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☛ Napływ bezpośrednich inwestycji
do Polski w tym roku może wynieść
12 mld euro.

☛ Ryzyko inflacyjne jest zrównowa-
żone i nie wydaje się, by roczny
wskaźnik CPI przekroczył poziom
3,5 proc. w perspektywie dwóch lat
– uważa Sławomir Skrzypek, prezes
NBP.

☛ Przychody brutto z prywatyzacji
według w ciągu 7 miesięcy wyniosły
1,08 mld zł wobec 3,0 mld zł planu
na cały rok – poinformował resort
skarbu.

☛ Litwa i Polska planują budowę
do 2012 r. 154-kilometrowego połą-
czenia swoich systemów elektro-
energetycznych o napięciu 400 kilo-
woltów. Koszt – 237 mln euro.

☛ Zysk netto KGHM w II kw. br. wy-
niósł 929,98 mln zł, co stanowi spa-
dek o 34 proc. wobec II kw. ub.r.

☛ Sąd Okręgowy w Legnicy wstrzy-
mał wypłatę drugiej części dywiden-
dy KGHM w wysokości 1,696 mld zł
w związku z wnioskiem akcjonariu-
sza o unieważnienie uchwały
NWZA.

☛ CEZ wybuduje trzy bloki energe-
tyczne w Moskwie o całkowitej mocy
600 MW.

☛ Przychody grupy TVN w II kw.
2007 roku wzrosły o 31 proc., m.in.
dzięki wyższym cenom reklam i na-
silonym kampaniom z sektora tele-
komunikacji.

☛ Zysk netto grupy Banku Pekao
w drugim kwartale 2007 roku wzrósł
do 539,2 mln zł z 446,1 mln zł
w ub.r.

Krótko

Jaskinia z owczą legendą

PRZEPŁYNĄ WISŁĘ...

Trunek z poziomu „700”

Str. 5
str. 8–10

F
o
t.
: 

A
n
n
a
 Z

yc
h

Str. 11

1sierpnia funkcjonariusze Central-
nego Biura Antykorupcyjnego roz-

poczęli kontrolę w Kompanii Węglo-
wej SA. Interesują się wybranymi
procedurami zamówień publicznych
oraz wydatkowaniem środków na ich
realizację w ostatnich siedmiu latach.
Kontrola potrwa do listopada br., ale
może zostać przedłużona, jeżeli poja-
wią się nowe wątki.

Temistokles Brodowski z Wydziału
Komunikacji Społecznej CBA powie-
dział „TG”, że w tej chwili nie może
ujawniać szczegółów świeżo rozpoczę-
tej kontroli. Nie wykluczone zatem, że
w pewnym sensie jest ona kontynuacją
i rozszerzeniem dochodzenia Najwyż-
szej Izby Kontroli, która badała kilka-
naście zleceń (z 2004–2006 r.) robót
górniczych firmom zewnętrznym
w kopalni „Halemba”, należącej
do KW SA. NIK stwierdził liczne nie-
prawidłowości, a pokontrolny proto-
kół w lipcu br. przekazano Kompanii
Węglowej SA. Raport kończący postę-

powanie w tej jednostkowej sprawie,
ograniczonej do jednej kopalni, może
być gotowy we wrześniu br.

Agenci CBA badają dokumentację,
weryfikują dane zawarte w umowach.
Sprawdzają szczegółowo procedury
związane z udzielaniem zamówień pu-
blicznych oraz zakupami towarów
i usług. Jak nas poinformował Piotr Ka-
czorek z CBA, kontrola obejmie lata
2001–2007, a zatem także okres
przed powołaniem Kompanii (2003 r.),
gdy kopalnie funkcjonowały w struktu-
rach spółek węglowych. Funkcjonariu-
sze sprawdzają i analizują wszelkie uzy-
skane wiadomości o ewentualnych nie-
prawidłowościach, do których mogło
dojść w KW SA.

Uruchomiono specjalny telefon nr
0 513 558 349 (czynny od poniedział-
ku do piątku, w godz. 8.00–20.00),
pod którym przyjmowane są infor-
macje. Można je także przesyłać
pocztą elektroniczną na skrzynkę:
cba158@cba.gov.pl (tal)

KKOOMMPPAANNIIAA  WWĘĘGGLLOOWWAA::

Przetargi pod lupą CBA

„HALEMBA-WIREK” JUŻ FEDRUJE

Prawdopodobnie już w grudniu bieżącego roku izba pa-
mięci wydarzeń 1981 roku w kopalni „Wujek” znajdzie

nową siedzibę. Do tej pory eksponaty zgromadzone przez
członków Społecznego Komitetu Pamięci Górników Pole-
głych 16 grudnia 1981 roku w KWK „Wujek” można było
oglądać w kopalnianym domu kultury. Jednak ze względu
na zły stan techniczny budynku, wiążący się ze szkodami
górniczymi, podjęto decyzję o jego wyburzeniu. Eksponaty,
wraz z kopalnianą izbą tradycji, zostaną ulokowane w budyn-
kach obecnego magazynu odzieżowego, który zlokalizowany
jest nieopodal Pomnika-Krzyża, tuż przy bramie kopalni.

– Chcielibyśmy, żeby ta nowa inicjatywa była zbliżona
do muzeum. Zanim przejmiemy cały budynek, chcemy
przenieść istniejącą wystawę, trochę ją poszerzyć i nadać
jej charakter muzealny na wzór Muzeum Powstania War-
szawskiego. Chcielibyśmy je otworzyć w grudniu, podczas
rocznicy pacyfikacji – opowiada Stanisław Płatek, legen-
darny przywódca strajku z 1981 roku.

W projekt zaangażowało się wielu współorganizatorów.
Oprócz kopalni „Wujek”, która poniesie ciężar prac ada-
ptacyjnych, akces do współpracy złożyła Śląsko-Dąbrow-
ska „Solidarność” oraz katowicki Instytut Pamięci Naro-
dowej.

(DOKOŃCZENIE NA STR. 2)

HHIISSTTOORRIIAA::  PPoowwssttaanniiee  mmuuzzeeuumm  ppaaccyyffiikkaaccjjii

Otwarcie w rocznicę
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1 sierpnia
kopalnie

„Halemba”
i „Polska-

-Wirek” zostały
połączone

w jeden
podmiot.

Obecnie nowa
kopalnia

„Halemba-
-Wirek” działa

jako zakład
dwuruchowy.
SZCZEGÓŁY

– STR. 2

Hełm Janka Stawisińskiego, najmłodszej ofiary
pacyfikacji, jest jedną z najbardziej osobistych
pamiątek.
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Wokół górnictwa
SPECJALIŚCI GŁÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICTWA WSPÓL-
NIE Z CENTRUM EMAG ORAZ PRZEDSIĘBIORSTWEM SPRZĘ-
TU OCHRONNEGO MASKPOL opracowali nową generację sprzętu
ochronnego umożliwiającego łączność i porozumiewanie w warunkach za-
grożonych hałasem pod nazwą „Tranceiver radiowy dla technologicznej

łączności porozumiewawczej w środowisku zagrożonym hałasem i wybuchem do za-
stosowań w przemyśle wydobywczym”. Urządzenie przeznaczone jest do bezprzewo-
dowej komunikacji głosowej w obszarach o wysokim poziomie hałasu, ze szczególnym
uwzględnieniem przestrzeni zagrożonych wybuchem w zakładach górniczych.

Tranceiver jest zintegrowany z ochronnikami słuchu i posiada zaczepy umożliwiające
jego mocowanie na hełmie ochronnym typu „Górnik”, wcześniej opracowanym w tym
samym zespole, z możliwością regulacji. Na urządzenia składają się dwie czasze zawiera-
jące blok przetwarzania sygnału, do którego doprowadzone są sygnały pochodzące
z trzech niezależnych mikrofonów, moduł iskrobezpiecznego zasilacza akumulatorowe-
go i wyprofilowane gniazdo na moduł sterownika radiowego. Obudowa wykonana zo-
stała z tworzywa o odpowiedniej wytrzymałości i właściwościach antyelektrostatycz-
nych, zapewniających stopień ochrony IP 55 i właściwości tłumiące hałas. Nowy trance-
iver spełnia wszystkie niezbędne wymagania Dyrektywy ATEX i zgodnie z uzyskanym
certyfikatem badania typu WE został zakwalifikowany jako urządzenie iskrobezpieczne
przeznaczone do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

Zainteresowanie nowym urządzeniem wykazała ekipa popularnonaukowego pro-
gramu TVP „Laboratorium” podczas nagrywania programu w Głównym Instytucie
Górnictwa i będzie on zaprezentowany wraz z innymi rozwiązaniami GIG w jednym
z wrześniowych odcinków.

Stan na 8 sierpnia
górnictwo: 

wypadki ciężkie – 15, 
śmiertelne – 15;

w tym kopalnie węgla kamiennego:

ciężkie – 12, śmiertelne – 11 

Stan na 31 grudnia
górnictwo: 

wypadki ciężkie – 22, 
śmiertelne – 48;

w tym kopalnie węgla kamiennego:

ciężkie – 15, śmiertelne – 44 

Statystyka wypadkowa
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KKWW SSAA::  TTrrwwaa  ssppóórr  oo „„ffllaappssyy””

„Kadra” się
nie zgadza

Przed miesiącem zarząd Kompa-
nii Węglowej podpisał z funkcjonu-
jącymi w firmie związkami zawodo-
wymi porozumienie w sprawie przy-
znawania i wartości posiłków profi-
laktycznych. Wartość posiłków zo-
stała ujednolicona, bowiem do tej
pory w poszczególnych kopalniach
obowiązywały różne stawki, wahają-
ce się od 7,50 do 11,10 zł na dniów-
kę. Było to konsekwencją ustaleń
obowiązujących w dawnych spół-
kach węglowych. Obecnie wartość
posiłku regeneracyjnego w Kompa-
nii Węglowej wynosi 11 zł. To jed-
nak nie koniec zmian. Na mocy po-
rozumienia prawo do otrzymywania
„flapsów” utraciło ponad 5 tys. pra-
cowników.

Na taki stan rzeczy nie godzi się
Związek Zawodowy „Kadra”, który
jako jedyny nie podpisał się pod poro-
zumieniem.

– Konstrukcja przedstawionego
nam do podpisania porozumienia nie
uwzględnia, naszym zdaniem, wszyst-
kich stanowisk pracy, na których wy-
stępują warunki szkodliwe i uciążli-
we, co doprowadza do podziału załogi
na tę lepszą i gorszą – tłumaczy sta-
nowisko „Kadry” jej wiceprzewodni-
czący, Adam Honisz.

Honisz podaje konkretne przykła-
dy: pracownik działu obsługi klienta
w ekspedycji, posiadający zaszerego-
wanie jako ekspedytor lub starszy

ekspedytor, zgodnie z porozumie-
niem, będzie otrzymywał posiłek, na-
tomiast pracownik wykonujący tę sa-
mą pracę, ale mający angaż na stano-
wisku inspektora technicznego, po-
siłku nie otrzyma. Posiłek nie będzie
także przysługiwał miernikowi, który
wraz z pomiarowym wykonuje po-
miary na zwałach, ale już pomiarowy
ma do posiłku pełne prawo. Tego ty-
pu różnice dotyczą też pracowników
wentylacji, stacji tąpań i przeróbki
mechanicznej.

„Kadra” uważa również, że porozu-
mienie, nie uzyskując akceptacji jed-
nego ze związków zawodowych, nie
posiada obowiązującej mocy prawnej.
Pismo w tej sprawie skierowane zo-
stało do Państwowej Inspekcji Pracy
w Katowicach.

Dotychczas wydatki Kompanii Wę-
glowej na posiłki regeneracyjne wy-
nosiły ok. 120 mln zł rocznie. Po ujed-
noliceniu stawek ich koszty wzrosną
do ok. 126 mln zł. (az)

Otwarcie w rocznicę
(DOKOŃCZENIE ZE STR. 1)

Nowe muzeum będzie miało odświeżoną formułę.
Jedna z sal, mieszcząca 40 osób, przystosowana zo-
stanie do pokazów multimedialnych, podczas któ-
rych wykorzystane zostaną między innymi programy
edukacyjne przygotowane przez IPN. W odświeżonej
izbie tradycji kopalni zwiedzający będą mogli poznać
jej historię od zarania, aż po czasy współczesne. Spo-
rą cześć ekspozycji zajmie makieta wydarzeń z 1981
roku.

– Część materiałów i filmów już mamy, ale
do tej pory nie mieliśmy ich gdzie pokazać. Z bra-
ku miejsca niektóre eksponaty wypożyczyliśmy
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu – rela-
cjonuje Płatek.

Członkowie Społecznego Komitetu apelują
do wszystkich osób, które posiadają w swoich do-
mowych zbiorach pamiątki związane z pacyfikacją
kopalni, o przekazanie ich na rzecz tworzonego mu-
zeum. W tej sprawie kontaktować się można z dzia-
łającą przy „Wujku” „Solidarnością”.

ANNA ZYCH
Muzeum pacyfikacji kopalni poświęcone będzie dziewięciu
górnikom poległym pod kopalnią „Wujek” w 1981 roku.

„Halemba-Wirek” już fedruje
Połączenie kopalń „Halemba” i „Polska-Wirek” zostało

przeprowadzone ze względu na sczerpanie złoża w tym
drugim zakładzie, które, jak się szacuje – zostanie wybra-
ne w ciągu 1,5 roku. Przeprowadzone analizy wykazały, że
takie rozwiązanie będzie najbardziej efektywne pod wzglę-
dem wykorzystania majątku oraz załogi obu kopalń.

– Na razie struktura organizacyjna tej kopalni jest nie-
co inna niż w pozostałych podmiotach należących
do Kompanii Węglowej. Kopalnia ma dyrektora technicz-
nego, ale każdym z ruchów kierują zawiadowcy. Od wrze-
śnia połączone zostaną działy wentylacji i bhp, pozostałe
działy będą sukcesywnie łączone po likwidacji ruchu „Wi-
rek”– powiedział Marek Majcher, wiceprezes Kompanii
Węglowej.

Siedziba dyrekcji kopalni „Halemba-Wirek” znajduje się
w budynkach administracyjnych dawnej kopalni „Halem-
ba”. Do końca roku, kiedy sfinalizowane powinno zostać
połączenie spraw socjalnych obu ruchów, każdy z ruchów
ma swojego dyrektora pracowniczego.

Trwają prace nad nowym rozwiązaniem dotyczącym
odwadniania tego rejonu. Pod koniec sierpnia powinny za-
paść decyzje w tej sprawie.

„Halemba” posiada największe zasoby wśród wszyst-
kich rudzkich kopalń. Obecnie przygotowywany jest pro-
gram rozbudowy kopalni w kierunku południowym. Do-
celowo, za kilkanaście lat, cała eksploatacja pochodzić

będzie z tego rejonu. Złoże zalega na głębokości od 1030
do 1300 m. W perspektywie możliwe byłoby wykorzysta-
nie do jego eksploatacji szybu VI kopalni „Bielszowice”.
Do tej pory złoża kopalni rozcięte były z północnej stro-
ny, jednak po wybudowaniu autostrady część znajdują-
cych się tam zasobów bezpowrotnie utracono, niemożli-
we jest bowiem prowadzenie eksploatacji przy trwającym
na autostradzie ruchu samochodowym. Pod autostradą
uwięziono, według różnych szacunków, od 60 do 120 mln
ton węgla.

Prowadzone są także rozmowy z Południowym Kon-
cernem Energetycznym na temat udostępnienia złóż znaj-
dujących się w filarze ochronnym elektrociepłowni „Ha-
lemba”.

– Nasze sugestie spotkały się ze zrozumieniem, rozwa-
żane są różne warianty modernizacji elektrociepłowni. Je-
żeli nasze argumenty zostaną przez PKE uwzględnione,
w polu „Halemby” odzyskamy około 8 mln ton zasobów
operatywnych, które można by eksploatować przez kopal-
nię „Bielszowice”, bowiem z tej strony jest do nich lepszy
dostęp – wyjaśnia wiceprezes Majcher.

Wraz z połączeniem „Halemby” i „Polski-Wirek” liczba
kopalń Kompanii Węglowej zmniejszyła się do 16. Zatrud-
nienie w nowym podmiocie wynosi około 6 tys. osób. Po-
łączenie nie wiązało się z redukcją zatrudnienia.

ANNA ZYCH

„„PPOOKKÓÓJJ””::

Czekają na wyniki
Prawdopodobnie roboty strzałowe były przyczyną zapalenia metanu (28 lipca),

na skutek którego, 800 m pod ziemią. poparzonych zostało czterech górników w kopal-
ni „Pokój”. Eksploatacja w tym rejonie została wstrzymana. W ubiegłym tygodniu eks-
perci pobrali próbki do badań i wykonali pomiary wentylacyjne. Edyta Tomaszewska,
rzeczniczka WUG poinformowała „TG”, że w wczoraj. tj. 8 bm. o godz. 11.00 w kopal-
ni rozpoczęła działalność kolejna komisja. Jej wyniki oraz zlecona ekspertyza pomogą
ustalić, co było bezpośrednią przyczyną zapłonu i zadecydować o dalszym wydobyciu
węgla w tym zakładzie. Podczas wcześniejszej wizji potwierdzono miejsce – skrzyżo-
wanie ściany z wyrobiskiem – w którym doszło do wypadku. Poszkodowani są leczeni
w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. (tal)

Bryła węgla, najprawdopodobniej
przerzucona przez organ kombajnu
zabiła 27-letniego Krystiana D.
Śmiertelny wypadek zdarzył się
wczoraj (8 bm.) na poziomie 665 me-
trów w kopalni „Mysłowice-Wesoła”,
18 minut przed godziną pierwszą
w nocy. Edyta Tomaszewska, rzecz-
niczka Wyższego Urzędu Górniczego
poinformowała „TG”, że zgon po-
mocnika kombajnisty nastąpił

o godz. 1.44. Pomoc medyczna okaza-
ła się nieskuteczna.

W chwili wypadku górnik znajdował
się za korpusem kombajnu. Odstawa
urobku została wstrzymana.
Po wyłączeniu kombajnu nie zatrzymał
się jego organ, który prawdopodobnie
przerzucił bryłę węgla. Uderzyła ona
i przycisnęła do obudowy młodego
górnika Krystian D. był kawalerem,
mieszkał w Katowicach. (tal)

„„MMYYSSŁŁOOWWIICCEE--WWEESSOOŁŁAA””::

Śmierć pomocnika kombajnisty
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Konkurs na pracę
magisterską

Honorowym patronatem ministra gospodarki objęty został konkurs na
najlepszą pracę magisterską, dotyczącą promocji polskiej gospodarki.
Uczestnikami konkursowych zmagań mogą być osoby, które obroniły
prace magisterskie pomiędzy 1 stycznia 2006 r. a 30 września 2007 r.
Konkurs organizowany jest przez Fundację Polskiego Godła
Promocyjnego „Teraz Polska” oraz Polską Agencję Informacji i Inwestycji
Zagranicznych, we współpracy z partnerami merytorycznymi: Wydziałem
Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziałem
Zarządzania UW, Szkołą Główną Handlową w Warszawie, Instytutem
Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, przy wsparciu Koła
Naukowego Strategii Gospodarczej UW.

Prace można zgłaszać do 12 października br. Zgłoszenie należy
przesłać na adres: Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz
Polska” ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs prac
magisterskich”. Na Laureatów Konkursu czekają atrakcyjne nagrody
pieniężne (10 000 zł), staże i praktyki oraz możliwość zgłoszenia
zwycięskich prac do publikacji. (az)

MINISTERSTWO GOSPODARKI

R
E

K
L
A

M
Y

OO TTYYMM  BBĘĘDDĄĄ  MMÓÓWWIIĆĆ::

Górnictwo odkrywkowe w XXI wieku
Eksploatacji odkrywkowej jest poświęcona

jedna z 14 sesji tematycznych Polskiego Kon-
gresu Górniczego. Jej przewodnim hasłem jest
„Górnictwo odkrywkowe w XXI wieku”. Obra-
dy sesji będą koncentrować się wokół takich
kwestii, jak: bezpieczeństwo energetyczne Pol-
ski; górnictwo węgla brunatnego, stan obecny
i perspektywy rozwoju; gospodarka surowcami
mineralnymi dziś i jutro; baza surowcowa,
a rozwój drogownictwa; konflikt obszarów
z udokumentowanymi złożami a obszarami
chronionymi przyrodniczo; nowe technologie
w eksploatacji odkrywkowej; technologie infor-
matyczne w górnictwie odkrywkowym; ekono-
mika górnictwa odkrywkowego, rewitalizacja
obszarów po odkrywkowej eksploatacji złóż.

PrzewodniczącyM Komitetu Naukowego se-
sji „Eksploatacja Odkrywkowa” jest prof. dr
hab. inż. Jerzy Klich, a zastępcą prof. dr hab.
inż. Wiesław Kozioł.

Przyczynkiem do dyskusji będzie 10 refera-
tów. O perspektywicznych strategiach techno-
logii wykorzystania energetycznego węgla bru-
natnego w warunkach dużego ograniczania
emisji dwutlenku węgla będzie mówił Jerzy
Bednarczyk. Rekultywacja i zagospodarowanie

terenów pogórniczych siarki są tematem refe-
ratu autorstwa Tomasza Burcharda, Józefa Ki-
rejczyka i Zbigniewa Pantula. Ekonomiczne
problemy kopalń kruszyw łamanych przedsta-
wi Kazimierz Czopek, a o prognozach produk-
cji kruszyw naturalnych w Unii Europejskiej
będą mówili Wiesław Kozioł i Paweł Kawalec.
Udział przemysłu kruszyw naturalnych w reali-
zacji programu rozwoju infrastruktury drogo-
wej w Polsce w latach 2007–2013 – jest tema-
tem referatu Aleksandra Kabzińskiego.

Rola węgla brunatnego jako bezpiecznego
i taniego źródła zaopatrzenia w energię pier-
wotną w Polsce i Unii Europejskiej znajdzie się
w centrum uwagi Zbigniewa Kasztelewicza,
Wiesława Kozioła, Maciej Zajączkowskiego.
Z kolei Zbigniew Kozłowski przedstawi prze-
słanki utrzymania strategicznej roli węgla bru-
natnego w polskiej elektroenergetyce.

O zastosowaniu oprogramowania MineSca-
pe do planowania robót górniczych w oparciu
o numeryczne modele złoża „Bełchatów” będą
mówili Edward Sośniak, Ryszard Frankowski
i Andrzej Gądek. A tematem referatu Norberta
Wocka będzie zespół urabiania koparki kołowej
KWK-910 przewidzianej do eksploatacji pokła-
dów bardzo trudnourabialnych w kopalniach
odkrywkowych .

Zaś o skutkach wprowadzenia obszarów Na-
tura 2000 na działalność górniczą opowie Ry-
szard Uberman i Anna Ostręga.

Referaty zostaną opublikowane w czasopi-
śmie „Górnictwo Odkrywkowe”.  (kra)

19 września br. rozpocznie obrady
w Krakowie pierwszy Polski Kongres
Górniczy. Obrady potrwają 3 dni. Kon-
gres ma być okazją do prezentacji prze-
mian krajowego górnictwo na przełomie
wieków, do pokazania wyzwań, jakie
stoją przed branżą na progu XXI wieku.
Ma również pozwolić na ściślejszą inte-
grację środowiska górniczego.

Obrady będą się toczyć wokół takich
zagadnień, jak: bezpieczeństwo energe-
tyczne Polski; rola i miejsce górnictwa
w dobie realizacji polityki zrównoważo-
nego rozwoju; wdrożenie i wykorzysta-
nie nowoczesnych rozwiązań technicz-
nych i informatycznych w kopalniach;
propagowanie gospodarki surowcami
mineralnymi i procesów ich pozyskiwa-
nia. Obrady będą się toczyć w sesjach
– jednej plenarnej i 14 tematycznych.

– Priorytetami „Strategii dla gór-
nictwa” są potrzeby inwestycyjne
spółek węglowych. Proponowanym
przez nas rozwiązaniem jest ich pry-
watyzacja poprzez giełdę – powie-
dział minister gospodarki, Piotr Woź-
niak podczas briefingu prasowego
po przyjęciu przez rząd Strategii dla
górnictwa węgla kamiennego w Pol-
sce w latach 2007–2015.

Minister gospodarki poinformo-
wał, że poziom prywatyzacji spółek
węglowych będzie adekwatny do ich
potrzeb inwestycyjnych. – Nie prze-
kroczy on jednak 49 proc. Strategia
zakłada bowiem, że kapitałowa kon-
trola Skarbu Państwa nad poszcze-
gólnymi spółkami zostanie zachowa-
na – wyjaśnił. 

– Warunki ekonomiczne do prze-
prowadzenia prywatyzacji mają Kato-
wicki Holding Węglowy i Jastrzębska
Spółka Węglowa. Oceniamy, że pry-
watyzacja przez giełdę pierwszej
spółki węglowej będzie możliwa naj-
wcześniej późną jesienią przyszłego
roku – powiedział obecny na konfe-
rencji wiceminister gospodarki
Krzysztof Tchórzewski.

Wiceminister zaznaczył, że prywa-
tyzacja jest najlepszym rozwiązaniem
problemu wieloletnich zaniedbań in-
westycyjnych w górnictwie.

– Poziom inwestycji w sektorze
powinien wzrosnąć do 17–20 mld zł
w 2015 r. Jeśli nie podejmiemy w tej
sprawie decyzji, wydobycie w kopal-
niach będzie spadać, a to może wiązać
się z ograniczeniem zatrudnienia
– powiedział.

Strategia przewiduje prywatyzację
spółek węglowych za zgodą strony
społecznej i przy zabezpieczeniu praw
pracowniczych.

Wiceminister Tchórzewski przed-
stawił również inne założenia doku-
mentu.

– Będziemy wygaszać pomoc pu-
bliczną dla finansowania działalności
sektora. Wsparcie, które planujemy
udzielić w okresie objętym Strategią
– 400 mln zł rocznie – przeznaczone
będzie przede wszystkim na restruk-
turyzację terenów pogórniczych, taką
jak likwidacja szkód górniczych i od-
wadnianie kopalń – podkreślił. 

Przypomniał również, że przyjęcie
Strategii dla górnictwa przez rząd po-
przedzone było szczegółowymi kon-
sultacjami społecznymi. 

– Posiedzenia zespołu trójstronne-
go w sprawie Strategii trwały w sumie
ponad 60 godzin – zaznaczył wicemi-
nister Tchórzewski. 

Przyjęta w ubiegły wtorek przez Ra-
dę Ministrów „Strategia dla górnictwa
węgla kamiennego w Polsce w latach
2007–2015” jest pierwszym progra-
mem dotyczący restrukturyzacji gór-
nictwa, w którym Ministerstwo Go-
spodarki określiło jedynie główne kie-
runki działań dla całego sektora.
Szczegółowe plany rozwoju kopalń,
na podstawie tych zapisów, przygotują
zarządy spółek węglowych. Dzięki te-
mu zostaną uwzględnione specyficzne
potrzeby każdej spółki. Resort gospo-
darki liczy na to, że ułatwi to wprowa-
dzenie założeń Strategii oraz pozwoli
na osiągnięcie celu strategicznego, ja-
kim jest racjonalne i efektywne gospo-
darowanie złożami węgla kamiennego. 

