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KWK Borynia-ZofióWKa ruch Borynia: Dla bezpieczeństwa

BHP dobra praktyka
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Bez budowy nowych 
elektrowni węglowych 
i utrzymania w pewnym 
zakresie energetyki jądrowej 
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zapewnienie bezpieczeństwa 
energetycznego
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drużyna w historii klubu
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W górnictwie coraz lepiej bronimy się przed naturą. Coraz skuteczniej zwalczamy zagrożenia. 
Natomiast chcemy również coraz skuteczniej wpływać na pracowników, żeby nie zagrażali sobie 

i kolegom w pracy – mówią Janusz Tomica, pełnomocnik dyrektora KWK Borynia-Zofiówka 
do spraw zintegrowanego systemu zarządzania, i Czesław Kelner, inżynier do spraw bhp KWK 

Borynia-Zofiówka, ruch Borynia.
Więcej s. 4-5
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Życie i zdrowie 
są najważniejsze
Redakcja poprosiła mnie, abym skomentował 

działania na rzecz poprawy stanu bhp, jakie zostały 
podjęte w Boryni i w całej JSW SA. Działaniom w Boryni 
przyklaskuję, bo bezpieczeństwo to podstawa. Związek 
Zawodowy Górników JSW SA Borynia ma w statucie 
wyraźny zapis, który mówi o tym, że mamy robić 
wszystko, aby poprawiać bezpieczeństwo. Dlatego 
w tych sprawach nie ma sprzeczek między dyrekcją 
i zarządem a naszym związkiem. Oczywiście, 
czasem mamy trochę inny punkt widzenia, inaczej 
rozłożylibyśmy akcenty, ale nie wadzimy się o te sprawy.

Uważam, że Borynia bardzo poważnie traktuje 
problem poprawy bhp. Ja zawsze powtarzam 

górnikom, że życie i zdrowie jest jedno. Robota robotą, 
ale w domach czekają żony i dzieci. Jeden z kolegów 
obraził się nawet na mnie, kiedy powiedziałem 
mu, że jeśli przez głupotę łamie przepisy, to jest 
potencjalnym zabójcą, a nie tylko samobójcą.

Ale wracając do Boryni – chciałbym podkreślić, 
że mamy wspaniałych ratowników. Mamy też 

dyrekcję, która dba o stację ratownictwa. Oczywiście, 
można byłoby dbać lepiej, ale to, co zostało 
zrobione, godne jest oklasków. Koledzy kręcą nosami 
na Akademię Bezpiecznej Pracy i na to, że do szkółki 
może trafić nawet bardzo doświadczony górnik, jeżeli 
łamie przepisy. Fakt, to trochę tak, jakby ktoś Kubicy 
przykleił zielony listek na szybie samochodu. Z drugiej 
jednak strony gdyby miało mu to ocalić życie, to jestem 
za tym listkiem. Jak długo nie są to szykany, tak długo 
jest to dobre. Poza tym czy dbałość o zdrowie i życie 
można nazwać szykanami? Ucieszyła mnie także 
informacja, jaką znalazłem w internecie. Jastrzębska 
Spółka Węglowa zadeklarowała, że do 2015 roku chce 
gruntownie zmodernizować system podziemnego 
transportu. Jego koszt to ponad 219 mln złotych. 
W zarządzie JSW wskazują, że jest wiele obszarów, gdzie 
można znaleźć wymierne oszczędności, bo podziemne 
trasy służące do transportu materiałów i przewożenia 
załogi liczą – w pięciu kopalniach należących do spółki 
– ponad 300 km. To jest korzyść ekonomiczna. Wysiłek 
pracowników włożony w dotarcie do stanowiska pracy 
i czas dostawy materiałów do podziemnego wyrobiska 
przekładają się na konkretne pieniądze. Na drogach 
transportu dochodzi też do wypadków. To dobrze, 
że modernizacja systemów transportu jest jednym 
z priorytetów. Transport górniczy pod ziemią, tak samo 
jak transport w całej gospodarce, to krwiobieg, bez 
którego nie ma dobrych efektów i bezpieczeństwa.

Do czego zmierzamy? Zmierzamy do dwóch 
systemów transportu. Docelowo mają być kolejki 

spągowe zębate z napędem własnym oraz kolejki 
podwieszone z napędem własnym, z naciskiem na jak 
najszersze wprowadzanie tych ostatnich. Dobrze, 
że zaczęto eliminować najbardziej niebezpieczne 
i mało efektywne systemy transportowe oparte 
na kolejkach z napędem linowym i zastępować 
je kolejkami podwieszanymi z napędem własnym. 
Zaczynamy ponoć stosować kontenery. Gwarantują one 
płynność transportu i można dzięki nim zrezygnować 
z przeładowywania materiałów. Jeżeli materiały 
są rzadziej przeładowywane, mniej jest wypadków 
związanych z tymi pracami. Wraz z unowocześnianiem 
transportu dołowego liczba wypadków związanych 
z transportem materiałów i ludzi zaczęła w JSW spadać 
– z ponad 30 rocznie w latach 2008 i 2009 do 23 w roku 
2010 i 19 w 2011. I o to chodzi.
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W świecie wirtualnym można budować własne 
państwa, a nawet cywilizacje. Można nimi zarzą-
dzać, mieć poddanych, sojuszników i wrogów. Żeby 
utrzymać się w grze stosunkowo długo, należy 
eksploatować bogactwa naturalne, budować, pro-
wadzić wojny sprawiedliwe i niesprawiedliwe, zdo-
bywać nowe terytoria i zarządzać swoim imperium 
tak, aby się nie rozpadło.

W  prowadzeniu polityki zewnętrznej i we-
wnętrznej obowiązują takie same zasa-
dy jak w świecie realnym. Z tych samych 

powodów wybuchają wojny i rewolucje. Co jest 
najczęstszą przyczyną rewolucji? Podnoszenie po-
datków! Żaden władca nie porządzi zbyt długo wir-
tualnym społeczeństwem, jeżeli nakłada zbyt wysokie 
podatki. Lud urządza powstanie, imperium pada 
i koniec gry. Taki sam koniec czeka władcę wirtualne-
go świata, jeżeli bezustannie ubywa mu ludzi. Gdyby 
przetłumaczyć polską rzeczywistość na wirtualne 
państwo (przetłumaczyć oczywiście cyfrowo i wgrać 
do komputera jako grę), to po kilku kliknięciach 
wybuchłaby rewolucja albo wybuchłoby wirtualne 
państwo. Nie wiem, czy jakikolwiek twardy dysk 
wytrzymałby ten wybuch. Przewaga świata realnego 
nad wirtualnym polega na tym, że w realu społeczeń-
stwa wytrzymują więcej. Więcej wytrzymują także 
pojedynczy ludzie, choć nie mają kilku żyć tak jak 
w grze komputerowej. Zebrało mnie na kaznodziejski 
ton, bo przeczytałem w Wyborczej, że Polacy wciąż 
muszą opuszczać ojczyznę, żeby przeżyć. Na miejscu 
mają bezrobocie, brak perspektyw, rosnące ceny 
i podatki. Budżet wciąż nienażarty. Państwo ogłosiło 
już dawno, że nie bierze odpowiedzialności za tych, 
którym w życiu się nie powiodło. Nie bierze odpo-
wiedzialności za tych, którzy pogrążają się w biedzie. 
Chwali się za to tym, że polski hydraulik ma dobrą 
opinię w Anglii, Niemczech i kilku innych krajach. 
Nawet polska sprzątaczka ma tam dobrą opinię, sko-
ro pracodawca płaci jej tyle, że nie musi się martwić, 
jak przeżyć miesiąc.

Kiedy zaczynała się pierwsza fala kryzysu w Eu-
ropie, Polacy zaczęli wracać do kraju, a niektórzy 

ekonomiści i politycy ogłosili, że to kres emigracji. 
W Polsce miało być tak dobrze, że nasi rodacy mieli 
masowo wracać z tułaczki za chlebem. Jak jednak 
informuje GW – nie wracają.

Żeby nie popełnić błędu, cytuję Gazetę: 
„W 2011 r. Polacy znów zaczęli wyjeżdżać do pracy 
– liczba emigrantów wzrosła pierwszy raz od 2007 r. 
Jest ich już 2 mln 60 tys. – 60 tys. więcej niż na ko-
niec 2010 r. To najnowsze szacunki GUS uwzględnia-
jące wyniki spisu powszechnego. Emigracja wzrosła, 
mimo że wzrost gospodarczy w Polsce sięgał 4 proc., 
a dokoła szalał kryzys. Przybyło Polaków w Wielkiej 
Brytanii, Niemczech i Norwegii. Większość z nich 
mieszka tam dłużej niż rok. Te liczby byłyby jeszcze 
większe, gdyby doliczyć tych, którzy pracują za grani-
cą sezonowo lub kursują kilka razy w roku (to częsty 
model np. w Holandii)”. Teraz kilka zdań o tym, jaki 
jest związek między tą informacją a grą komputero-
wą. Otóż władca wirtualnego świata, który – z jednej 
strony – ma niezbite dowody na to, że niż demogra-
ficzny spowoduje katastrofę, a z drugiej nic nie robi, 
aby ponad 2 miliony ludzi pracowało na rzecz jego 
kraju, bardzo szybko zobaczy na monitorze napis 
„koniec gry”. Jego świat wyludniłby się, popadłby 
w katastrofę ekonomiczną, zostałby podbity przez 
sąsiadów albo rozleciałby się w wyniku rewolucji.

Władca wirtualnego świata nie mógłby pozwo-
lić sobie na spokojne klikanie myszką w sytuacji, 
gdyby do tych 2 milionów dołączali członkowie ich 
rodzin (żony i dzieci) – to jeszcze bardziej pogłę-
białoby kryzys. Trzeba by było zwiększać podat-
ki, a – jak wiemy – w wirtualnym świecie ciągłe 
zwiększanie podatków i innych danin kończy się 
rewoltą. Daniny trzeba byłby zwiększać, bo coraz 
mniej osób płaciłoby podatki. Kurczę, zupełnie jak 
u nas w realu.

Mamy rządzących niczym słabych graczy kom-
puterowych, bo nic nie robią. Przemawia przeze 
mnie gorycz? Tak. Jestem niesprawiedliwy? Możliwe. 
Krzywdzę rządzących? Może tak być. Jednak wolę, 
kiedy są krzywdzeni rządzący, niż kiedy krzywdzi 
się ludzi. Niestety, krzywdy ludzkiej u nas dostatek.

 l

Pięścią w stół

krzywdy u nas dostatek

Tadeusz 
MoTowidło
przewodniczący ZZG 
JSW SA Zofiówka

W Polsce miało 
być tak dobrze, 
że nasi rodacy 
mieli masowo 
wracać z tułaczki 
za chlebem. 
Jak jednak 
informuje GW – 
nie wracają. 

Bez względu na to, kto sprawuje władzę w jakim-
kolwiek kraju, musi liczyć się z potrzebami społecz-
nymi. Jednak odpowiedzialni politycy muszą umieć 
postawić wyraźną granicę między oczekiwaniami 
do spełnienia a oczekiwaniami, których spełnienie 
doprowadzi do jeszcze większych oznak niezado-
wolenia. Tą granicą jest wytrzymałość gospodarki.

P rzez południe Europy przetacza się fala po-
tężnych protestów. Tamtejsze społeczeństwa 
nie potrafią pogodzić się z tym, że jest kryzys, 

poziom życia spada, a bezpieczeństwo socjalne zo-
stało zburzone. Chciałbym przypomnieć, że do takiej 
sytuacji doprowadziło spełnianie koncertu życzeń. 
Był czas, że tamte kraje miały pieniądze na wszystko, 
łącznie z potężnymi programami socjalnymi dla 
społeczeństwa. Na przykład w Grecji doszło do sy-
tuacji, że aby ukryć prawdę, rządzący wspólnie 
z największymi instytucjami finansowymi świata 
fałszowali dane ekonomiczne. Fantazje ekonomicz-
ne były przesyłane do Brukseli jako faktyczny stan 
finansów państwa i jego gospodarki. Tak robiono 
przynajmniej od 2001 roku. Grecja używała skom-
plikowanych umów finansowych, dzięki którym 
przesyłała do KE sfałszowane dane. W księgowe 

sztuczki Grecji zaangażowane były największe ban-
ki inwestycyjne, takie jak Goldman Sachs czy JP 
Morgan. Kłamstwo wyszło jednak na jaw. Rok temu 
stało się jasne, że Grecji grozi bankructwo. Unia 
postanowiła pomóc Grekom, ale w zamian za cięcia 
oszczędnościowe i informacje, w jaki sposób ten kraj 
sztucznie zaniżał swoje zadłużenie. Te informacje 
miały być już znane ponad pół roku temu. Inwesto-
rzy nie ufają Grecji – oprocentowanie ich obligacji 
jest pięć razy wyższe niż Niemiec. Obawiają się, 
że Grecja nie będzie w stanie spłacić swoich długów 
i będzie zmuszona przeprowadzić restrukturyzację. 
Według projekcji MFW w 2012 roku dług publiczny 
Grecji ma przekroczyć 149 proc. PKB. Tymczasem 
Grecy nadal protestują przeciw cięciom. Sytuacja 
jest fatalna.

