletów, których do Londynu wyjechało najwięcej. Wszyscy zaliczyli tzw. olimpijskie minimum ustalone przez Polski Komitet Olimpijski. Co to dało?
Nic. W zdecydowanej większości to minimum nie wystarczało, by przebrnąć eliminacje. Nie
było sytuacji, aby którykolwiek z naszych lekkoatletów ustanowił na londyńskim stadionie swój
rekord życiowy. W tym przypadku nasuwa się następujący wniosek – spora grupa zawodników
i zawodniczek wyjechała do Londynu jedynie na sportową wycieczkę. Z góry było wiadomo,
że nie przejdą nawet eliminacji. I drugi wniosek – ustalone minimum nie było dostatecznie
wymagające. To samo można powiedzieć o ekipie pływackiej. Ustalonego minimum nie zaliczyła Otylia Jędrzejczak, ale wysłano ją do Londynu za osiągnięcia w Atenach w  r., gdzie
zdobyła złoty medal. Cztery lata temu w Pekinie spisała się słabiutko. Jej starty w Londynie
należy natomiast zaliczyć do wyjątkowo nieudanych. Nasuwa się pytanie – po co włączono
naszą pływaczkę do olimpijskiej ekipy? Można wymienić jeszcze nazwiska innych polskich reprezentantów, którzy wyjechali do Londynu bez większych szans na przyzwoity wynik i miejsce.
Jednak największy zawód sprawili sympatykom sportu Agnieszka Radwańska i siatkarze. W naszej tenisistce, która nieco wcześniej dotarła do finału turnieju w Wimbledonie,
widziano kandydatkę do medalu. W pierwszej grze z niemiecką tenisistką Agnieszka Radwańska zagrała naprawdę słabiutko. Miało się wrażenie, że nie zależy jej na zwycięstwie.
Była to wyjątkowo przykra postawa polskiej tenisistki.
Po zwycięstwie w Lidze Światowej w polskiej drużynie siatkarskiej upatrywano głównego
kandydata do złotego medalu. Sami zawodnicy zapowiadali, że w turnieju będą się dziać
ciekawe rzecz. Owszem, działy się, ale były mało korzystne dla polskiej ekipy. Przegrana
z Australią przelała czarę goryczy. W kolejnym meczu Rosjanie dosłownie zdemolowali
naszych zawodników. Kapitan naszej reprezentacji Marcin Możdżonek jednoznacznie
skomentował występy drużyny – powiedział, że turniej nie układał się po ich myśli. Grali
słabo, nawet w meczach, które wygrali. W meczu z Rosjanami nie mieli pomysłu na to, jak
nawiązać skuteczną walkę. Forma i dobra dyspozycja gdzieś uleciały. Dlaczego tak się stało?
Wielu znawców siatkówki jest zdania, że nasi zawodnicy dobrą dyspozycję osiągnęli w finale Ligi Światowej i do turnieju olimpijskiego jej nie utrzymali. Inne zespoły, m.in. Rosja,
Włochy, Brazylia i USA, występy w Lidze Światowej traktowały jako istotne przygotowanie
do olimpijskiego turnieju. Można różnie tłumaczyć nieudany występ siatkarzy, ale trzeba
jednoznacznie powiedzieć, że siatkarze zawiedli.
Polska ekipa wraca z Londynu ze skromnym dorobkiem. Czy mogło być lepiej? Może
i tak. Nie oszukujmy się jednak – polski sport przeżywa poważną stagnację. A stagnacja
to nic innego jak cofanie się. Myślę, że szefowie Polskiego Komitetu Olimpijskiego wspólnie
z Ministerstwem Sportu dokonają dokładnej analizy występu polskiej ekipy w Londynie
i wyciągną odpowiednie wnioski. Najważniejsze jest, aby już teraz przystąpić do porządkowania sytuacji w poszczególnych dyscyplinach sportowych i opracowania rozsądnych
planów szkoleniowych.
HENRYK MARZEC
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PRZECIĘTNIE  PROC. PENSJI BRUTTO POZOSTAJE POLSKIEMU PODATNIKOWI PO OPŁACENIU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
I PODATKU OD DOCHODÓW OSOBISTYCH.