***
Wraz ze Strategią, Rada Ministrów

przyjęła „Ustawę o funkcjonowaniu
węgla kamiennego w latach
2008–2015”, która umożliwi między
innymi realizację celów przyjętych

w Strategii. Pozwoli także na kontynu-
owanie zadań restrukturyzacyjnych
podjętych w latach ubiegłych w ra-
mach funkcjonowania przepisów
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o re-
strukturyzacji górnictwa węgla ka-
miennego w latach 2003–2006. Dzięki
temu możliwe będzie finansowanie ze
środków publicznych skutków re-
form, realizowanych w ubiegłych la-
tach. Ustawa wprowadza także m.in.
wydłużenie o 3 lata okresu spłaty zo-
bowiązań wobec ZUS powstałych
do 30 września 2003 r. i wypłacanie
do końca 2008 r. zaległych wynagro-
dzeń byłym pracownikom kopalń oraz
zakładów górniczych postawionych
w stan likwidacji albo upadłości.

Rząd przyjął również Informację
na temat Sprawozdania dla Komisji
Europejskiej za 2006 r. w zakresie reali-
zacji „Planu dostępu do zasobów węgla
kamiennego w latach 2004–2006 oraz
planu zamknięcia kopalń w latach
2004–2007”. Sprawozdanie jest wypeł-
nieniem obowiązku Polski, który zo-
stał nałożony rozporządzeniem Rady
(WE), określającym procedury wyma-
gane przy ubieganiu się o pomoc pań-
stwa dla tego sektora przemysłu.

Komisja Europejska zatwierdziła
pomoc publiczną dla kopalń na lata
2004–2006 w wysokości ponad 6 mld
230 mln zł. Wsparcie udzielone ko-
palniom węgla kamiennego w tym
okresie osiągnęło wysokość ok. 4 mld
zł. Dało to kwotę nie udzielonej przez
państwo pomocy na poziomie blisko
2 mld 230 mln zł. W związku z tym
strona polska wystąpiła w lutym 2007
r. z wnioskiem o przedłużenie pomo-
cy na restrukturyzację dla polskiego
przemysłu węglowego na 2007 r.,
na co otrzymała zgodę KE. (jac)

SSTTRRAATTEEGGIIAA::  PPrriioorryytteetteemm  ppoottrrzzeebbyy  iinnwweessttyyccyyjjnnee  

Prywatyzacja pod kontrolą
WWAARRSSZZAAWWAA::  PPrreemmiieerr  wwyyrróóżżnniiłł

Tytuł Generalnego
Dyrektora dla ministra

Odpowiedzialny za górnictwo wiceminister gospodarki Krzysztof
Tchórzewski otrzymał od premiera Jarosława Kaczyńskiego w drugiej połowie
lipca br. stopień Generalnego Dyrektora Górnictwa.

Stopnie górnicze oraz szpady górnicze są honorowymi wyróżnieniami
przyznawanymi pracownikom sektora górniczego oraz osobom, które
szczególnie zasłużyły się dla branży górniczej.

Do ostatnich dokonań wiceministra Tchórzewskiego należy zaliczyć
wynegocjowanie ze stroną społeczną „Strategii dla górnictwa węgla
kamiennego w latach 2007–2015 ”, która została przyjęta przez rząd 31 lipca br.
wraz z Ustawą o funkcjonowaniu węgla kamiennego w latach 2008–2015.

Stopień Generalnego Dyrektora Górnictwa może być przyznany wyłącznie
ministrowi właściwemu do spraw gospodarki. Osoba posiadająca ten stopień
ma prawo do noszenia munduru górniczego wraz z odznakami oraz szpadę
górniczą. (kra)
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330701408/01
Zakup ogniw szybkozłącznych     18 do łączenia łańcuchów 

górniczych oraz odcinków liny dla Oddziałów: KWK „Bielszowice”,
KWK „Bobrek-Centrum”, KWK „Halemba-Wirek”, KWK „Pokój”

sukcesywnie do
31.12.2007 r., do 3 dni od
daty złożenia zamówienia

tak
24.08.2007 r. 

godz. 9.00
24.08.2007 r. 
godz. 11.00

1 000,00
dostępna bezpłatnie w profilu

nabywcy
www.kwsa.pl/przetargi

317/za opłatą
30,00 zł

Marian Krawczyk, 
tel. 032 716 46 54

Maria Stypulska, 
tel. 032 716 46 11

DDllaa  OOddddzziiaałłuu  ZZGG  „„PPiieekkaarryy””

330701425/01 Dostawa sprzęgieł do maszyn i urządzeń 31.12.2007 r. tak
27.08.2007 r. 
godz. 10.00

27.08.2007 r. 
godz. 11.00

800,00
dostępna bezpłatnie w profilu

nabywcy www.kwsa.pl/przetargi
317/za opłatą

30,00 zł
Piotr Stroiński, 

tel. 032 716-46-50
Cecylia Gieracz, 

tel. 032 716-46-12

330701376/01 Zakup spoiwa anhydrytowego GSA lub równoważnego 31.10.2007 r. nie
31.08.2007 r.

godz. 8.00
31.08.2007 r. godz. 9.00 4.000,00 30,00 313

Wojciech Bugajczyk, 
tel. 032 287-10-45 w. 5517

Bożena Mizera, 
tel. 032 716-46-17

330701375/01
Zakup 3 sztuk poremontowych przekładni przenośnika 

taśmowego GWAREK 1200 (stary typ)
29.11.2007 r. nie

3.09.2007 r. 
godz. 8.00

3.09.2007 r. godz. 9.00 2.000,00 30,00 313
Bernard Bogacki, 

tel. 032 776-53-33
Wiesława Cabaj, 

tel. 032 716-46-14

330701398/01 Dostawa części zamiennych do przekładni 2K-325 31.10.2007 r. nie
3.09.2007 r. 
godz. 9.00

3.09.2007 r. godz. 10.00 400,00 30,00 313
Andrzej Krawiec, 

tel. 032 776-54-29
Wiesława Cabaj,

tel. 032 716-46-14

330701450/01
Zakup urządzeń kontroli jakości węgla: Zadanie nr 1 - zakup próbo-
biornika szufladkowego. Zadanie nr 2 - zakup ręcznego, elektronicz-

nego gęstościomierza typu DMA 35 lub równoważnego
10.11.2007 r. tak

03.09.2007 r. 
godz. 10.00

3.09.2007 r. godz. 11.00
Zadanie 1 –

1.300,00 
Zadanie 2 –100,00

30,00 313
Janusz Rokita, 

tel. 032 776-55-77
Sabina Broll, 

tel. 032 716-46-89

330701415/01
Prowadzenie czynności serwisowych związanych z systemem
nadzoru zabezpieczeń i monitoringu pracy sieci 6kV SYNDIS -

RV na terenie O/ZG „Piekary”
31.12.2007 r. nie

31.08.2007 r. 
godz. 8.00

31.08.2007 r. godz. 9.00 900,00 300,00 319
Marian Krawczyk, 
tel. 032 776 55-49

Maria Szymańska, 
tel. 032 716-46-13

330701473/01

Wykonanie remontów z tytułu szkód górniczych w podziale na za-
dania: Zadanie nr 1 w budynku mieszkalnym przy ul. Roździeń-

skiego 90 w Piekarach Śl. Zadanie nr 2 - w bud. Szkoły Podst. nr
14 przy ul. Bednorza 29-31 w Piekarach Śl. Zadanie nr 3 - w bud.
mieszkalnym przy ul. Żeromskiego 2 w Piekarach Śl. Zadanie nr

4 - w budynku mieszkalnym przy ul. Kusocińskiego 7 a 
w Piekarach Śl. Zadanie nr 5 - w bud.mieszkalnym przy 

ul. Poniatowskiego 8 i 10 w Piekarach Śl.

od przekazania placu bu-
dowy. Zad. nr 3 i 4

do 2 m-cy. 
Zad. nr 1 i 5 do 3 m-cy.

Zad. nr 2 do 7 m-cy

tak
30.08.2007 r. 
godz. 10.00

30.08.2007 r. 
godz. 11.00

Zad. Nr 1: 700,00
Zad. Nr 2: 
1 300,00 

Zad. Nr 3: 300,00
Zad. Nr 4: 200,00
Zad. nr 5: 500,00

300,00 319
Błażej Najdek, 

tel. 032 776 54-38
Maria Szymańska, 
tel. 032 716-46-13

330701456/01

Wykonanie pracy badawczo-rozwojowej pt. „Ocena stanu 
zagrożenia tąpaniami dla robót górniczych projektowanych

w pokładach 615 i 620 objętych Aneksem do Kompleksowego
Projektu Eksploatacji Pokładów Zagrożonych Tąpaniami

w ZG Piekary na lata 2006–2007 r.”

2 tygodnie od daty podpi-
sania umowy

nie
23.08.2007 r. 

godz. 8.00
23.08.2007 r. 
godz. 10.30

400,00
dostępna bezpłatnie w profilu

nabywcy
www.kwsa.pl/przetargi

319/za opłatą
300,00 zł

Stefan Kołodziejczyk,
tel. 032 776 55 26

Edward Trzeciak, 
tel. 032 716 46 87

330701273/01
Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej

wieży wyciągowej szybu „Julian II”
30.11.2007 r nie

31.08.2007 r. 
godz. 11.30

31.08.2007 r. godz. 12.00 600,00 300,00 319
Piotr Widera, 

tel. 032 776 55 48
Iwona Piecka, 

tel. 032 716 46 90

DDllaa  OOddddzziiaałłuu  KKWWKK  „„BBiieellsszzoowwiiccee””

330700609/01
Dostawa 1 szt. lokomotywy akumulatorowej typu L-dag - 0,5 lub

równoważnej 
10 tygodni od daty 
podpisania umowy

nie
24.08.2007 r. 

godz. 8.00
24.08.2007 r. godz. 9.00 2 340,00

dostępna bezpłatnie 
w profilu nabywcy

www.kwsa.pl/przetargi

317/za opłatą
30,00 zł

Arkadiusz Jaśniak,
tel. 032 774 44 53

Maria Stypulska, 
tel. 032 716 46 11

330701429/01 Dostawa sprzęgieł do maszyn i urządzeń 31.12.2007 r. nie
27.08.2007 r. 
godz. 11.30

27.08.2007 r. godz. 12.30 150,00
dostępna bezpłatnie 
w profilu nabywcy

www.kwsa.pl/przetargi

317/za opłatą
30,0zł

Piotr Stroiński, 
tel. 032 716-46-50

Cecylia Gieracz, 
tel. 032 716-46-12

330701455/01 Zakup desek obrzynanych =1”, Kl. 2
Sukcesywnie do

31.12.2007 r.
nie

23.08.2007 r. 
godz. 8.00

23.08.2007 r. godz. 11.30 3 300,00
Dostępna bezpłatnie 

w profilu nabywcy
www.kwsa.pl/przetargi

319/za opłatą
30,00 ł

Andrzej Zok, 
tel. 032 716-46-66

Edward Trzeciak, 
tel. 032 716-46-87

330701405/01
Serwis sprężarek typu OAS 75, OAS 22, R2S dla Oddziału KWK

„Bielszowice”
31.12.2007 r. nie

24.08.2007 r. 
godz. 9.00

24.08.2007 r. godz. 10.00 600,00
dostępna bezpłatnie 
w profilu nabywcy

www.kwsa.pl/przetargi

312/za opłatą
30,00 zł

Wojciech Fic, 
tel. 032 774-47-53

Damian Wengrzik, 
tel. 032 716-45-52

DDllaa  OOddddzziiaałłuu  KKWWKK  „„HHaalleemmbbaa--WWiirreekk””

330701431/01 Dostawa sprzęgieł do maszyn i urządzeń 31.12.2007 r. tak
27.08.2007 r. 
godz. 12.00

27.08.2007 r. godz. 13.00 900,00
dostępna bezpłatnie 
w profilu nabywcy

www.kwsa.pl/przetargi

317/za opłatą
30,00 zł

Piotr Stroiński, 
tel. 032 716-46-50

Cecylia Gieracz,
tel. 032 716-46-12

DDllaa  OOddddzziiaałłuu  KKWWKK  „„HHaalleemmbbaa--WWiirreekk””  RRuucchh  „„WWiirreekk””

330701373/01 Dostawa wody mineralnej wysokomineralizowanej niegazowanej 31.12.2007 r. nie
3.09.2007 r. 
godz. 8.30

3.09.2007 r. godz. 9.30 500,00 30,00 313
Ryszard Wałęsa, tel. 032

243-90-41 w. 5718
Wiesława Cabaj,

tel. 032 716-46-14

330700776/01

Opracowanie i weryfikacja dokumentacji techniczno-kosztoryso-
wej na usuwanie szkód górniczych w podziale na zadania dla KW
SA Oddział KWK „Halemba”. Zadanie nr 1 – Opracowanie doku-
mentacji techniczno-kosztorysowej (analizy techniczno-ekono-
miczne, projekty, kotwienia i rektyfikacji, opinie) na usuwanie

szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w obiektach
położonych w Rudzie Śl. w granicach obszaru górniczego KWK

„Halemba”. Zadanie nr 2 - „Weryfikacja dokumentacji techniczno-
-kosztorysowej na usuwanie szkód spowodowanych ruchem za-
kładu górniczego w obiektach położonych w Rudzie Śl. w grani-

cach obszaru górniczego KWK „Halemba”

Zadanie 1: 
60 dni od daty 

zawarcia umowy. 
Zadanie 2: 

60 dni od daty 
zawarcia umowy

tak
31.08.2007 r. 

godz. 8.00
31.08.2007 r.
godz. 10.00

Zadanie 1 - 600,00
Zadanie 2 - 400,00

300,00 313
Jarosław Kulczak, 
tel. 032 242-52-30

Mariola Zaremba, 
tel. 032 716-46-15

330701383/01
Wykonanie remontu z tytułu usuwania szkód spowodowanych

eksploatacją górniczą na obiekcie położonym w Rudzie Śląskiej
przy ul. Pordzika 34 

6 m-cy od daty przekaza-
nia placu budowy

nie
31.08.2007 r. 

godz. 8.00
31.08.2007 r. godz. 8.30 700,00 300,00 319

Barbara Rzepka, tel.
032/243-90-41 wew. 5537

Janina Balcarek-Świder-
ska, tel. 032/716-46-85

330701337/01
Dostawa części zamiennych do ognioszczelnych stacji transfor-

matorowych 
31.12.2007 r. nie

24.08.2007 r. 
godz. 11.30

24.08.2007 r. godz. 12.00 1240,00 30,00 312
Tadeusz Barczyk, 

032-243-90-41 wew. 5339
Irena Wojcik, 

tel. 032-716-45-51

DDllaa  OOddddzziiaałłuu  KKWWKK  „„HHaalleemmbbaa--WWiirreekk””  RRuucchh  „„HHaalleemmbbaa””

330701231/01
Remont transformatora typu TON-1250 o parametrach: napięcie:

6300/511V; napięcie zwarcia: Uz% -4,48 %; grupa połączeń: 
Yy-0; moc: 1250 kVA

31.12.2007 r. nie
23.08.2007 r. 

godz. 8.45
23.08.2007 r. godz. 9.00 500,00

dostępna bezpłatnie 
w profilu nabywcy

www.kwsa.pl/przetargi

316/za opłatą
30,00 zł

Edmund Kuna, 
tel. 032 24 25 204

Jolanta Fonfara, 
tel. 032 716 46 85

330701399/01 Zakup farb, lakierów i rozcieńczalników 31.12.2007 r. tak
30.08.2007 r.

godz. 8.00
30.08.2007 r. godz. 9.00 600,00 30,00 319

Edmund Mazurek, 
tel. 032 242 52-56

Maria Szymańska, 
tel. 032 716-46-13

330701406/01
Wykonanie upodatnienia i naprawy obudowy szybu „Północny I”

na podstawie opracowanego projektu technicznego
12 m-cy od daty 

przekazania placu robót
nie

31.08.2007 r. 
godz. 8.00

31.08.2007 r. godz. 9.00 4 000,00 300,00 319
Dariusz Zawalnik, 
tel. 032 242-57-07

Janina Balcarek-Świderska,
tel. 032 716-46-85

330701269/01
Wykonanie robót remontowych z tytułu usuwania szkód wyrządzo-
nych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym i ogro-
dzeniu położonych w Rudzie Śląskiej przy ul. Kochłowickiej 175

3 m-ce od daty 
przekazania placu budowy

nie
31.08.2007 r. 
godz. 10.30

31.08.2007 r. godz. 11.00 300,00 300,00 319
Jarosław Kulczak, 
tel. 032 242-52-30

Iwona Piecka,
tel. 032 716 46 90

330701027/01 Remont instalacji odpylania przestrzennego sortowni Gr III 31.12.2007 r. nie
5.09.2007 r. 
godz. 8.00

5.09.2007 r. godz. 9.00 1 400,00
dostępna bezpłatnie w profilu

nabywcy www.kwsa.pl/przetargi
320/za opłatą

30,00 zł
Stefan Dyrszlak,
tel. 032/242 55 74

Danuta Majchrzak,
tel. 032/716 46 94

330700738/01 Dostawa sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości 31.12.2007 r. nie
22.08.2007 r. 

godz. 9.00
22.08.2007 r. godz. 10.00 600,00 30,00 312

Roman Szydło, 
tel. 032 242-58-39

Irena Wojcik, 
tel. 032 716-45-51

DDllaa  OOddddzziiaałłuu  KKWWKK  „„PPookkóójj””

330701039/01 Zakup armatury przemysłowej 31.12.2007 r. tak
4.09.2007 r. 
godz. 8.00

4.09.2007 r. godz. 9.00
400,00 za każde

zadanie 
30,00 313

Ewa Malurdy, 
tel. 032 2446-490

Sabina Broll, 
tel. 032 716-46-89

330701038/01
Zakup spoiwa anhydrytowego górniczego AG-2 

lub równoważnego
31.12.2007 r. nie 4.09.2007 r. godz. 9.00 4.09.2007 r. godz. 10.00 1300,00 30,00 313

Ewa Malurdy, 
tel. 032 2446-490

Sabina Broll, 
tel. 032 716-46-89

330701036/01 Zakup pianki mocznikowej lekkiej skł. A i B lub równoważnej 31.12.2007 r. nie
4.09.2007 r. 
godz. 10.00

4.09.2007 r. godz. 11.00 800,00 30,00 313
Irena Michalak, 

tel. 032 2446-662
Sabina Broll, 

tel. 032 716-46-89

330700820/01
Całodobowy serwis sprężarek śrubowych typu BOGE-SG 25 

zainstalowanych w zakładzie przeróbczym KWK „Pokój”
12 miesięcy od daty 
podpisania umowy

nie
23.08.2007 r. 

godz. 9.00
23.08.2007 r. godz. 9.30 1000,00

dostępna bezpłatnie w profilu
nabywcy www.kwsa.pl/przetargi

316/za opłatą
30,00 zł

Zbigniew Golik, 
tel. 032 2446 575

Jolanta Fonfara, 
tel. 032 716 46 85

330701428/01 Dostawa sprzęgieł do maszyn i urządzeń 31.12.2007 r. tak
27.08.2007 r. 
godz. 11.00

27.08.2007 r. godz. 12.00 200,00
dostępna bezpłatnie w profilu

nabywcy www.kwsa.pl/przetargi
317/za opłatą

30,00 zł
Piotr Stroiński, 

tel. 032 716-46-50
Cecylia Gieracz,

tel. 032 716-46-12 

330701157/01
Dostawa fartuchów spawalniczych, naramienników, 

nagolenników, nakolanników, pasów ochronnych
31.12.2007 r. tak

30.08.2007 r. 
godz. 8.00

30.08.2007 r. godz. 9.00 400,00 300,00 319
Ewa Malurdy, 

tel. 032 244-64-90
Janina Balcarek-Świderska,

tel. 032 716-46-85

330701158/01
Dostawa ubrań roboczych męskich RATOWNIK niepalnych 

antyelektrostatycznych
31.12.2007 r. nie

30.08.2007 r. 
godz. 8.00

30.08.2007 r. godz. 10.00 300,00 300,00 319
Ewa Malurdy, 

tel. 032 244-64-90
Janina Balcarek-Świderska,

tel. 032 716-46-85

ww  sspprraawwaacchh  
tteecchhnniicczznnyycchh

ww  sspprraawwaacchh  
ffoorrmmaallnnoopprraawwnnyycchh
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SSpprroossttoowwaanniiee  ddoo  ooggłłoosszzeenniiaa  zz  ddnniiaa  22..0088..22000077  rr..  ddllaa  ooddddzziiaałłuu  KKWWKK  „„PPookkóójj””

Informujemy, że Centrum Wydobywcze Północ uunniieewwaażżnniiaa przetarg nr 333300770000886699//0011 pt. „„ZZaakkuupp  kkootteeww  ggóórrnniicczzyycchh  ddrreewwnniiaannyycchh  kkwwaaddrraattoowwyycchh  ((ddrreewwnnoo  ttwwaarrddee))””  ddllaa  ooddddzziiaałłuu  KKWWKK  „„PPookkóójj””

NNrr  pprrzzeettaarrgguu PPrrzzeeddmmiioott  pprrzzeettaarrgguu TTeerrmmiinn  rreeaalliizzaaccjjii
OOffeerrttyy

cczzęęśścciioowwee
ttaakk//nniiee

DDaattaa  zzłłoożżeenniiaa
ooffeerrtt//ggooddzz..

DDaattaa  oottwwaarrcciiaa
ooffeerrtt//ggooddzz..

WWaaddiiuumm CCeennaa  wwyykkuuppuu  SSIIWWZZ
PPoobbrraanniiee  SSIIWWZZ  

ww  ppookkoojjuu  nnrr

IInnffoorrmmaaccjjii  oo  pprrzzeeddmmiioocciiee  pprrzzeettaarrgguu
uuddzziieellaajjąą::

ww  sspprraawwaacchh                                  ww  sspprraawwaacchh
tteecchhnniicczznnyycchh                          ffoorrmmaallnnoopprraawwnnyycchh

DDllaa  OOddddzziiaałłuu  KKWWKK  „„BBoobbrreekk--CCeennttrruumm””

330701427/01 Dostawa sprzęgieł do maszyn i urządzeń 31.12.2007 r. tak
27.08.2007 r. 
godz. 10.30

27.08.2007 r. 
godz. 11.30

1 000,00
dostępna bezpłatnie 
w profilu nabywcy

www.kwsa.pl/przetargi

317/za opłatą
30,00 zł

Piotr Stroiński, 
tel. 032 716-46-50

Cecylia Gieracz, 
tel. 032 716-46-12

3307011366/01
Wykonanie „Analizy bezpieczeństwa konstrukcji 19 budynków wychylonych
powyżej 40 % wraz z określeniem możliwości wykonania rektyfikacji i potrzeby
doraźnych remontów”

3 m-ce od daty
podpisania umowy

nie
27.08.2007 r. 

godz. 8.00
27.08.2007 r. 

godz. 9.00
600,00

dostępna bezpłatnie 
w profilu nabywcy

www.kwsa.pl/przetargi

320/za opłatą
30,00 zł

Dariusz Szołtysek, 
tel. 032 283-75-35

Krystyna Gutowska, 
tel. 032 716-46-83

330701403/01

Roboty remontowo-budowlane z tytułu usuwania szkód górniczych w podziale na
4 zadania: zzaaddaanniiee  nnrr  11:: Wykonanie robót remontowo-budowlanych w budynku
mieszkalnym przy ul. Wolnego 16 w Bytomiu Miechowicach; zzaaddaanniiee  nnrr  22::
Wykonanie robót remontowo-budowlanych - w budynku mieszkalnym przy ul. ks.
J. Frenzla 2 w Bytomiu Miechowicach; zzaaddaanniiee  nnrr  33::  Wykonanie robót
remontowo-budowlanych w budynku mieszkalnym przy ul. Gen. Andersa 38 
w Bytomiu Miechowicach; zzaaddaanniiee  nnrr  44:: Wykonanie robót
remontowo-budowlanych - w ogrodzeniu frontowym posesji Parafii
Ewangelicko-Augsburskiej przy ul. Matki Ewy 1 w Bytomiu Miechowicach

zadanie: 1, 2 i 4 
3 m-c 

zadanie 3
4 m-c

tak
6.09.2007 r.
godz. 8.00

6.09.2007 r. 
godz. 9.00

2 000,00 za
wszystkie

zadania lub
500,00 za

jedno zadanie

dostępna bezpłatnie 
w profilu nabywcy

www.kwsa.pl/przetargi

320/za opłatą
30,00 zł

Zbigniew Kopacki, 
tel. 032 283-75-37 
(dla zadania 1, 2, 3)

Henryk Dub, 
tel. 032 283-75-37 

(dla zadania 4)

Danuta Majchrzak, 
tel. 032 716 46 94

Zamawiający nie przewiduje finansowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1. Pobranie faktury za wykup SIWZ w pok. 312 lub 317. 
2. Wpłata za SIWZ w „Kasie” KW SA Centrum Wydobywcze Północ – budynek Rachuby, Kasa czynna w godz. 7.30–10.00 i 12.00–14.00
nnrr  kkoonnttaa::  6666  11002200  22331133  00000000  33110022  00001199  55337700  PPKKOO  BBPP  SSAA  II//OOddddzziiaałł  KK--ccee..
3. Wpłata wadium w wysokości podanej w powyższej tabeli na konto nr: 0033  11002200  22331133  00000000  33220022  00117733  55555544  --  KKWW  SSAA  --  WWaaddiiaa  CCWW  PPóółłnnoocc
z adnotacją „Przetarg - temat przetargu” w sposób określony w SIWZ. 
DDllaa  pprrzzeettaarrgguu  nnrr  333300770000882200//0011,,  333300770011223311//0011,,  333300770011336666//0011,,  333300770011002277//0011,,  333300770011440033//0011…… Specyfikacja Istotnych Warunków

Zamówienia zostanie zamieszczona na stronie internetowej w profilu nabywcy wwwwww..kkwwssaa..ppll//pprrzzeettaarrggii i udostępniona do bezpłatnego
pobierania.
Przetargi odbędą się w salach konferencyjnych KKWW  SSAA  TTeerreennoowweejj  DDeelleeggaattuurrzzee  CCeennttrraallii  CCeennttrruumm  WWyyddoobbyywwcczzeeggoo  PPóółłnnoocc  ww  BByyttoommiiuu,,  
uull..  ŁŁuużżyycckkaa  77..  
Oferty przetargowe należy składać w Zespole Zamówień i Przetargów w budynku Dyrekcji w siedzibie KW SA, Terenowa Delegatura
Centrum Wydobywczego Północ w Bytomiu, ul. Łużycka 7, w terminie określonym w SIWZ, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Przetarg -
nr przetargu - temat przetargu. Nie otwierać przed... data przetargu... godz...”. 
Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyn. 