Piszę o tym, aby zwrócić uwagę, że koalicja rzą-
dowa w Polsce robi wszystko, abyśmy nie wkroczyli 
na drogę grecką. Jeszcze gorzej byłoby jednak, gdyby-
śmy wkroczyli na drogę argentyńską. Jak podaje PAP, 
burmistrz borykającej się z kryzysem argentyńskiej 
miejscowości Bialet Masse ogłosił, że o kolejności 
wypłaty pensji urzędnikom zdecyduje… loteria. Za-
dłużone miasto nie ma bowiem pieniędzy na regu-
larne wypłaty dla nich. l

Fantazje 
ekonomiczne 
były przesyłane 
do Brukseli 
jako faktyczny 
stan finansów 
państwa i jego 
gospodarki.

henryk 
siedlaczek
poseł RP

Kij w mrowisko

ku przestrodze

Komentuje Zenon Dąbrowski

przewodniczący ZZG JSW SA Borynia
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14 września zakończyły się Międzynarodo-
we zawody zastępów ratowniczych w do-
niecku na Ukrainie. zawody były organi-
zowane po raz ósmy. Poprzednie odbyły 
się w australii, natomiast za dwa lata ich 
gospodarzem będzie Polska.

– Były to największe z dotychczaso-
wych zawodów ratownictwa górniczego. 
Do Doniecka przyjechało 28 zastępów z 14 
państw. Po raz pierwszy pojawili się przed-
stawiciele m.in.: Turcji, Wietnamu, mon-
golii, rumunii, Słowacji czy kazachstanu. 
Obserwowaliśmy prowadzoną na Ukrainie 
rywalizację z zainteresowaniem. Z tych 
obserwacji wyciągniemy wnioski, współor-
ganizując z Centralną Stacją ratownictwa 
Górniczego międzynarodowe zawody 
w Polsce w 2014 roku. Podobnie jak to było 
w Doniecku, zaproponujemy uczestnikom 
cztery konkurencje, ale zamiast obliczeń 
inżynierskich wprowadzimy test wiedzy – 
mówi Piotr litwa, prezes WUG.

Z Doniecka polskie zastępy ratowni-
ctwa górniczego przywiozły cztery pucha-
ry. Zdobyli je reprezentanci Południowego 
koncernu Węglowego Sa – Black Gold oraz 
kGHm Polska miedź Sa – White eagles. 
W międzynarodowej rywalizacji uczestni-
czyli także ratownicy z: JSW Sa – Black 
Hawks; kHW Sa, kWk „Wujek” – Silesian 
Tigers; kW Sa, kWk „Bobrek-Centrum” – 
Bytom Team.

W konkurencji symulowanej akcji ra-
towniczej zwyciężyli gospodarze z krasnyj 
Łucz. Za zastępem z Ukrainy uplasowali 
się australijczycy z North Wambo mines 
rescue Team. Trzecie miejsce uzyskali 
kanadyjczycy z drużyny Daivik Diamond 
mines Inc.

W konkurencji udzielania pierwszej po-
mocy medycznej pierwsze i drugie miejsce 

zdobyli ratownicy z Ukrainy – krasnyj Łucz 
(I miejsce) i Donieck (II miejsce). Trzecie 
miejsce zajęli polscy ratownicy z PkW Sa 
– Black Gold.

rywalizacja mechaników prowadzo-
na była na dwóch aparatach – ukraińskim 
r-30 oraz niemieckim Dräger. konkuren-
cje punktowane były oddzielnie. Na r-30 
najsprawniejsi byli ratownicy Black Gold 
z PkW Sa (Polska, I miejsce), krasnyj Łucz 
(Ukraina, II miejsce), kemerowskij WGSO 
(rosja, III miejsce). Na Drägerze najlepsi 
mechanicy reprezentowali: SDIC (Chiny, 
I miejsce), Black Gold z PkW Sa (Polska, 
II miejsce) i White eagles z kGHm Polska 
miedź Sa (Polska, III miejsce).

W konkurencji obliczeń inżynierskich 
zwyciężyli kanadyjczycy z BHP Billiton 
ekaTI Diamond mine. Drugie miejsce zajęli 
reprezentanci Ukrainy – drużyna z Torez. 
Trzecie miejsce przypadło z kolei ratowni-
kom z australii – Xstrata Oaky No. 1.

konkurencja symulowanej akcji ratow-
niczej polegała na przejściu zastępu przez 
wyznaczony tor przeszkód i wykonaniu 
zadań w określonym czasie. Za popełnia-
ne błędy i przekroczenie limitu czasowe-
go sędziowie przyznawali punkty karne. 
W udzielaniu pierwszej pomocy medycznej 
rywalizowano w tamowaniu krwotoków, 
opatrzeniu urazów, sztucznym oddychaniu 
i udrażnianiu dróg oddechowych, z kolei 
umiejętności mechaników oceniano w wy-
krywaniu i usuwaniu uszkodzeń aparatów 
ratowniczych. rywalizacja w analizach inży-
nierskich polegała natomiast na dokonaniu 
prawidłowych obliczeń np.: prędkości roz-
przestrzeniania się pożaru, czasu dotarcia 
zastępu do miejsca pożaru, dotyczyła także 
tego, czy ratownicy zdążą go ugasić, nim 
powstanie atmosfera wybuchowa.

l

Zawody Zastępów ratowniczych w Doniecku

Cztery puchary 
dla polskich zastępów

Jak wynika z informacji konsula rP w ko-
lonii, niemieckie koncerny energetyczne 
(VaTTenFaLL eUrOPe, enBW, rWe, i e.
On) planują budowę nowych i moderni-
zację obecnie użytkowanych elektrowni 
węglowych. 

elektrownie te mają wypełnić niszę 
energetyczną powstałą po definitywnym 
wyłączeniu w 2020 roku reaktorów atomo-
wych. Zastąpienie to wymaga nowych elek-
trowni o mocy rzędu 20 GW. Dalsze 20 GW 
będzie niezbędne, gdyż wyłączeniu ulegną 
przestarzałe już elektrownie zasilane pali-
wem węglowym, gazowym oraz olejowym. 
koncerny te, widząc brak przyzwolenia rzą-
dowego i społecznego w kwestii dalszego 
wykorzystywania energetyki jądrowej oraz 
nie mając przekonania co do uzyskania wy-
starczającej mocy z alternatywnych źródeł 
energii, planują modernizację i budowę no-
wych (przystosowanych do spalania węgla 

importowego) elektrowni zasilanych wę-
glem. 46,3 mln ton importowanego węgla 
pochodzi w 80 proc. tylko z pięciu krajów 
– Polski (23 proc.), rPa (20 proc.), rosji 
(18 proc.), australii 11 (proc.) i kolumbii 
(9 proc.). W związku z tym w całych Niem-
czech planuje się budowę ponad 30 nowych 
– o najwyższym poziomie wyposażenia 
technicznego – elektrowni zasilanych wę-
glem kamiennym, brunatnym oraz gazem 
ziemnym. Ich łączna moc miałaby wynosić 
ok. 30 GW. 

Termin realizacji to lata 2012–2013. 
eksperci z koncernu energetycznego eWe 
Oldenburg uważają, że „bez budowy nowych 
elektrowni węglowych i utrzymania w pew-
nym zakresie energetyki jądrowej nie bę-
dzie możliwe zapewnienie bezpieczeństwa 
energetycznego”. Przy tej okazji podnoszony 
jest argument, że dostawy gazu ziemnego 
i ropy naftowej pochodzą z krajów w miarę 
wysokiego ryzyka politycznego i są narażone 

na wysokie wahania cen, zaś zasoby uranu 
są znacznie ograniczone, a więc nie są w sta-
nie zastąpić w sposób bezpieczny dostaw 
węgla. Zasoby węgla są bardzo bogate 
(o wystarczalności powyżej 220 lat), a ich 

rozmieszczenie jest w miarę równomierne 
na kuli ziemskiej. Ceny węgla są umiarko-
wane i nie ulegają takim wahaniom jak ceny 
ropy naftowej i gazu ziemnego.

am

Bez budowy nowych elektrowni węglowych i utrzymania w pewnym zakresie energetyki 
jądrowej nie będzie możliwe zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego

niemiecki powrót do węgla
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Plany niemieckie są szansą także dla polskiego górnictwa
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Są dwa podejścia do zasad bezpieczeństwa. 
Pierwsze jest terrorystyczne. każde ograni-
czenie, które powoduje, że nie można praco-
wać szybko i bezmyślnie, jest torpedowane, 
sabotowane i omijane. W drugim najważ-
niejsze są dobre praktyki. Żeby pracować 
bezpiecznie, należy przestrzegać zasad. kie-
rownictwo kWk Borynia-zofiówka, a także 
kierownicy ruchu Borynia są przekonani, 
że należy zrobić wszystko, co możliwe, aby 
ułatwić pracownikom przestrzeganie zasad 
bezpiecznej pracy. – dla nas zasadą i dobrą 
praktyką jest na przykład jak najszybsze 
wprowadzanie w życie zaleceń ogłaszanych 
przez Wyższy Urząd Górniczy. Wychodzimy 
z prostego założenia – jeżeli kierownictwo 
kopalni i kierownictwo ruchu Borynia będą 
przestrzegały zasad dobrych praktyk, ła-
twiej będzie nam przekonać do tego resztę 
pracowników. Chciałbym, aby dla wszyst-
kich było jasne, że tylko wspólne działania 
mogą dać pożądany efekt – przekonuje Ja-
nusz Tomica, pełnomocnik dyrektora kWk 
Borynia-zofiówka do spraw zintegrowanego 
systemu zarządzania.

 XNowy GórNik: Co dla poprawy bhp 
może zrobić dział wentylacji? wystarczy, 
że będziecie dobrze wietrzyć kopalnię?

Ma r e k La s e-
cki: W pańskim py-
taniu jest dużo niepo-
trzebnej ironii. Jednym 
z naszych zadań jest 
na przykład realiza-
cja zaleceń Wyższego 
Urzędu Górniczego, 
które są przekazywane 
na poziom spółek węglowych, a później 
na poziom kopalń. Chcę zacząć naszą roz-
mowę od tego tematu, bo z reguły te zalece-
nia wynikają z dokładnej analizy groźnych 
wypadków, a nawet katastrof.

Żeby poprawić bezpieczeństwo pracy 
górników w ścianach, Wyższy Urząd Gór-
niczy zalecił prowadzenie czujników różnicy 
ciśnień i czujników ciśnienia bezwzględ-
nego. Zrealizowaliśmy to zalecenie zaraz 
po jego ogłoszeniu przez WUG.

W kopalni czasem może dojść do zabu-
rzenia przepływu powietrza. Dla górników 
w ścianie może to stanowić wielkie zagro-
żenie, ponieważ dość szybko może dojść 
do podniesienia stężenia metanu. To zjawi-
sko określamy jako krótkie spięcie wentyla-
cyjne. Dochodzi do niego w momencie, gdy 
otwieramy śluzę wentylacyjną. Dla pracow-
ników w ścianie może to być niezauważal-
ne, jednak czujniki różnicy ciśnień i czuj-
niki ciśnienia bezwzględnego umieszczone 
w ściśle określonych miejscach natychmiast 
wykryją to zjawisko i od razu odetną za-
silanie maszyn i urządzeń w zagrożonym 
rejonie. To znak dla górników, że dzieje się 
coś niedobrego. To także znak dla służb 
wentylacyjnych, że trzeba wkroczyć do ak-
cji i jak najszybciej przywrócić normalny 
obieg powietrza. Dzięki temu systemowi 
zmniejszamy zagrożenie wybuchem albo 
pożarem metanu.

 X Czujniki zadziałały, ściana stoi, plan 
leży, zarobki są mniejsze. nawet nie chcę 
sobie wyobrażać, jakie przekleństwa 

lecą pod adresem pomysłodawcy takie-
go systemu.