To tyle, ile wynosi średnia unijna. Firma doradcza PwC zbadała dane z  roku z wszystkich państw Unii oraz Norwegii, Islandii
i Szwajcarii. Raport uwzględnia stosowane
w poszczególnych krajach rozwiązania prorodzinne: wspólne opodatkowanie małżonków
i ulgi na dzieci. Okazuje się, że w sprawdzanych krajach, w przypadku osób zarabiających
średnią krajową, podatki dochodowe i składki
pochłaniają średnio  proc. pensji brutto.
Najdotkliwiej swoich podatników dociążają
PIT-em i składkami na ubezpieczenia społeczne Belgia i Niemcy. Zabierają im w ten sposób
ponad / pensji. Tuż za nimi są Dania, Grecja,
Austria, Szwajcaria i Szwecja. Najłagodniejszy
wobec swoich podatników jest Cypr – w kieszeni zostaje im ponad  proc. pensji brutto. Za nim w rankingu są Portugalia, Czechy,
Malta, Irlandia, Słowacja, Hiszpania i Estonia
– tu do dyspozycji podatników zostaje ponad
 proc. płacy brutto.
W TYM ROKU W SKLEPACH OGÓLNOSPOŻYWCZYCH POLACY ZOSTAWIĄ , MLD ZŁ.
To więcej niż w  r., jednak wzrost będzie tylko symboliczny, a biorąc pod uwagę
poziom inflacji, która w czerwcu wyniosła
, proc., oznacza to realny spadek wydatków. W tym roku rynek rozwinie się jedynie o około , proc. – to najgorszy od lat
wynik branży, która odpowiada za niemal
jedną piątą naszego PKB. Polacy już od wielu miesięcy przyznają w badaniach, że zaciskają pasa i poza obniżaniem wydatków
na dobra trwałe, takie jak elektronika czy
meble, szukają oszczędności także na zakupach spożywczych. Coraz częściej zastępują
dotychczas kupowane produkty tańszą ofertą
marek własnych sieci czy wybierają dyskonty.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „BRZESZCZE-SILESIA”. Nagrodę wylosowała: MARTA MINKIEL Z RYBNIKA.

Nowości filatelistyczne
N IEDŹWIEDŹ W OJTEK –
BOHATER
BITWY
POD M ONTE

POGARSZA SIĘ SYTUACJA NA RYNKU PRACY
W WIELU KRAJACH UE. Bezrobocie w strefie
euro sięga rekordowego poziomu , proc.,
a ekonomiści ostrzegają, że to jeszcze nie
koniec. Dane podawane przez Eurostat
są coraz gorsze. W ciągu roku liczba bezrobotnych w strefie euro zwiększyła się o ponad  mln i wynosi , mln. W całej Unii
Europejskiej jest już , mln osób bezrobotnych. W czerwcu bezrobocie w Hiszpanii
sięgnęło aż , proc., w Grecji – , proc.,
a w Portugalii – , proc. Według analityków bezrobocie w krajach UE w 
roku przekroczy  proc. Brak pracy to jeden z największych problemów w Europie.
Strefa euro jest trawiona przez kryzys, który
wpływa na znaczące spowolnienie wzrostu
gospodarczego. Wiele krajów, szczególnie
południowej Europy, jest w recesji.