KKoommppaanniiaa  WWęęgglloowwaa  SSAA  CCeennttrruumm  WWyyddoobbyywwcczzee  PPÓÓŁŁNNOOCC
4411--990022  BByyttoomm,,  uull..  ŁŁuużżyycckkaa  77
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WWaarruunnkkiieemm  pprrzzyyssttąąppiieenniiaa  ddoo pprrzzeettaarrgguu  jjeesstt::
– zapoznanie się z „Regulaminem przetargowym SEJ SA” – stro-

na internetowa www.sejsa.com.pl,
– wykupienie wymagań ofertowych w kwocie (w przypadku prze-

lewu należy podać temat wymagań, pełną nazwę i adres firmy
wraz z nr NIP):

ddllaa  ppkktt.. II.. poz. 1 – 110000,,0000 zzłł,,  dla poz. 2 – 330000,,0000 zzłł;; ddllaa
ppkktt.. IIII poz. 1–4 – 110000,,0000 zzłł (brutto) dla każdego tematu oddziel-
nie: ddllaa  ppkktt.. II..  ppoozz.. 11  –– ddoo ddnniiaa 1144..0099..22000077  rr.. (wszelkie informacje,
dokumentacja itp. udostępniane będą od dnia 29.08.2007 r.),

ddllaa  ppkktt.. II..  ppoozz.. 22  –– ddoo ddnniiaa 1177..0088..22000077  rr..
ddllaa  ppkktt.. IIII..  ppoozz.. 11÷÷ 44  ddoo ddnniiaa 2222..0088..22000077  rr..,,

– złożenie oferty w zamkniętej i zapieczętowanej kopercie z dopi-
skiem „przetarg na...” w biurze Działu Inwestycji i Remontów po-
szczególnych elektrociepłowni do dnia: 

ddllaa  ppkktt.. II..  ppoozz.. 11..  –– 2266..0099..22000077  rr..
ddllaa  ppkktt.. II..  ppoozz.. 22  –– 2233..0088..22000077  rr..
ddllaa  ppkktt.. IIII..  ppoozz.. 11÷÷44  –– 2233..0088..22000077  rr..
– wpłacenie do kasy SEJ SA lub przelewem (Kredyt Bank F/Ja-

strzębie 8877115500001122114411221122110000002233117700000000)) wadium w wysoko-
ści: ddllaa  ppkktt.. II.. poz. 1 – 2200 000000,,0000 zzłł,, poz. 2 – 5500 000000,,0000 zzłł

ddllaa  ppkktt.. IIII.. ppoozz.. 11÷÷44  –– 55 000000,,0000 zzłł

(dla każdego tematu oddzielnie) najpóźniej w dniu przetargu
do godz. 8.00 (kasa czynna w godz. 7.00–9.00; 13.00–14.00),

– dodatkowych informacji w przedmiocie ww. przetargu
udziela:

Dział Inwestycji i Remontów EC „Zofiówka”, pok. 203 –
mgr inż. M. Szczęch, tel. 032 47-19-272 wew. 400,

Dział Inwestycji i Remontów EEG „Pniówek” – mgr inż. Henryk
Niechoj lub mgr P. Zajusz, tel. 032 4722886; 7562413.

PPrrzzeettaarrgg  ooddbbęęddzziiee  ssiięę  ww ssiieeddzziibbiiee  SSEEJJ SSAA

–– ddllaa  ppkktt.. II..  ppoozz.. 11  ddnniiaa 2288..0099..22000077  rr..  oo ggooddzz.. 99..0000;;  ddllaa  ppkktt.. II..
ppoozz.. 22  ddnniiaa 2244..0088..22000077  rr..  oo ggooddzz.. 99..0000,,

–– ddllaa  ppkktt.. IIII..  ppoozz.. 11÷÷44  ddnniiaa 2244..0088..22000077  rr..  oo ggooddzz.. 1111..0000..

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo swobodnego wybo-
ru oferty, dodatkowych wyjaśnień i uzgodnień, możliwości odby-
cia przetargu w dwóch etapach, jak również uznania, że przetarg
nie został rozstrzygnięty bez podania przyczyn.
Z tytułu odrzucenia ofert, oferentom nie przysługują żadne rosz-
czenia przeciwko ogłaszającemu.

��

SSPPÓÓŁŁKKAA  EENNEERRGGEETTYYCCZZNNAA  „„JJAASSTTRRZZĘĘBBIIEE””  SSAA
4444--333355  JJaassttrrzzęębbiiee  ZZddrróójj,,  uull..  RRyybbnniicckkaa  66cc

tel./fax (+48) (32) 4716979, 4715892, 4719272

ogłasza przetarg nieograniczony:
II..  EECC  „„ZZooffiióówwkkaa””,,  uull..  RRyybbnniicckkaa  66cc;;  4444--333355  JJaassttrrzzęębbiiee  ZZddrróójj..

1. Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-finansowego budowy bloku energetycznego o mocy 70 MWe na bazie
kotła fluidalnego w EC Zofiówka.

2. Budowa rurociągu gazu CH4 DN250 relacji KWK „Borynia” – ul. Węglowa na bazie projektu budowlanego.
IIII..  EEEEGG  „„PPnniióówweekk””,,  uull..  KKrruucczzaa  1188;;  4444--222255  PPaawwłłoowwiiccee  ŚŚll..

1. Zakup transformatora typu TZAM 6/0,4 kV o mocy 400 kVA Dy 5 z zabezpieczeniem termometrycznym RRTT-14W.
2. Zakup kontenera wraz z rozdzielnicą typu MRw-b 20/630-4 o wym. 2600x3150 mm.
3. Zakup kabla siłowego typu YAKY 3 x 50 mm2 (aluminium) o długości 500 m.
4. Zakup kabla sterowniczego typu YKSY 5 x 2,5 mm2 o długości 500 m.
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WWaarruunnkkii  uucczzeessttnniiccttwwaa  ww  pprrzzeettaarrgguu::
1. Zapoznanie się i pisemna akceptacja „Regulaminu postę-

powania przetargowego oraz zawierania umów na dosta-
wy, usługi i roboty budowlane w Jastrzębskiej Spółce Wę-
glowej SA w Jastrzębiu Zdroju, nie objęte ustawą Prawo
zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.”. Treść „Regu-
laminu...” dostępna jest na stronie internetowej
wwwwww..jjssww..ppll//ffiirrmmaa//ddookkuummeennttyy..pphhpp

2. WWyykkuuppiieenniiee  wwyymmaaggaańń  ooffeerrttoowwyycchh  ww  cceenniiee  330000,,0000  zzłł  ++
VVAATT (do nabycia w KWK „Borynia”, Sekcja Remontów i
Usług, pokój nr 223 w terminie do dnia 29.08.2007 r. do
godz. 14.00). Faktury na powyższe opłaty można otrzy-
mać w Dziale Księgowości, pokój nr 304 – pawilon. Kasa
KWK „Borynia” czynna w godz. 7.00–9.00 i 11.30–14.00.

3. WWppłłaacceenniiee  wwaaddiiuumm  ww  wwyyssookkoośśccii  55 000000,,0000  zzłł  ((ppiięęćć  ttyyssiięęccyy
zzłłoottyycchh)),,  nnaa  kkoonnttoo  GGeettiinn  BBaannkk  SSAA  OO//JJaassttrrzzęębbiiee  ZZddrróójj  nnrr
rraacchhuunnkkuu::  7766115566001100994400000000990055000000005511552211  zz ddooppiisskkiieemm
„„PPrrzzeettaarrgg  --  WWyykkoonnaanniiee  ddookkuummeennttaaccjjii  tteecchhnniicczznneejj  bbuuddoowwyy
uukkłłaadduu  ggłłóówwnneeggoo  ooddwwaaddnniiaanniiaa  KKWWKK  „„BBoorryynniiaa””,,  nnaajjppóóźźnniieejj
ddoo  ddnniiaa  sskkłłaaddaanniiaa  ooffeerrtt..
JSW SA dopuszcza możliwość zabezpieczenia wadium w

innej formie przewidzianej w wyżej wymienianym Regulami-
nie. Oferty, w zaklejonych kopertach - z dopiskiem „Przetarg
– Wykonanie dokumentacji technicznej budowy układu

głównego odwadniania KWK „Borynia”, należy składać w
Budynku Dyrekcji Kopalni KWK „Borynia”, pokój nr 216 w
terminie do dnia 29.08.2007 r. do godz. 14.00.

Ważność oferty - minimum do dnia zakończenia procedu-
ry przetargowej.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i warian-
towych.

Wykonawca może zostać zobowiązany do wniesienia za-
bezpieczenia należytego wykonania umowy.

PPrrzzeettaarrgg  zzoossttaanniiee  pprrzzeepprroowwaaddzzoonnyy  ww  ddwwóócchh  eettaappaacchh::
1. Część jawna: otwarcie ofert, kwalifikacja ofert do części

niejawnej.
2. Część niejawna: szczegółowa analiza ofert, podjęcie de-

cyzji o sposobie ustalenia warunków finansowo-ekono-
micznych. Ustalenie warunków finansowo-ekonomicz-
nych może nastąpić w dniu otwarcia ofert.
Dodatkowych informacji w przedmiocie przetargu udziela

pracownik KWK „Borynia”: inż. Adam Michalec – Główny In-
żynier Energomechaniczny – tel. 032-75-61-546.
JSW SA zastrzega sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- uznania, że przetarg nie dał rezultatu,
- unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Jastrzębska Spółka Węglowa SA
Kopalnia Węgla Kamiennego „Borynia”

44-268 Jastrzębie Zdrój, ul. Węglowa 4, tel. (032) 75-64-113, fax (032) 47-62-671

ogłasza przetarg nieograniczony na:
WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ BUDOWY UKŁADU GŁÓWNEGO

ODWADNIANIA KWK „BORYNIA”.

Data otwarcia: 30.08.2007 r., godz. 10.00.
Miejsce przetargu: JSW SA KWK „BORYNIA”, ul. Węglowa 4 w Jastrzębiu Zdroju.
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Z Doniecka do Artiemowska wiedzie
kręta szosa. Oficjalnych gości wita się
tam na rogatkach miasta, podając
do skosztowania tradycyjną ukraińską
babkę piaskową i… lampkę miejscowe-
go szampana. Osada słynie bowiem
z produkcji tego trunku. A wszystko za-
częło się zupełnie niedawno, bo zaled-
wie 17 lat temu. Miejscowa kopalnia so-
li przestała istnieć. Zalegające w niej
pokłady nie sposób było dalej eksplo-
atować ze względu na wysokie koszty. 

W jej podziemiach postanowiono
ulokować produkcję szampana, albo,
jak kto woli, wina musującego. W 1991
r. w firmę zainwestował kapitał nie-
miecki.

Na głębokość 70 m schodzi się upa-
dową. W podziemnych korytarzach
panuje wspaniały, rześki klimat. Jest
chłodno i wyjątkowo sucho. Jak mawia
szef produkcji – Rafaił Nasyrow, w tej
wyjątkowej kopalni na pylicę zachoro-
wać po prostu się nie da, nawet pracu-
jąc dwanaście godzin na dobę. Nikt też
spośród dwustuosobowej załogi nie
ośmieli się skosztować w czasie szych-
ty produkowanego trunku, no chyba,
że został zatrudniony w charakterze
kipera.

Do produkcji artiemowskiego szam-
pana używa się najlepszych winogron
z Krymu i Odessy. Fermentacja alkoho-
lowa odbywa się w kadziach lub dębo-
wych beczkach i trwa 3-4 tygodnie.
W tym czasie cukier, dzięki drożdżom,
przekształca się w alkohol, wyzwalając

dwutlenek węgla, zaś wino charaktery-
stycznie bulgocze. Następnie zachodzi
spontaniczna lub prowokowana fer-
mentacja mlekowa i wino traci swoją
kwaśność. Następuje jego klaryfikacja,
filtrowanie i butelkowanie.

– Po dodaniu cukru i drożdży butel-
ka staje się w pewnym sensie indywidu-
alnym zbiornikiem fermentacyjnym
i dojrzewalnię. Pozostające w niej mar-
twe już drożdże przekazują winu cha-
rakterystyczny aromat. W końcowym
etapie butelkę powoli się odwraca, by
osad martwych drożdży zebrał się
w szyjce. Te z kolei zamraża się w ką-
pieli solankowej. Po odwróceniu bute-
lek ciśnienie wyrzuca czop zamrożo-
nych drożdży. Zawartość zostaje uzu-
pełniona domieszkami aromatycznymi,
nadającymi winu odpowiedni charakter
i zanim gaz zdąży się ulotnić, butelki
ponownie korkuje się, zabezpiecza dru-
cianym koszyczkiem, etykietuje i kieru-
je do sprzedaży – wyjaśnia Nasyrow. 

Wytwórnia szampana w Artiemow-
sku rozlokowana jest na 40 h po-
wierzchni. W wydrążonych sztolniach
uruchomiono dwie linie produkcyjne
oraz laboratorium. Obecnie skoncen-
trowano się na produkcji białego i czer-
wonego szampana w odmianach: wy-
trawny, półsodki i muskat. Każdego ro-
ku z Artiemowska trafia do sprzedaży
12 mln butelek trunku. Eksportuje się
go m.in. do Unii Europejskiej, zwłasz-
cza do Austrii i Niemiec, Kazachstanu,
Rosji, a nawet do USA. (kaj)
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UUKKRRAAIINNAA::  SSppoossóóbb  nnaa rreessttrruukkttuurryyzzaaccjjęę??

Trunek z poziomu „700”

Rafaił Nasyrow
prezentuje
butelkę
artiemowskiego
szampana.
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KKAATTOOWWIICCKKII  HHOOLLDDIINNGG  WWĘĘGGLLOOWWYY  SSAA
uull..  DDaammrroottaa  1166,,  4400--002222  KKaattoowwiiccee  

KKOOPPAALLNNIIAA  WWĘĘGGLLAA  KKAAMMIIEENNNNEEGGOO  „„MMyyssłłoowwiiccee--WWeessoołłaa””

ogłasza przetarg nie objęty ustawą Prawo Zamówień Publicznych nt.:

„„WWyykkoonnaanniiee  ddwwóócchh  oottwwoorróóww  oorraazz  mmoonnttaażż  rruurroocciiąąggóóww  ooddmmeettaannoowwaanniiaa  

ddllaa  KKHHWW  SSAA  KKWWKK „„MMyyssłłoowwiiccee--WWeessoołłaa””  ––  pprrzzeettaarrgg  nnrr  11883399..

1. Termin realizacji: 4 miesiące od daty przekazania frontu robót. 
2. Przetarg odbędzie się dnia 3300..0088..22000077 rr.. o godz. 99..3300 w Sali

Konferencyjnej KHW SA, ul. Damrota 16, pok. nr 139, I p.
3. Oferty zawierające część techniczną oraz handlową należy skła-

dać w dwóch egzemplarzach do dnia 2288..0088..22000077 rr.. do godz.
1133..0000 w Kancelarii Głównej KHW SA w Katowicach, ul. Damrota
16, w zamkniętych i opieczętowanych kopertach z dopiskiem:
„Przetarg nr 1839 „Wykonanie dwóch otworów oraz montaż ruro-
ciągów odmetanowania dla KHW SA KWK „Mysłowice-Wesoła”.

4. Oferta winna być opracowana w oparciu i zgodnie z warunkami
zawartymi w wymaganiach ofertowych. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert warianto-
wych.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częścio-
wych.

7. Dodatkowych informacji o przedmiocie przetargu ze strony KWK
„Mysłowice-Wesoła” udzielają codziennie w godz. 8.00–12.00:

- w sprawach technicznych – mgr inż. Henryk Pietrzyk,
tel. 032 317 5065,

- w sprawach formalnych – mgr Krzysztof Adamski, 
tel. 032 317 5850.

8. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do:
- wpłaty wadium w wysokości 1188 000000,,0000 zzłł (osiemnaście tysięcy

złotych) na rachunek bankowy: PKO BP SA O/Katowice 44 1020
2313 0000 3802 0023 9558. Wadium wnoszone w formie gwaran-

cji ubezpieczeniowej, gwarancji bankowej lub czeku potwierdzone-
go należy złożyć w postaci oryginalnego dokumentu wystawionego
przez udzielającego w Zespole ds. Przetargów Biura Zarządu
KHW SA (w formie czeku – w kasie Biura Zarządu KHW SA). 
Wadium musi zostać wniesione do terminu składania ofert,

- wykupienia wymagań ofertowych w cenie 110000,,0000  zzłł w Kasie KWK
„Mysłowice-Wesoła” w Mysłowicach przy ul. Kopalnianej 5 czyn-
nej w godz. 7.30–9.00 i 12.00–14.30. Po dokonaniu wpłaty odbiór
wymagań ofertowych w Dziale Zamówień Publicznych, Przetargów
i Koordynacji KWK „Mysłowice-Wesoła”, pok. 59, w godz.
7.30–14.30.
9. Zamawiający i oferenci związani są Regulaminem udzielania za-

mówień w KHW SA oraz wymaganiami ofertowymi. Oferenci
mogą zapoznać się z Regulaminem od poniedziałku do piątku
w godzinach od 11.00 do 14.00 w Zespole ds. Przetargów Biura
Zarządu KHW SA przy ul. Damrota 16 w Katowicach lub w bu-
dynku Dyrekcji KWK „Mysłowice-Wesoła”, ul. Kopalniana 5 
w Mysłowicach w pok. 59.

10. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo swobodnego wy-
boru oferty, jak też odwołania przetargu, względnie uznania, że
przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyny.

11. Umowy z oferentami zostaną zawarte w terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego po podjęciu decyzji o wyborze oferty
w danym postępowaniu przetargowym.
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DDaattaa  oottwwaarrcciiaa:: 3.09.2007 r., godz. 11.00.
MMiieejjssccee  pprrzzeettaarrgguu::  Jastrzębska Spółka Węglowa SA, ul. Armii
Krajowej 56 w Jastrzębiu Zdroju.
WWaarruunnkkii  uucczzeessttnniiccttwwaa  ww  pprrzzeettaarrgguu::
1. Zapoznanie się i pisemna akceptacja „Regulaminu postę-

powania przetargowego oraz zawierania umów na dosta-
wy, usługi i roboty budowlane w Jastrzębskiej Spółce Wę-
glowej SA w Jastrzębiu Zdroju, nie objęte ustawą Prawo
zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.”. Treść „Regu-
laminu...” dostępna jest na stronie internetowej
wwwwww..jjssww..ppll//ffiirrmmaa//ddookkuummeennttyy..pphhpp

2. WWyykkuuppiieenniiee  wwyymmaaggaańń  ooffeerrttoowwyycchh  ww  cceenniiee  330000,,0000  zzłł  ++  VVAATT
(do nabycia w KWK „Borynia”, Dział Usuwania Szkód Górni-
czych, pokój nr 14 (budynek szkoleniowy) w terminie do dnia
31.08.2007 r. do godz. 14.00). Fakturę można otrzymać w
Dziale Księgowości, pokój nr 304. Kasa KWK „Borynia”
czynna w godz. 7.00–9.00 i 11.30–14.00.

3. WWppłłaacceenniiee  wwaaddiiuumm  ww  wwyyssookkoośśccii  2200 000000,,0000  zzłł  ((ddwwaa--
ddzziieeśścciiaa  ttyyssiięęccyy  zzłłoottyycchh))  nnaa  kkoonnttoo  JJSSWW  SSAA  BBaannkk  HHaannddlloowwyy
ww  WWaarrsszzaawwiiee  ooddddzz..  KKaattoowwiiccee  nnrr  rraacchhuunnkkuu::
4488110033001111559900000000000000000088991199552266  zz  ddooppiisskkiieemm  „„PPrrzzeettaarrgg  ––
RReekkttyyffiikkaaccjjaa  bbuuddyynnkkuu  mmiieesszzkkaallnneeggoo  wwiieelloorrooddzziinnnneeggoo  33--  
ii  44--kkoonnddyyggnnaaccyyjjnneeggoo  ddllaa  KKWWKK  „„BBoorryynniiaa””,,  nnaajjppóóźźnniieejj  ddoo  ddnniiaa
sskkłłaaddaanniiaa  ooffeerrtt..  

JSW SA dopuszcza możliwość zabezpieczenia wadium w innej
formie przewidzianej w ww. Regulaminie. Kasa JSW SA czyn-
na w godz. 8.00–10.00 i 12.00–14.00.

Oferty, w zaklejonych kopertach - z dopiskiem „Przetarg – Rek-
tyfikacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego 3- i 4-kondy-
gnacyjnego dla KWK „Borynia”, należy składać w Biurze Nad-
zoru Właścicielskiego i Strategii Kapitałowej JSW SA, pokój nr
10 w terminie do dnia 31.08.2007 r. do godz. 14.30.
Ważność oferty - minimum do dnia zakończenia procedury
przetargowej.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Zamawiający odstępuje od obowiązku złożenia zabezpiecze-
nia należytego wykonania umowy z zastrzeżeniem § 34 ww.
Regulaminu.
PPrrzzeettaarrgg  zzoossttaanniiee  pprrzzeepprroowwaaddzzoonnyy  ww  ddwwóócchh  eettaappaacchh::
1. Część jawna: otwarcie ofert, kwalifikacja ofert do części nie-

jawnej.
2. Część niejawna: szczegółowa analiza ofert, podjęcie decyzji

o sposobie ustalenia warunków finansowo-ekonomicznych.
Ustalenie warunków finansowo-ekonomicznych może nastą-
pić w dniu otwarcia ofert.

Dodatkowych informacji w przedmiocie przetargu udziela pra-
cownik KWK „Borynia”: inż. Czesław Krawiec – Kierownik dzia-
łu Usuwania Szkód Górniczych, tel. 032/7561527, mgr inż. Da-
mian Król – Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych, tel.
032/7561205.
JSW SA zastrzega sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- uznania, że przetarg nie dał rezultatu,
- unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

JJaassttrrzzęębbsskkaa  SSppóółłkkaa  WWęęgglloowwaa  SSAA
4444--333300  JJaassttrrzzęębbiiee  ZZddrróójj

uull..  AArrmmiiii  KKrraajjoowweejj  5566
tteell..  ((003322))  77556644111133,,  ffaaxx  ((003322))  44776622667711

ooggłłaasszzaa  pprrzzeettaarrgg  nniieeooggrraanniicczzoonnyy  nnaa::  

RREEKKTTYYFFIIKKAACCJJĘĘ  BBUUDDYYNNKKUU  MMIIEESSZZKKAALLNNEEGGOO  WWIIEELLOORROODDZZIINNNNEEGGOO  33--  II  44--KKOONNDDYYGGNNAACCYYJJNNEEGGOO,,  
PPOOŁŁOOŻŻOONNEEGGOO  WW  JJAASSTTRRZZĘĘBBIIUU  ZZDDRROOJJUU  ((SSZZEERROOKKIIEEJJ))  PPRRZZYY  UULL..  TTRRUUSSKKAAWWKKOOWWEEJJ  DDLLAA  KKWWKK  „„BBOORRYYNNIIAA””..

3
2
1
5
1
7
8
/A

JJaassttrrzzęębbsskkaa  SSppóółłkkaa  WWęęgglloowwaa  SSAA
4444--333300  JJaassttrrzzęębbiiee  ZZddrróójj,,    uull..  AArrmmiiii  KKrraajjoowweejj  5566

tteell..  ((00--3322))  77556644111133,,  ffaaxx  ((00--3322))  44776622667711

ooggłłaasszzaa  pprrzzeettaarrgg  nniieeooggrraanniicczzoonnyy  nnaa::

ZZAAKKUUPP  22  SSZZTTUUKK  FFAABBRRYYCCZZNNIIEE  NNOOWWYYCCHH  KKOOMMPPLLEETTNNYYCCHH  PPRRZZEENNOOŚŚNNIIKKÓÓWW  TTAAŚŚMMOOWWYYCCHH
WWRRAAZZ  ZZ  TTAAŚŚMMĄĄ  OO  SSZZEERROOKKOOŚŚCCII  BB--11000000  MMMM  DDLLAA  KKWWKK  „„KKRRUUPPIIŃŃSSKKII””..

DDaattaa  oottwwaarrcciiaa:: 7.09.2007 r., godz. 9.00.
MMiieejjssccee  pprrzzeettaarrgguu:: Jastrzębska Spółka Węglowa SA, ul. Armii Krajowej 56 w Jastrzębiu Zdroju.

WWaarruunnkkii  uucczzeessttnniiccttwwaa  ww  pprrzzeettaarrgguu::

11.. Zapoznanie się i pisemna akceptacja „Regulaminu postępowania

przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty

budowlane w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA w Jastrzębiu Zdro-

ju, nie objęte ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia

29.01.2004 r.”. Treść „Regulaminu...” dostępna jest na stronie inter-

netowej wwwwww..jjssww..ppll//ffiirrmmaa//ddookkuummeennttyy..pphhpp

22..  WWyykkuuppiieenniiee  wwyymmaaggaańń  ooffeerrttoowwyycchh  ww  cceenniiee  330000,,0000  zzłł  ++  VVAATT (do nabycia

w KWK „Krupiński”, Dział Inwestycji i Remontów, pokój nr 132 w termi-

nie do dnia 6.09.2007 r. do godz. 14.00). Faktury można otrzymać w

Dziale Księgowości, pokój nr 7. Kasa KWK „Krupiński” czynna w godz.

6.30–8.30 i 11.30–13.30.

33..  WWppłłaacceenniiee  wwaaddiiuumm  ww  wwyyssookkoośśccii  2200 000000,,0000  zzłł  ((ddwwaaddzziieeśścciiaa  ttyyssiięęccyy  zzłłoo--

ttyycchh))  nnaa  kkoonnttoo  JJSSWW  SSAA::  BBaannkk  HHaannddlloowwyy  ww  WWaarrsszzaawwiiee,,  ooddddzz..  KKaattoowwiiccee,,

nnrr  rraacchhuunnkkuu::  4488110033001111559900000000000000000088991199552266  zz  ddooppiisskkiieemm  „„PPrrzzeettaarrgg  ––

ZZaakkuupp  22  sszzttuukk  ffaabbrryycczznniiee  nnoowwyycchh  kkoommpplleettnnyycchh  pprrzzeennoośśnniikkóóww  ttaaśśmmoo--

wwyycchh  wwrraazz  zz  ttaaśśmmąą  oo  sszzeerrookkoośśccii  BB--11000000  mmmm  ddllaa  KKWWKK  „„KKrruuppiińńsskkii””,,  nnaajj--

ppóóźźnniieejj  ddoo  ddnniiaa  sskkłłaaddaanniiaa  ooffeerrtt..

JSW SA dopuszcza możliwość zabezpieczenia wadium w innej formie

przewidzianej w ww. Regulaminie. 

Kasa JSW SA czynna w godz. 8.00–10.00 i 12.00–14.00.

Oferty, w zaklejonych kopertach - z dopiskiem „Przetarg – Zakup 2 sztuk

fabrycznie nowych kompletnych przenośników taśmowych wraz z taśmą o

szerokości B-1000 mm dla KWK „Krupiński”, należy składać w Biurze

Nadzoru Właścicielskiego i Strategii Kapitałowej JSW SA, pokój nr 10 w

terminie do dnia 6.09.2007 r. do godz. 14.30.

Ważność oferty - minimum do dnia zakończenia procedury przetargowej.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

Zamawiający odstępuje od obowiązku złożenia zabezpieczenia należyte-

go wykonania umowy z zastrzeżeniem § 34 ww. Regulaminu.

PPrrzzeettaarrgg  zzoossttaanniiee  pprrzzeepprroowwaaddzzoonnyy  ww  ddwwóócchh  eettaappaacchh::

1. Część jawna: otwarcie ofert, kwalifikacja ofert do części niejawnej.

2. Część niejawna: szczegółowa analiza ofert, podjęcie decyzji o sposobie

ustalenia warunków finansowo-ekonomicznych. Ustalenie warunków fi-

nansowo-ekonomicznych może nastąpić w dniu otwarcia ofert.

Dodatkowych informacji w przedmiocie przetargu udziela pracownik KWK

„Krupiński”: mgr inż. Marek Bąk, tel. 032/756 66 472.

JSW SA zastrzega sobie prawo do:

- swobodnego wyboru oferty,

- uznania, że przetarg nie dał rezultatu,

- unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
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CCZZEERRWWIIOONNKKAA--LLEESSZZCCZZYYNNYY::

Hałdy pod autostradę
Kopalnia „Dębieńsko” została zlikwidowana kilka lat temu, a mimo to węgiel

z Czerwionki-Leszczyn wciąż trafia do Elektrowni Rybnik – ba, stanowi aż 5
proc. ogółu jej dostaw. Jak się to dzieje?