– A gdyby doszło do wybuchu albo po-
żaru, mogliby zginąć ludzie, trzeba byłoby 
zamknąć ścianę i liczyć straty w dziesiątkach 
milionów złotych. Wcześniej było tak, że na-
wet jeśli dochodziło do spięcia wentylacyj-
nego, to praca trwała.

 Xw motywacyjnym systemie płac 
to przekleństwo.

– Przekleństwem jest tragedia. Jesteśmy 
spółką giełdową, która ma wypracowywać 
zysk, jednak na pierwszym miejscu jest 
zawsze bezpieczna praca. Bezpieczeństwo 
jest ponad wszystkim. Uważam, że nikt 
z zarządu spółki, dyrekcji poszczególnych 
kopalń i pracowników nie może mieć innej 
hierarchii wartości.

 X Jednak wypadki się zdarzają.
– Staramy się wykorzystywać najnowszą 

technikę, żeby ograniczyć ryzyko do mi-
nimum. Na przykład już jakiś czas temu 
wyposażyliśmy ratowników w pulsometry 
i czujniki bezruchu. Chcemy, żeby można 
było bezbłędnie zlokalizować ratownika, 
który na przykład zasłabł w czasie akcji 
w gęstym dymie. Jeżeli ratownik nie będzie 
się ruszał przez jakiś czas, zadziała czujnik 
bezruchu, natomiast pulsometr ostrzeże 
ratownika, że jego organizm osiąga granice 
wydolności i należy odpocząć. Docelowo 
zamierzamy zakupić 46 pulsometrów i 46 
czujników bezruchu.

 X najlepsze urządzenia nie zastąpią wie-
dzy i umiejętności – dotyczy to zarówno 
ratowników, jak i górników. przecież nie 
da się ludzi pracujących pod ziemią ob-
wiesić wszystkim, co dała technika.

– Dlatego nasi ratownicy będą się szko-
lić w nowocześnie wyposażonych salach, 
będą do tego wykorzystywać komputery 
i podłączony do nich fantom. Ten fantom 
będzie reagował na każdą czynność ratow-
nika tak, jak reaguje człowiek. Będzie można 
na przykład określić, czy ratownik prowadzi 
skuteczną reanimację, czy w sposób bez-
pieczny transportuje rannego górnika, czy 
pomoc ratownika jest odpowiednia. Na do-
brą sprawę ten fantom niczym nie będzie 
się różnił od fantomów wykorzystywanych 
do szkolenia lekarzy. Programy kompute-
rowe pozwolą ratownikom rozwiązywać 
trudne sytuacje, z jakimi mają do czynienia 
pod ziemią. Dzięki temu nasi koledzy na po-
wierzchni przejdą przez to, czego mogliby 
się nauczyć tylko w czasie prawdziwej akcji 
ratunkowej. Nasi górnicy uczą się prawidło-
wych zachowań w szkodliwej dla zdrowia at-
mosferze i dużym zadymieniu. Używają wte-
dy prawdziwych aparatów ucieczkowych. 
Wykorzystujemy aparaty, którym kończy się 
termin przydatności i mają być skierowane 
do utylizacji. Zanim zostaną zniszczone, 
są jednak wykorzystywane do szkolenia. 
To praktycznie nic nie kosztuje, natomiast 
pożytek z użycia prawdziwych aparatów 
zamiast szkoleniowych jest nieoceniony.

 XDział wentylacji to fajna fucha. niezła 
pensja, żadnej roboty, wystarczy trochę 
się powymądrzać i to wszystko.

Załodze może się wydawać, że zapora pyłowa jest jakąś konstrukcją, która często przeszkadza. 
Jest to jednak bardzo ważny element składający się na system ochrony wyrobiska – mówi 

Marek Lasecki, inżynier wentylacji JSW SA KWK Borynia-Zofiówka, ruch Borynia

BHP – dobra praktyka
– Po przejściu do działu wentylacji 

z działu górniczego okazało się, że to cięż-
ki kawałek chleba. Monitorowanie zagro-
żeń, prowadzenie ruchu kopalni tak, aby 
zapewnić przewietrzanie wyrobisk i utrzy-
mać skład atmosfery zgodny z przepisami, 
to potężna działka. Sądzę, że żaden kla-
syczny górnik nie zdaje sobie sprawy, jakim 
skomplikowanym procesem jest na przy-
kład przewidywanie zagrożeń wynikających 
z drobnych zakłóceń wentylacji. Załodze 
może się wydawać, że zapora pyłowa jest 
jakąś konstrukcją, która często przeszka-
dza. Jest to jednak bardzo ważny element 
składający się na system ochrony wyrobiska.

 Xw jaki sposób dział wentylacji może 
usprawnić pracę załogi?

– Żeby usprawnić transport, kupujemy 
specjalne śluzy wentylacyjne, które będą się 
automatycznie otwierać i zamykać w cza-
sie przejazdu przez nie kolejek. Wcześniej 
operator kolejki musiał z niej wyjść, żeby 
otworzyć śluzę, uruchamiając specjalny 
zawór i po przejechaniu przez śluzę trzeba 
było znów wyjść, żeby ją zamknąć. Teraz 
śluzę będą otwierały i zamykały siłowniki 
uruchamiane przy pomocy specjalnych czuj-
ników najazdowych zamontowanych tak, 
by mogły one działać zarówno przy jeździe 
kolejką spągową, jak i podwieszaną. Będzie 
więc można bez problemu przejechać przez 
śluzę i jednocześnie sprawić, że spełni ona 
rolę swego rodzaju sterownika strumienia-
mi powietrza. Górnikom nie trzeba tłu-
maczyć, jak bardzo ważne są te śluzy dla 
całej kopalni. Używając popularnego języ-
ka, można powiedzieć, że będziemy mieli 

takie automatyczne drzwi jak w centrum 
handlowym.

 Xograniczanie możliwości oszustw może 
być sposobem na poprawę bezpieczeń-
stwa pracy?

– Naturalnie. Wszelkie przekroczenia 
zasad bhp wynikają między innymi z tego, 
że w jakiś sposób to się opłaca. Skraca się 
czas pracy, ogranicza się wysiłek, jest lepsze 
wykonanie norm. Ale to tak, jak przy prze-
chodzeniu przez ruchliwą jezdnię w miejscu 
niedozwolonym. Można przez lata szybciej 
dojść do domu, ale wystarczy jeden raz, 
żeby zamiast do domu trafić do szpitala albo 
na cmentarz, bo przejedzie nas samochód. 
Żeby nie opłacało się być leniwym, wyposaża-
my górników w metanomierze, które mierzą 
stężenie metanu w sposób ciągły, wyświet-
lają wynik pomiarów i pokazują dokładny 
czas wykonania pomiaru – można te wyniki 
rejestrować, a potem sprawdzić, jak górnik 
reagował na wykryte zagrożenie. Nie ma moż-
liwości fałszowania wyników. Element lenistwa 
jest także zredukowany w zasadzie do zera, 
bo górnik pobiera metanomierz z włączonym 
zasilaniem. Oznacza to, że nie musi nawet 
uruchamiać urządzenia. Zasilanie włącza pani, 
która wydaje mu metanomierz. Jak pan wi-
dzi, staramy się stosować rozwiązania, które 
są nie tylko nowoczesne, ale również bardzo 
odporne na ludzkie lenistwo. Przynajmniej 
70 proc. wypadków jest spowodowanych tak 
zwanym czynnikiem ludzkim. Brak wyobraźni 
i ciągota do pracy na skróty mają wielki wpływ 
na powstawanie zagrożeń. Musimy tak kom-
binować, żeby eliminować ludzkie przywary.

Rozmawiał: Sławomir StarzyńSki

Specjaliści wierceń na stanowisku
Sztygar oddziałowy Grzegorz Gatnar i nadsztygar wentylacji ds. wierceń Tomasz 
Szkatuła. więcej strona 5
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Pracą oddziału wiertaczy W4b interesują się 
bezpośrednio zarząd JSW i dyrekcja kopal-
ni Borynia-zofiówka. zanim weszli w skład 
oddziału, przeszli przez gęste sito selek-
cyjne. Jeżeli ktoś wcześniej miał styczność 
z wierceniami, otrzymywał pierwszeństwo.

Nie ma wśród nich przypadkowych lu-
dzi. Ich podstawowym zadaniem jest wier-
cenie. To odział specjalny działu wentylacji. 
Niektórzy zostali ściągnięci do ruchu Borynia 
z innych kopalń. Potocznie ich oddział jest 
nazywany oddziałem odmetanowania. Ofi-
cjalnie to oddział W4b, jeden z oddziałów 
działu wentylacji. W rzeczywistości są od-
działem specjalnym 
do zwalczania zagrożeń.

GrzeGorz Gat-
nar, sztyGar od-
działowy: Mierzymy 
wysoko. Mamy zająć się 
wierceniem otworów, 
które będą służyły od-
metanowaniu pokładów. 

Na razie zajmujemy się jednak likwidacją 
różnych zagrożeń: wodnych, metanowych, 
rozpoznaniem złoża, rozpoznaniem tech-
nicznym, układaniem rurociągów do odme-
tanowania. Wielu z nas pracowało kiedyś 
w Zakładzie Odmetanowania Kopalń. Zanim 
weszliśmy w skład oddziału, dyrekcja dokład-
nie prześledziła naszą dotychczasową karierę.

tomasz trzaskalik: Naszym najbliż-
szym głównym zadaniem będzie odme-
tanowanie wstępne parceli ściany A-31 
w pokładzie 404/1. Niektórzy z nas żartu-
ją, że jesteśmy oczkiem w głowie dyrekcji 
kopalni. Nam to nie przeszkadza. Chociaż 
potocznie nazywają nas oddziałem odme-
tanowania, to zajmu-
jemy się wszystkim, 
co ma przeciwdziałać 
zagrożeniom natu-
ralnym. Każdy z nas 
ma poczucie, że wyko-
nuje bardzo istotną dla 
kopalni pracę.

 Xnowy Górnik: kilka lat temu zapro-
ponowaliście panowie szereg działań 
zmierzających do podniesienia wśród 
górników autorytetu przełożonych. Za-
częliście od współpracy z przodowymi, 
którzy w oficjalnych strukturach zarządza-
nia nie istnieją. Sprawdził się ten pomysł?

Janusz tomica: Jestem przekonany, 
że tak. Na początku na-
szej akcji wręczaliśmy 
przodowym swego 
rodzaju akty nomina-
cyjne, spotykaliśmy się 
z nimi, dużo rozmawia-
liśmy. Podstawowym 
tematem rozmów było 
bezpieczeństwo pracy. 
Naszym celem było doprowadzenie do sy-
tuacji, w której zdanie przodowego o tym, 
jak bezpiecznie pracować, byłoby czymś 
w rodzaju „biblijnego” nakazu. Nie chodziło 
tylko o regulaminy. Chcieliśmy, aby w kopal-
ni zapanował porządek.

czesław kelner: Chodziło między 
innymi o porządek na stanowiskach pracy, 
na drogach transportowych i w chodnikach, 
którymi górnicy dochodzili do stanowisk pra-
cy. Niechlujstwo jest przyczyną wielu wypad-
ków. Źle zrobione kładki, błoto, porozrzucane 
materiały – to wszystko naraża na urazy.

Janusz tomica: Kiedy porównuję sytu-
ację sprzed lat z tym, co jest dzisiaj, to widzę 
poprawę. Działania, jakie podejmowaliśmy 
w czasie pracy z przodowymi, dały nam do-
świadczenie niezbędne do pracy z osobami 
dozoru. Po połączeniu kopalń Borynia i Zo-
fiówka zostało zorganizowane szkolenie dla 
sztygarów oddziałowych. Jednym z elemen-
tów było szkolenie interpersonalne. Przy-
znam, że byłem zaskoczony. Po pierwsze 
zostałem wyrzucony ze szkolenia, bo byłem 
współorganizatorem. Po drugie pracowni-
cy dozoru wchodzili na szkolenie niczym 

wielcy górnicy, którym żadna pani psycho-
log nie będzie mówić, jak mają kierować 
ludźmi, a wychodzili bardzo zadowoleni, 
że dowiedzieli się wielu nowych rzeczy.

czesław kelner: Jednym z celów tych 
szkoleń było uświadomienie pracownikom 
dozoru, że można kierować ludźmi w taki 
sposób, że będą oni wykonywali polecenia 
bez poczucia jakiejś presji. Presja powodu-
je, że rodzi się w nas opór. Dlatego dobrze 
by było, gdyby to była współpraca, a prze-
łożony był przewodnikiem, a nie nadzorcą.

 XDotyczy to także zagadnień bhp?
czesław kelner: Tak. Jeżeli przeło-

żony jest wzorem do naśladowania, łatwiej 
przekazać mu także zasady bezpiecznej 
pracy.