C ASSINO

 lipca Poczta Polska wprowadziła
do obiegu kartkę pocztową z nadrukowanym znaczkiem opłaty wartości , zł
przywołującym godny przypomnienia
epizod z lat drugiej wojny światowej.
Na znaczku przedstawiono żołnierza 
Kompanii Zaopatrywania Artylerii w 
Korpusie Polskim dowodzonym przez generała Władysława Andersa oraz towarzyszącego mu… niedźwiedzia Wojtka, który
w  r. odegrał istotną rolę w bitwie pod
Monte Cassino – podczas działań zbrojnych pomagał bowiem w noszeniu ciężkich
skrzyń z amunicją artyleryjską, a z opowiadań wynika, że nigdy nie zdarzyło mu się
żadnej upuścić. Od tamtej pory symbolem
 Kompanii stał się niedźwiedź trzymający
pocisk w łapach – taka odznaka pojawiła się
na samochodach wojskowych, proporczykach i mundurach żołnierzy  Kompanii
Zaopatrzenia Artylerii.
Przyjaźń z niedźwiadkiem, któremu nadano imię Wojtek, rozpoczęła się w kwietniu
 roku. Polacy transportowani z Pahlevi
w Iranie do Palestyny (gdzie mieli tworzyć
polskie jednostki wojskowe) za parę puszek
konserw odkupili od napotkanego chłopca
maleńkiego niedźwiadka brunatnego, którego nakarmili rozcieńczonym skondensowanym mlekiem z butelki po wódce. To pewnie
z tego powodu Wojtkowi na zawsze pozostało upodobanie do napojów z butelki. Niedźwiedź Wojtek został oficjalnie wciągnięty
na stan ewidencyjny  Kompanii Zaopatrzenia Artylerii. Z jednostką przeszedł

cały szlak bojowy z Iranu przez Irak, Syrię,
Palestynę i Egipt do Włoch.
Z kronikarskich zapisów wynika,
że niedźwiadkiem opiekowano się troskliwie. Rósł i „mężniał” na żołnierskim wikcie.
Jego ulubionymi przysmakami były owoce,
słodkie syropy, marmolada, miód oraz piwo,
które dostawał za dobre zachowanie. Jadał
razem z żołnierzami i spał z nimi w namiocie. Kiedy urósł, dostał własną sypialnię w dużej, drewnianej skrzyni. Nie lubił
jednak samotności i często w nocy chodził
przytulać się do śpiących w namiocie żołnierzy. Wspominają oni, że uwielbiał jazdę
wojskowymi ciężarówkami – w szoferce,
a czasami na pace, czym wzbudzał niemałą
sensację na drodze.
Po wojnie  Kompania (w jej składzie także Wojtek) jako część  Korpusu

Polskiego została przetransportowana
do Glasgow w Szkocji. Wojtek został ulubieńcem całego obozu i okolicznej ludności.
Towarzystwo Polsko-Szkockie mianowało
go nawet swoim członkiem. Po demobilizacji jednostki zapadła decyzja o oddaniu
niedźwiedzia do miejscowego zoo. Jego dyrektor zgodził się zaopiekować Wojtkiem
i nie oddać go nikomu bez zgody dowódcy
kompanii. Wojtek zmarł  grudnia  roku
w wieku  lat, a fakt ten odnotowały brytyjskie stacje radiowe. W wieku dojrzałym
ważył blisko  funtów (ok.  kg) i mierzył ponad  stóp (ponad  cm).
Kartkę pocztową emisji „Niedźwiedź
Wojtek”, wydrukowaną w nakładzie  tys.
sztuk, ilustruje szkic szlaku, jaki przemierzył
niedźwiadek.
Z.B.
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Węgiel brunatny