– Mamy w gminie tzw. zwały płaskie odpadów poprodukcyjnych, które zo-
stawiła nam w spadku kopalnia. To są zupełnie świeże zwałowiska, z których
odzyskiwany jest węgiel. Zakład odzysku węgla Elektrowni Rybnik jest w sta-
nie przerobić rocznie około 1,5 mln ton zalegającego na hałdzie kamienia. Sza-
cujemy, że eksploatacja potrwa przynajmniej przez kolejnych siedem lat – mó-
wi Grzegorz Wolnik, zastępca burmistrza Czerwionki-Leszczyn.

Procesowi odzyskiwania węgla towarzyszy również eksploatacja łupka przy-
datnego zwłaszcza w budownictwie drogowym. Tak się składa, że przez teren
Czerwionki-Leszczyn przebiegać będzie autostrada A1. Front robót znajduje
się już w granicach administracyjnych gminy. Łupek odwęglony sprzedawany
jest w cenie 1,20 zł za tonę i trafia bezpośrednio na plac budowy.

– Porozumieliśmy się z inwestorem i sprawa załatwiona. Odbiorca jest zado-
wolony, że znalazł źródło zakupu taniego budulca i nie musi go kilometrami
transportować, nas zaś satysfakcjonuje pozyskanie pewnego klienta za dobrą ce-
nę. W ten sposób gminna kasa jest zasobniejsza w skali roku o ponad trzy milio-
ny złotych. Przy naszych przychodach to nie jest wcale mało – zaznacza Wolnik.

Władze gminy Czerwionka-Leszczny chcą zainwestować pieniądze z rozbiera-
nych zwałowisk na zadania własne związane z rewitalizacją centrum miasta. Inwe-
stycja będzie dofinansowana ze środków unijnych programów subregionalnych.

Na razie planuje się przerobienie trzech milionów skały, ale materiału zale-
gającego zwałowiska jest co najmniej drugie tyle. Jeśli inwestorzy zechcą dalej
go eksploatować, nikt nie będzie protestował. Istnieją już nawet wstępne plany
związane z zagospodarowaniem oczyszczonego terenu. Niewykluczone, że wej-
dzie on w skład specjalnej strefy ekonomicznej, lecz w przypadku ponownego
uruchomienia wydobycia w kopalni „Dębieńsko” będzie musiał dalej służyć
gromadzeniu odpadów.

– Bardzo chcielibyśmy, aby górnictwo ponownie wróciło do gminy. Widzi-
my w tym szanse rozwoju. Historia Czerwionki-Leszczyn była związana z tą ga-
łęzią przemysłu od dawien dawna. Po górnictwie pozostała nieczynna kopalnia
i trzy stożkowe hałdy tworzące dziś charakterystyczny krajobraz tego miejsca
– wyznaje zastępca burmistrza.

Owe trzy stożki górujące nad miastem zostały już całkowicie zrewitalizowa-
ne i znajdują się pod ochroną prawną. Nie ma więc obaw, że i one zostaną
wkrótce „rozebrane”. (kaj)

To nie pierwsze wakacje, podczas
których brakuje krwi. Chorzy i ranni
w wypadkach czekają na dar życia.
Dzisiaj – 9 sierpnia – w godz. od 9.00
do 15.00 ambulans Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa ustawiony zostanie na Placu
Sejmu Śląskiego w Katowicach. Bę-
dzie można tam oddać krew w dobo-
rowym towarzystwie. Wojewoda ślą-
ski Tomasz Pietrzykowski zaapelował
do swoich podwładnych o liczny
udział w akcji krwiodawstwa, którą
zatytułowano: Podaruj komuś jutro.
Zaprosił do wzięcia udziału w niej
także pracowników Urzędu Marszał-
kowskiego oraz wszystkich, którym
nieobojętny jest los osób hospitalizo-
wanych w szpitalach.

Krwiodawcy za pomoc potrzebują-
cym zyskają coś bezcennego – satys-
fakcję, że przyczynili się do uratowa-
nia czyjegoś życia. Ponadto otrzymają
okolicznościowe pamiątki – zaświad-
czenie podpisane przez wojewodę
oraz unikatową pocztówkę zaprojek-
towaną specjalnie na tę akcję. Mają
również zapewniony ekwiwalent ka-
loryczny (m.in. przysmak wojewody

– sernik). Przysługuje im dzień wolny
w pracy.

W tym roku honorowym krwio-
dawcom zagwarantowano „ulgi” po-
datkowe. Mają prawo do dokonywa-
nia odliczeń od uzyskanego dochodu
wartości przekazanej krwi. Minister-
stwo Finansów ustaliło, że za każdy
litr mogą odliczyć 130 zł. Jednorazo-
wo pobiera się zwykle 450 ml krwi
(ok. 10 proc. znajdującej się w krwio-
biegu).

Mężczyźni mogą uczestniczyć
w sześciu akcjach krwiodawstwa
rocznie, kobiety w czterech. Krew
można oddawać nie częściej niż co 56
dni. Dawca w dniu zabiegu musi być
zdrowy, nie może mieć mniej niż 18
lat i nie więcej niż 60 lat, ważyć ponad
50 kg. Przeciwwskazaniem do udzia-
łu w akacji są m.in. przebyte w ostat-
nim czasie zabiegi chirurgiczne (np.
leczenie przewodowe zęba), zażywa-
nie aspiryny, wykonanie tatuażu
w ciągu ostatniego półrocza lub po-
byty w tym okresie w Afryce Środko-
wej lub Zachodniej, bądź Tajlandii.
Przed oddaniem krwi należy zjeść
lekki posiłek. (tal)

KKAATTOOWWIICCEE::  WWoojjeewwooddaa  zzaapprraasszzaa  kkrrwwiiooddaawwccóóww

Podaruj komuś jutro

PPŚŚll..::  NNoowwoośśccii  wwyyddaawwnniicczzee

Potrzebna monografia
Staraniem Wydawnictwa Politechniki Śląskiej ukazała się obszerna mono-

grafia – „Systemy gazometryczne w górnictwie”. Jest dziełem czterech autorów:
prof. dr. hab. inż. Stanisława Cierpisza, dr. inż. Kazimierza Miśkiewicza dr. inż.
Antoniego Wojaczka i mgr. inż. Krzysztofa Musioła. Syntetyzuje dorobek
i przemiany w tym zakresie w ciągu ostatnich 40 lat.

Systemy gazometryczne ograniczają zagrożenie wybuchem metanu, kontro-
lują parametry atmosfery kopalnianej, służą do wykrywania podziemnych po-
żarów. Przyczyniają się do bezpieczeństwa pracy górników poprzez wyłączenia
energii elektrycznej w zagrożonych rejonach. W monografii zaprezentowano
m.in. metody pomiaru stężenia metanu oraz innych gazów, a także parametry
wentylacyjne, jakie stosuje się w polskich kopalniach. Przedstawia typowe
struktury systemów gazometrycznych, ich wizualizację, wyniki pomiarów dla
dyspozytora oraz dozoru zakładu górniczego. Zaprezentowano możliwe struk-
tury układów wyłączeń z wykorzystaniem stacji dołowych. Książka dostarcza
wiedzy o zabezpieczeniach metanometrycznych w polskich kopalniach w kon-
tekście doświadczeń i obowiązujących przepisów. 

W tej obszernej publikacji (227 str.) są przykłady struktur zabezpieczeń me-
tanometrycznych w różnego typu wyrobiskach podziemnych. Przedstawiono
w niej budowę dyspozytorni w polskich kopalniach, a także techniczne możli-
wości współdziałania systemów gazometrycznych z innymi zabezpieczeniami
stosowanymi w górnictwie, w tym z alarmowaniem akustycznym załogi pracu-
jącej na dole. (tal)
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Zagrają jednak w „kurniku”
Kilka miesięcy temu poinformowaliśmy na-

szych czytelników, iż wicemistrz Polski nie
będzie mógł rozgrywać meczów w PLS-ie
na własnym boisku. Włodarze klubu mieli
ciężki orzech do zgryzienia, ale było wiado-
mo, że będą odwoływać się od tej decyzji.
PLS zgodził się na pewne ustępstwa: – Zgo-
dziliśmy się, by mecze sezonu zasadniczego
rozgrywać na starym obiekcie. Jednak w fa-
zie play-off klub ma grać na obiekcie, który
będzie spełniał wszystkie normy – zapowia-
da komisarz Matusiak. Kibice JW będą mogli
liczniej dopingować swoich ulubieńców
w większej hali. Najprawdopodobniej decy-
dujące mecze w sezonie odbędą się na ja-
strzębskim lodowisku, tam gdzie wszystkie
mecze Ligi Mistrzów. Jastrzębianie na inau-
gurację mają grać w Bydgoszczy z tamtejszą
Delectą, a już w drugiej kolejce prawdziwy hit
– mecz w Bełchatowie mistrza z wicemi-
strzem.

Znany jest też już szczegółowy terminarz
rozgrywek Ligi Mistrzów. Przypomnijmy, że
Jastrzębski Węgiel gra w grupie E razem
z Sisley Treviso, Piet Zoomers/ D Apeldoorn
i Knack Randstad Roeselare. Jastrzębski
Węgiel rozpocznie zmagania w Lidze Mi-
strzów od meczu z belgijskim Knack Rand-
stad Roeselare już 16 października 2007r.

Terminarz IECL:
16.10.2007, godz. 20:30 – Knack Rand-

stad Roeselare vs KS Jastrzębski Węgiel S.
A.

24.10.2007, godz. 18:15 – KS Jastrzębski
Węgiel S. A. vs Sisley Treviso

13.12.2007, godz. 20:30 – Piet Zoomers/
D Apeldoorn vs KS Jastrzębski Węgiel S. A.

19.12.2007, godz. 18:15 – KS Jastrzębski
Węgiel S. A. vs Piet Zoomers/ D Apeldoorn

22.01.2008, godz. 20:30 – Sisley Treviso
vs KS Jastrzębski Węgiel S. A.

30.01.2008, godz. 18:15 – KS Jastrzębski
Węgiel S. A. vs Knack Randstad Roeselare

ANNA ŚLIWIŃSKA
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Jerzy Rąba, kierownik Stacji Ratowniczej, za-
wodowe życie górnika rozpoczął w maju 1980 r.
w kopalni „Krupiński”, której wierny jest
do dzisiaj. Trafił do niej zaraz po studiach
na Wydziale Górniczym Politechnice Śląskiej.

– Jak przyszedłem na „Krupiński”, to kopal-
nia była jeszcze w budowie – wspomina począt-
ki Jerzy Rąba. – Szyb był w trakcie drążenia.
Wyrobisk na dole było około 100 metrów. Nie
było wind. Na dół zjeżdżaliśmy w „kiblach”.
Mogę więc powiedzieć, że trochę przyczyniłem
się do budowy tej kopalni.

Jerzy Rąba, mimo że pochodzi z małej miej-
scowości koło Pszczyny, nie miał problemów
z wyborem zawodu. – Moja rodzina była prawie
cała górnicza – komentuje. – W kopalni praco-
wał mój ojciec i wszyscy jego bracia. No to ja też
wybrałem zawód górnika.

Po kilku latach pracy na dole, w 1986 r. Rąba
za namową kolegi trafił do kopalnianej drużyny
ratowniczej. Dlaczego tak zadecydował, wie-
dząc, że to niebezpieczne zajęcie? – Człowiek
chciał się sprawdzić, poznać coś nowego, no
i była też ciekawość – wyjaśnia ten wybór.

Sprawdzian
Już rok później Rąba mógł się sprawdzić i za-

spokoić ciekawość. Uczestniczył w bardzo nie-
bezpiecznej akcji gaszenia pożaru w ślepym wy-
robisku w kopalni „Borynia”. Zginął wtedy je-
den górnik.

– Dymy go dopadły, a dodatkowo nie potrafił
uruchomić aparatu ucieczkowego – opowiada
o zdarzeniu Rąba. – Tragiczne jest to, że usiadł
przy zaworze ze sprężonym powietrzem, któ-
rym można oddychać. Nie widział go, bo w dy-
mach pożarowych na dole kopalni widoczność
jest prawie zerowa, na około 20 centymetrów.
Idzie się po omacku, bo nawet nasze latarki nie
są w stanie przeniknąć gęstego dymu.

Inne groźne zdarzenia w kopalniach, to pożar
w ścianie w kopalni „Rydułtowy” w 2002 r. oraz
wyrzut skał i metanu w kopalni „Zofiówka”
w 2005 r. (zginęło trzech górników). Jerzy Rąba

uczestniczył w nich już jednak jako kierownik
Stacji Ratowniczej w „Krupińskim”. Stanowi-
sko to objął w 1999 r.

– Zawsze, kiedy nasi ratownicy jadą do akcji
w innej kopalni, jestem z nimi – informuje
o swoich obowiązkach Rąba. – Jestem w bazie
na dole. Dbam o ich bezpieczeństwo. Pilnuję,
aby moi ludzie byli wykorzystani zgodnie z pra-
wem, dobrze wyposażeni. W miarę możliwości,
byli dobierani do akcji według tego, co potrafią
robić najlepiej.

Dzisiaj jest bezpieczniej
Obecne wyposażenie ratowników górniczych

w porównaniu z tym, jakie mieli ponad 20 lat te-
mu, kiedy zaczynał tę służbę Jerzy Rąba, jest
diametralnie lepsze. 

– Mamy bardzo nowoczesne przyrządy po-
miarowe, narzędzia do cięcia, urabiania węgla
i skał. Kiedyś wszystko, w tym elementy stalo-
we, cięło się ręcznie – wspomina.

Największy postęp w jakości wyposażenia ra-
towników górniczych dotyczy przyrządów po-
miarowych. Atmosfera, w której przebywają
w trakcie akcji (stężenia gazów, temperatura,
itp.) monitorowana jest dzięki nim w sposób
ciągły. Przyrządy alarmują, jeżeli poziom do-
puszczalnych stężeń (np. metanu czy tlenku wę-
gla) zostanie przekroczony. Mają także wbudo-
waną pamięć, dzięki czemu można po jakimś
czasie sprawdzić, jakie były warunki w trakcie
akcji.

Wiedza, doświadczenie i pokora
Dobry ratownik górniczy, zdaniem kierowni-

ka Rąby, to człowiek z doświadczeniem i mają-
cy w sobie pokorę. Poza tym dysponujący dużą
wiedzą. Ratownicy muszą m.in. znać właściwo-
ści gazów – który jest trujący, a który wybucho-
wy, jak się zachować w takim środowisku,
umieć rozpoznawać objawy zatrucia gazami,
umieć reagować na związane z tym zagrożenia.

Tę wiedzę ratownicy poznają w trakcie kur-
sów. Uczą się na nich także obsługi wszystkich
narzędzi i urządzeń, którymi się posługują
w trakcie akcji. Zastępowy musi znać poza tym
wszystkie urządzenia pomiarowe i umieć je ob-
sługiwać.

– Pięcioosobowy zastęp ratowniczy, to taki
zgrany zespół – podkreśla Jerzy Rąba. – Z two-
rzących go ludzi, jeden zna się bardzo dobrze
na jakimś sprzęcie, inny jest bardzo sprawny fi-
zycznie. Jeden jest elektrykiem, drugi ślusa-
rzem. Ludzie do zastępu są tak dobierani, aby
w trakcie akcji mogli sobie skutecznie pomóc.

Jednak to, co jest najważniejsze dla ratowni-
ków górniczych, to bardzo dobre zdrowie i od-
porność na wysokie temperatury. Co roku
przechodzą specjalistyczne badania w Central-
nej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu.
– Tam się człowiek dowie o sobie wszystkiego
– zaznacza kierownik Rąba. – Każde takie ba-
danie, to dla nas wielka niewiadoma, bo jakie-
kolwiek niedomagania eliminują z grona ratow-
ników górniczych. (rs) 

„„KKRRUUPPIIŃŃSSKKII””::  RRaattoowwnniikk  zz dduużżyymm  ssttaażżeemm

Człowiek chciał się sprawdzić

Dobry ratownik górniczy, zdaniem kierownika
Rąby, to człowiek z doświadczeniem i mający
w sobie pokorę. 

Dyspozytornia metanometryczna
w „Zofiówce” została gruntownie
zmodernizowana pięć lat temu. Wy-
posażono ją wówczas w bardzo nowo-
czesny sprzęt umożliwiający dokładne
śledzenie tego, co się dzieje pod zie-
mią. Zainstalowane w dyspozytorni
urządzenia to m.in. sześć central tele-
metrycznych. Ich wyposażenie po-
zwala na prowadzenie kontroli środo-
wiska kopalnianego, np.: parametrów
fizycznych powietrza, stanu i parame-
trów urządzeń wentylacyjnych. Tabli-
ce synoptyczne informują z kolei dys-
pozytora metanometrycznego o tym,
jaki jest stan wentylatorów głównych
i pomocniczych, sygnalizują otwarcie
tam wentylacyjnych. 

Obszerne biurko
Na dole kopalni zainstalowanych

jest około 220 różnego rodzaju czujni-
ków. Służą one m.in. do monitorowa-
nia stężenia metanu w wyrobiskach
kopalnianych, rejestrują parametry
powietrza, dzięki czemu można wcze-
śnie wykryć zaistniały pod ziemią po-
żar.

– Wszystkie parametry mierzymy
w sposób ciągły – informuje dyspo-
zytor metanometrii, Włodzimierz
Wojtczak. – Zbierane przez nas dane
są archiwizowane, tak więc w razie
potrzeby zawsze możemy się cofnąć.

Na obszernym biurku dyspozytora
zainstalowanych jest kilka kompute-
rów. Na ich ekranach można śledzić ak-
tualne pomiary z czujników, śledzić, to
co się dzieje w wyrobiskach. Każda
zmiana wskazań, np. wzrost poziomu
metanu, czy uszkodzenie jakiegoś ka-
bla, jest sygnalizowana dyspozytorowi
akustycznie i optycznie. Wszystkie
urządzenia działają w systemie automa-
tycznym. Każda awaria na dole kopalni
jest przezeń natychmiast wyłapywana. 

Wszystko w książkach
W dyspozytorni są też specjalne

książki, w których odnotowuje się
wszelkie zdarzenia w kopalni, takie
jak: przekroczenie dopuszczalnych
stężeń metanu, pojawienie się tlenku
węgla, przerwy w przewietrzaniu wy-
robisk z wentylacją odrębną, uszko-
dzenia urządzeń pomiarowych.

„„ZZOOFFIIÓÓWWKKAA””::  MMoonniittoorriinngg  mmeettaannuu  pprrzzeezz  ccaałłąą  ddoobbęę

Wszystko w porządku...
Dyspozytornia metanometryczna to bardzo ważne

miejsce w kopalni „Zofiówka”, która tak jak wszystkie

kopalnie Jastrzębskiej Spółki Węglowej, ma

najwyższy stopień zagrożenia metanowego. Dlatego

dzień w dzień, przez całą dobę, monitoruje się tam

parametry środowiska na dole kopalni. Wszystko

po to, aby pracujący pod ziemią górnicy czuli się

bezpiecznie.
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Dyspozytornia metanometryczna w „Zofiówce” jest wyposażona w bardzo nowoczesny sprzęt umożliwiający
dokładne śledzenie tego, co się dzieje pod ziemią. 

– Jeżeli jakieś uszkodzenie nastą-
pi, to dyspozytor musi je skomento-
wać i wyjaśnić – informuje Wojt-
czak. – Usterek metanometrycznych
jest mało. Ale każda powoduje prze-
stoje w pracy na dole, do czasu ich
usunięcia.

Telefon za telefonem
Zainstalowane pod ziemią czujniki

są okresowo kontrolowane. Podczas
tych kontroli i przy usuwaniu ewen-
tualnych usterek dyspozytor współ-

pracuje z oddziałem łączności i meta-
nometrii. Wprowadzanie na dół no-
wego czujnika lub jego usuwanie, za-
miany konfiguracji czujników, wyko-
nuje się na polecenie głównego inży-
niera ds. wentylacji.

Kiedy rozmawiam z dyżurującym
na pierwszej zmienia dyspozytorem
Włodzimierzem Wojtczakiem, jest
południe. Co jakiś czas odbiera tele-
fon i mówi: „wszystko w porządku”. 

– To dzwonią z dołu pracownicy
dozoru z poszczególnych rejonów ko-

palni i pytają, jaka jest u nich sytuacja,
czy są jakieś zagrożenia – wyjaśnia.
– Teraz jest przełom zmian i tych te-
lefonów jest mało. Gdybyśmy się spo-
tkali o godzinie ósmej rano, to nie po-
rozmawialibyśmy. O tej porze odbie-
ram telefon za telefonem.

W kopalni „Zofiówka” zatrudnio-
nych jest pięciu dyspozytorów meta-
nometrii. Każdy z nich musiał skoń-
czyć odpowiedni kurs. Dyspozytorzy
pracują po osiem godzin, na trzy
zmiany. (rs)
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100 metrów 
u Kowalskiego

Sąsiadka jest wściekła, ponieważ szwagierka kupi mieszkanie za kil-

kadziesiąt złotych. A ona 10 lat temu brała pożyczkę, by jej syn mógł

wykupić swoje spółdzielcze M-4. Kielich goryczy przepełni fakt, że oba

lokale znajdują się na tym samym osiedlu, ba, w tym samym budynku

i mają identyczny standard.

– Jak po 15. latach oczekiwania nasz syn wreszcie dostał, to poszła

fama, że trzeba mieć hipotekę, żeby się w spółdzielni utrzymać. To

wzięliśmy pożyczki, żeby miał własność. Teraz wyszliśmy na głupków,

bo mieszkania spółdzielcze prawie za darmo dają lokatorom, a ci już

następnego dnia mogą je sprzedać za 200 tysięcy. Gdzie tu sprawiedli-

wość? – zastanawia się moja zacna sąsiadka.

Uwłaszczenie blisko miliona spółdzielców chroni ich przed mętną

wodą wolnego rynku. Przykładów nie trzeba szukać daleko. Lokalny

biznesmen za równowartość jednego mieszkania w Mysłowicach

od syndyka masy upadłościowej zrujnowanej firmy kupił sobie dwa blo-

ki z lokatorami. Kupił nie po to, żeby im zrobić przyjemność, lecz aby

ich z domów wykurzyć. Każde mieszkanie, które zajmują, może teraz

sprzedać za tyle, ile zainwestował w ten biznes. I kropka, po której jest

wiele sposobów i sposobików, które doprowadziły lokatorów przed ob-

licze Temidy. Teraz wielu z nich ma wyroki eksmisyjne i jest tylko kwe-

stią czasu, kiedy zostaną wyprowadzeni ze swoich czterech kątów, jak

kiedyś mówili o mieszkaniach zakładowych. Biznesmenowi się nie

spieszy, czas to pieniądz, a w tym przypadku oba pracują dla niego. In-

westycja zyskuje rentowność wraz z głodem lokalowym wyżu demogra-

ficznego z lat 80. szturmującego rynek nieruchomości.

Gdyby spółdzielców nie uwłaszczono, to spółdzielnie zaczęłyby upa-

dać. Wiele rodzin z różnych powodów robiło sobie wakacje czynszowe.

Niektórych nie stać na zajmowanie drogiego w utrzymaniu mieszkania,

ale ani myśleli o wyprowadzce. Bankructwem spółdzielni mało kto się

przejmował. Co najwyżej niektórzy zacierali ręce, że ten czy tamten

prezes straci fotel. Wspólnoty właścicieli lokali będą musiały rządzić się

innymi prawami. Z faktu, że każdy musi gdzieś mieszkać, nie wynika,

że wszyscy wprowadzimy się do Kowalskiego, ponieważ on zajmuje

100-metrowe mieszkanie, które wykupi za psie pieniądze. Psy ogrodni-

ka stale i głośno szczekają, pewnie dlatego nie zastanawiają się, dla-

czego ich miska jest pusta.

JOLANTA TALARCZYK

„BIELSZOWICE”: Wycieczka do „Guido”
Związek Zawodowy Ratowników Górniczych działający

przy kopalni „Bielszowice” organizuje dla dzieci wyciecz-
kę do zabytkowej kopalni. Chociaż zwiedzanie „Guido”
zaplanowano dopiero za miesiąc, 8 i 9 września, ze wzglę-
du na duże zainteresowanie wycieczką zapisy rozpoczyna-
ją się już dzisiaj. Zabytkową kopalnię obejrzą dwie 23-
osobowe grupy dzieci. Obie wycieczki, które trwać będą
1,5 godziny, rozpoczynają się w południe, ale ich uczestni-
cy na miejscu muszą zjawić się już pół godziny wcześniej.
Zapisy prowadzone są pod numerem telefonu 032 77 44
160, warunkiem uczestnictwa w zwiedzaniu „Guido” jest
ukończenie siedmiu lat. Organizatorzy pobierają opłatę
2 zł od osoby.

„SOŚNICA-MAKOSZOWY”: Wyjście do kina
Najnowszy obraz z serii o Harrym Potterze obejrzeć będą

mogły w najbliższy weekend dzieci członków Związku Za-
wodowego Ratowników Górniczych, który działa przy ko-
palni „Sośnica-Makoszowy”. Zapisy na seans filmu „Harry
Potter i Zakon Feniksa” przyjmowane są w siedzibie związ-
ku pod numerem telefonu 032 275 44 57.

KS „KŁODAWA”: Z country po Mazurach
W ostatni lipcowy weekend członkowie Związku Zawo-

dowego Górników w kopalni soli „Kłodawa” wypoczywali
na Mazurach. Podczas tego rodzinnego wyjazdu zwiedzali
barokowy kościół w Świętej Lipce oraz podziwiali mazur-
skie pejzaże z pokładu wycieczkowego statku. Sobotni wie-
czór uczestnicy wycieczki spędzili natomiast na Festiwalu
Muzyki Country w Mrągowie, który od 26 lat jest wizytów-
ką mazurskiego lata.

RUDA ŚLĄSKA: Loty gołębi
Z inicjatywy śląskich hodowców gołębi pocztowych już

po raz czwarty zorganizowano dalekodystansowe loty
pod hasłem „Dobry lot Europo”. W sobotnie popołudnie
ponad 3600 gołębi wypuszczono z belgijskiej Ostendy. Pta-
ki, aby wrócić do swoich hodowców, pokonały odległość
1050 km. W lotach wzięły udział gołębie należące do ho-
dowców z Rudy Śląskiej, Rybnika, Katowic, Tarnowskich
Gór i Częstochowy. Imprezę zorganizowano z okazji 85.
rocznicy powrotu części Śląska do Polski.

WŁADYSŁAWOWO: Orkiestra zachwyciła
Wczasowicze wypoczywający w nadmorskim Władysła-

wowie, w miniony weekend mieli okazję podziwiać prze-
marsz Orkiestry Dętej Kopalni „Sośnica”. Występ orkiestry
był częścią akcji promującej Gliwice w różnych regionach
naszego kraju. Do tej pory członkowie organizacji pozarzą-
dowych, działających w mieście i gliwiccy artyści odwiedzi-
li Świnoujście, Kołobrzeg, Rowy i Ustkę. Wszędzie nama-
wiali do odwiedzania swojego rodzinnego miasta. Finał ak-
cji „Gliwice nadają ton” odbędzie się w ostatni weekend
sierpnia w Giżycku.

WYSTAWY: „Niezależni” w Olzie
Kolejną wystawę Jastrzębskiego Klubu Fotograficznego

„Niezależni” oglądać można już od dziś w Galerii Na Sali,
funkcjonującej w Domu Kultury w Olzie. Autorką cyklu
zdjęć zatytułowanych „W zaułkach i bramach” jest młoda
artystka Barbara Englender. Mimo młodego wieku jest
już laureatką wielu nagród, z jastrzębskim klubem zwią-
zana jest od 1999 roku. Cykl zaprezentowanych na wysta-
wie fotografii przedstawia dzieci podglądane przez artyst-
kę podczas zabawy. Wystawę oglądać można będzie
do końca sierpnia.