 XMoże wrzeszczeć.
czesław kelner: 

Wrzask przeszkadza, 
a nie pomaga. Już daw-
no minęły czasy, kie-
dy krzyk i najgorsze 
obyczaje przeniesione 
z wojska pozwalały kie-
rować ludźmi. Kiedyś 
ten, który krzyczał naj-
głośniej, był uważany za najlepszego organi-
zatora. Teraz załoga jest bardziej świadoma.

 X krzykiem zmusza się ludzi do łamania 
przepisów.

czesław kelner: Wtedy niemal na-
tychmiast mamy telefon od górnika z infor-
macją, że doszło do takiej sytuacji.

Janusz tomica: Samo stanowisko 
nie wystarcza, aby mieć rację. Trzeba coś 
umieć i zachowywać odpowiedni poziom 
relacji z podwładnymi. Kiedyś przełożo-
ny dawał komendę – kopcie dół o takich 
wymiarach, ma być jutro gotowy. Nikt nie 

pytał – po co? Teraz załoga chce wiedzieć, 
czemu ma służyć konkretna praca. W cza-
sie gdy rozmawiamy, szkoli się kolejna gru-
pa oddziałowych z naszej kopalni. Myślę, 
że są jakieś efekty, bo właśnie dostaliśmy 
pismo ze spółki, że podobne szkolenia 
są planowane na szczeblu JSW. Oczywi-
ście, samo szkolenie nie zamyka tematu. 
Planujemy rozmowy z uczestnikami szkoleń, 
żeby dowiedzieć się, czy tę wiedzę potrafią 
wykorzystać w praktyce. Chciałbym też pod-
kreślić, że szkolenie nie służy manipulacji 
ludźmi. Przełożony nie może manipulować, 
bo w górnictwie bardzo szybko takie sztucz-
ki są identyfikowane.

czesław kelner: Relacje interperso-
nalne są bardzo przydatne przy przekazywa-
niu wiedzy. Wszyscy pamiętamy ze szkoły 
nauczycieli, którzy potrafili czegoś nauczyć, 
i takich, którzy mieli wysokie kwalifikacje, 
ale tej wiedzy nie potrafili przekazywać. Nie 
ukrywam, że my po to szkolimy naszych 
najlepszych fachowców, żeby oni nauczyli 
się robić fachowców ze swoich młodszych 
podwładnych.

 X pan Czesław kelner nadal jest rektorem 
Akademii Bezpiecznej pracy, która dzia-
ła przy Boryni?

Janusz tomica: Nadal kieruje „uczel-
nią”, ale ma coraz mniej studentów z wielo-
letnim doświadczeniem zawodowym.

czesław kelner: Akademia Bezpiecz-
nej Pracy została stworzona trzy lata temu. 
Poza nowymi pracownikami byli do niej 
kierowani pracownicy, którzy świadomie 
i notorycznie łamali przepisy. Z radością 
muszę przyznać, że mamy coraz mniej 
„studentów” z grupy doświadczonych pra-
cowników. Zasada była prosta – łamiesz 
przepisy bhp, idziesz na przykład na dwa 
tygodnie do pracy pod okiem instruktora 
i przypominasz sobie zasady bezpiecznej 

pracy, bo to skuteczniejsza metoda niż kary 
finansowe. Tak sprawdził się ten pomysł, 
że po dłuższej przerwie miałem jednego 
„studenta” z długim stażem pracy. Dostał się 
do uczelni za to, że wyskakiwał z jadącej ko-
lejki. Ponieważ robił to często, jeden z jego 
kolegów poprosił, aby przyjąć go do uczelni. 
Z radością powitaliśmy na szkoleniu kolegę 
z 20-letnim stażem pracy.

 X górnicy twierdzili, że Akademia to ro-
dzaj szykan.

Janusz tomica: Niebezpieczna praca 
i zachowanie stwarzające zagrożenie jest 
szykanowaniem reszty załogi.

czesław kelner: Jeden nieodpowie-
dzialny człowiek pod ziemią potrafi stwo-
rzyć zagrożenie życia dla kilkudziesięciu 
górników. To są dopiero szykany.

 Xwierzycie panowie w sens szkoleń i ta-
kich przedsięwzięć jak Akademia Bez-
piecznej pracy?

Janusz tomica: Praktyka dowodzi, 
że każde działanie przygotowane profesjo-
nalnie daje efekt. Żaden z nas nie wymyśli 
metody, dzięki której unikniemy wypadków 
w stu procentach.

czesław kelner: Powiem panu, że dla 
mnie największym problemem jest zapano-
wanie nad człowiekiem. Coraz lepiej broni-
my się przed naturą. Coraz skuteczniej zwal-
czamy zagrożenia. Natomiast nie potrafimy 
tak skutecznie „zapanować” nad ludźmi, 
żeby nie zagrażali w pracy sobie i kolegom.

Janusz tomica: Zgadzam się z panem 
kierownikiem. Dlatego poza działaniami 
z dziedziny techniki staramy się jak najwię-
cej czasu poświęcać ludziom. Musimy siać, 
jeżeli chcemy mieć plony. Dlatego siejemy 
dobrymi inicjatywami – i zbieramy coraz 
lepsze plony.

Rozmawiał: Sławomir StarzyńSki

W górnictwie coraz lepiej bronimy się przed naturą. Coraz skuteczniej zwalczamy 
zagrożenia. Natomiast chcemy również coraz skuteczniej wpływać na pracowników, żeby 

nie zagrażali sobie i kolegom w pracy – mówią Janusz tomica, pełnomocnik dyrektora 
KWK Borynia-Zofiówka do spraw zintegrowanego systemu zarządzania, i czesław kelner, 

inżynier do spraw bhp KWK Borynia-Zofiówka, ruch Borynia.

Siejemy, żeby mieć plony

Oddział specjalny

Górnicy z oddziału W-4b: Stanisław Musioł, Łukasz Szulik, Mariusz Owczarczyk, Szymon Turek, Marek 
Walęcki, Grzegorz Buchta
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Sławomir StarzyńSki
– Górnictwo przynosi zysk i daje miej-

sca pracy. Dane o wysokości zarobków i ni-
skiej stopie bezrobocia lokują województwo 
śląskie wysoko w krajowych rankingach 
– mówił Tomasz Tomczykiewicz, wice-
minister gospodarki, jeden z uczestników 
debaty Śląskie górnictwo. Joanna Strzelec-
-Łobodzińska, prezes Kompanii Węglowej, 
podkreślała rolę górnictwa jako największe-
go pracodawcy w regionie.

Górnictwo jest przyczyną wielu uciąż-
liwych szkód, ale bez górnictwa region 
popadłby w tarapaty ekonomiczne. Dlate-
go należy szukać takich rozwiązań, które 
pozwolą branży na rozwój, a mieszkańców 
uchronią przed utrudnieniami – podkreślali 
uczestnicy konferencji.

Twarde fakTy

– Kompania Węglowa to największa 
spółka wydobywcza w Europie. Zatrudnia-
my ponad 60 tysięcy własnych pracowni-
ków. Prowadzimy działalność gospodarczą, 
współpracując aktualnie z siedmioma ty-
siącami firm z Polski, z czego 4800 ma sie-
dziby lub oddziały na terenie województw 
śląskiego i małopolskiego. Każdego dnia 
na terenie naszych kopalń wykonuje zada-
nia około sześć tysięcy pracowników z firm 
zewnętrznych, a nieznana ich liczba pracuje 
poza terenem naszych kopalń, realizując zle-
cenia na rzecz Kompanii Węglowej. Jesteśmy 
pracodawcą bezpośrednio lub pośrednio 
dla ogromnej rzeszy mieszkańców naszego 
regionu. Powszechnie mówi się, że liczbę 
zatrudnionych mnoży się przez cztery lub 
pięć, aby wskazać na oddziaływanie firmy 
na danym terenie. A zatem odpowiedź na-
suwa się sama, jak ważną rolę pod kątem 
rozwoju gospodarczego naszego regionu 
odgrywa Kompania Węglowa – mówiła 
Joanna Strzelec-Łobodzińska.

GórnicTwo sTawia 
na współpracę

Wystąpienie Joanny Strzelec-Łobodziń-
skiej zostało odtworzone, ponieważ w dniu 
debaty odbywało się posiedzenie RN Kom-
panii Węglowej. Dlatego pani prezes nie 
polemizowała, a jedynie przedstawiła suche 
fakty.

W 2011 r. Kompania Węglowa zapłaciła 
zobowiązania podatkowe i parapodatkowe 
w wysokości 4 mld 400 mln zł. Środki wpły-
wają co miesiąc do budżetów naszych sa-
morządów i lokowane są na terenie naszego 
województwa. Jeżeli ktoś oskarża górnictwo 
o niszczenie otoczenia, to powinien wziąć 
pod uwagę, że procesowi wydobywania 
węgla kamiennego – niezależnie od stoso-
wanego systemu eksploatacji i zabezpieczeń 

– towarzyszy zjawisko deformacji terenów 
poeksploatacyjnych.

– Dla mieszkańców ta działalność jest 
w jakimś sensie szkodliwa, natomiast misją 
Kompanii Węglowej jest to, aby nasze sto-
sunki z mieszkańcami regionu opierały się 
na zdrowej i przyjaznej współpracy. Jest sze-
reg gmin, z którymi ta współpraca układa się 
po przyjacielsku. Możemy do nich zaliczyć 
Rudę Śląską, Zabrze, Mikołów, starostwo 
bieruńsko-lędzińskie. Są niestety przypadki, 
kiedy mamy trudności z uzyskaniem kon-
sensusu, kiedy gminy celowo starają się 
ograniczyć rozwój działalności górniczej 
na swoim terenie. Jednym z powodów może 
być wpływ kopalń na środowisko. Ale KW 
nie uchyla się od odpowiedzialności za szko-
dy i przeznacza coraz większe kwoty na mi-
nimalizowanie skutków swojej działalności 
na powierzchni. Za ubiegły rok ta kwota 
wyniosła 295 mln zł. Na 2012 r. zaplanowano 
na ten cel prawie 300 mln zł – powiedziała 
pani prezes.

nie odcinamy się 
od GórnicTwa

Jacek Morek, wiceprezydent Rudy 
Śląskiej, podkreślał w swoim wystąpieniu, 
że Kompania Węglowa jest największym 
przedsiębiorcą działającym w tym mieście.

– Nie ma mowy o tym, żebyśmy odżeg-
nywali się od górnictwa. Większość naszych 
mieszkańców utrzymuje się z pracy w tej 
branży albo w branżach współpracujących 
z górnictwem. Dziesięć procent pracow-
ników Kompanii Węglowej to mieszkańcy 
Rudy Śląskiej. Dzięki górnictwu utrzymu-
jemy bezrobocie na poziomie ośmiu pro-
cent – akcentował prezydent. – Dzisiaj 
przedsiębiorca górniczy daje perspekty-
wy zatrudnienia dla rzesz młodych ludzi. 
Wpłaty do budżetu miasta z tytułu podatku 
od nieruchomości oscylują wokół kwoty 
10–11 milionów rocznie. Opłata eksploa-
tacyjna to kolejne 4–5 milionów złotych 
– podsumował prezydent Morek.

dwie sTrony 
medalu

Zdaniem Jarosława Zagórowskiego, pre-
zesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej, z jednej 
strony górnictwo powoduje szkody, jednak 
z drugiej strony jest siłą napędową woje-
wództwa śląskiego.

– Polskie górnictwo w ostatnim czasie 
straciło na znaczeniu, straciło w oczach sa-
morządów. Istnieją gminy, z którymi trzeba 
uzgadniać warunki do uzyskania koncesji 
przez około osiem lat. Inne patrzą na nas 
jako na dostawcę pieniędzy. My jednak 
inwestujemy w rozwój regionu, również 
technologiczny. Wreszcie są miejsca pracy 

Górnictwo

i te pieniądze, które wpływają poprzez na-
szych pracowników do krwiobiegu gospo-
darczego regionu. To są nie tylko podatki 
i daniny względem Skarbu Państwa, budżetu 
i ZUS-u, ale także stosunkowo wysokie pen-
sje jak na polską gospodarkę. Tylko od nas 
zależy, czy będziemy na tyle konkurencyjni, 
żeby nasze górnictwo istniało jeszcze przez 
30–40 lat – mówił Zagórowski.