Pyrrusowe zwycięstwo
Następnie wojewodowie, wspólnie z samorządami,
na terenach których znajdują się złoża, ustalą rodzaj i czas
działalności oraz rodzaj zabudowy dopuszczalnej na chronionych obszarach. Ustalenia te mają być następnie przeniesione do strategii wojewódzkich i gminnych planów
zagospodarowania przestrzennego wszystkich kategorii
(krajowego, wojewódzkich i miejscowych). Według tej koncepcji chronione mają być m.in. złoża gazu, ropy, węgla
kamiennego (zwłaszcza Bzie-Dębina, Śmiłowice, Brzezinka)
i brunatnego (zwłaszcza Legnica, Gubin, Gubin , Złoczew).
Wydawałoby się, że zwycięstwo zwolenników odkrywkowej
eksploatacji węgla brunatnego nie jest już niczym zagrożone.
Tymczasem rząd znajduje się pod coraz większym naciskiem
również własnych struktur, aby uchylić się od wykonania
tych uchwał. Formalnie jednak zrobić tego nie może. Dlatego
aby pokazać, że cała rzecz dotyczy tylko „papieru”, który
ze względów konstytucyjnych, programowych i wszelkich
innych musi być sporządzony, nic nie robi w celu realizacji
zapisanych tam planów. Owszem, rygor zakazu zabudowy
terenów chronionych jest egzekwowany, ale nic ponadto.
Widząc bierne zachowanie rządu, obie strony sporu
przystąpiły do ataku, aby wymusić na nim jednoznaczne

REKL A M A
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stanowisko. Przede wszystkim strona „węglowa” jest od wiosny w nieustannym natarciu. Wyraża się ono w kolejnych
naradach, sympozjach, konferencjach i publikacjach oraz
w kierowanych do szefa rządu oficjalnych listach nawołujących władze do bardziej energicznej realizacji programu
budowy nowych odkrywkowych kopalń węgla brunatnego.
W referatach i wystąpieniach zwraca się uwagę na to, że dla
węgla brunatnego jako najtańszego paliwa zapotrzebowanie naszego kraju na energię elektryczną w przyjętej
rok temu „Polityce Energetycznej Polski do  roku”
jest niedoszacowane. Wymaga ona korekty zarówno pod
względem konsumpcji energii elektrycznej, jak i struktury
paliw podstawowych w jej produkcji. Podkreślano, że najnowocześniejszy aktualnie blok energetyczny w Europie został
w minionym roku uruchomiony w elektrowni Bełchatów,
która opalana jest węglem brunatnym. Jego moc wynosi 
MW, a sprawność netto  procent! Należymy do krajów
uprzywilejowanych pod względem zasobności zalegających
na naszym terenie złóż węgla brunatnego. Świadczy o tym
posiadanie prawie  mld ton udokumentowanych zasobów
bilansowych,  mld ton zasobów w złożach perspektywicznych i oszacowanych na ponad  mld ton zasobów
w obszarach węglonośnych. Powołano się na analogie zagraniczne. Francuską racją stanu jest stawianie elektrowni
atomowych, rosyjską dbanie o gaz i ropę. I Paryż, i Moskwa
twardo je realizują. Racją stanu Polski jest natomiast węgiel,
ale o niego polscy politycy się nie troszczą. – Zabranie nam
węgla przypomina sytuację, jakby ktoś odebrał nam chleb
i w zamian kazał jeść sałatę – powiedział prof. Maciej Kaliski z AGH, były wiceminister gospodarki. Środowiska te
doskonale zdają sobie sprawę z prowadzonej gry wokół węgla
brunatnego. Stąd też wynika ich aktywność. Przeciąganie

się jej ponad wszelkie granice zagraża stabilności energetycznej kraju, której nie może zapobiec program energetyki
jądrowej. Jego pierwszy etap ma być zrealizowany dopiero
za dwadzieścia lat! Natomiast lokalne wyłączenia prądu
są już coraz częstsze. Ich apogeum ma nastąpić w ciągu
najbliższych lat. Pyrrusowe zwycięstwo węgla brunatnego
nikogo już nie satysfakcjonuje.
ADAM MAKSYMOWICZ
PIOTR ORDAN

Środowiska naukowe, techniczne, gospodarcze i przemysłowe są zaniepokojone istniejącą sytuacją. Niewątpliwym
ich sukcesem jest przyjęcie w minionym roku przez Radę
Ministrów dokumentu „Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 2030 roku”. Zobowiązuje on władze do objęcia ochroną przed zabudową złóż węgla i gazu.
Zakłada także, że minister gospodarki we współpracy z ministrem środowiska sporządzi wykaz i określi obszary złóż
o znaczeniu strategicznym dla państwa.