GLIWICE: Rowerem po okolicy
Stowarzyszenie Gliwickie Metamorfozy organizuje w naj-

bliższą niedzielę 12 sierpnia wakacyjną wyprawę rowerową
do Sierakowic, Sośnicowic i Rud. Podczas wycieczki wysłu-
chać będzie można wykładu dr Jerzego Gorzelika z Uniwer-
sytetu Śląskiego o architekturze i wystroju śląskich kościo-
łów drewnianych. Przebycie całej trasy wycieczki, wraz z za-
liczeniem punktów kontrolnych, premiowane będzie pa-
miątkowymi pocztówkami i punktami umożliwiającymi
zdobycie nagrody. Wszyscy, którym spodoba się taka forma
spędzania wolnego czasu, mogą zarezerwować sobie miej-
sce na kolejną wycieczkę, zaplanowaną na 19 sierpnia. Tym
razem celem cyklistów będą miejscowości Pławniowice,
Rudziniec i Bycina. Dokładne informacje dotyczące sobot-
niej wycieczki znaleźć można pod adresem internetowym
www.gliwiczanie.pl AZ

Jest ich sześciu. Co roku wiosną
wyrywają się z domów i z kopalni
„Brzeszcze-Silesia” na męską
przygodę.

CZYTAJ STR. 10
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PRZEPŁYNĄ WISŁĘ...



Na proponowaną dziś wycieczkę
szlakiem zabytków Zagłębia najle-
piej wybrać się w sobotę. W tym
dniu wstęp do większości muzeów
leżących na trasie wycieczki jest
darmowy. Pierwszym krokiem jest
dotarcie do Sosnowca. Za dwor-
cem głównym, na ulicy Kilińskiego,
znajdziemy cerkiew, będącą najda-
lej wysuniętą na zachód świątynią
prawosławną. Przed jej zwiedze-
niem dobrze jest umówić się

z księdzem gospodarzem i przygo-
tować stosowną do przebywania
w tym miejscu odzież. Na naszą
prośbę gospodarz wskaże drogę
do pałacu Schoena, znajdującego
się przy ulicy Chemicznej 13.
Oprócz pięknego zespołu parko-
wego zwiedzić tu można także mu-
zeum. W dalszą drogę udajemy się
ulicą Małobądzką w kierunku Bę-
dzina. Koniecznie zajrzeć trzeba
na będziński zamek górujący

nad miastem. To jedyny obiekt ze
słynnych Orlich Gniazd, który
do dzisiejszych czasów zachował
się w całości. Przed wybraniem się
„na salony”, rowery bez problemu
zostawić można na zamkowym
dziedzińcu. Patrząc z murów zam-
ku w kierunku południowo-wschod-
nim, zobaczymy pałac Mieroszew-
skich. To ostatni obiekt na trasie
wycieczki. Poruszając się po opi-
sanej trasie szczególną uwagę
trzeba zwrócić na bezpieczeństwo
jazdy, bowiem na drogach, po któ-
rych będziemy się poruszać, utrzy-
muje się nasilony ruch samocho-
dowy. NOT.: AZ

Strona 9

– Na wniosek pracownika, przy-
sługujący mu w danym roku kalen-
darzowym urlop wypoczynkowy mo-
że zostać podzielony na części.
Przy czym jedna z nich powin-
na obejmować co najmniej 14 dni
nieprzerwanego odpoczynku, ale
wliczając w to również dni wolne dla
pracownika od pracy, wynikające
z jego rozkładu czasu pracy.

W związku z tym, na etapie pla-
nowania urlopu wypoczynkowego
pracodawca, powinien zadbać, aby
choć jedna część urlopu pracowni-
ka obejmowała 14 nieprzerwanych
dni wypoczynku. Możliwa jest za-
tem sytuacja, że pracownik zapla-
nuje sobie urlop w ten sposób, że
najpierw wykorzysta 8 dni urlopu,
potem 4 dni i następnie 4 dni urlopu
na żądanie. Pozostawiając na ostat-
nią część urlopu 10 dni, które wyko-
rzysta w połączeniu z dniami wolny-
mi od pracy, co daje 14 dni nieprze-
rwanego wypoczynku. 

Sytuacja komplikuje się, jeżeli pra-
cownik ma przerwę w zatrudnieniu.
Wtedy pracownikowi przysługuje
mniejsza liczba dni urlopu wypoczyn-
kowego. W takim przypadku pracow-
nikowi będzie przysługiwał urlop pro-
porcjonalny do okresu zatrudnienia
w obu zakładach pracy. Gdy złoży
wniosek o podzielenie urlopu wypo-
czynkowego i wykorzysta wszystkie
jego części, poza ostatnią 14-dnio-
wą, może się zdarzyć, że w nowym
zakładzie pracy nie będzie mógł
wziąć urlopu 14-dniowego, ponieważ
umowa, którą podpisze z nowym pra-
codawcą, nie będzie go do tego
uprawniała. W nowym miejscu pracy
urlop zostanie mu wyliczony według
następującej zasady: 20 dni x 2/12
(za 2 miesiące) = 3,33 dni po zaokrą-
gleniu – 4 dni.

W takim przypadku reguła nie-
przerwanego 14-dniowego wypo-
czynku będzie niemożliwa do speł-
nienia. NOT.: TAL

PPOOTTYYCCZZKKII  PPRRAAWWNNEE

Jak podzielić urlop?
– Z powodów rodzinnych skomplikowały się moje plany urlopowe. Chciał-

bym podzielić urlop na dwie części, ale szef twierdzi, że muszę wziąć od razu
14 dni. Tymczasem mnie zależy na tym, by jak najwięcej wolnych dni pozosta-
ło mi do wykorzystania po wyjściu żony ze szpitala. Czy pracodawca może po-
zytywnie załatwić moją prośbę? – pyta Andrzej U. z Dąbrowy Górniczej.

Na pytanie odpowiada 
PRZEMYSŁAW POGÓDEK, 

specjalista prawa pracy

CZYTELNICY PYTAJĄ, ZUS ODPOWIADA

Zwiedzamy ciekawe zabytki Zagłębia
DWA KÓŁKA

Radzi ZDZISŁAW MAJERCZYK, 
założyciel klubu rowerowego 

„Pozytywnie zakręceni”
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– Jestem zatrudniony w kopalni. W październiku 2007 r. ukończę 55
lat. 1 września br. minie 20 lat pracy górniczej stale i w pełnym wymia-
rze czasu pracy pod ziemią jako ślusarz-spawacz. Od 3.10.1986 r.
do 31.08.1987 r. pracowałem na powierzchni kopalni. Wcześniej praco-
wałem jako ślusarz pod ziemią od 1967 r. do 1986 r., w tym 3 lata jako
uczeń w ramach nauki zawodu i dwa lata byłem w wojsku. Czy mogę
przejść w tym roku na wcześniejszą emeryturę i na jakich zasadach?
– Rafał C. z Katowic. 

– Z podanych informacji wynika, że na dzień 31.12.2007 r. Czytelnik nie
spełni warunków do górniczej emerytury na starych zasadach. Według infor-
macji podanych w liście, Czytelnik legitymuje się 22 latami pracy górniczej,
równorzędnej i zaliczalnej wraz z uwzględnieniem służby wojskowej. Mimo
spełnienia warunku wiekowego, posiadany staż jest niewystarczający, aby
przejść na emeryturę w myśl przytoczonych przepisów. Jednakże Czytelnik
może skorzystać ze skrócenia powszechnego wieku emerytalnego o 6 mie-
sięcy za każdy pełny rok pracy pod ziemią – taką możliwość daje art. 39
ustawy emerytalnej. Musi jednak udowodnić okres składkowy i nieskładko-
wy w wymiarze co najmniej 25 lat, w tym co najmniej 5 lat pracy górniczej
wykonywanej pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy. W przy-
padku osób, które zamierzają skorzystać z uprawnień art. 39 ustawy emery-
talnej ważne jest to, aby wszystkie wymagane warunki (wiek, staż oraz okres
pracy górniczej, uprawniający do przejścia na emeryturę) spełnić do końca
31.12.2007 r. Zatem, posiadając wymagane 25 lat okresów składkowych
i nieskładkowych, mając 20 lat pracy stale i w pełnym wymiarze czasu pra-
cy pod ziemią, może Czytelnik skrócić wiek emerytalny o 10 lat i wystąpić
o ustalenie uprawnień emerytalnych w myśl art. 39 ustawy z chwilą ukończe-
nia 55 lat życia. Należy jednak pamiętać o tym, że wszystkie okresy niezdol-
ności do pracy w związku z chorobą, przebyte po 14.11.1991 r. podlegają
odliczeniu od pracy górniczej. NOT.: KAJ

Wcześniejsza emerytura

Wyjaśnia ANNA SOBAŃSKA-WAĆKO, 
rzecznik oddziału ZUS w Chorzowie

– Czy jedzenie gotowane w domu jest dla psa
zdrowsze niż sucha karma?

Pies do siódmego tygodnia życia karmiony jest
przez matkę. Przyjmuje się, że od szóstego-siód-
mego tygodnia życia zwierzęcia do jego jadłospisu
można wprowadzać karmy gotowe. Zdecydowanie
polecam karmy lepszej jakości. Karmy kupowane
w supermarketach, czy puszki dla zwierząt, są
w opinii weterynarzy nic nie warte. Niektórzy wła-
ściciele zwierząt są przeciwni karmieniu karmami
gotowymi, wolą podawać swoim pupilom jedzenie
domowe. Nie jest to wielkim błędem, ale nie należy
łączyć karmy gotowej z pożywieniem przygotowy-
wanym dla zwierzęcia własnoręcznie. Skład jest tak
różny, że u wrażliwych psów gwałtowne przejście
z jednego modelu żywienia na drugi powoduje sen-
sacje żołądkowe. Aby żywić zwierzę jedzeniem do-
mowym, trzeba mieć na ten temat trochę wiedzy.
Zazwyczaj takie pożywienie nie zawiera pewnych
niezbędnych dla właściwego rozwoju zwierzęcia
składników pokarmowych. Natomiast dobrej jakości
karma sucha jest produktem posiadającym w swo-
im składzie wszelkie niezbędne składniki. Ma odpo-
wiednią ilość, włókna, białka, tłuszczu i witamin, we
właściwie dobranych do wieku, wagi i rasy psa pro-
porcjach. Żywienie metodą domową, bardzo często
jednostronne, może doprowadzić do sytuacji niedo-
boru. Są też właściciele, którzy wychodzą z założe-
nia, że zwierzę powinno się wyżywić resztkami
z ludzkiego stołu. Takie postępowanie jest niewła-
ściwe, może się skończyć chorobami wątroby
i przewodu pokarmowego. NOT.: AZ

CCZZTTEERRYY  ŁŁAAPPYY

Gotowana 
czy sucha

Radzi lekarz weterynarii 
MICHAŁ SKOLIK, 

z przychodni weterynaryjnej
w Katowicach

Ach te pogaduchy…
– Lubię w lecie warzywa.
– I ja, i ja… – mówią moje rozmów-

czynie, dwie panie z Poznania
– Pani Alicjo! – tu zwracają się

do mojej znajomej z Nadarzyc. – A pa-
mięta pani nasze pikantne ogórki?

– Oczywiście! Są rewelacyjne. Elż-
bieta, znasz je?

Oblewam się rumieńcem.
– Nie – przyznaję ze skruchą, bo

moje uwielbienie do ostrych zakąsek
znane jest większości moich znajo-
mych.

– Musisz zatem spróbować!
Próbuję – są bosko oooostre!
– Spróbuj jeszcze ziemniaczków

ugotowanych i podpieczonych z ma-
sełkiem czosnkowym.

– Panie Ryszardzie, może coś do tej
kiełbaski z rusztu?

– Michałku, gdzie podziałeś nasze
szkło?

Sąsiedzi z prawej są z Sosnowca.
Poznajemy się, jak wszyscy tutaj,
przy ognisku. W tym roku nie ma
z nami wrocławian, a szkoda, też lubi-
li dobrze zjeść i pożartować.

Ach te pogaduchy…
Dzięki nim jestem bogatsza

o umiejętność przygotowania ogór-
ków z chili.

Ogórki z chili
1,30 kg większych ogórków grun-
towych

4–5 średnich ząbków czosnku
1 czubata łyżeczka chili
2 łyżki soli kamiennej
Zalewa: 25 dag cukru
2 łyżki oleju
0,75 szklanki octu spirytusowego
6%

Ogórki umyć, pokroić w talarki
o grubości 0,5 cm lub obrać i pokroić
wzdłuż jak na pikle. Jeśli nie są prze-
rośnięte, nie trzeba usuwać pestek.
Posolić, delikatnie wymieszać i pozo-
stawić na około sześć godzin.
Po upływie tego czasu wymieszać,
wodę odlać i dobrze odsączyć.

Przełożyć do emaliowanego garn-
ka, dodać pokrojony drobno czosnek
i posypać chili. Ponownie wymieszać.
Produkty na zalewę umieścić w nie-
rdzewnym lub emaliowanym nieobi-
tym garnku, doprowadzić do wrzenia
mieszając od czasu do czasu. Wrzącą
zalewą zalać ogórki i wymieszać. Po-
zostawić na 12 godzin. Przełożyć
do czystych słoików i zakręcić.

Gotowe słoiki pasteryzować 2 mi-
nuty od zagotowania na bardzo ma-
łym ogniu.. 

Pikantne ogórki

Porady kulinarne ELŻBIETY CIESZKOWSKIEJ-ŁABOŃSKIEJ, autorki książek
„Śląska kucharka doskonała” — III wydania oraz „Ślónskie parszczynie”

F
o
t.

: 
A

rc

F
o
t.
: 

 E
lż

b
ie

ta
 C

ie
s
z
k
o
w

s
k
a
–
Ł
a
b
o
ń
s
k
a

Odliczenie 
za wychowanie

FISKUS BEZ TAJEMNIC

Odpowiada ekspert 
JAROSŁAW SZCZEPAŃSKI,

rzecznik I Urzędu Skarbowego 
w Katowicach

– Jakie są zasady korzystania z obowiązującego
w tym roku odliczenia podatkowego z tytułu wychowy-
wania dzieci? – Jakub K. z Wodzisławia Śl.

– Obniżenie podatku dochodowego z tytułu wycho-
wywania dzieci zostało wprowadzone z początkiem bie-
żącego roku i będziemy mogli z niego skorzystać w roz-
liczeniu rocznym za 2007 r. Ulga polega na możliwości
odliczenia od podatku kwoty 120 zł za każde wychowy-
wane dziecko. W przypadku np. dwójki będzie to kwota
240 zł, w przypadku trójki dzieci 360 zł, itd. Warunkiem
skorzystania z ulgi jest wychowywanie dzieci własnych
lub przysposobionych. Odliczenie przysługuje obojgu
rodzicom łącznie, co oznacza, iż wyliczona w wyżej za-
prezentowany sposób kwota obniża podatek jednego
rodzica lub podatek obojga rodziców, ale tylko jeden
raz. Warto natomiast zaznaczyć, iż w przypadku rodzi-
ców, w stosunku do których orzeczono rozwód lub se-
parację, z odliczenia może skorzystać tylko ten rodzic,
u którego dzieci faktycznie zamieszkują – oczywiście,
jeżeli wychowywał dzieci własne lub przysposobione.
Jeżeli jednak dzieci rodziców rozwiedzionych lub pozo-
stających w separacji zamieszkują u każdego z nich,
rozliczenia należy dokonań proporcjonalnie do okresu
zamieszkiwania dzieci u poszczególnych rodziców.
W tym celu łączną kwotę odliczenia stanowiącą iloczyn
liczby dzieci i kwoty 120 zł należy podzielić przez 12,
a wynik pomnożyć następnie przez liczbę miesięcy po-
bytu dzieci u danego rodzica. Zatem przykładowo,
w przypadku rozwiedzionego rodzica, u którego trójka
dzieci przebywała przez 9 miesięcy roku kwota odlicze-
nia wyniesie 270 zł. NOT.: KAJ
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Carbonalia na zamku
O zamku w Chudowie mówiło się

dotychczas najczęściej w kontekście
turniejów rycerskich. Katowicka ma-
larka Magdalena w ubiegłym roku
na łamach „TG” przyrównała górni-
ków do rycerzy. Jej słowa w pewnym
sensie okazały się prorocze. W nie-
dzielę, 12 bm., o godz. 15 w malowni-
czym plenerze Chudowa po raz
pierwszy odbędą się Carbonalia. Za-
miast historycznych kostiumów
i aranżowanych walk rycerskich bę-
dzie można zobaczyć odrobinę gór-
nictwa.

W programie Carbonaliów są poka-
zy sprawności górniczych drużyn ra-
towniczych, koncert Orkiestry Dętej
KWK „Knurów”, prezentacja zabytko-

wej, zabrzańskiej kopalni „GUIDO”
oraz Izby tradycji KWK „Knurów”
(obchodzącej 10-lecie działalności).
Podczas pikniku będzie można zoba-
czyć, jak się rzeźbi w węglu. Artyści
z pracowni „ORSO” z Knurowa zade-
monstrują swój kunszt i tajniki warsz-
tatowe. Przygotowano także wiele in-
nych atrakcji, by uświetnić 100-lecie
działalności orkiestry i drużyny ratow-
niczej w kopalni „Knurów”.

Na Carbonalia do zamku w Chu-
dowie zapraszają organizatorzy z ko-
palni „Knurów”, Okręgowej Stacji
Ratownictwa Górniczego w Zabrzu,
Zabytkowej Kopalni Węgla Kamien-
nego „Guido” i Fundacji „Zamek
Chudów”. TAL
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Wraz z rozwojem przemysłu
na początku XIX wieku klu-

czową sprawą w gospodarce stał się
transport. Wprawdzie coraz więk-
szy zasięg zyskiwała kolej, ale roz-
kwit techniki inżynieryjnej na świe-
cie spowodował możliwość budo-
wania kanałów, czyli sztucznych
połączeń wodnych, wykorzystują-
cych istniejące naturalne cieki. Uni-
katowym dziełem budownictwa
wodnego z pierwszej połowy
XIX wieku jest Kanał Augustowski,
stanowiący dowód kunsztu pol-
skich inżynierów.

Najpoważniejszym problemem
gospodarki Królestwa Polskiego
po 1815 roku stał się eksport towa-
rów spławianych Wisłą do Gdańska.
Po wprowadzeniu przez Prusy
w 1823 r. represyjnych ceł, uniemoż-
liwiających w praktyce korzystanie
z tej drogi, minister skarbu Króle-
stwa Franciszek Ksawery Drucki-
-Lubecki postanowił wybudować
kanał żeglowny z pominięciem Po-
morza. Ta wodna arteria miała połą-
czyć Wisłę (przez rzeki Narew, Bie-
brzę, Nettę i Czarną Hańczę) z Nie-
mnem, a następnie przez rzekę Win-
dawę z portem nadbałtyckim Win-
dawa. Ponieważ projektowany Kanał
Windawski nie został zbudowany,
Kanał Augustowski łączy się z Bałty-
kiem poprzez Niemen. Autorem pro-
jektu i kierownikiem robót pierwsze-
go etapu budowy kanału był podpuł-
kownik Ignacy Prądzyński, później-
szy generał z powstania listopado-
wego. Projekt powstał w 1824 roku,
pierwsze prace ruszyły rok później.
Budowa prowadzona była przez
Wojskowy Korpus Inżynierów. Pra-
cami kierował początkowo Prądzyń-
ski, zastąpiony później przez genera-
ła Jana Chrzciciela de Grandville
Malletskiego i Jana Pawła Lelewela.
W 1830 roku prace zostały przerwa-

ne z powodu wybuchu powstania li-
stopadowego, a wojska rosyjskie bu-
dujące Kanał Windawski skierowa-
no do walki z powstańcami. Po klę-
sce powstania listopadowego Rosja
zlikwidowała autonomię Królestwa
Polskiego i w związku z tym zmieni-
ła się koncepcja budowy kanału.
W latach 1833 – 1839 zrealizowano
go tylko na odcinku od Biebrzy
do Niemna, budowę prowadził wów-
czas hydrotechnik Teodor Urbański.

Kanał Augustowski pozostał jedy-
nie drogą wodną o znaczeniu lokal-
nym, służąc przewozowi towarów
i flisowi drewna do Wisły i Niemna.
W latach międzywojennych Kanał
Augustowski stał się niemałą atrak-
cją turystyczną jako malowniczy
krajobrazowo szlak kajakowy, że-
glarski i komunikacji statkami pasa-
żerskimi. Taką funkcję pełni do dzi-
siaj na swoim polskim odcinku.
Od kilku lat czynione są starania
o uruchomienie dla ruchu tury-
stycznego wschodniej części Kana-
łu, znajdującej się na terytorium Bia-
łorusi. Wśród wodniaków i miłośni-
ków Suwalszczyzny ma od daw-
na utrwaloną renomę. O wyjątko-
wym pięknie i krajoznawczo-tury-
stycznej atrakcyjności kanału zade-
cydował niespotykany gdzie indziej
pejzaż doliny Biebrzy u jej styku
z rzeką Nettą oraz urozmaicony kra-
jobraz borów i jezior Puszczy Augu-
stowskiej, którą przecina z zachodu
na wschód.

Długość budowli od śluzy Dębo-
wo nad Biebrzą aż do śluzy Niemno-
wo na Białorusi wynosi 101,2 km,
z czego po stronie białoruskiej znaj-
duje się 19,45 km. Trasa kanału
przebiega kolejno przez Białobrzegi
i Augustów, skąd prowadzi przez je-
ziora i stawy: Necko, Białe, Studzie-
niczne, Ślepe, Staw Gorczycki, Orle-
wo, Paniewo, Krzywe, Mikaszewo

Duże i Małe, Mikaszówek. Na szlaku
położone są znane wsie letniskowe:
Studzieniczna, Płaska, Mikaszówka,
a nad pobliskim jeziorem Serwy
znajdują się wsie Serwy, Sucha
Rzeczka i Małowiste. System wodny
Kanału Augustowskiego reguluje 18
śluz, 3 z nich znajdują się na teryto-
rium Białorusi. Od śluzy Dębowo
(109,92 m n.p.m.) do śluzy Gorczyca
(124,73 m n.p.m.) wyrównują one

różnicę poziomów, która wynosi
14,81 m. Następnie poziom wód
opada, od szczytowego punktu
w Gorczycy (124,73 m n.p.m.) aż
do ostatniej śluzy w Niemnowie
(92,96 m n.p.m.) obniża się
o 31,77 m. Niedobór wody uzupełnia
jezioro Serwy oraz rzeka Czar-
na Hańcza, a w części południowej
Kanału podobną rolę pełni jezioro
Sajno. Przy każdej śluzie znajduje

się jaz, który pełni funkcję upustu
nadmiaru wody. 

Przepływanie przez śluzy, chociaż
odpłatne, jest atrakcją wszystkich wy-
bierających tę trasę spływów kajako-
wych. Nie jest to manewr niebez-
pieczny, pod warunkiem, że podczas
jego wykonywania przestrzega się za-
sad określonych przez obsługujących
śluzę pracowników. 

ANNA ZYCH

ZZAABBYYTTKKII  TTEECCHHNNIIKKII::  KKaannaałł  AAuugguussttoowwsskkii

Perła SuwalszczyznyPrzepłyną Wisłę...

Na polskim odcinku Kanału Augustowskiego znajduje się 15 śluz.

Wejście do jaskini w dawnym kamieniołomie marmuru.
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Jest ich sześciu. Co roku wiosną wy-
rywają się z domów i z kopalni

„Brzeszcze-Silesia” na męską przygo-
dę. Pozytywnej energii do życia dostar-
czają im spływy pontonowe po rze-
kach, przeważnie północnej Polski.
Latem na wodę zabierają żony i dzieci.
Ich wodniacka drużyna nie jest nigdzie
zarejestrowana. Sami organizują wy-
prawy i sami je finansują. Obiecali so-
bie, że jak już przejdą na górniczą eme-
ryturę, to przepłyną za jednym zama-
chem całą Wisłę, od źródła aż do uj-
ścia. W tym roku zaliczyli 60 kilome-
trów z nurtem Piławy. 

– Na pierwszy spływ namówił mnie
kolega „Ząbek” z Andrychowa. Wypo-
życzyliśmy drewniane kajaki w Augu-
stowie. Nie były szczelne, każdego
dnia nabierało się do nich wiadro wo-
dy. Ubrania i wszystkie rzeczy osobiste
trzeba było zawijać w folię. Z żoną, sy-

nem wtedy czteroletnim, moim bra-
tem i grupą przyjaciół przez tydzień
pływaliśmy Czarną Hańczą. Niesamo-
wite wrażenie zrobił na nas Kanał Au-
gustowski. Ten spontaniczny, napręd-
ce zorganizowany w 1986 roku spływ,
wspominamy do dziś. Był spartański
i fascynujący – zapewnia Piotr Belak,
pracownik działu szybowego w kopal-
ni „Brzeszcze-Silesia”.

Piotr Belak i jego brat Paweł, Jacek
Myśliwiec, Mieczysław Kózka, Zbi-
gniew Maciejczyk, Piotr Kantyka są
osią wodniackiej grupy z „Brzeszcz”.
Nie zawsze im udaje się zgrać terminy
urlopów. Spływy mają zatem zmienny
skład osobowy. Często zapraszają
do wioseł swoich znajomych i przyja-
ciół. Belakowie kupili pontony razem
ze swoim szwagrem w 1990 roku. To
było dla nich ważne wydarzenie, po-
nieważ od tej chwili każda rzeka stała

się dla nich dostępna. Transport ka-
jaków bywał wcześniej niekiedy ba-
rierą nie do pokonania. 

– Spływ organizuję tak, że jeden
dzień płyniemy, a drugi przeznaczamy
na regenerację sił, wypoczynek i węd-
kowanie. Dlatego tak ważne jest do-
bre przygotowanie biwaku. W tym
roku przetrwaliśmy w lesie ataki
ulewnych deszczów, burzę, grad. Zo-
baczyliśmy krainę pstrąga i lipieni.
W dziewiczych lasach jest mnóstwo
ptaków, a wśród nich można spotkać
orła bielika. Okolice Piławy to istny
cud natury, który do niedawna był tu-
rystycznie niedostępny, ponieważ
stacjonowały tam wojska radzieckie
– opowiada Piotr Belak.

Spanie w namiotach, zakupy
w wiejskich sklepach, gotowanie
na ognisku, mycie naczyń w wiadrach,
nocne śpiewanie przy dźwiękach gita-
ry, pęcherze na rękach od wiosłowa-
nia. To są klimaty obozów z młodzień-
czych lat. Każdy chciałby je jak najdłu-
żej zachować. Wodniackie wakacje są
sposobem na dopisanie im nowych
rozdziałów w dojrzalszym życiu, z ro-
dzinami przy boku i zawodowymi ry-
gorami ograniczającymi swobodę po-
czynań. Tydzień lub kilkanaście dni
wśród „dzikiej” przyrody pozwala
wrócić do codzienności z zapasem po-
zytywnej energii.

– W 1993 roku zdecydowałem się
na samotny spływ Biebrzą. Od daw-
na marzyłem, żeby wejść w serce ba-
gien, zobaczyć tokowanie batalionów.
Na poważnie zacząłem się interesować
fotografią i ornitologią. Wytrzymałem
przez tydzień sam ze sobą. Siedem dni
samotności, tylko z przyrodą przeko-
nało mnie, że to najwspanialsza forma
wypoczynku. Od tego czasu co roku
organizuję spływy. Było ich już 16,
między innymi Biebrzą, Narwią, Słu-
pią, Czarną Hańczą, Wisłą, Sołą, Du-
najcem – wylicza pracownik Działu
Szybowego.