– Dobrze współpracuje się nam z Ja-
strzębiem, ale są samorządy, które nie chcą 
górnictwa, być może nie są świadome, 
że na ich terenie żyją ludzie, którzy u nas 
pracują – dodał prezes JSW SA.

nasi pracują 
dla nas

Artur Trzeciakowski, wiceprezes zarzą-
du ds. ekonomiki i finansów Katowickiego 
Holdingu Węglowego, przedstawił informa-
cje, z których wynika, że KHW już dawno 
przyjął zasadę, że najlepiej wydane pieniądze 
to pieniądze, które zostają w regionie.

– W ubiegłym roku do gmin z tytułu 
podatków wpłaciliśmy 43 miliony złotych. 
Do budżetu państwa odprowadziliśmy 1 
miliard 200 milionów złotych i tylko przez 
osiem miesięcy bieżącego roku w 1200 fir-
mach pochodzących z województwa ślą-
skiego dokonaliśmy zakupów za 2 miliardy 
250 milionów złotych. Mało kto bierze pod 
uwagę fakt, że górnictwo wytwarza popyt 
na materiały i usługi. Wszystko, co kupu-
jemy, pochodzi tylko z firm krajowych albo 
zagranicznych, które żeby wejść na polski 
rynek, musiały otworzyć w Polsce – tu, w re-
gionie – swoje fabryki. To jest największy 
plus funkcjonowania górnictwa na Śląsku 
– powiedział Trzeciakowski.

ZasTąpić GórnicTwo? 
ale cZym?
Z kolei Zygmunt Łukaszczyk, wojewo-

da śląski, stwierdził, że gdyby dziś pokusić 
się o odpowiedź na pytanie, czy jest wizja 
w województwie, czym zastąpić górnictwo 

Wydawnictwo Górnicze i Polskie Radio Katowice zorganizowały debatę Śląskie górnictwo. Uczestnicy debaty spotkali się  21 września w Rozgłośni Polskiego Radia w Katowicach

Śląskie górnictwo – debata wydawnictwa 
górniczego i Polskiego radia katowice. 
Górnictwo to nie tylko kłopoty. Górnictwo jest dla Śląska 

motorem rozwoju. To jedyna branża, która oferuje corocznie 
tysiące miejsc pracy. To prawda, że często dochodzi do sporów 

między spółkami górniczymi a samorządami, ale to wynika 
przede wszystkim ze źle stanowionego prawa.  

Możliwa jest korzystna współpraca samorządów ze spółkami 
górniczymi. Przykładami tego są Jastrzębie-Zdrój czy Ruda 

Śląska. Mitem jest także twierdzenie, że górnictwo to przemysł 
archaiczny. Branża górnicza zdaje sobie sprawę, że o jej 
przyszłości przesądzi tempo wdrażania innowacyjnych 

technologii. To oznacza, że mamy naturalny motor postępu 
technicznego w każdej dziedzinie – poczynając 

od maszyn i urządzeń, a na przetwarzaniu węgla 
na inne paliwa kończąc. to rozwój Śląska
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Waldemar mróz, 
Wiceprezes KatoWi-
cKiego Holdingu 
WęgloWego: Po-
wszechnie stosowany 
dziś ścianowy system 
eksploatacji istnieje 
od około 40 lat. Jest on 
stosowany na całym świecie, tak wydoby-
wa się węgiel w zdecydowanej większości 
krajów. Jeśli chodzi o technologię wydo-
bycia, to z pewnością nasze górnictwo nie 
odbiega od reszty świata. Jednak tonażowo 
w porównaniu z takimi potęgami, jak Stany 
Zjednoczone, Chiny czy Australia, nie sta-
nowi nawet błędu statystycznego. W samym 
procesie spalania węgla w elektrowniach 
tracimy 60 procent energii przez niską 
sprawność. Później jest przesył. Na każ-
dym etapie straty są ogromne. W efekcie 
raptem kilkanaście procent energii zawartej 
w węglu trafia do gniazdka. Pora zastano-
wić się, czy nas na to stać. Pytanie kolejne: 
do kiedy będziemy mogli prowadzić wydo-
bycie w tradycyjny sposób. Schodzimy coraz 
głębiej, trudności i zagrożenia rosną. Mam 
na myśli zagrożenia metanowe, tąpaniami 
oraz klimatyczne. Warto więc zapytać, czy 
energię z węgla musimy dalej wydobywać 
podobnie jak obecnie. Czy nadal drążyć 
szyby, przekopy i wyrobiska technologiczne, 
a następnie rozcinać ściany, zbroić je i tra-
dycyjnie wydobywać węgiel, jak to się robi 
od 40 lat? Dla mnie perspektywą jest gór-
nictwo otworowe, z możliwością uzyski-
wania z powierzchni energii z syn-gazu. 
Technologie są znane od 100 lat. Pierwsze 
doświadczenia w podziemnym zgazowa-
niu to Anglia 1912 rok. Zawsze jest pytanie, 
co się bardziej opłaca. Katowicki Holding 
Węglowy, wspólnie z Głównym Instytutem 
Górnictwa, Akademią Górniczo-Hutniczą 
i Politechniką Śląską, współpracuje w dzie-
dzinie zgazowania węgla. Od kwietnia przy-
szłego roku powinniśmy rozpocząć ten 
proces i kilka miesięcy później będziemy 
już wiedzieli dużo więcej w tej dziedzinie.

zygmunt ŁuKaszczyK, WojeWoda 
śląsKi: Już czas na to, by na Śląsku mówić 

o sektorze elektroener-
getycznym i sektorze 
węglowo-hutniczo-
- m e t a l u rg i c z ny m . 
Jeśli wyodrębniamy 
tylko górnictwo, to 
jest to patrzenie przez 
krzywe zwierciadło. 
Gdyby dziś pokusić się o odpowiedź na 
pytanie, czy jest wizja w województwie, 
czym zastąpić górnictwo w najbliższych 
latach, to w mojej ocenie nie ma. Należy 
również odpowiedzieć sobie na pytanie, 
jak górnictwo jest przygotowane na okres 
dekoniunktury.

jarosŁaW zagó-
roWsKi, prezes jsW 
sa: Prawo układowe, 
które obowiązuje we-
wnątrz firmy i  wiąże 
pracodawcę z organi-
zacjami związkowymi, 
jest bardzo sztywne. 
Nie pozwala nam na osiągnięcie takiej ela-
styczności, żeby móc się przygotowywać do 
stale zmieniającej się rzeczywistości. Mamy 
80 proc. kosztów stałych, a wokół zmienia 
się wszystko: dostawcy, ceny stali, wyrobów 
stalowych. Tymczasem musimy inwestować 
w lepsze maszyny, lepiej wykorzystywać 
ustawę o zamówieniach publicznych. Jeśli 
będziemy stosować kryteria, które nam 
się narzuca, w tym kryterium cenowe, to 
każda firma może pracować na naszym 
terenie, a wolelibyśmy preferować firmy 
specjalistyczne ze Śląska. 

Jeśli polityka tak mocno będzie nas 
chwytała za gardło, a zwłaszcza naszych 
bezpośrednich odbiorców, którymi są 
energetyka i przemysł stalowy, to tylko 
szybciej doprowadzi do likwidacji górni-
ctwa na Śląsku. Mówiąc wprost – jesteśmy 
słabo przygotowani na dekoniunkturę, ale 
też na koniunkturę. Musielibyśmy mieć 
większą elastyczność rozwoju wówczas, 
gdy rynek nam sprzyja. Tymczasem mamy 
zbyt dużą bezwładność, nie potrafimy się 
szybko przestawiać w jedną czy drugą stro-
nę. l
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Wydawnictwo Górnicze i Polskie Radio Katowice zorganizowały debatę Śląskie górnictwo. Uczestnicy debaty spotkali się  21 września w Rozgłośni Polskiego Radia w Katowicach

w najbliższych latach, to w jego ocenie jej 
nie ma.

Jego zdaniem na Śląsku trzeba mówić 
o sektorze elektroenergetycznym i sektorze 
węglowo-hutniczo-metalurgicznym. Wyod-
rębnianie samego górnictwa to patrzenie 
przez krzywe zwierciadło. Wojewoda za-
proponował, aby odpowiedzieć na pytanie, 
czy i jak górnictwo jest przygotowane na 
okres dekoniunktury.

Zdaniem Jarosława Zagórowskiego sy-
stem prawny ogranicza swobodę spółek. 
Nie mogą one szybko reagować na zmiany 
w otoczeniu. 

górnictWo 
i co jeszcze?
W Jastrzębiu-Zdroju w zasadzie nie 

ma wielkiego problemu z bezrobociem 
wśród mężczyzn. Natomiast kobiety bar-
dzo rzadko mogą znaleźć pracę. W czasie 
debaty Jarosław Zagórowski, prezes JSW 
SA poruszył ten problem. Jego zdaniem 

należy wspólnie z władzami miasta sta-
rać się na przykład o inwestycje w ramach 
strefy ekonomicznej. – JSW SA na razie 
nie może przyczynić się do rozwiązania 
problemu bezrobocia wśród kobiet. Jednak 
możemy spróbować to zrobić z władzami 
miasta – powiedział prezes Zagórowski. 
Wicemarszałek województwa Aleksandra 
Banasiak stwierdziła, że dla województwa 
śląskiego bardzo ważny jest przemysł wy-
dobywczy. Dlatego też w strategii rozwoju 
na lata 2000‒2020 znalazł się zapis, że wo-
jewództwo śląskie ma stać się światowym 
przykładem gospodarki zrównoważonego 
rozwoju. Obok tradycyjnych sektorów, 
na przykład górnictwa, będą budowane 
sektory przyszłościowe, wykorzystujące 
najnowsze technologie. – Dlatego rozwój 
regionu zależy w dużym stopniu od tego, 
jak będzie rozwijało się górnictwo i cały 
przemysł okołogórniczy – przyznała 
Banasiak.

l

to rozwój Śląska
Mówią uczestnicy debaty 
Wydawnictwa Górniczego 
i Polskiego Radia Katowice  

Śląskie górnictwo
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Śląskie samorządy i spółki górnicze 
są na siebie skazane – uznali zgodnie 
uczestnicy konferencji „Śląskie górnictwo”, 
która odbyła się w piątek (21 września) 
w rozgłośni regionalnej Polskiego radia 
katowice. JSW była partnerem konferencji.

Podczas dyskusji szefowie górniczych 
spółek, politycy i samorządowcy dyskuto-
wali o współpracy górnictwa z samorząda-
mi, a także o tym, jaki wpływ ma górnictwo 
na rozwój województwa. – Górnictwo jest 
siłą napędową całego Śląska i pojedynczych 
miast i gmin – powiedział podczas konfe-
rencji Jarosław Zagórowski, prezes Jastrzęb-
skiej Spółki Węglowej. – To od samorządów 
i spółek górniczych zależy, czy górnictwo 
w dalszym ciągu będzie na Śląsku. Czy tego 
chcemy, czy nie, musimy ze sobą współ-
pracować dla dobra obu stron. Współ-
praca byłaby znacznie łatwiejsza, gdyby 
nie skomplikowane prawo, które dotyczy 
między innymi spornych podatków. Nikt 
nie ma pretensji do samorządów w związ-
ku ze spornymi podatkami. To raczej apel 

do parlamentarzystów, aby stworzyli proste, 
przejrzyste prawo dotyczące tych kwestii – 
dodał Jarosław Zagórowski.

W podobnym tonie wypowiadali się pre-
zydenci Jastrzębia-Zdroju i Rudy Śląskiej. 
To właśnie te samorządy zostały uznane 
za wzorowo współpracujące ze spółkami wę-
glowymi. – Nasze miasto żyje z górnictwa, 
spora część naszych mieszkańców pracuje 
w kopalniach JSW i nie możemy przecież 
udawać, że jest inaczej. Rozwój Jastrzębia-
-Zdroju to dobra kondycja Jastrzębskiej Spół-
ki Węglowej – powiedział Marian Janecki, 
prezydent Jastrzębia-Zdroju. Wpływy z opłat 
JSW na konto miasta to prawie połowa miej-
skiego budżetu. Spółki górnicze na Śląsku 
zatrudniają prawie 90 tysięcy osób. Jedno 
miejsce w górnictwie generuje 4 miejsca 
pracy w firmach okołogórniczych. Co roku 
w śląskich kopalniach znajduje pracę około 
6 tysięcy osób. Miasta i gminy, na których 
terenie prowadzone jest wydobycie, mogą 
się pochwalić najniższym bezrobociem – 
w Jastrzębiu-Zdroju i Rudzie Śląskiej wynosi 
ono zaledwie 8 procent. Mat. Pras. JsW 

Jastrzębska Spółka Węglowa awansowała 
aż o 11 pozycji w prestiżowym rankingu 
500 największych firm europy Środkowo-
-Wschodniej opublikowanym przez dzien-
nik rzeczpospolita.