Grupę wodniacką łączą nie tylko
wiosenne wyprawy. Belak zasmako-
wał w raftingu – czyli pontonowej
walce z żywiołem rwących rzek gór-
skich, a koledzy idą za jego przykła-
dem. Barbórki od wielu już lat wspól-
nie świętują wspinaczką po Beski-
dach. Zimą jeżdżą na nartach. Nie go-
nią za sportowym wyczynem, po pro-
stu smakują życie.

JOLANTA TALARCZYK
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RRoozzwwiiąązzaanniieemm  bbęęddzziiee  hhaassłłoo
zz ppóóll  ppoonnuummeerroowwaannyycchh
oodd 11  ddoo 2222..

RRoozzwwiiąązzaanniiaa  nnaalleeżżyy
nnaaddssyyłłaaćć  nnaa kkaarrttkkaacchh
ppoocczzttoowwyycchh  nnaa aaddrreess
rreeddaakkccjjii  ww tteerrmmiinniiee  1100  ddnnii
oodd ddaattyy  uukkaazzaanniiaa  ssiięę  tteeggoo
wwyyddaanniiaa  „„TTGG””..  WWśśrróódd
CCzzyytteellnniikkóóww,,  kkttóórrzzyy  nnaaddeeśślląą
pprraawwiiddłłoowwee  hhaassłłoo,,
rroozzlloossuujjeemmyy  ttrrzzyy  nnaaggrrooddyy
kkssiiąążżkkoowwee..
HHaassłłoo  kkrrzzyyżżóówwkkii  zz nnuummeerruu
3300  „„TTrryybbuunnyy  GGóórrnniicczzeejj””
bbrrzzmmiiaałłoo::  „„DDOOBBRREEGGOO
PPAANNAA  CCNNOOTTAA  CCHHWWAALLII””..
NNaaggrrooddyy  kkssiiąążżkkoowwee
zzaa nnaaddeessłłaanniiee  pprraawwiiddłłoowwyycchh
rroozzwwiiąązzaańń  wwyylloossoowwaallii::
EEllżżbbiieettaa  OOllsszzóówwkkaa
zz BBoobbrroowwnniikk,,  GGeennoowweeffaa
MMaasszzcczzyykk  zz ŻŻaarreekk,,  BBeerrnnaarrdd
WWoollaannyy  zz CCzzeekkaannoowwaa..
KKssiiąążżkkii  nnaaddeeśślleemmyy  ppoocczzttąą..

Piotr Belak od 1993 roku organizuje spływy dla swoich kolegów z kopalni,
rodziny i przyjaciół.

Wodniacy na krótkich postojach nie celebrują posiłków.

Dwustopniowa śluza „Paniewo” jest miejscem chętnie odwie-
dzanym przez turystów także od strony lądu.

W trakcie śluzowania kajakarze szczególną uwagę muszą
zwrócić na zachowanie równowagi.

Kanałem Augustowskim podróżują również nietypowe
jednostki pływające.

Wieczory bez telewizora można spędzić przyjemnie na pogawędce
i wspólnym śpiewaniu.

Biwak wodniacy przygotowują starannie, by przetrwać w nim nawet
najgorsze załamania pogody.

Piława to przedsmak dzikiej przyrody, kraina orła bielika i pstrąga.

Południowa część Gór Bystrzyckich to jeden z naj-
bardziej bezludnych rejonów górskich w Polsce. Wylud-
niające się wioski, asfaltowe szosy kilometrami wiodące
przez pustkowia, łagodne zbocza – tak wygląda wspo-
mniana okolica. Jedną z niewielu ciekawostek turystycz-
nych jest nieczynny kamieniołom, w którym przed wie-
kami odkryto wejście do jaskini Solna Jama.

Wejście do jaskini znajduje się na wschodnim zboczu
góry Czerniec (891 m), na wysokości 585 m. Pozna-
na została dzięki odkrywkowej eksploatacji górniczej.
Wydobywano tu na niewielką skalę marmur. Dno ka-
mieniołomu do dzisiaj nie zarosło samosiejkami.

Jasknię znano już w osiemnastym wieku, a niejaki
F. Zimermann opisał ją w 1789 r. Nie jest długa – zna-
nych jest około 40 metrów korytarzy. Najpierw jest
szeroki i niski otwór wejściowy w ścianie skalnej. Po-
tem wchodzi się do pochyłego, wąskiego korytarza.
Kilkanaście metrów dalej dochodzi się do jaskinio-
wego jeziorka. Są też inne boczne wnęki. Nie ma tu
nacieków. Na dnie zalegają kamienie oraz namulisko,
powstałe ze spróchniałych gałęzi i liści. Oprócz wa-

pieni, występują w jaskini także łupki łyszczykowe.
W jaskini nigdy nie było oświetlenia elektrycznego.
Solna Jama znajduje się tuż przy niebieskim szlaku
między wsiami Różanka i Gniewoszów, nieco powy-
żej rozstaju szlaku czarnego nad potokiem Gołodol-
nik. Z niebieskiego szlaku zejść trzeba dosłownie kil-
kanaście metrów powyżej rozstajów. Ktoś uczynny
zresztą wymalował stosowne napisy i strzałki
na drzewach. Nazwa jaskini Solna Jama jest myl-
na i pochodzi z ludowych opowieści. Rzekomo góra-
le widzieli tu kiedyś owce, które lizały skały – prze-
konane, że to chlorek sodu (NaCl).

Nadleśnictwo Międzylesie zagospodarowało teren
przed jaskinią. Ustawiło dwa stoły z ławkami oraz ta-
blicę informacyjną. Można z niej wyczytać, że jaskinia
ma 5 metrów głębokości, a w jej wnętrzu można spo-
tkać takie żyjątka, jak ślepy raczek studniczek czy bez-
skrzydły owad Onychiurus paxi. Szkoda, że nie
umieszczono ani wzmianki o tym, kiedy prowadzono
tu prace górnicze i w jakich latach funkcjonował ka-
mieniołom. CZYC

ZZNNAASSZZ  LLII  TTEENN  KKRRAAJJ::  SSoollnnaa JJaammaa

Jaskinia z owczą legendą
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Pomnik Trudu Górniczego znany jest dziś jako wyśmienite miejsce
do jazdy na deskorolce.
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LLuubbeellsskkii  WWęęggiieell  „„BBooggddaannkkaa””  SSAA  ww  BBooggddaannccee,,  2211--001133  PPuucchhaacczzóóww;;
KKrreeddyytt  BBaannkk  SSAA  OO//LLuubblliinn  nnrr  1188  11550000  11552200  11221155  22000022  99003311  00000000

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest zabezpieczenie wadium
najpóźniej w dniu przetargu oraz wwyykkuuppiieenniiee  wwyymmaaggaańń  ooffeerrttoowwyycchh
ww  wwyyssookkoośśccii  5500,,0000  zzłł  ++  VVAATT..  

Informacje odnośnie wykupu wymagań ofertowych – p. Jolanta
Bajda, tel. (081) 4625286.

PPrrzzeettaarrgg  pprrzzeepprroowwaaddzzoonnyy  zzoossttaanniiee  ww  ddwwóócchh  eettaappaacchh::
1. Otwarcie ofert – nastąpi w dniu i o godzinie podanej w ogłosze-

niu, obecność oferentów nie jest obligatoryjna.
2. Negocjacje cenowe z wybranymi firmami – o wyborze zostaną

powiadomione pisemnie firmy zakwalifikowane.
Oferty w zabezpieczonych kopertach z adnotacją nazwy przetargu

(oddzielnie część techniczna i ekonomiczna) należy składać w sie-
dzibie Zarządu Spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA, pok. 4 naj-
później w dniu przetargu pół godziny przed terminem otwarcia
ofert. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest zabezpieczenie
wadium najpóźniej w dniu przetargu oraz wykupienie wymagań
ofertowych. Informacje odnośnie wykupu wymagań ofertowych – p.
Jolanta Bajda, tel. (081) 4625286.
Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA zastrzega sobie prawo do: odstą-
pienia od przetargu bez podania przyczyn, swobodnego wyboru
oferty, dodatkowych negocjacji i uzgodnień, zawarcia umowy w
drodze negocjacji.

LLpp.. PPrrzzeeddmmiioott  pprrzzeettaarrgguu
OOcczzeekkiiwwaannyy  

tteerrmmiinn  
rreeaalliizzaaccjjii

TTeerrmmiinn  
oottwwaarrcciiaa  

ooffeerrtt
WWaaddiiuumm

IInnffoorrmmaaccjjii  
mmeerryyttoorryycczznnyycchh  

uuddzziieellaa

1.
Dostawa lin nośnych, nieodkrętnych, 

40 mm w ilości 2 sztuki. Nie dopuszcza 
się składania ofert częściowych.

1155..1111..22000077  rr..
23.08.2007 r.

godz. 9.30
7 000,00 zł

TToommaasszz  JJaassiińńsskkii,,  
tteell..  008811  446622  5555  9900

2.

Zabudowa lin i naczyń wyciągowych oraz przygoto-
wanie klatkowego, górniczego wyciągu szybowego z
jazdą ludzi w szybie 2.2 do eksploatacji. Nie do-
puszcza się składania ofert częściowych.

ppaaźźddzziieerrnniikk  
22000077  rr..

23.08.2007 r.
godz. 9.45

27 000,00 zł
TToommaasszz  JJaassiińńsskkii,,  
tteell..  008811  446622  5555  9900

3.

Dostawa przewodów hydraulicznych wysokociśnienio-
wych giętkich z końcówkami typu STECKO, oraz z koń-
cówkami prostymi i kątowymi ze stożkiem 24o i pier-
ścieniem uszczelniającym, wykonanych z węża DN
6÷DN 38 typu 2ST (SN), wg PN-EN 853 i 4SP (SH) wg
PN-EN 856. Nie dopuszcza się składania częściowych.

1122  mmiieessiięęccyy  
oodd  ddnniiaa  

ppooddppiissaanniiaa  
uummoowwyy  

30.08.2007 r.
godz. 8.15

25 000,00 zł
JJaann  ŁŁyysszzcczzaarrzz,,

tteell..  008811  446622  5533  6655

4.

Dostawa: 1) śrub stalowych z łbem sześciokątnym wg
PN-EN ISO 4014:2004 i PN-EN ISO 4017:2004 oraz
śrub stalowych z łbem walcowym z gniazdem sześcio-
kątnym wg PN-EN ISO 4762:2006 z pokryciami i bez
pokryć ochronnych w ilości ogółem ok. 90 Mg 20 %,
2) nakrętek stalowych sześciokątnych wg PN-EN ISO
4032:2004 z pokryciami i bez pokryć ochronnych w ilo-
ści ogółem ok. 24 Mg 20 %, 3) nakrętek sześciokąt-
nych samozabezpieczających 
z wkładką poliamidową wg PN-EN ISO 10512:2001 
z pokryciami ochronnymi w ilości ok. 55.000 szt. 20 %,
4) podkładek okrągłych wg PN-EN ISO 7091:2003 oraz
podkładek sprężystych wg 
PN-77/M-82008 z pokryciami i bez pokryć ochronnych
w ilości ogółem ok. 1,5 Mg 20 %. Dopuszcza się
składanie ofert częściowych.

11..1100..22000077––
3311..1122..22000088  rr..

30.08.2007 r.
godz. 8.30

20 100,00 zł
MMaarriiuusszz  BBuulleennddaa,,  
tteell..  008811  446622  5588  6600

5.
Dostawa uchwytów kablowych L-400/35; L-700/65; 
L-1140. Nie dopuszcza się składania ofert częścio-
wych.

1122  mmiieessiięęccyy  oodd
ddnniiaa  ppooddppiissaanniiaa

uummoowwyy

30.08.2007 r.
godz. 8.45

7 950,00 zł
DDaarriiuusszz  ZZiieelliińńsskkii,,
tteell..  008811  446622  5522  6622

6.
Dostawa flokulantów do procesów technologicznych
w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla. Nie do-
puszcza się składania ofert częściowych.

11..0011..22000088  ––
3311..1122..22000088  rr..

DDoossttaawwyy  ww  ookkrree--
ssaacchh  mmiieessiięęcczz--
nnyycchh  wwgg  zzaammóó--

wwiieeńń  kkwwaarrttaallnnyycchh..

30.08.2007 r.
godz. 9.00

45 700,00 zł
AAnnddrrzzeejj  KKoozzłłoowwsskkii,,
tteell..  008811  446622  5555  7766

7.
Wynajem kombajnu chodnikowego 
(nowy lub po remoncie kapitalnym).

II  ddeekkaaddaa  ppaaźź--
ddzziieerrnniikkaa  22000077 rr..
OOkkrreess  wwyynnaajjmmuu

1122  mmiieessiięęccyy..

30.08.2007 r.
godz. 9.15

50 000,00 zł

AAnnttoonnii  GGoolloonnkkaa,,  
tteell..  008811  446622  5555  5500,,
JJaannuusszz  KKaasspprrzzaakk,,
tteell..  008811 446622  5555  4477

8.

Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych śrubowych
sprężarek powietrza, przeznaczonych do pracy w
podziemnych zakładach górniczych wydobywają-
cych węgiel kamienny, w pomieszczeniach zagrożo-
nych wybuchem metanu i pyłu węglowego. Nie do-
puszcza się składania ofert częściowych.

66  ttyyggooddnnii  oodd
ppooddppiissaanniiaa  

uummoowwyy

30.08.2007 r.
godz. 9.30

8 000,00 zł
AAnnttoonnii  GGoolloonnkkaa,,  

tteell..  008811  446622  5555  5500

+–

+–

+–

+–
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KKooppaallnniiaa  WWęęggllaa  KKaammiieennnneeggoo
„„BBUUDDRRYYKK””  SSAA,,  uull..  ZZaammkkoowwaa  1100

4433--117788  OORRNNOONNTTOOWWIICCEE

OOGGŁŁAASSZZAA  PPIISSEEMMNNYY  PPRRZZEETTAARRGG  OOFFEERRTTOOWWYY  NNIIEEOOGGRRAANNIICCZZOONNYY  NNAA::

„„RReemmoonntt  ddaacchhuu  oorraazz  kkoorryytt  ssppłłyywwoowwyycchh  oobbiieekkttuu  wwaarrsszzttaattoowwoo--mmaaggaazzyynnoowweeggoo  
––  NNAAWWAA  VV  nnaa  tteerreenniiee  ZZaakkłłaadduu  GGłłóówwnneeggoo  KKWWKK  „„BBuuddrryykk””  SSAA

Oferenci winni udokumentować doświadczenie w realiza-
cji tego typu usług.

Oferty należy składać do dnia 2299..0088..22000077  rr..  ((ggooddzz..  1144..0000)
w Dziale Umów Kopalni, II piętro, pok. 219,
tel. 032 239-5430 z dopiskiem określającym temat prze-
targu.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 3300..0088..22000077  rr..  
w salce narad w Dyrekcji Kopalni, II piętro, pok. 229, oo
ggooddzz..  1100..3300..
Zamawiający i oferenci związani są „Regulaminem postę-
powania przetargowego” obowiązującym w KWK „Budryk”
SA oraz wymaganiami ofertowymi. Oferenci mogą zapo-
znać się z regulaminem od poniedziałku do piątku w go-
dzinach od 7.30 do 14.00 w pokoju 220 lub 219 w budyn-
ku Dyrekcji. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wy-
kup wymagań ofertowych w kwocie 220000,,0000  zzłł  ++  VVAATT
(słownie: dwieście złotych), wpłacenie wadium w wysoko-
ści: 66 000000,,0000  zzłł  (słownie: sześć tysięcy złotych) na konto:
ING Bank Śląski SA Oddział Rybnik 4499  11005500  11007700  11000000
00002222  11886633  44773377 w terminie wyznaczonym do składania
ofert. Wadium (potwierdzone w Dziale Księgowości KWK
„Budryk” SA, pok. 419) może być uiszczone w formie go-

tówki, czeku potwierdzonego, blokady należności, którą 
posiada oferent w KWK „Budryk” SA oraz w poręczeniach
lub gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczenio-
wych.
Wykupu wymagań ofertowych dokonać można od ponie-
działku do piątku ww  ggooddzz..  77..3300––99..3300  ii  1111..0000––1144..3300..  
Pok. 410 – wykup wymagań, kasa, pok. 219 – odbiór wy-
magań.
Przetarg przeprowadza Komisja Przetargowa. Postępo-
wanie przetargowe jest poufne.
Dodatkowe informacje w sprawie przetargu uzyskać moż-
na w DDzziiaallee  RRSSzz,,  tteell..  003322  223399  55553399,, 003322 223399  55556677  
ii  003322  55770044..
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do: odstą-
pienia od przetargu bez podania przyczyn, swobodnego
wyboru oferty, dodatkowych negocjacji i uzgodnień, 
zawarcia umowy w drodze negocjacji, jak również uzna-
nia, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyn.
Z tytułu odrzucenia ofert oferentom nie przysługuje 
żadne roszczenie przeciwko organizatorowi przetargu.
Treść ogłoszenia dostępna również na stronie interneto-
wej: wwwwww..bbuuddrryykk..ppll

KKAATTOOWWIICCEE::  UUrrzząądd  MMiiaassttaa  zzaaddbbaa  oo  ssyymmbbooll  ttrruudduu  ggóórrnniicczzeeggoo

Pomnik pozostanie
w Dolinie Trzech Stawów

Z początkiem wakacji miłośnicy
jazdy na deskorolkach, którzy upa-
trzyli sobie plac przed Pomnikiem
Trudu Górniczego w katowickiej
Dolinie Trzech Stawów zorganizo-
wali głośny protest. Młodzi ludzie nie
tylko zebrali setki podpisów pod pe-
tycją w sprawie obrony pomnika, ale
nawet samodzielnie opracowali plan
budowy specjalistycznego skatepar-
ku, czyli miejsca, gdzie można jeź-
dzić i wykonywać ewolucje na de-
skorolce. Petycja przekazana została
na ręce wiceprezydent Katowic, Kry-
styny Siejny. Wbrew obawom ska-
tersów los pomnika nie jest jednak
przesądzony.

Zgodnie z Miejscowym Planem Za-
gospodarowania Przestrzennego te-
ren, na którym znajduje się Pomnik
Trudu Górniczego, przeznaczony jest
pod inwestycje. Jednak, jak powie-
dział nam rzecznik katowickiego ma-
gistratu, Waldemar Bojarun, na razie
nie ma informacji, aby jakikolwiek in-
westor starał się o tę lokalizację.

– Jeśli pojawiłby się inwestor zain-
teresowany budową w tym konkret-
nym miejscu, to pomnik, wraz z ca-
łym placem, który stanowi atrakcję
dla deskorolkarzy, zostanie przenie-
siony w inne miejsce z pełnymi hono-
rami. Chociaż precyzyjnie nie wska-
zano miejsca takiej przyszłej lokaliza-
cji, najprawdopodobniej będzie to
także teren Doliny Trzech Stawów
– tłumaczy rzecznik.

Bojarun dodaje, że pomnik
na trwałe wpisał się w krajobraz mia-
sta i musi na jego terenie pozostać. 

– Podobną sytuację mieliśmy
z obeliskiem upamiętniającym po-
wstania śląskie, znajdującym się
w dzielnicy Dąb, w miejscu, gdzie
obecnie przebiega Drogowa Trasa
Średnicowa. Po rozpoczęciu budowy
DTŚ obelisk został przeniesiony
do centrum dzielnicy – opowiada.

W odpowiedzi na nasz apel czytel-
nicy udostępnili redakcji „Trybuny
Górniczej” materiały archiwalne do-
tyczące budowy Pomnika Trudu Gór-
niczego. Wynika z nich, że inicjato-
rem budowy pomnika był generał
Czesław Piotrowski, ówczesny mini-
ster górnictwa i energetyki. Środowi-
sko górnicze z początku nie dało się
porwać tej wizji, pomysłodawcy suge-
rowano, że właściwszym przedsię-
wzięciem byłoby wybudowanie domu
dla górniczych seniorów. Pierwszy,
zamknięty konkurs na projekt po-
mnika, rozpisano w 1984 r. Ostatecz-
nie jednak w 1986 roku wykonanie
projektu powierzono Tadeuszowi Ło-
dziana. Górujący nad Doliną Trzech
Stawów monument odsłonięto 30
kwietnia 1987 roku. Niezbyt długo
cieszył się ludzką pamięcią. Dziś Po-
mnik Trudu Górniczego najpow-
szechniej znany jest wśród jeżdżącej
na deskorolkach młodzieży jako „naj-
lepsza miejscówka w kraju”.

ANNA ZYCH
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1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w pozycjach 2, 8, 17.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3. Otwarcie ofert odbędzie się w Centrum Wydobywczym Południe, Rybnik, ul. Jastrzębska 10, Budynek „A” – I piętro, sala konferencyjna nr 5, w podanych powyżej terminach.
4. Otwarcie ofert dla tematu nr 18 odbędzie się w Kompanii Węglowej S.A. w Katowicach, ul. Powstańców 30 - sala nr 100.
5. Pisemne oferty opisane zgodnie z SIWZ, należy składać w zamkniętej kopercie, w Zespole Zamówień i Przetargów w Centrum Wydobywczym Południe – Budynek „A” w ter-

minie do dnia przetargu do godz. 7.30.
6. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostanie zamieszczona na stronie internetowej w profilu nabywcy wwwwww..kkwwssaa..ppll//pprrzzeettaarrggii i udostępniona do bezpłatnego

pobierania.
7. Wadium dla przetargu w wysokości podanej w SIWZ należy przelać na konto: PPKKOO  BBPP SSAA  OO//RRyybbnniikk 0088 11002200 22331133 00000000 33000022 00117733 55556622 w terminie wyznaczonym do skła-

dania ofert z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła: „Wadium na przetarg – temat przetargu”. Zamawiający dopuszcza inne formy wniesienia wadium określone w SIWZ.
8. Postępowanie przetargowe przeprowadzone zostanie zgodnie z „Regulaminem określającym sposób postępowania w sprawach o udzielenie zamówień w Kompanii Węglo-

wej SA”. Regulamin do wglądu w Zespole Zamówień i Przetargów oraz na stronie internetowej: wwwwww..kkwwssaa..ppll

KKOOMMPPAANNIIAA  WWĘĘGGLLOOWWAA  SSAA
CCEENNTTRRUUMM  WWYYDDOOBBYYWWCCZZEE  PPOOŁŁUUDDNNIIEE

4444--225533  RRYYBBNNIIKK,,  uull..  JJaassttrrzzęębbsskkaa  1100,,  ffaaxx::  ((003322))  77339922113344

ogłasza
przetargi nieograniczone nie objęte Ustawą Prawo Zamówień Publicznych 

LLpp.. TTeemmaatt  pprrzzeettaarrgguu NNrr  pprrzzeettaarrgguu DDaattaa  pprrzzeettaarrgguu TTeerrmmiinn  rreeaalliizzaaccjjii

1. 
Wzmocnienie żelbetowej konstrukcji zbiornika węgla

surowego ‘B’-I w KWK „Chwałowice”
2070186 24.08.2007 r. godz. 8.00 30.12.2008 r.

2.
Roboty antykorozyjne stalowej konstrukcji budynku Płuczki I

i budynku Płuczki II w KWK „Chwałowice”
3371414 24.08.2007 r. godz. 10.00

30.12.2008 r.

3.
Wymiana wyboczonego muru ściany członowej Płuczki I
wraz ze wzmocnieniem żelbetowych rygli osie 11-19/D-E 

w KWK „Chwałowice”
3371363 24.08.2007 r. godz. 11.00

30.12.2008 r.

4. 
Wymiana okien w budynku Zarządu I Stacji Tąpań i BHP 

w KWK „Marcel”
3371484 24.08.2007 r. godz. 9.00 31.10.2007 r.

5.

Dostawa konstrukcji wsporczej przenośników zgrzebłowych,
konstrukcji wylotów ze zbiornika z klapami zamykającymi 
i zsuwniami kierującymi wraz z robotami demontażowo-

montażowymi w KWK „Marcel”

22700152 28.08.2007 r. godz. 8.00
3 m-ce od daty zawarcia

umowy

6. Obsługa i utrzymanie łaźni pracowniczych w KWK „Marcel” 3370739 29.08.2007 r. godz. 10.00
12 m-cy od daty zawarcia

umowy

7.
Zakup obudowy chodnikowej specjalnej ŁPrP 10/V29/4 HŁ

CORR wraz ze złączami typu SD KWK „Marcel”
3371485 24.08.2007 r. godz. 12.00 31.12.2007 r.

8.
Dostawa linek filarowych, zacisków do lin oraz sercówek

KWK „Jankowice”
3371481 24.08.2007 r. godz. 13.00 31.12.2007 r.

9.
Opracowanie koncepcji odwodnienia terenu depresyjnego doliny
potoku Radziejowskiego z uwzględnieniem problemu naprawy 
ul. Niepodległości w Rybniku oraz ul. Nowej KWK „Jankowice”

3371432 27.08.2007 r. godz. 8.00 31.12.2007 r.

10.
Wynajem autokarów wraz z obsługą do wykonywania usług

dla KW SA Oddział KWK „Rydułtowy-Anna”
3371006 29.08.2007 r. godz. 11.00

12 m-cy od daty zawarcia
umowy

11.
Wydrążenie dowierzchni ściany I-E1 w pokładzie 706 

w KWK „Rydułtowy-Anna”
3370272/01 27.08.2007 r. godz. 9.00

do 3 miesięcy od daty
przekazania frontu robót

12.
Remont zespołu nagrzewnic zainstalowanych w wieży

szybowej górniczego wyciągu szybowego szybu Leon III 
w KW SA Oddział KWK „Rydułtowy-Anna” RI

3371484/01 27.08.2007 r. godz. 10.00

Etap I – od daty zawarcia
umowy do 10.12.2007 r.
Etap II – od 1.04.2008 r.

do 30.06.2008 r.

13.
Wykonanie robót blacharsko–dekarskich dla KW SA
Oddział KWK „Rydułtowy-Anna” Ruch II w obiektach

Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla
3371424/01 27.08.2007 r. godz. 11.00

od daty zawarcia umowy
do 31.12.2007 r.

14.
Remont sieci centralnego ogrzewania w obiektach Zakładu

Przeróbki Mechanicznej Węgla KW SA Oddział KWK 
„Rydułtowy-Anna” Ruch II.

3371426/01 27.08.2007 r. godz. 12.00
od daty zawarcia umowy

do 31.12.2007 r.

15.
Zakup rur kołnierzowych o 150 mm dla O/KWK 

„Rydułtowy-Anna” Ruch I Rydułtowy
3371410/01 28.08.2007 r. godz. 11.00

od daty zawarcia umowy
do 31.12.2007 r.

16.
Zakup 6000 szt. kotew stalowych o długości 2,2 m i
średnicy min. 20 mm dla O/KWK „Rydułtowy-Anna”

3371412/01 28.08.2007 r. godz. 9.00
od daty zawarcia umowy

do 31.12.2007 r.

17.
Zakup szyn trasy kolejki spągowej linowej typu KS 650 dla

O/KWK „Rydułtowy-Anna”
3371462/01 28.08.2007 r. godz. 13.00

od daty zawarcia umowy
do 31.12.2007 r.