JSW uplasowała się na bardzo wysokim 
63. miejscu pod względem wielkości przy-
chodów w 2011 roku. Tak znaczący awans 
jest potwierdzeniem planowo i efektyw-
nie realizowanej strategii rozwoju opartej 

między innymi na inwestycjach. Jastrzębska 
Spółka Węglowa realizuje program inwe-
stycyjny zapewniający dostęp do nowych 
pokładów węgla i zwiększający moce pro-
dukcyjne. W 2011 roku spółka dokonała 
akwizycji w strategicznych segmentach – 
koksowym i energetycznym – co pozwoliło 
wzmocnić konkurencyjność Grupy. Jedno-
cześnie wprowadza nowoczesne systemy 
zarządzania i raportowania. W 2011 roku 
spółka osiągnęła rekordowy w swojej historii 

zysk netto w wysokości 2,1 miliarda złotych, 
co stanowiło niemal trzy czwarte zysków ca-
łego polskiego górnictwa. – Znaczący awans 
w rankingu 500 największych firm Europy 
Środkowo-Wschodniej odbieramy jako suk-
ces wszystkich pracowników. W ubiegłym 
roku właściwie wykorzystaliśmy warunki 
zewnętrzne i skutecznie poradziliśmy sobie 
z silną konkurencją na rynku węgla. Miniony 
rok był dla nas kluczowy ze względu na re-
kordowe wyniki finansowe, ale też z powodu 

udanego debiutu na Giełdzie Papierów War-
tościowych w Warszawie – podkreśla Robert 
Kozłowski, zastępca prezesa JSW SA ds. 
ekonomicznych. Zdaniem autorów rankingu 
silna reprezentacja firm polskich świadczy 
o tym, że zaczynają one osiągać poziom 
przedsiębiorstw z najbardziej rozwiniętych 
krajów naszego regionu. Stają się coraz bar-
dziej efektywne w działaniu, wzmacniają 
swoją konkurencyjność i rozszerzają zakres 
aktywności biznesowej. Mat. Pras. JsW ,kJb

Siedziba Jastrzębskiej Spółki Węglowej 
została uznana za najlepszą modernizację 
roku 2011 w XVi edycji Ogólnopolskiego 
konkursu Modernizacja roku w kategorii 
„Obiekty użyteczności publicznej”. 

Modernizację i adaptację budynku 
na siedzibę zarządu Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej przeprowadził Zakład Logistyki 
Materiałowej JSW SA. Najwyższy laur – sta-
tuetka i tytuł modernizacji roku – jest obiek-
tem pożądania zarówno wielu inwestorów, 
wykonawców, jak i projektantów moderni-
zacji. W tym roku do konkursu zgłoszono 
ponad osiemset inwestycji w piętnastu ka-
tegoriach. Uroczysta gala wręczenia nagród 
odbyła się 29 sierpnia w Zamku Królewskim 
w Warszawie.

Jury konkursu uznało, że w wyniku mo-
dernizacji i adaptacji niszczejący od dwu-
dziestu lat budynek zyskał nowoczesną 
formę i pozytywnie wpływa na przestrzeń 

miejską – powstała przestrzeń biurowo-
-konferencyjna o najwyższych walorach 
użytkowych. Zastosowanie najnowszych 
technologii i wysokiej klasy materiałów 
wykończeniowych pozwala zakwalifiko-
wać obiekt do klasy A budynków biuro-
wych. Uznanie jury zyskał również wystrój 
wnętrz budynku JSW, który utrzymany jest 
w stylu industrialnym. Wszędzie obecne 
są akcenty kolorów firmowych – czarnego 
i pomarańczowego. Detale i aranżacje na-
wiązują natomiast do profilu działalności 
spółki i nadają wnętrzom niepowtarzalny 
charakter.

Przypomnijmy, że siedziba JSW powsta-
ła w budynku, który został wybudowany 
w latach 80. XX wieku i miał być oddzia-
łem położniczym Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju. 
Prace modernizacyjne i adaptacyjne trwały 
3 lata.

Mat. Pras. JsW, toMs

Śląskie samorządy i spółki górnicze są na siebie skazane

Górnictwo daje miejsca pracy

Budynek Biura Zarządu JSW nagrodzony

najlepsza modernizacja roku 2011

500 największych firm Europy Środkowo-Wschodniej

awansujemy w rankingu

Modernizację i adaptację budynku na siedzibę zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej przeprowadził 
Zakład Logistyki Materiałowej JSW SA

Śląskie samorządy i spółki górnicze są na siebie skazane
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Honda Cr-V w swojej ostatniej genera-
cji niemal zmieniła się w rodzaj rodzinne-
go vana. duże nadwozie zapewnia wiele 
miejsca dla pasażerów i bagaży, ale auto 
zatraciło charakter SUV-a. nowa generacja 
raczej tego nie zmieni. Będzie, co praw-
da, o 5 mm krótsza, ale i o 30 mm niższa, 
co jeszcze bardziej oddala ją od sylwetki 
SUV-a. Układ tylnych okien i nietypowy 
wykrój tylnego słupka mają więcej z ha-
tchbacka, a nowy, bardziej agresywny wzór 
przedniego pasa bliższy jest raczej samo-
chodom sportowym. nowy Cr-V to global-
ny model, ale kilka elementów stylistycz-
nych stworzonych specjalnie dla europy 
nadaje kontynentalnej wersji indywidu-
alny charakter.

Bagażnik ma pojemność 589 l. Mimo 
kosmetycznego zmniejszenia długości 
auta przestrzeń ładunkowa jest o 140 mm 
dłuższa, choć próg ładunkowy obniżono 
o 25 mm.

Honda CR-V nadal będzie miała w ga-
mie dwa silniki – dwulitrową jednostkę 
benzynową i turbodiesla o pojemności 
2,2 l. Obydwie zostały zmodernizowane, 
przede wszystkim pod względem poziomu 

emisji szkodliwych substancji w spalinach. 
Silnik benzynowy ma przy okazji większą 
moc – 155 KM to o 5 KM więcej niż dotąd. 
Maksymalny moment obrotowy zwiększył 
się jedynie o 2 Nm i wynosi 192 Nm. Moc 
i maksymalny moment obrotowy turbo-
diesla nie zmieniły się. 

W obu przypadkach jednak o około 
10 proc. zmniejszyła się emisja dwutlenku 
węgla. Niedługo gama ma się powiększyć 
o turbodiesla i-DTEC o pojemności 1,6 l, 
który debiutował w nowym Civicu. Choć 
stylistycznie CR-V oddala się od aut typu 
AUV, to jest dostępny także z napędem 
na obie osie.

Standardowe wyposażenie ma obej-
mować tryb ECON i system Eco Assist, 
które pomagają obniżyć zużycie paliwa, 
a co za tym idzie – emisję dwutlenku wę-
gla. Samochód jest wyposażony w kilka in-
nych elektronicznych systemów, które mają 
zwiększyć bezpieczeństwo.

Premiera 
Przyszłego 
lidera
Skoda ma na rynku dość dziwny układ 

modeli. Zbudowana na bazie Volkswagena 

Polo Skoda Fabia jest w tej samej klasie 
co Polo, ale dzieląca podzespoły z kompak-
towym Golfem Octavia została już sklasyfi-
kowana wyżej – w grupie Passata.  Skoda nie 
ma więc w zasadzie kompaktowego modelu. 
Teraz tę lukę ma wypełnić nowy czeski sa-
mochód – Rapid. Zdaniem prezesa Skody 
Winfrieda Vahlanda nowy model stanie się 
wkrótce drugim po Octavii najpopularniej-
szym samochodem czeskiej marki.

Nowy model ma zadebiutować pod-
czas salonu samochodowego w Paryżu. 
W najbliższych latach Skoda chce co pół 
roku pokazywać nowy, a przynajmniej od-
młodzony samochód. Marka chce silniej 
opierać swoje plany rozwoju także na ryn-
kach pozaeuropejskich, takich jak Chiny, 
Indie czy Rosja. Tu zdecydowanym atutem 
może być także większa niż w przypadku 
konkurentów liczba sedanów znajdująca 
się w ofercie, które poza Europą są bardziej 
popularne niż u nas.

mocniejszy 
aston 
martin
Aston Martin przygotował na przy-

szły rok modelowy zmodernizowane DB9 

w obu wersjach nadwozia – coupe i volante, 
czyli cabrio. Odnowione wersje debiutują 
w Paryżu.

W ramach modernizacji przeprojek-
towano maskę i osłonę chłodnicy, dodano 
także wloty powietrza w przednich błot-
nikach. Nowy jest także tylny zderzak 
i spojler, który stanowi przedłużenie ba-
gażnika. We wnętrzu są lepszej jakości 
materiały, ale także siedzenia w układzie 
2+2 oraz sportowe fotele zmniejszające 
wagę auta o 17 kg. Na liście wyposażenia 
dodatkowego pojawiły się m.in. kamera 
cofania, skórzana podsufitka oraz dwa 
pakiety Carbon.

Modernizacji poddano także niemal 
sześciolitrowy silnik V12, m.in. blok i głowi-
ce cylindrów, pompę paliwową oraz kolektor 
dolotowy. Moc wzrosła dzięki temu z 470 
do 510 KM, a maksymalny moment obro-
towy z 600 do 620 Nm. Po modernizacji 
DB9 przyspiesza od 0 do 100 km/h w 4,6 
sekundy (o 0,2 sekundy szybciej od poprzed-
nika), a jego maksymalna prędkość wynosi 
295 km/h.

pim 

Informacje motoryzacyjne

od SUV-a coraz dalej

Układ tylnych okien i nietypowy wykrój tylnego słupka mają więcej z hatchbacka

Skoda nie ma kompaktowego modelu. Teraz tę lukę ma wypełnić nowy czeski samochód – Rapid
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Aston Martin przygotował zmodernizowane DB9 w wersjach nadwozia coupe i volante, czyli cabrio

Honda CR-V nadal będzie miała w gamie dwa silniki – benzynowy i turbodiesla 2,2 l
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Marginesy

Jedynaczka
Na prostej i zakrętach

Futbolowa jesień
Rozkręca się rywalizacja w naszej futbolowej 

ekstraklasie. Po pięciu kolejkach wszystkie druży-
ny straciły punktu, natomiast jeden zespół (PGE 
GKS Bełchatów) nie zdobył jeszcze ani jednego 
punktu. Nie wiedzie się zbyt dobrze Wiśle Kra-
ków i Legii Warszawa, w których to drużynach 
upatruje się głównych kandydatów do mistrzow-
skiego tytułu. Jedynie Widzew Łódź wygrał cztery 
spotkania.

Zawodnicy zdobyli sporo bramek. Znacznie 
więcej niż w pięciu kolejkach w poprzednim sezo-
nie. To podoba się sympatykom naszego futbolu. 
Zdobycze bramkowe nie przekładają się jednak 
na poziom rywalizacji – z naszych futbolowych 
boisk nadal wieje nudą i w dalszym ciągu wycho-
dzą na jaw braki w podstawowym wyszkoleniu 
zawodników, którzy nie błyszczą także pod wzglę-
dem wytrzymałościowo-kondycyjnym. W tym 
miejscu można przytoczyć znane porzekadło: 
„Czego się Jaś nie nauczył, tego Jan nie będzie 
umiał”. W poszczególnych klubach nie kładzie 
się zbytniego nacisku na szkolenie młodych gra-
czy – to duży błąd, który negatywnie odbija się 
na naszym futbolu. Szefowie klubów wolą spro-
wadzać zagranicznych zawodników, jednakże ci 
zawodnicy to przeciętni gracze, którzy niewiele 
dobrego wnoszą do naszej piłki nożnej. Chętnie 
przyjeżdżają do polskich klubów, bo zarabiają 
więcej niż w swoich krajach. No i pilnują swoich 
kontraktów w taki sposób, by nie angażować się 
zbytnio w walkę na płycie boiska. Po prostu – nie 
chcą dostać kontuzji. Przekonała się o tym parę 
razy Wisła Kraków, która jest wprost naszpiko-
wana zagranicznymi „grajkami”.