18.
Świadczenie usług w zakresie obsługi i sprzątania

łaźni pracowniczych dla potrzeb KWK „Chwałowice”
3370103/2 24.08.2007 r. godz. 10.00

przez okres 12 m-cy
od daty zawarcia umowy
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JJaassttrrzzęębbsskkaa  SSppóółłkkaa  WWęęgglloowwaa  SSAA
4444--333300  JJaassttrrzzęębbiiee  ZZddrróójj,,    uull..  AArrmmiiii  KKrraajjoowweejj  5566

tteell..  ((00--3322))  77556644111133,,  ffaaxx  ((00--3322))  44776622667711

ooggłłaasszzaa  pprrzzeettaarrgg  nniieeooggrraanniicczzoonnyy  nnaa::

DDZZIIEERRŻŻAAWWAA  WWYYSSOOKKOO  WWYYDDAAJJNNEEGGOO  KKOOMMBBAAJJNNUU  ŚŚCCIIAANNOOWWEEGGOO  
ZZ  EELLEEKKTTRRYYCCZZNNYYMM  SSYYSSTTEEMMEEMM  PPOOSSUUWWUU  DDLLAA  JJSSWW  SSAA  KKWWKK  „„BBOORRYYNNIIAA””..

DDaattaa  oottwwaarrcciiaa:: 5.09.2007 r. godz., 9.00.
MMiieejjssccee  pprrzzeettaarrgguu:: Jastrzębska Spółka Węglowa SA, ul. Armii Krajowej 56 w Jastrzębiu Zdroju.

WWaarruunnkkii  uucczzeessttnniiccttwwaa  ww  pprrzzeettaarrgguu::
11.. Zapoznanie się i pisemna akceptacja „Regulaminu postępowania

przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty
budowlane w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA w Jastrzębiu Zdro-
ju, nie objęte ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia
29.01.2004 r.”. Treść „Regulaminu...” dostępna jest na stronie inter-
netowej wwwwww..jjssww..ppll//ffiirrmmaa//ddookkuummeennttyy..pphhpp

22..  WWyykkuuppiieenniiee  wwyymmaaggaańń  ooffeerrttoowwyycchh  ww  cceenniiee  330000,,0000  zzłł  ++  VVAATT (do nabycia
w KWK „Borynia”, Sekcja Remontów i Usług, pokój nr 223 w terminie
do dnia 4.09.2007 r. do godz. 14.00). Fakturę można otrzymać w Dziale
Księgowości, pokój nr 304. 
Kasa KWK „Borynia” czynna w godz. 7.00–9.00 i 11.30–14.00.

33..  WWppłłaacceenniiee  wwaaddiiuumm  ww  wwyyssookkoośśccii  3355 000000,,0000  zzłł  ((ttrrzzyyddzziieeśśccii  ppiięęćć  ttyyssiięęccyy
zzłłoottyycchh))  nnaa  kkoonnttoo  JJSSWW  SSAA  BBaannkk  HHaannddlloowwyy  ww  WWaarrsszzaawwiiee,,  ooddddzz..  KKaattoowwii--
ccee,,  nnrr  rraacchhuunnkkuu::  4488110033001111559900000000000000000088991199552266  zz  ddooppiisskkiieemm  „„PPrrzzee--
ttaarrgg  ––  DDzziieerrżżaawwaa  wwyyssookkoowwyyddaajjnneeggoo  kkoommbbaajjnnuu  śścciiaannoowweeggoo  zz  eelleekkttrryycczz--
nnyymm  ssyysstteemmeemm  ppoossuuwwuu  ddllaa  JJSSWW  SSAA  KKWWKK  „„BBoorryynniiaa””,,  nnaajjppóóźźnniieejj  ddoo  ddnniiaa
sskkłłaaddaanniiaa  ooffeerrtt..  

JSW SA dopuszcza możliwość zabezpieczenia wadium w innej formie
przewidzianej w ww. Regulaminie. 
Kasa JSW SA czynna w godz. 8.00–10.00 i 12.00–14.00. Oferty, w zakle-
jonych kopertach - z dopiskiem „Przetarg – Kompleksowe zbrojenie ściany

F-31 p. 406/2 - 3 dla KWK „Borynia”, należy składać w Biurze Nadzoru

Właścicielskiego i Strategii Kapitałowej JSW SA, pokój nr 10 w terminie

do dnia 4.09.2007 r. do godz. 14.30.

Ważność oferty - minimum do dnia zakończenia procedury przetargowej.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

Zamawiający odstępuje od obowiązku złożenia zabezpieczenia należyte-

go wykonania umowy z zastrzeżeniem § 34 ww. Regulaminu.

PPrrzzeettaarrgg  zzoossttaanniiee  pprrzzeepprroowwaaddzzoonnyy  ww  ddwwóócchh  eettaappaacchh::

1. Część jawna: otwarcie ofert, kwalifikacja ofert do części niejawnej.

2. Część niejawna: szczegółowa analiza ofert, podjęcie decyzji o sposobie

ustalenia warunków finansowo-ekonomicznych. Ustalenie warunków fi-

nansowo-ekonomicznych może nastąpić w dniu otwarcia ofert.

Dodatkowych informacji w przedmiocie przetargu udzielają pracownicy

KWK „Borynia”: inż. Adam Michalec – Główny Inżynier Energomechanicz-

ny, tel. 032/7561545, mgr inż. Damian Król – Kierownik Sekcji Zamówień

Publicznych, tel. 032/7561205, 

JSW SA zastrzega sobie prawo do:

- swobodnego wyboru oferty,

- uznania, że przetarg nie dał rezultatu,

- unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
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Jura Krakowsko-Częstochowska,
przez którą wiodą malownicze piesze,
rowerowe i samochodowe szlaki, cie-
szy się zasłużenie mianem jednego
z najbardziej urokliwych, a co za tym
idzie popularnych zakątków na tury-
stycznej mapie Polski. Do szczególnie
uczęszczanych należą czerwony Szlak
Orlich Gniazd i niebieski Szlak Wa-
rowni Jurajskich – niedostępnych
warowni na rubieżach Rzeczypospo-
litej. Jurajskie wędrówki stanowią
swoistą lekcję historii, urzekają ma-
lowniczością krajobrazu z dumnie
sterczącymi ostańcami, źródłami kry-
stalicznej wody i zielenią lasów, uni-
katową florą i fauną.

Miło więc odnotować, że Jura Kra-
kowsko-Częstochowska wzbogaca
także nasze filatelistyczne kolekcje.
W ramach wydawanego od kilku lat
cyklu tematycznego „Piękno ziemi
polskiej”, tegoroczną wakacyjną emi-
sję czterech kartek z nadrukowanymi
znaczkami (wszystkie o nominale
1,35 zł), Poczta Polska poświęciła
właśnie Szlakowi Orlich Gniazd. Po-
szczególne znaczki i kartki ilustrują:

– zamek w Olsztynie i orzeł w locie
(na znaczku) oraz zamek Mirów i my-
szołów (ilustracja kartki);

– amonity (na znaczku) oraz Rzęd-
kowickie Skały i jastrząb – orlik,

– pstrąg potokowy (na znaczku)
oraz Zamek Ogrodzieniec i Skała
w Ojcowie;

– Jaskinia Studnisko oraz nocek
duży (na znaczku) i gacek szary (ilu-
stracja kartki).

Kartki wydane zostały w nakładzie
po 75 tys. sztuk. Autorem ich projek-
tów jest artysta plastyk J. Brodowski;
autorami wykorzystanych fotografii:
P. Fabijański, M. Wojciechowski i P.
Holisz.

Warto przypomnieć, że pierwszy
znaczek pocztowy o jurajskiej tematy-
ce wydany został w grudniu 1935 ro-
ku. W emisji „Widoki i prezydent
Ignacy Mościcki” znaczek wartości 5
groszy ilustruje Pieskowa Skała z jej
największą atrakcją – Maczugą Her-
kulesa. Zamki w Ogrodzieńcu i Pie-
skowej Skale zdobią znaczki wartości
2 zł i 2,50 zł serii „Zamki polskie” wy-
danej w 1971 r.

Wydane kartki pocztowe repre-
zentatywnie prezentują i promują
Jurę Krakowsko-Częstochowską,
która za sprawą inicjatyw gmin ju-
rajskich, coraz lepiej zagospodaro-
wywana jest dla potrzeb turystyki,
krajoznawstwa i wypoczynku;
a dzięki wydarzeniom kulturalnym
„ożywają” ruiny zamków w Ogro-
dzieńcu i Olsztynie. ZETBE

WW  FFIILLAATTEELLIISSTTYYCCZZNNYYMM  KKLLAASSEERRZZEE

Uroki Szlaku 
Orlich Gniazd



■ PRZETARGI W INTERNECIE – www.gornicza.com.plstr. 14

O
G

ŁO
S

Z
E

N
IA 3
2
1
9
6
6
5
/A

CCeennttrruumm  WWyyddoobbyywwcczzee  ZZaacchhóódd
4444--119900  KKnnuurróóww,,  uull..  DDwwoorrccoowwaa  11

OOGGŁŁAASSZZAA
pprrzzeettaarrggii  nniieeooggrraanniicczzoonnee  nniiee  oobbjjęęttee  UUssttaawwąą  PPrraawwoo  zzaammóówwiieeńń  ppuubblliicczznnyycchh  nnaa::

NNrr  
ppoossttęęppoowwaanniiaa

TTeemmaatt  
ppoossttęęppoowwaanniiaa

TTeerrmmiinn  
rreeaalliizzaaccjjii

TTeerrmmiinn  
oottwwaarrcciiaa  

ooffeerrtt

OOssoobbaa  uuppoowwaażżnniioonnaa  
ddoo  kkoonnttaakkttóóww

WWaaddiiuumm  
ww  zzłł

OOddddzziiaałł  KKWWKK  „„SSzzcczzyyggłłoowwiiccee””

Dostawa nowego przenośnika taśmowego dla KW SA CW Zachód
Oddział KWK „Szczygłowice”.

do 6 tygodni od dnia
zawarcia umowy,
lecz nie później 

niż do 15.12.2007 r.

27.08.2007 r. 
godz. 10.00

W sprawach: a) technicznych: Piotr Pifczyk,
tel. (032) 239 35 47, 

b) formalnych: Mirosława Górka, 
tel. (032) 716-16-81

10 000,00

Przygotowanie pochylni 56 do przejścia frontem ściany XIII w pokła-
dzie 405/1 w KW SA CWZ Oddział KWK „Szczygłowice”.

45 dni roboczych 
od 

dnia przekazania 
rejonu

28.08.2007 r. 
godz. 10.00

W sprawach: a) technicznych: Jacek Kuś, 
tel. (032) 239-35-21, 

b) formalnych: Bożena Zorychta,
tel. (032) 239-31-97

2 000,00

OOddddzziiaałł  KKWWKK  „„KKnnuurróóww””

Dostawa 25 sztuk metanomierzy współpracujących z centralą meta-
nometryczną KSP-2 dla KW SA CWZ Oddział KWK „Knurów”

30 dni od daty 
zawarcia umowy

24.08.2007 r. 
godz. 10.00

W sprawach: a) technicznych: Janusz Szulc,
tel. (032) 2396555, 2396333, 

b) formalnych: Aleksandra Ratajczak, 
tel. (032) 716-15-74

1 500,00

Remont/naprawa urządzeń metanometrycznych produkcji CE i AG
EMAG Katowice dla KW SA Oddział KWK „Knurów”

do 31.12.2007 r.
28.08.2007 r. 

godz. 9.00

W sprawach: a) technicznych: Janusz Szulc,
tel. (032) 2396555, 2396333, b) formalnych:
Łucja Gregor, tel. (032) 716-15-78

1 500,00

Wykonanie wyrobisk korytarzowych – pochylni IV w pokładzie 408/1
z C6E-S i przekopu C8E w KW SA Oddział KWK „Knurów”.

7,5 miesiąca od daty 
przekazania rejonu

robót

24.08.2007 r. 
godz. 9.00

a) w sprawach formalnych: Ryszard Włodarczak,
tel. 032 716 15 77, b) w zakresie technicznym:
Andrzej Majchrzak, tel. 032 239 6408.

10 000,00

Wykonywanie prac manewrowych taborem kolejowym przy użyciu
kołowrotów i linociągów, obsługa kołowrotów i linociągów oraz urzą-
dzeń załadowczych dla potrzeb ZPMW KWK „Knurów”.

1.09.2007 r. 
do 31.08.2008 r.

23.08.2007 r. 
godz. 11.00

a) w sprawach formalnych: Ryszard Włodar-
czak, tel. 032 716 15 77; b) w zakresie tech-
nicznym: Ryszard Drab, tel. 032 239 6583.

5 000,00

Dostawa urządzeń systemu łączności głośnomówiącej i blokad przenośnika ścia-
nowego zabudowanego w ścianie o długości 250 metrów i przenośnika przyścia-
nowego o długości 150 metrów dla KW SA CWZ Oddział KWK Knurów”.

do 60 dni od 
podpisania umowy

24.08.2007 r. 
godz. 11.00

W sprawach: a) technicznych: Włodzimierz
Gwiżdż, tel. (032) 239-65-50, b) formalnych:

Daniela Pifczyk, tel. (032) 716-15-75

1 400,00

Dostawa 200 sztuk ognioszczelnych lamp górniczych dla KW SA
CWZ Oddział KWK „Knurów”.

do 60 dni od 
podpisania umowy

27.08.2007 r. 
godz. 10.00

W sprawach: a) technicznych: Włodzimierz
Gwiżdż, tel. (032) 239-65-50, b) formalnych:

Daniela Pifczyk, tel. (032) 716-15-75

2 000,00

Świadczenie usług serwisowych stacji 110/6 kV „Paweł” i „Górni-
cza” dla KW SA CWZ Oddział KWK „Knurów”.

do 31.12.2007 r.
27.08.2007 r. 

godz. 9.00

W sprawach: a) technicznych: 
Włodzimierz Gwiżdż, tel. (032) 239-65-50, 

b) formalnych: Daniela Pifczyk,
tel. (032) 716-15-75

800,00

OOddddzziiaałł  KKWWKK  „„SSoośśnniiccaa--MMaakkoosszzoowwyy””

Dostawa 3 sztuk kontenerów górniczych do transportu oleju napę-
dowego dla KW SA Centrum Wydobywcze Zachód Oddział KWK
„Sośnica -Makoszowy” Ruch Sośnica

14 dni od daty 
zawarcia umowy

27.08.2007 r. 
godz. 10.00

W sprawach: a) technicznych: Bogusław 
Kwietniowski, tel. (032) 272 55 19, b) formal-

nych: Maria Magiela, tel. (032) 716-15-79

700,00

Wykonanie remontów z tytułu usuwania szkód górniczych 
w budynkach mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gierałtowicach
przy ul. Ogrodowej 12 oraz w Przyszowicach, przy ul. K. Miarki 16

31.10.2007 r.
24.08.2007 r. 
godz. 10.00

W sprawach: a) technicznych: Grażyna Som-
mer, tel. (032) 275 47 70, b) formalnych: 

Wiesława Borek, tel. (032) 239-31-97
300,00

Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu pomostu 
technologicznego nr 54 na Zakładzie Przeróbczym Ruch Sośnica 

3 miesiące od daty 
podpisania umowy

24.08.2007 r. 
godz. 9.00

W sprawach: a) technicznych: Stanisław Pilarz,
tel. (032) 272 51 80, b) formalnych: Ewa Mio-

dowska-Grychtoł, tel. (032) 716-15-76

1 000,00

Wykonanie drążenia przecinki transportowej 2 łączącej przecznicę
C9 z przecznicą równoległą C9 na poziomie 950 m

72 dni robocze 
od daty przekazania 

rejonu robót

28.08.2007 r. 
godz. 11.00

W sprawach: a) technicznych: Sławomir Ol-
brycht, tel. (032) 272 53 76, b) formalnych: An-

na Zapiór, tel. (032) 716-16-13

7 000,00

Wykonanie instalacji wodnej komory zrzutu ciepła na poz. 660 m
Ruch Makoszowy

60 dni od daty 
podpisania umowy

24.08.2007 r. 
godz. 8.00

W sprawach: a) technicznych: Antoni Kruszel-
nicki, tel. (032) 275 44 49, b) formalnych: Kry-

styna Bilińska, tel. (032) 716-16-13

6 500,00

Przegląd, naprawa, konserwacja i legalizacja wag wagonowych,
zbiornikowych, samochodowych i uchylnych na Zakładzie Przerób-
czym Ruch Sośnica 

do 12 miesięcy
od daty 

podpisania umowy

24.08.2007 r.
godz. 13.00

W sprawach: a) technicznych: Janusz 
Klimczak, tel. (032) 272-55-78, 

b) formalnych: Krystyna Bilińska, 
tel. (032) 716-16-13

2 000,00

Remont konstrukcji: - żelbetowych słupów nośnych ściany zachodniej obiektu płuczki nr 3.0, -
estakady rurociągu wody technologicznej pomiędzy obiektami 3.0 i 1.0 w Zakładzie Przeróbki
Mechanicznej Węgla Oddziału KWK „Sośnica-Makoszowy” Ruch Makoszowy. 

do 31.12.2007 r.
27.08.2007 r.
godz. 10.00

W sprawach: a) technicznych: Marek Bera, 
tel. (032) 275-45-93, b) formalnych:

Grażyna Matusiak, tel. (032) 716-16-14

2 000,00

SSppeeccyyffiikkaaccjjaa  IIssttoottnnyycchh  WWaarruunnkkóóww  ZZaammóówwiieenniiaa  ddoossttęęppnnaa  jjeesstt  nniieeooddppłłaattnniiee  nnaa  ssttrroonniiee  iinntteerrnneettoowweejj  ZZaammaawwiiaajjąącceeggoo  ww  PPrrooffiilluu  nnaabbyywwccyy  wwwwww..kkwwssaa..ppll//pprrzzeettaarrggii//  ppoocczząąwwsszzyy  oodd  ddnniiaa
99..0088..22000077  rr..
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KKAATTOOWWIICCKKII  HHOOLLDDIINNGG  WWĘĘGGLLOOWWYY  SSAA
uull..  DDaammrroottaa  1166,,  4400--002222  KKaattoowwiiccee

KKOOPPAALLNNIIAA  WWĘĘGGLLAA  KKAAMMIIEENNNNEEGGOO  „„WWUUJJEEKK””

ogłasza przetargi nie objęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych nt.:

1. Przetargi odbędą się w Sali Konferencyjnej KHW SA, ul. Damrota 16, pok. nr 139, I p.
2. Oferty zawierające część techniczną oraz handlową należy składać w dwóch egzempla-

rzach ddoo  ddnniiaa  2288..0088..22000077  rr.. do godz. 1133..0000  w Kancelarii Głównej KHW SA w Katowi-
cach, ul. Damrota 16, w zamkniętych i opieczętowanych kopertach z dopiskiem: 
„Przetarg - Nr przetargu – Przedmiot przetargu”.

3. Oferta winna być opracowana w oparciu i zgodnie z warunkami zawartymi w wymaga-
niach ofertowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do:

- wpłaty wadium w wysokości podanej w powyższej tabeli na rachunek bankowy: 
PKO BP SA O/Katowice 44 1020 2313 0000 3802 0023 9558. Wadium wnoszone w
formie gwarancji ubezpieczeniowej, gwarancji bankowej lub czeku potwierdzonego na-
leży złożyć w postaci oryginalnego dokumentu wystawionego przez udzielającego w
Zespole ds. Przetargów Biura Zarządu KHW SA (w formie czeku – w kasie Biura Za-

rządu KHW SA). Wadium musi zostać wniesione do dnia 28.08.2007 r. do godz. 13.00,
- wykupienia wymagań ofertowych w cenie 220000,,0000  zzłł  w Dziale Zamówień Publicznych,
Przetargów i Koordynacji KWK „Wujek” (tylny budynek dyrekcji, tel. 032 208-5541) po
wcześniejszej wpłacie ww. kwoty w kasie kopalni w godz. 7.00–9.00 i 12.00–14.30.

7. Zamawiający i oferenci związani są Regulaminem udzielania zamówień w KHW SA oraz
wymaganiami ofertowymi. Oferenci mogą zapoznać się z Regulaminem od poniedział-
ku do piątku w godzinach od 11.00 do 14.00 w Zespole ds. Przetargów Biura Zarządu
KHW SA przy ul. Damrota 16 w Katowicach lub w Dziale Zamówień Publicznych, Prze-
targów i Koordynacji KWK „Wujek” (tylny budynek dyrekcji), ul. W. Pola 65 w Katowicach
w pok. 94B.

8. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też odwo-
łania względnie uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyny.

9. Umowy z oferentami zostaną zawarte w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego
po podjęciu decyzji o wyborze oferty w danym postępowaniu przetargowym.

NNrr  
pprrzzeettaarrgguu

PPrrzzeeddmmiioott  pprrzzeettaarrgguu
DDaattaa  

oottwwaarrcciiaa  
ooffeerrtt

GGooddzziinnaa  
oottwwaarrcciiaa  

ooffeerrtt

WWaaddiiuumm  
ww  zzłł

TTeerrmmiinn  
rreeaalliizzaaccjjii

IInnffoorrmmaaccjjii  oo  pprrzzeeddmmiioocciiee  pprrzzeettaarrgguu  uuddzziieellaajjąą

1837
„„MMooddeerrnniizzaaccjjaa  pprrzzeennoośśnniikkaa  

zzggrrzzeebbłłoowweeggoo  ppooddśścciiaannoowweeggoo  
ddllaa  śścciiaannyy  VVII//440055””..

30.08.2007 r. 10.00 8 000,00
4 tygodnie od daty złożenia 

zamówienia.

mgr inż. Witold Obszyński -
Główny Mechanik ds. Urzą-
dzeń Mechanicznych Dołowych

mgr Katarzyna Wójcik -
Kierownik Działu 
Zamówień Publicznych, 
tel. (032) 208-5541

1838

„„WWyykkoonnaanniiee  rroobbóótt  ggóórrnniicczzyycchh  
ww  zzaakkrreessiiee  wwyykkoonnaanniiaa

ttrraassyy  kkoolleejjkkii  
ssppąąggoowweejj  zzęębbaatteejj  ssppaalliinnoowweejj

KKSSZZSS  
ddllaa  KKHHWW  SSAA  KKWWKK  „„WWuujjeekk””  

RRuucchh  „„WWuujjeekk””..

30.08.2007 r. 10.30 33 000,00

I etap dla zakresu 2700 m 
– 4 miesiące od daty przekaza-

nia placu budowy (miejsca 
rozpoczęcia robót) jednak nie

dłużej niż do 31.11.2007 r., 
II etap w zależności od dostar-
czonych przez Zamawiającego

elementów do 31.01.2008 r.

mgr inż. Piotr Mikołajczyk 
- Kierownik Robót Górniczych
Przygotowawczych
KWK „Wujek” 
ruch „Wujek”, 
tel. (032) 208-55-23

mgr Katarzyna Wójcik 
- Kierownik Działu 
Zamówień Publicznych, 
tel. (032) 208-5541

w sprawach 
technicznych

w sprawach 
formalnoprawnych

WWOODDZZIISSŁŁAAWW  
ŚŚLLĄĄSSKKII::

Górnik
po liceum

Po 10 latach przerwy do Wodzi-
sławia Śląskiego wraca kształcenie
kadr dla górnictwa po ukończeniu
liceum. Nie jest wymagana matura.
Nauka trwa dwa lata. Może się odby-
wać w trybie wieczorowym lub za-
ocznym. Dokumenty są przyjmowa-
ne do 20 sierpnia br. w Powiatowym
Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Wodzisławiu Śląskim, przy ul.
Gałczyńskiego 1.

Piotr Kauch, wicedyrektor tej pal-
cówki zapewnia, że możliwość
kształcenia w zawodzie technik gór-
nictwa podziemnego na poziomie
szkoły policealnej jest nowym ogni-
wem w zreformowanym systemie
edukacji. 

– W naszej ofercie kształcenia dla
dorosłych jest to nowość, w po-
przednich latach kształciliśmy tech-
ników dla górnictwa, ale na bazie
zasadniczych szkół zawodowych.
Zainteresowanych zapraszamy
do naszego Centrum na rozmowę
kwalifikacyjną, która odbędzie się
23 sierpnia. Nie będzie to egzamin,
nie trzeba się specjalnie przygoto-
wywać – zapewnia Jolanta Szafar-
czyk z PCKU.

Powiatowe Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Wodzisławiu Ślą-
skim posiada doskonałe warunki
do kształcenia specjalistów dla gór-
nictwa. Ma sztolnię, czyli górnicze
wyrobiska ćwiczebne. Prowadzi na-
bór do szkoły policealnej dla doro-
słych, w której nauka rozpocznie się
już po wakacjach. Nauczyciele znają
problemy doświadczonych górni-
ków posiadających wykształcenie
średnie, czy wyższe, którym na dro-
dze do awansu stoi brak dokumentu
potwierdzającego kwalifikacje, wy-
maganego w świetle obowiązują-
cych przepisów górniczych. Prakty-
ka zawodowa nie zastąpi ukończe-
nia technikum górniczego. Prze-
mysł wydobywczy, w którym ujaw-
niają się luki kadrowe, stwarza
atrakcyjne szanse dla ludzi ambit-
nych. (tal)

PPIIEEKKAARRYY  ŚŚLL..::

Powołano

Park 

Przemysłowy
W ostatnich dniach lipca Stani-

sław Korfanty, prezydent Piekar
Śląskich podpisał umowę notarial-
ną o powołaniu spółki zarządzającej
Piekarskim Parkiem Przemysło-
wym. Oprócz gminy Piekary Śląskie
udziałowcami spółki są tutejszy Za-
kład Gospodarki Komunalnej, Gór-
nośląska Agencja Przekształceń
Przedsiębiorstw i „Orzeł Biały”
spółka z o.o.

Park zajmować będzie 120 ha te-
renów – głównie pogórniczych
– znajdujących się na granicy Brze-
zin Śląskich i Bytomia. W pierw-
szym etapie jego funkcjonowania
rekultywacji poddanych zostanie
20 ha gruntu. Równocześnie roz-
pocznie się budowa dróg dojazdo-
wych, teren uzbrojony zostanie
w sieć wodociągową i kanalizacyjną,
zainstalowane zostaną urządzenia
energetyczne i telekomunikacyjne.
Głównym zadaniem spółki zarzą-
dzającej parkiem będzie pozyskiwa-
nie środków unijnych na zagospo-
darowanie powierzonych jej tere-
nów oraz zachęcenie inwestorów
do lokowania swoich projektów
w tym miejscu. (az)
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TTeerrmmiinn  rreeaalliizzaaccjjii::  ddoo 3311..1122..22000088  rr..

Komisyjne otwarcie ofert w nastąpi dnia 24.08.2007 r.
o godz. 13.00 w sali konferencyjnej KWK „Kazimierz-Juliusz”
w Sosnowcu przy ul. Ogrodowej 1.
Termin składania ofert do 23.08.2007 r., godz. 14.00.
Oferty należy składać w Kancelarii Głównej KWK „Kazimierz-
-Juliusz” Sp. z o.o. w Sosnowcu w terminie podanym powyżej,
w zamkniętych i opisanych kopertach („przetarg 12/P/07 – ryn-
ny do przenośników zgrzebłowych”).
Składanie ofert częściowych jest dozwolone, ofert warianto-
wych jest niedozwolone.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do:
1. Wniesienia, w terminie do 23.08.2007 r., godz. 14.00, wa-

dium w wysokości 60 000,00 zł w: pieniądzu, gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej, czeku potwierdzonym lub
dokonania blokady na poczet wadium wymagalnych należ-
ności w KWK „Kazimierz-Juliusz” Sp. z o.o.
Nr konta zamawiającego: PKO BP SA O/Sosno-
wiec 10 1020 2498 0000 8202 0161 9949.

2. Wykupienia wymagań ofertowych po wpłaceniu w Kasie ko-
palni lub przelewem 50,00 zł + VAT (kasa Kopalni czyn-
na w godz. 7.00–9.00 i 12 30–14.30). Odbiór wymagań ofer-

towych w Sekcji Inwestycji… p. 24 w godz. od 7.00
do 13.30.