Słaby poziom, bezbarwne widowiska, w któ-
rych sędziowie odgrywają poważną rolę. Dodajmy 
– negatywną rolę. Przede wszystkim są bardzo 
aktywni w karaniu zawodników kartkami. W do-
tychczasowych meczach aż 18 razy wyciągali czer-
wony kartonik. Czy zawodnicy grają ostrzej lub 
brutalniej niż w poprzednim sezonie? Wtedy po 5 
kolejkach sędziowie pokazali tylko 6 czerwonych 
kartek. Faktycznie, gra nieco się zaostrzyła. Nie za-
wsze jednak zawodnicy otrzymują czerwoną kartkę 
za zamierzony faul – w wielu przypadkach karani 
są za niezgadzanie się z sędziowskimi werdyktami. 
Inaczej mówiąc – za głośne wyrażanie swoich opi-
nii o decyzjach sędziów. A nasi sędziowie niemal 
w każdym meczu podejmują kontrowersyjne de-
cyzje, które wypaczają rywalizację. Mętlik powstaje 
zwłaszcza w kontekście pozycji spalonej. Sędzia 
boczny i główny nierzadko oceniają inaczej, decy-
duje jednak sędzia główny. Bywa więc, że padają 
bramki ze spalonego, względnie nie uznaje się gola, 
dopatrując się rzekomego spalonego. Raz przyznaje 
się rzut karny za faul w polu karnym, by następ-
nie w podobnej sytuacji nie przyznać jedenastki. 
W takich sytuacjach zawodnicy nie wytrzymują 
nerwowo i w efekcie otrzymują żółte i czerwone 
kartki. Komisja sędziowska działająca w ramach 
PZPN odsunęła już dwóch sędziów od prowadze-
nia spotkań w ekstraklasie na jeden miesiąc. Czy 
coś z tego wyniknie? Po miesiącu ukarani wrócą 
do prowadzenia meczów i nikt nie da gwarancji, 
że będą solidnie i obiektywnie gwizdać. Po prostu 
ich umiejętności sędziowskie są słabiutkie. Dlatego 
nie dziwię się, że polscy sędziowie nie są delego-
wani do prowadzenia ważnych spotkań w Lidze 
Mistrzów. Można śmiało powiedzieć, że nasi sę-
dziowie reprezentują taki sam poziom jak nasze 
zespoły klubowe, czyli nijaki.

Rozpoczyna się październik, w którym będzie-
my mieli dwa ważne wydarzenia futbolowe. Mam 
na myśli przede wszystkim zjazd PZPN, na którym 
wybrany zostanie prezes. Ostatnio głośno się robi 
wokół tych wyborów. Chętnych do fotela prezesa 
jest wielu. Wśród kandydatów wymienia się takie 
nazwiska, jak: Grzegorz Lato, Roman Kosecki, Zbi-
gniew Boniek, Ryszard Czarnecki (europoseł PiS), 

a nawet Zdzisław Kręcina (usunięty z funkcji sekre-
tarza generalnego PZPN) czy Andrzej Olechow-
ski (jeden z założycieli Platformy Obywatelskiej). 
W myśl obowiązującego statutu związku sama 
chęć kandydowania nie wystarczy. Chętni muszą 
spełnić pewne wymogi, by wziąć udział w wyścigu 
wyborczym. Każdy z nich musi złożyć w siedzibie 
PZPN swój życiorys i poparcie pisemne co naj-
mniej 15 osób reprezentujących kluby ekstraklasy, 
pierwszej i drugiej ligi, a także okręgowe związki 
piłki nożnej. Czy wymienione osoby mają wystar-
czające poparcie? Na ten temat niewiele można 
się było dowiedzieć w siedzibie PZPN. Rzecznik 
prasowy związku w poniedziałek (24 września) 
po południu powiedziała, że jak dotąd nikt jeszcze 
nie dostarczył wymaganych dokumentów, choć 
termin ich składania mija 25 września. Nieoficjalnie 
mówi się, że wymagane poparcie zebrał Roman 
Kosecki. Myślę, że 1 października znane będą na-
zwiska kandydatów na prezesa PZPN. Czy nowy 
prezes wpłynie na uzdrowienie naszego futbolu? 
Osobiście nie wierzę w jakąś pozytywną rewolucję.

Nie wierzę również w uzdrowienie naszej re-
prezentacji przez trenera Waldemara Fornalika, 
która walczy w eliminacjach do mistrzostw świata, 
które odbędą się w 2014 r. w Brazylii. Przypomnij-
my, że nasza reprezentacja zremisowała na wy-
jeździe z Czarnogórą 2:2 i wygrała we Wrocławiu 
z Mołdawią 2:0. W pozostałych meczach naszej 
grupy uzyskano następujące wyniki: Mołdawia – 
Anglia 0:5, San Marino – Czarnogóra 0:6, Anglia 
– Ukraina 1:1. Ten ostatni wynik można uznać 
za niespodziankę. Przypomnijmy, że do puli fi-
nałowej awansuje zwycięzca grupy, natomiast 
zespół, który zajmie drugie miejsce, grać będzie 
w barażach o awans. Niełatwo będzie reprezentacji 
Polski zająć przynajmniej drugie miejsce. Nasze 
szanse zostaną zweryfikowane już 16 października. 
Wówczas na warszawskim stadionie Polacy zmie-
rzą się z Anglikami. Czy uda się Polakom pokonać 
Anglików, względnie wywalczyć przynajmniej 
jeden punkcik? Niewątpliwie będzie to bardzo 
trudne zadanie.

W reprezentacyjnej ekipie nie dzieje się 
najlepiej. Mamy kłopot z bramkarzami, którzy 
z różnych względów nie grają w swoich klubach. 
Poza tym trener Waldemar Fornalik zrezygnował 
z Perquisa i Boenischa oraz „obraził się” na Obra-
niaka za czerwoną kartkę w meczu z Czarnogórą. 
Natomiast w ustawianiu składu i taktyki zbyt 
dużo do powiedzenia mają niektórzy zawodni-
cy. I tak zmiany w trakcie meczu trener „musi” 
konsultować z Błaszczykowskim. To nie jest po-
zytywny objaw. Rozumiem, że trener wiąże duże 
nadzieje z trójką piłkarzy z Borussii Dortmund. 
Czy jednak nie za duże? Poczekajmy wszak spo-
kojnie do meczu z Anglikami. W tym samym 
dniu grają także Ukraina z Czarnogórą. Rezultat 
tego spotkania będzie również istotny dla dalszej 
rywalizacji w grupie.

Wielu kibiców zastanawia się, czy będą mogli 
oglądać mecz Polaków z Anglikami. Nie wszyscy 
przecież zasiądą na trybunach warszawskiego 
stadionu. Pozostaje telewizja. Tymczasem TVP, 
która przejęła prawa do transmisji meczów repre-
zentacji Polski, zaczęła unikać ich pokazywania. 
Nie było transmisji ze spotkania z Czarnogórą 
i nie było relacji z meczu z Mołdawią. Złośliwi 
twierdzą, że TVP nie chce pokazywać rodakom 
słabej gry naszej reprezentacji. Nie w tym jednak 
rzecz. Według mnie postępowanie TVP jest zwy-
kłym skandalem. Tak samo zresztą, jak pobieranie 
dodatkowej opłaty za oglądanie meczu. Obowiąz-
kiem TVP powinno być bowiem pokazywanie 
na ogólnodostępnym kanale wszystkich spotkań 
reprezentacji, także w innych grach zespołowych. 
Właśnie dlatego uważam – zresztą nie tylko ja – 
że transmisja z meczu Polska – Anglia powinna 
być wyemitowana w TVP. henryk marzec

Julia urodziła się jako jedyna, wyczekana córka swoich rodziców. Przez lata 
starali się oni o dziecko, więc jedynaczka była ich ukochanym skarbem, mającym 
zawsze to, co najlepsze. Została wychowana w pełnym przeświadczeniu o tym, 
że jest niemal cudem, w co sama w końcu uwierzyła. Miała to szczęście, że była 
także bardzo ładna, a rodzice podkreślali to specjalnie dobieranymi, a nierzadko 
szytymi na miarę ubrankami. Nie była także głupia, a nawet dość inteligentna, 
do tego przebojowa i bardzo pewna siebie. Wszystkie te jej przymioty sprawiały, 
że od najmłodszych lat przewodziła grupie rówieśniczej, rządziła na podwórku, 
a później była także przewodniczącą klasy, szkoły i wszystkich kółek, do których 
należała. Łagodnie przechodziła okres dorastania, nie miała pryszczy, jak jej 
koleżanki, do tego miała proste zęby i nieprzetłuszczające się włosy, przez co bu-
dziła u rówieśniczek zarówno dziką nienawiść, jak i wielką zazdrość. Jak łatwo się 
domyślić – przez całe życie Julia nie mogła opędzić się od adoratorów. Z okazji 
walentynek dostawała góry liścików pisanych niepewnymi rękami chłopców, którzy 
wiedzieli, że prawdopodobnie i tak nigdy się z nimi nie umówi.

Na początku liceum Julia poznała swojego pierwszego chłopaka. Chodzili 
ze sobą przez kilka lat. Była wtedy przekonana, że jest to jej jedyna, wielka i praw-
dziwa miłość. W głowie planowała swój wielki, piękny, koronkowy, różowo-biały 
ślub w ogrodzie jakiegoś zamku. Niestety, miłość skończyła się już z początkiem 
studiów, kiedy Julia zamieszkała w innym mieście i poznała masę nowych zna-
jomych. Niewiele się jednak zmieniło w jej życiu – dalej była tą najładniejszą, 
najatrakcyjniejszą, za którą wszyscy się uganiali, więc na kolejną wielką miłość 
nie musiała długo czekać.

Szymon, tak jak Julia, studiował prawo. Był wysportowany, udzielał się w sa-
morządzie i zawsze miał jedną z najwyższych średnich. Na dodatek Julia bły-
skawicznie dogadała się z jego matką. Zaraz po studiach wzięła się do realizacji 
swojego planu – zamiast zdawać na aplikację, z entuzjazmem przyjęła oświadczyny 
Szymona i urządzała ich wspólne mieszkanie. Po pół roku odbył się jej wymarzony 
ślub – w pastelowych barwach, ale w dobrym guście i za przeogromne pieniądze 
wyłożone przez rodziców. Już wtedy Julia była w drugim miesiącu ciąży.

Niebawem zaczęły się jednak problemy. Szymona prawie w ogóle nie było 
w domu, większość dnia spędzał w kancelarii, pojawiał się w środku nocy i znikał 
wcześnie rano. Julia całymi dniami dekorowała mieszkanie oraz pokój dla dziecka 
i wybierała ubranka. Chodziła także na jogę, pilates i basen, dużo czytała, bywała 
w teatrze – zawsze sama. Jej koleżanki, bo prawdziwych przyjaciółek nigdy nie mia-
ła, naśmiewały się z jej problemów, bo same tyrały od rana do nocy w korporacjach 
i w głębi duszy marzyły o prowadzeniu takiego bezstresowego życia. Natomiast 
Julia coraz bardziej cierpiała. Zaprzyjaźniła się właściwie tylko z architektem 
wnętrz, który pomagał jej przy doborze wykończenia do domu. Spędzili ze sobą 
masę czasu w sklepach z eleganckimi dodatkami, lampami i meblami, a potem 
zaczęli także spędzać ze sobą czas wolny. Jacek był typem człowieka, jakiego Julia 
nigdy by bliżej nie poznała, gdyby nie to, że był świetny w swoim fachu. Wyciszony, 
zawsze na uboczu, na dodatek bardzo skromny i z niezamożnej, wręcz biednej 
rodziny. Ciężko pracował na swój sukces, a za zarobione pieniądze pomagał swoim 
czterem młodszym siostrom, które jeszcze się uczyły.

Mijały kolejne miesiące i nadeszła zima, która po brzydkiej i zimnej jesieni 
okazała się dla Julii kolejnym koszmarem. Na zewnątrz wciąż udawała tę samą 
wesołą, wygadaną kobietę, zaś wewnątrz robiła się coraz mniejsza i słabsza. Choć 
mąż obiecał jej, że święta spędzą razem, tuż po Wigilii okazało się, że jeszcze przed 
sylwestrem musi wyjechać do Wiednia. Tamten sylwester był dla Julii chyba najbar-
dziej przygnębiającym dniem w życiu. Postanowiła się wcześnie położyć i obudzić 
już w nowym roku, ale silny ból brzucha jej na to nie pozwolił. Z przerażeniem 
spostrzegła także, że jej biała pościel jest zakrwawiona. Do porodu został jej jeszcze 
ponad miesiąc, ona czuła się coraz słabsza, a linie telefoniczne były przeciążone 
i nijak nie mogła wezwać pomocy. Zdążyła tylko wysłać esemesa do pierwszej 
osoby, jaka przyszła jej do głowy – i zemdlała.

Julia ocknęła się już w szpitalu, gdzie za rękę trzymał ją jej jedyny przyjaciel – 
Jacek. 1 stycznia urodziła się mała Kasia, śliczna i zdrowa, choć trochę za wcześnie. 
Szymon zdołał przylecieć dopiero po dwóch dniach.

Może to stało się pod wpływem szoku poporodowego, może pod wpływem tego 
wszystkiego, co Julia układała sobie w głowie przez ostatnie miesiące – jednak gdy 
Kasia była jeszcze niemowlęciem, jej mama postanowiła znacząco zmienić swoje życie. 
Najpierw zdecydowała się na separację z Szymonem, ale to niewiele zmieniło w jego 
zachowaniu, więc szybko doszło do rozwodu. Szymon odpowiednio zabezpieczył małą 
Kasię, Julia musiała jednak zorganizować szereg spraw, o których nie miała zbytnio 
pojęcia. Wynajęła niewielkie mieszkanie, które z powodu ograniczonych środków 
udekorowała skromniej, ale za to również uroczo i ze smakiem. Z pomocą rodziców 
otwarła także niewielką restaurację z dobrym, niezbyt drogim włoskim jedzeniem. 
Klienci codziennie mogli w niej spotkać właścicielkę, która osobiście ich obsługiwała 
– ubrana już nie w marynarki topowych projektantów, ale w jeansy i koszulkę.

Julii udało się zmienić podejście do ludzi i otoczenia, które wyrobili w niej 
zapatrzeni w nią, choć bardzo ją kochający rodzice i snobistyczny, zapatrzony 
w siebie mąż. Z dnia na dzień stawała się coraz spokojniejsza i szczęśliwsza, a gdy 
Kasia miała już trzy lata, jej mama całkowicie i z wzajemnością zakochała się w jed-
nym ze swoich stałych klientów. Często odwiedzał ją także Jacek, który pewnie 
też kiedyś był w niej zakochany, ale na szczęście szybko mu przeszło i niedługo 
potem poznał swoją przyszłą żonę.
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Rok 
PiotRa 
SkaRgi

27 września 1612 roku zmarł (uro-
dzony 2 lutego 1535 r. w Grójcu) Piotr 
Skarga – jezuita i nadworny kaznodzieja 

Zygmunta III Wazy, zwolennik silnej 
władzy królewskiej i jedności religijnej 
Polski, który do historii przeszedł jako 
autor „Kazań sejmowych” oraz „Żywo-
tów świętych”. Szczyt popularności jego 
pisarstwa przypadł na lata zaborów – stał 
się wówczas symbolem kapłana patrioty 
i proroka, który jeszcze w czasach świet-
ności Rzeczypospolitej przepowiedział jej 
upadek. Rocznicę 400-lecia jego śmierci 
upamiętnia dokumentowany także w fila-
telistyce Rok Piotra Skargi.

Właśnie 27 września wprowadzony 
został do obiegu okolicznościowy znaczek 
o wartości 1,55 zł emisji „Rok Piotra Skar-
gi”. Wydrukowany został na papierze flu-
orescencyjnym w nakładzie 300 tys. sztuk. 
Kopertę pierwszego dnia obiegu (FDC) 

ilustruje obraz Jana Matejki „Kazanie Skargi” 
(1864) znajdujący się w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Warszawie.

PiotR kwit 
– malaRz 
PRzyRody
10 października Poczta Polska wprowa-

dzi do obiegu znaczek pocztowy o wartości 
1,55 zł, na którym przedstawiono reproduk-
cję obrazu Piotra Kwita „Gile na mnisz-
kach”. Piotr Kwit (1929–2002) był malarzem 
i rzeźbiarzem z Zalesia koło Limanowej. 
Malował pejzaże z Gorców i Beskidu 
Wyspowego, a także obrazy o tematyce 
sakralnej.

 Z.B.
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Nowości filatelistyczne

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
w ciągu PieRwSzych Siedmiu mieSięcy 
tego Roku o 21 PRoc. wzRoSła liczba 
PRzyPadków niePłacenia wynagRodzeń. 
Łączna kwota zaległości wzrosła z 80 do 112 
mln zł. Jak wynika z informacji PIP, przybyło 
firm, które naruszają przepisy o świadcze-
niach. Brak środków finansowych nie jest 
jedyną przyczyną niepłacenia pensji – inną 
są rozbieżności w przepisach dotyczących 
wynagrodzeń, które utrudniają ustalenie ich 
prawidłowej wysokości. Rozbieżności inter-
pretacyjne dotyczą terminu wypłaty wyna-
grodzenia za miesiąc, w którym ustaje sto-
sunek pracy, czy też zasad wypłacania pensji 
za czas zwolnienia pracownika z obowiązku 
świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. 
Od początku roku inspekcja wyegzekwowa-
ła od pracodawców 40,2 mln zł zaległych 
świadczeń (w całym ubiegłym roku było 
to 82 mln zł).

Rośnie liczba Punktów udzielających 
Pożyczek Pod zaStaw. w ciągu dwóch lat 
zwiękSzyła Się ona o 50 PRoc. Z raportu 
przygotowanego prze SGH, która analizu-
je rynek pożyczek pozabankowych, wynika, 
że aż jedna piąta gospodarstw domowych nie 
ma szans na zaciągnięcie kredytu w banku. 
Jest to wynikiem zbyt niskich zarobków lub 
wpisu do BIK. Najwięcej lombardów powstaje 
w miastach mających od 20 do 100 tys. miesz-
kańców i w mniej zamożnych dzielnicach du-
żych miast. Powstają nawet całe sieci, takie jak 
np. Lombard, do którego należy już ponad 100 
punktów w całej Polsce. Najczęściej kwoty 
zastawu są niewielkie. Średnia wartość lom-
bardowej pożyczki to 200–500 zł, co stanowi 
z reguły 30–40 proc. wartości rynkowej zasta-
wu. Niemal 80 proc. klientów zwraca pożyczkę 
z odsetkami w ciągu kilku dni.

do wRześnia PRzySzłego Roku Powinny 
zoStać wyPRacowane założenia długo-
falowej Polityki SenioRalnej PańStwa. 
Długofalowa polityka wspierania osób star-
szych ma skupić się na trzech najważniej-
szych elementach: zapewnieniu aktywności 
zawodowej osób starszych, zachowaniu ich 
aktywności społecznej po zakończeniu ka-
riery zawodowej oraz zapewnieniu starze-
nia się w zdrowiu. W sierpniu rząd przyjął 
pierwszy program wsparcia aktywności 
osób starszych, na którego realizację w tym 
roku przeznaczono 20 mln zł. W przyszłym 
roku kwota ta wzrośnie do 40 mln zł. Prace 
ma koordynować powołany niedawno w Mi-
nisterstwie Pracy i Polityki Społecznej de-
partament ds. seniorów. Aby program mógł 
być właściwie realizowany, potrzebne jest 
wzmocnienie roli pracowników socjalnych 
współpracujących z jednostkami ochrony 
zdrowia. 
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krzyżówka panoramiczna nr 19

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Siltech”. Nagrodę wylosował: eugeniuSz mitRenga z łaziSk góRnych.
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Jarosław zagórowski, prezes JSW Sa: – Spółka wspiera klub 
siatkarzy, bo oczekujemy, że w jastrzębskiej siatkówce bę-
dzie aktywna także młodzież. To warunek bezwzględny. 
W siedzibie Jastrzębskiej Spółki Węglowej odbyła się kon-
ferencja prasowa Jastrzębskiego Węgla przed sezonem 
2012/2013.

Udział w niej wzięli: Jarosław Zagórowski – prezes za-
rządu JSW Sa, andrzej Tor – zastępca prezesa zarządu 
JSW Sa ds. technicznych, Zdzisław Grodecki – prezes 
Jastrzębskiego Węgla, lorenzo Bernardi – trener pierwsze-
go zespołu, michał Łasko – kapitan jastrzębskiej drużyny, 
a także Jarosław kubiak – trener akademii Talentów Jast-
rzębskiego Węgla oraz Jakub Popiwczak – jeden z zawod-
ników akademii.

Prezes Zagórowski wyjaśniając, co leży u podstaw za-
angażowania największego producenta węgla koksowego 
w Unii europejskiej w sponsoring klubu, stwierdził, że siat-
kówka jest – z jednej strony – historycznie związana z jast-
rzębskimi kopalniami, a z drugiej – jest to wyrazem spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu. – Dla nas wspieranie 
sportu jest misją – tłumaczył prezes Zagórowski. Jedno-
cześnie dodał, że jest to również forma reklamy, a z siatków-
ką łączą się pozytywne emocje. Za warunek bezwzględny 
finansowego wsparcia klubu uznał to, by w jastrzębskiej 
siatkówce aktywna była także młodzież.

Stąd m.in. zrodził się projekt akademii Talentów Jast-
rzębskiego Węgla, której ojcem chrzestnym prezes Zagórow-
ski nazwał prezesa andrzeja Tora. – Od samego początku, 
kiedy w sposób systemowy zaczęliśmy wspierać siatkówkę, 
uważałem, że powinno się to opierać na dwóch fundamen-
tach. Z jednej strony ma to być klasowy zespół, który będzie 
wyznaczał sobie wysokie cele, a drugim filarem, tak samo 
ważnym, ma być szkolenie młodzieży. Dlatego projekt aka-
demii doskonale wpisuje się w naszą strategię – podkreślił 

prezes Tor. Jego zdaniem idea, na której opiera się obecny 
sponsoring klubu, ma charakter zrównoważonego rozwoju.

Prezes Zdzisław Grodecki wyznał, że dzięki Jastrzęb-
skiej Spółce Węglowej klub może realizować marzenia 
zarówno swoje, jak i ludzi, którzy ciężko pracują w kopal-
niach należących do JSW, ale kochają sport i potrzebują 
takiej właśnie formy rozrywki. – Jak zwykle będziemy 
grać o zdobycie mistrzostwa Polski – zadeklarował szef 
Jastrzębskiego Węgla. 

Nowy kapitan Jastrzębskiego Węgla stwierdził, że dla 
niego pozostanie w Jastrzębiu na kolejny sezon było rzeczą 
naturalną. Nadmienił, że czuje się znakomicie jako jeden 
z członków długoterminowego projektu realizowanego przez 
jastrzębski klub. – Jastrzębski Węgiel rozwija się w niepraw-
dopodobnym tempie. Jestem przekonany, że jako zespół 
jesteśmy silniejsi niż w poprzednim sezonie – mówił michał 
Łasko. Poza tym kapitan bardzo chwalił projekt akademii 
Talentów. Wyznał, że przypomina mu on program szkolenia, 
z którego słynął kiedyś we Włoszech jego macierzysty klub 
Sisley Treviso – dziewięciokrotny mistrz kraju i czterokrotny 
zdobywca siatkarskiej ligi mistrzów.

Oczarowany ideą akademii był także lorenzo Bernardi. 
Szkoleniowiec Jastrzębskiego Węgla przekonywał, że nigdy 
wcześniej w swojej karierze nie spotkał się z podobnym 
projektem. W akademii pracować będzie 9 trenerów, którzy 
zajmą się szkoleniem 85 chłopców z roczników: 1994, 1995, 
1996, 1997, 1998, 1999. koordynacją działań związanych 
z akademią będzie się natomiast zajmować trener leszek 
Dejewski.

Natomiast prezes jastrzębskiego klubu wspomniał o tym, 
że projekt akademii rodził się w bólach. Dlatego dziękował 
wszystkim wykonawcom, którzy przyczynili się do jego ter-
minowej realizacji. Na potrzeby akademii wyremontowano 
halę w Szerokiej, gdzie zostało m.in. wymienione oświetlenie 
na sali, a były klubowy hotel, także po gruntownej renowacji, 

zaadaptowano na internat dla młodzieży z akademii. Po-
koje w internacie są pomalowane w kolorach sponsora oraz 
klubu, łóżka mają długość 2,20 metra, nawet pościel jest 
w barwach i z logo sponsora i klubu. akademia ma pełne 
zabezpieczenie medyczne. W siedzibie akademii, w opar-
ciu o środki z Unii europejskiej, powstanie także centrum 
rehabilitacji z prawdziwego zdarzenia, z którego będą mogli 
korzystać pracownicy JSW. – Powstanie akademii to jeden 
z największych projektów siatkarskich w europie i najlepszy 
projekt tego typu w Polsce. myślę, że będzie on korzyścią 
dla naszego klubu i naszego sponsora – zakończył prezes 
Grodecki.

l

Jastrzębski Węgiel przed sezonem: to najmocniejsza drużyna w historii klubu

największy projekt siatkarski w europie
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Dzięki Jastrzębskiej Spółce Węglowej klub może realizować 
marzenia zarówno swoje, jak i ludzi, którzy ciężko pracują 
w kopalniach należących do JSW, ale kochają sport i potrzebują 
takiej właśnie formy rozrywki
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