Z „Regulaminem udzielania zamówień…”, wg którego prowa-
dzony będzie przetarg, można zapoznać się w dni robocze
w Sekcji Inwestycji, Nadzoru Budowlanego i Przetargów”,
pok. 24 lub 25 w godz. 7.00–13.00. Zamawiający oraz oferen-
ci związani są regulaminem oraz wymaganiami ofertowymi
do zakończenia postępowania przetargowego.
Dodatkowe informacje można uzyskać: 
– w sprawach formalnych – w Sekcji Inwestycji, Nadzoru Bu-

dowlanego i Przetargów, nr tel. 032 368 5585
w godz. 7.00–13.30,

– w sprawach technicznych – u p. Z. Szota – Kierownika Dzia-
łu Gospodarki Materiałowej, nr tel. 032 368 5450
w godz. 7.00–13.30.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczy-

ny,
– odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Umowa z oferentem, którego oferta zostanie uznana za najko-
rzystniejszą, zostanie zawarta w wyznaczonym przez zama-
wiającego terminie.

KKOOPPAALLNNIIAA  WWĘĘGGLLAA  KKAAMMIIEENNNNEEGGOO  
„„KKAAZZIIMMIIEERRZZ--JJUULLIIUUSSZZ””  SSPPÓÓŁŁKKAA  ZZ  OO..OO..

41-215 SOSNOWIEC, ul. Ogrodowa 1
tel. 032 368 5000, fax 032 296 84 71

OOGGŁŁAASSZZAA  PPRRZZEETTAARRGG  NNIIEEOOGGRRAANNIICCZZOONNYY  nnrr  1122//PP//0077
nniiee  oobbjjęęttyy  uussttaawwąą  PPrraawwoo  zzaammóówwiieeńń  ppuubblliicczznnyycchh  

nnaa  ddoossttaawwęę  nnaassttęęppuujjąąccyycchh  rryynniieenn  ddoo  pprrzzeennoośśnniikkóóww  zzggrrzzeebbłłoowwyycchh::

--  rryynnnnaa  ddoo  pprrzzeennoośśnniikkaa  zzggrrzzeebbłłoowweeggoo  ttyyppuu  SSKKAATT  EE--118800  WWMM  ––  660000  sszztt..
--  rryynnnnaa  ddoo  pprrzzeennoośśnniikkaa  zzggrrzzeebbłłoowweeggoo  ttyyppuu  PPZZPP  664422  ––  440000  sszztt..
--  rryynnnnaa  ddoo  pprrzzeennoośśnniikkaa  zzggrrzzeebbłłoowweeggoo  ttyyppuu  PPZZPP  774422  ––  226600  sszztt..
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KKaattoowwiicckkii  HHoollddiinngg  WWęęgglloowwyy  SSAA
4400--002222  KKaattoowwiiccee,,  uull..  DDaammrroottaa  1166,,  tel. (48) (032) 757-30-78, fax 757-31-10

ooggłłaasszzaa  pprrzzeettaarrggii  nnaa::

PPrrzzeeddmmiioott  pprrzzeettaarrgguu
TTeerrmmiinn  oottwwaarrcciiaa  ooffeerrtt TTeerrmmiinn  sskkłłaaddaanniiaa  ooffeerrtt

ZZaakkrreess  pprrzzeeddmmiioottuu  
pprrzzeettaarrgguu

OOssoobbaa  uuddzziieellaajjąąccaa  
wwyyjjaaśśnniieeńń

WWaaddiiuumm

Zakup wozów urobkowych
dla kopalń KHW SA 

PPrrzzeettaarrgg  NNrr  11884411
30.08.2007 r. 11.30 28.08.2007 r. 13.00

CCzzęęśśćć  nnrr  11..  
29 sztuk wozów urobkowych
średnich resorowanych dla KWK
„Wujek”. 

CCzzęęśśćć  nnrr  22..  
48 sztuk wozów urobkowych
dużych dla KWK „Wujek”. 

CCzzęęśśćć  nnrr  33..  
20 sztuk wozów urobkowych
średnich nieresorowanych dla 
KWK „Mysłowice-Wesoła”. 

CCzzęęśśćć  nnrr  44..  
20 sztuk wozów urobkowych
średnich resorowanych dla KWK
„Wieczorek”. 

CCzzęęśśćć  nnrr  55..
30 sztuk wozów urobkowych
dużych dla KWK „Staszic”.

KKWWKK  „„WWuujjeekk””  
- inż. Michał Klepacki - nad-
sztygar górniczy ds. kolei
podziemnej i transportu, tel.
(032) 208-57-22
KKWWKK  „„MMyyssłłoowwiiccee
--WWeessoołłaa””
- Rafał Włosek - nadsztygar
górniczy ds. kolei podziemnej 
i transportu, tel.: (032) 317-55-19 
KKWWKK  „„SSttaasszziicc””
– mgr inż. Tomasz Niechciał
- st. inspektor inwestycji, tel.:
(032) 256-05-98 
KKWWKK  „„WWiieecczzoorreekk””
mgr inż. Andrzej Buława -
Kierownik Działu Robót Gór-
niczych, tel. (032) 707-55-15. 
KKHHWW  SSAA  SSeekkccjjaa  
PPrrzzeettaarrggóóww - 
inż. Wacław Borek, 
tel.(032) 757-31-25

CCzzęęśśćć  11  
8 000,00 zł 

CCzzęęśśćć  22  
19 000,00 zł 

CCzzęęśśćć  33  
5 000,00 zł 

CCzzęęśśćć  44  
5 000,00 zł 

CCzzęęśśćć  55  
8 000,00 zł

Zakup wozów specjalnych
do kołowego transportu
podziemnego dla kopalń

KHW SA 
PPrrzzeettaarrgg  NNrr  11884400

30.08.2007 r. 11.00 28.08.2007 r. 13.00

CCzzęęśśćć  nnrr  11..  
20 sztuk platform do transportu
sekcji dla KWK „Wujek” 

CCzzęęśśćć  nnrr  22..  
10 sztuk kontenerów do transpor-
tu materiałów sypkich dla KWK
„Wujek” 

CCzzęęśśćć  nnrr  33..  
10 sztuk wozów do transportu mate-
riałów (drzewiarki) dla KWK „Wujek”; 
100 sztuk wozów do transportu
materiałów (drzewiarki) dla KWK
„Staszic” 

CCzzęęśśćć  nnrr  44..  
60 sztuk zasobników kontenero-
wych dla KWK „Staszic” 

CCzzęęśśćć  nnrr  55..
30 sztuk podwozi do zasobników

kontenerowych dla KWK „Staszic” 

CCzzęęśśćć  nnrr  66..  
2 sztuki wozów do transportu butli
spawalniczych dla KWK „Staszic” 

CCzzęęśśćć  nnrr  77..
20 sztuk wozów kopalnianych

średnich do transportu materia-
łów długich (drzewiarka) dla KWK
„Mysłowice-Wesoła” 

CCzzęęśśćć  nnrr  88..
10 sztuk skrzyń do wozów urob-
kowych dla KWK „Wieczorek”

KKWWKK  „„WWuujjeekk””  
- inż. Michał Klepacki, nad-
sztygar górniczy ds. kolei
podziemnej i transportu, tel.
(032) 208-57-22 

KKWWKK  „„SSttaasszziicc””  
- mgr inż. Tomasz Niechciał 
- st. inspektor inwestycji, tel.:
(032) 256-05-98 

KKWWKK  „„MMyyssłłoowwiiccee--WWeessoołłaa””  
- Rafał Włosek - nadsztygar
górniczy ds. kolei podziemnej
i transportu, tel.: (032) 317-
55-19 

KKWWKK  „„WWiieecczzoorreekk””
- mgr inż. Andrzej Buława -
Kierownik Działu Robót Gór-
niczych, tel. (032) 707-55-15.

KKHHWW  SSAA  ZZeessppóółł  PPrrzzeettaarrggóóww
- inż. Wacław Borek, 
tel.: (032) 757-31-25

CCzzęęśśćć  11  
6 500,00 zł 

CCzzęęśśćć  22  
5 500,00 zł 

CCzzęęśśćć  33  
25 000,00 zł 

CCzzęęśśćć  44  
10 000,00 zł 

CCzzęęśśćć  55  
5 000,00 zł 

CCzzęęśśćć  66  
500,00 zł 

CCzzęęśśćć  77  
3 500,00 zł 

CCzzęęśśćć  88  
1 000,00 zł

1. Przetargi odbędą się w terminach podanych powyżej w sali konferencyjnej KHW SA, Katowice 
ul. Damrota 16 (I p., pokój 139).

2. Oferty należy składać w dwóch oddzielnych częściach: technicznej i handlowej, dostarczonych w za-
mkniętych, nieprzejrzystych opakowaniach z napisem: „„PPrrzzeettaarrgg  nnrr......  pptt..:: PPrrzzeeddmmiioott  pprrzzeettaarrgguu - cczzęęśśćć
nnrr......”” do dnia i godziny podanej w tabeli powyżej w Kancelarii Głównej KHW SA, Katowice, ul. Damro-
ta 16 (parter). Obydwie części oferty należy złożyć w dwóch egzemplarzach.

3. Przystępujący do przetargu winien zapoznać się z:
- „Wymaganiami ofertowymi”, które można otrzymać w Zespole Przetargów, I piętro, pok. 107, po uisz-

czeniu opłaty w wysokości 100,00 zł (gotówką w kasie KHW SA),
- Regulaminem udzielania zamówień, udostępnionym do wglądu w Zespole Przetargów KHW SA, I pię-

tro, pok. 107, w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00. Zamawiający i oferenci związani są ww. re-
gulaminem i wymaganiami ofertowymi.

4. ZZaammaawwiiaajjąąccyy  ddooppuusszzcczzaa  mmoożżlliiwwoośśćć  sskkłłaaddaanniiaa  ooffeerrtt  cczzęęśścciioowwyycchh..

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Termin realizacji przedmiotu przetargu nr 1840 i 1841: sukcesywnie wg potrzeb zamawiającego 

- do 31 grudnia 2007 r.
6. Przystępujący do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości podanej w tabeli, dla

każdej części przetargu, na którą składa ofertę, w formie przelewu na konto Katowickiego Holdingu
Węglowego SA: BANK PKO BP SA O/Katowice nr 44 1020 2313 0000 3802 0023 9558, czeku potwier-
dzonego, gwarancji bankowej, gwarancji (polisy) ubezpieczeniowej lub blokady należności w KHW SA
do dnia 28.08.2007 r. do godz. 13.00.

7. Umowa z oferentem zostanie zawarta w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie po podjęciu de-
cyzji o wyborze oferty przez właściwy organ KHW SA.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też odwołania przetargu, względ-
nie uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyny.

DDaattaa                                              GGooddzziinnaa DDaattaa                                              GGooddzziinnaa
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Przy szosie z Ludwikowic Kłodz-
kich do Jugowa w Górach Sowich
znajdują się dwie tablice upamiętnia-
jące jedną z największych tragedii
górniczych na całym Śląsku. Przejeż-
dżający tamtędy turyści dziwią się,
dlaczego większa jest tablica niemiec-
kojęzyczna. Upamiętnia poległych
w pracy w kopalni „Wacław”.

Węgiel kamienny w tej części Za-
głębia Noworudzkiego eksploatowa-
no od XV wieku. Kopalnia „Wacław”
lata największej świetności przeżywa-
ła w XIX wieku. Nosiła wówczas na-
zwę „Wenceslauss”, a Jugów nazywał
się Hausdorf. Największe wydobycie
zanotowała w 1929 r., kiedy to uzy-
skano 900 tysięcy ton.

Rok później doszło do zdarzenia,
którego następstwa przekreśliły dal-
sze funkcjonowanie zakładu wydo-
bywczego. 9 lipca 1930 r. wydarzyła
się wielka katastrofa górnicza w ko-
palni „Wacław”. Zginęło w niej 131
górników. Od tego czasu do 1939 r.
wydobycie odbywało się w bardzo
ograniczonym zakresie. Podczas dru-
giej wojny światowej w zabudowa-
niach i części podziemi funkcjonowa-
ła fabryka amunicji.

Polacy po II wojnie światowej zastali
kopalnię zalaną. Próbowali ją przywró-
cić do używalności, co się nie powio-
dło. W latach 1956–1959 trwały po-
nownie próbowano wznowienia wydo-
bycia w kopalni „Wacław”. Przystąpio-
no do odwadnianienia części zalanej,
a także zbudowano przekopę do kopal-
ni „Nowa Ruda”. Chciano dokopać się
do obfitych, nie ruszanych dotąd po-
kładów węgla kamiennego. Niestety,
Zagłębie to było bardzo zagrożone wy-
rzutami metanu. Ponieważ następowa-
ły dalsze wielokrotne wyrzuty skał oraz
wybuchy gazu, ostatecznie wszelkie
prace przerwano w 1979 r.

Pamiątką po katastrofie jest
zbudowany w miejscu zdarzenia mu-
rowany murek z czerwono-brunat-
nych kamieni. W czasach nam współ-
czesnych umieszczono tam dwie ta-
blice. Wyżej zainstalowana jest więk-
sza tablica w języku niemieckim; niżej
– mniejsza z tym samym napisem
po polsku. Można z nich wyczytać, że
to w tym miejscu 400 metrów pod zie-
mią zginęło 131 górników. Pod pol-
ską, tablicą słabo widoczne są jeszcze
litery niemieckiego napisu, wyryte
w kamieniu szwabachą.

Po kopalni została część zrujnowa-
nych zabudowań oraz niebezpieczne
tunele techniczne i sztolnie. Miejsce
to przyciągało w ostatnich latach po-
szukiwaczy tajemnic z czasów wojny.
Tomasz Snieżek, przewodnik Sudec-
ki z Dzierżoniowa, opowiada, że przy-
puszcza się, iż na terenie kopalni mo-
gły być testowane nieznane rodzaje
broni. (czyc)

NNAA  GGÓÓRRNNIICCZZYYMM  SSZZLLAAKKUU::  PPaammiiąąttkkaa  ttrraaggeeddiiii

Pozostałość 
po „Wacławie”

Na murku zachował się przedwojenny napis – stwierdza Tomasz Śnieżek.
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Obecnie trwa remont
części obiektów Skansenu
Górniczego Królowa Lu-
iza. Najpraktyczniejszą
zmianą ma być punkt ga-
stronomiczny dla przy-
jezdnych.

Podstawowym manka-
mentem skansenu jest od-
dalenie części naziemnej
od podziemnych wyrobisk
i tego nie da się zmienić.
Turyści nadal będą musie-
li po obejrzeniu maszyny
parowej przejść kilkaset
metrów na południe
do podziemnej trasy tury-
stycznej. Tylko tam dotąd
można było coś przekąsić.
Po zakończeniu moderni-
zacji także w części na-
ziemnej ma powstać za-
plecze gastronomiczno-usługowe.
Ale to nie wszystko.

– Remont rozpoczął się w maju
– powiedział nam Jan Gustaw Jurkie-
wicz, kierownik Skansenu Górnicze-
go Królowa Luiza.

Przewidziana jest rozbudowa części
naziemnej. Trwa przebudowa i reno-
wacja budynku z maszyną parową.
Docelowo swobodniejszy wstęp
do środka mają mieć także inwalidzi.
Po przebudowie dawny magazyn aku-
mulatorów stanie się recepcją. Wieża
wyciągowa zasypanego szybu „Car-
nall” ma stać się punktem widoko-
wym. Budynek, w którym mieściła się
zmiękczalnia wód przemysłowych,
stanie się zaś salą wystaw. Do tego
dochodzi remont muru oporowego,
sąsiadującego z miejscem, na którym
stoi dawna akumulatorownia. Zmiany
dotkną także część parkingową skan-
senu. Obecnie za miejsce postoju po-
jazdów mechanicznych służy plac

w niecce przy sali sportowej klubu
Pogoń. Być może stanie tu parking
dwupoziomowy.

Inwestorem jest właściciel Skanse-
nu, czyli Muzeum Górnictwa Węglo-
wego w Zabrzu. Całkowity koszt pro-
jektu to 2 188 632 zł. (czyc)
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1. Przetarg odbędzie się w Sali Konferencyjnej KWK „Wujek”, ul. W. Pola 65.
2. Oferty zawierające 1 egz. części technicznej oraz 1 egz. części handlo-

wej należy składać w oddzielnych, zamkniętych i opieczętowanych kopertach
ddoo  ddnniiaa  wwgg  ttaabbeellii  ddoo  ggooddzz..  1133..0000  w Kancelarii Głównej KWK „Wujek” w Kato-
wicach, ul. W. Pola 65, w zamkniętych i opieczętowanych kopertach z dopi-
skiem: „Przetarg - Nr przetargu – Przedmiot przetargu”.

3. Oferta winna być opracowana w oparciu i zgodnie z warunkami zawarty-
mi w wymaganiach ofertowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do:
- wpłaty wadium w wysokości podanej w powyższej tabeli: w formie czeku

potwierdzonego, poręczenia oraz gwarancji bankowej, gwarancji ubezpiecze-
niowej, na poczet wadium mogą zostać zaliczone bezsporne należności ofe-
renta, przynależne mu ze strony jednostki organizacyjnej KHW SA, jeżeli te są
wymagalne i co najmniej równe wysokości wymaganego wadium na rzecz ofe-
renta biorącego udział w przetargu lub przelewu na konto KWK „Wujek”: Bank

BPH SA O/Katowice nr 56 1060 0076 0000 3200 0027 4983. Wadium musi zo-
stać wniesione do dnia 30.08.2007 r. do godz. 13.00,

- wykupienia wymagań ofertowych w cenie zgodnie z tabelą w Dziale Zamó-
wień Publicznych, Przetargów i Koordynacji KWK „Wujek” (tylny budynek dy-
rekcji, tel. 032 208-5541) po wcześniejszej wpłacie ww. kwoty w kasie kopalni
w godz. 7.00–9.00 i 12.00–14.30.

7. Zamawiający i oferenci związani są Regulaminem udzielania zamówień w
KHW SA oraz wymaganiami ofertowymi. Oferenci mogą zapoznać się z Regu-
laminem od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 14.00 w Dziale
Zamówień Publicznych, Przetargów i Koordynacji KWK „Wujek” (tylny budynek
dyrekcji), ul. W. Pola 65 w Katowicach w pok. 94B.

8. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty,
jak też odwołania względnie uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania
przyczyny.

9. Umowa z oferentem zostanie zawarta w terminie wyznaczonym przez Za-
mawiającego po podjęciu decyzji o wyborze oferty w postępowaniu przetargo-
wym.

KATOWICKI HOLDING WĘGLOWY SA
ul. Damrota 16, 40-022 Katowice, KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO „WUJEK”

NNrr  PPrrzzeeddmmiioott  pprrzzeettaarrgguu TTeerrmmiinn  DDaattaa  GGooddzziinnaa  WWaaddiiuumm CCeennaa  wwyymmaa-- TTeerrmmiinn  IInnffoorrmmaaccjjii  oo  pprrzzeeddmmiioocciiee  pprrzzeettaarrgguu  uuddzziieellaajjąą
pprrzzeettaarrgguu sskkłłaaddaanniiaa  ooffeerrtt oottwwaarrcciiaa  ooffeerrtt oottwwaarrcciiaa  ooffeerrtt ww  zzłł ggaańń  ooffeerrttoowwyycchh rreeaalliizzaaccjjii w sprawach w sprawach

technicznych formalnoprawnych
205/2007 Serwis, przeglądów oraz napraw akcelero- Mgr inż. mgr Katarzyna Wójcik

metrów przyśpieszeń typu AMAX 30.08.2007 r. 31.08.2007 r. 9.00 300,00 100,00 zł 31.12.2007 r. Czesław Bubała Kierownik Działu
– Inżynier ds. Tąpań, Zamówień Publicznych

tel. (32) 2448-608 tel. (32) 208-55-41
192/2007 Dostawa, montaż pulpitu dyspozytorskiego Mgr inż. mgr Katarzyna Wójcik

na dyspozytorni Zakładu Przeróbczego 30.08.2007 r. 31.08.2007 r. 9.30 150,00 100,00 zł 15.10.2007 r. Grzegorz Narloch Kierownik Działu
– Kierownik Przeróbki Zamówień Publicznych

Mechanicznej, tel. (32) 208-55-41
tel. (32) 2448-572  

ogłasza przetargi nie objęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych nt.:
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1. Zamawiający nie przewiduje żądania od Wykonawcy zabez-
pieczenia należytego wykonania umowy. 

2. Możliwość składania ofert: częściowych, równoważnych, wa-
riantowych – wg SIWZ. 

3. SSppeeccyyffiikkaaccjjaa  IIssttoottnnyycchh  WWaarruunnkkóóww  ZZaammóówwiieenniiaa dostępna jest
nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego w Profilu
nabywcy http://www.kwsa.pl/przetargi/ począwszy od dnia
9.08.2007 r.; lub można ją zakupić w cenie 30,00 zł/1 egz. w
KW SA Zakładzie Remontowo-Produkcyjnym, 43-155 Bieruń,
ul. Granitowa 132 w Dziale Umów, piętro I, pokój 101, od dnia
9.08.2007 r. (od poniedziałku do piątku w godzinach:
7.00–14.00).

4. Przystępujący do przetargu winien wnieść wwaaddiiuumm w wysoko-
ści zgodnej z danymi podanymi w ww. tabeli:
- przelewem na rachunek bankowy KW SA - Wadia ZRP w

Banku PKO BP Oddział w Bieruniu Nowym nr 6611  11002200  22552288
00000000  00880022  00001199  66335522 z wpisaniem na dowodzie wpłaty ha-
sła: „Wadium na przetarg nr (…) i temat przetargu”,

- lub złożenie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej,
ubezpieczeniowej w kasie KW SA Oddział ZRP w Bieruniu
przy ul. Granitowej 132, l piętro, pokój 110 (od poniedziałku

do piątku w godzinach od 7.00 do 14.00) do godz. 9.00 w
dniu otwarcia ofert.

5. Złożenie pisemnych ofert w dwóch egzemplarzach zgodnie z
wymaganiami SIWZ w KKWW  SSAA  OOddddzziiaałł  ZZRRPP  ww  BBiieerruunniiuu  pprrzzyy
uull..  GGrraanniittoowweejj  113322  ww  DDzziiaallee  UUmmóóww,, piętro I, pokój 101.

6. Miejsce otwarcia ofert:
KKWW  SSAA  OOddddzziiaałł  ZZRRPP  ww  BBiieerruunniiuu  pprrzzyy  uull..  GGrraanniittoowweejj  113322  
ww  DDzziiaallee  UUmmóóww,,  piętro I, pokój 100.

7. Dodatkowych informacji w przedmiocie przetargu (od ponie-
działku do piątku w godzinach: 7.00–14.00) udziela:
- w sprawach związanych z przedmiotem przetargu Dział

Przygotowania Produkcji - tel. wew. 58 01,
- w sprawach formalno-organizacyjnych: Dział Umów - tel.

wew. 53 13.
8. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z Regulaminem

określającym sposób postępowania w sprawach o udzielanie
zamówień w Kompanii Węglowej SA dostępnym na stronie in-
ternetowej: www.kwsa.pl

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru
ofert lub do uznania, że dany przetarg nie dał rezultatu bez
podania przyczyny.

Kompania Węglowa Spółka Akcyjna w Katowicach
ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice

Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny
43-155 Bieruń, ul. Granitowa 132, 

tel. (032) 216-37-90, (032) 216-37-92, fax (032) 216-37-93

LLpp.. NNrr  TTeemmaatt  WWyymmaaggaannee  TTeerrmmiinn  TTeerrmmiinn  kkoommiissyyjjnneeggoo  
pprrzzeettaarrgguu pprrzzeettaarrgguu wwaaddiiuumm sskkłłaaddaanniiaa  ooffeerrtt oottwwaarrcciiaa  ooffeerrtt  

1 227700770000004455//0011 ZZaakkuupp  22  sszztt..  oocczzyysszzcczzaarreekk  kkaabbiinnoowwyycchh 22 000000,,0000  zzłł (słownie: dwa do dnia 2244..0088..22000077  rr..  w dniu 2244..0088..22000077  rr..
tysiące złotych) do godz. 99..0000 o godz. 1100..0000

2 227700770000004466//0011 ZZaakkuupp  uużżyywwaanneejj  ttookkaarrkkii  sstteerroowwaanneejj  11  220000,,0000  zzłł (słownie: jeden do dnia 2244..0088..22000077  rr..  w dniu 2244..0088..22000077  rr..  
nnuummeerryycczznniiee tysiąc dwieście złotych) do godz. 99..0000 o godz. 1100..3300

ooggłłaasszzaa::  pprrzzeettaarrggii  nniieeooggrraanniicczzoonnee  nniiee  oobbjjęęttee  UUssttaawwąą  PPrraawwoo  ZZaammóówwiieeńń  PPuubblliicczznnyycchh::
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JJaassttrrzzęębbsskkaa  SSppóółłkkaa  WWęęgglloowwaa  SSAA
4444--333300  JJaassttrrzzęębbiiee  ZZddrróójj,,    uull..  AArrmmiiii  KKrraajjoowweejj  5566

tteell..  ((00--3322))  77556644111133,,  ffaaxx  ((00--3322))  44776622667711

ooggłłaasszzaa  pprrzzeettaarrgg  nniieeooggrraanniicczzoonnyy  nnaa::

WWYYKKOONNAANNIIEE  WWZZMMOOCCNNIIEENNIIAA  OOBBUUDDOOWWYY  ŁŁPP  WWRRAAZZ  ZZ  KKOOTTWWIIEENNIIEEMM  ZZAA  PPOOMMOOCCĄĄ  KKOOTTEEWW  
SSTTRRUUNNOOWWYYCCHH::  CCHHOODDNNIIKKÓÓWW  PPOODDŚŚCCIIAANNOOWWYYCCHH::  2222--WW22  WW  PPOOKKŁŁ..  550055//22  II  2211--WW22  WW  PPOOKKŁŁ..  550055//22,,  

OOBBCCIINNKKII  ŚŚCC..  2222--WW22  WW  PPOOKKŁŁ..  550055//22,,  PPOOCCHHYYLLNNII  TTRRAANNSSPPOORRTTOOWWEEJJ  22--WW22  WW  PPOOKKŁŁ..  550055//22  
CCHHOODDNNIIKKÓÓWW  NNAADDŚŚCCIIAANNOOWWYYCCHH::  2211--WW22  WW  PPOOKKŁŁ..  550055//22,,  II  66--ZZ11,,ZZ22  WW  PPOOKKŁŁ..  551100//22  ŁŁDD  

PPOOCCHHYYLLNNII  BBAADDAAWWCCZZEEJJ  ZZ--11  WW  PPOOKKŁŁ..  551100//22  ŁŁDD  DDLLAA  KKWWKK  „„JJAASS--MMOOSS””..
DDaattaa  oottwwaarrcciiaa:: 6.09.2007 r. godz. 9.00.
MMiieejjssccee  pprrzzeettaarrgguu:: Jastrzębska Spółka Węglowa SA, ul. Armii Krajowej 56 w Jastrzębiu Zdroju.

WWaarruunnkkii  uucczzeessttnniiccttwwaa  ww  pprrzzeettaarrgguu::

11.. Zapoznanie się i pisemna akceptacja „Regulaminu postępowania przetargo-

wego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Ja-

strzębskiej Spółce Węglowej SA w Jastrzębiu Zdroju, nie objęte ustawą Pra-

wo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.”. Treść „Regulaminu...” do-

stępna jest na stronie internetowej: wwwwww..jjssww..ppll//ffiirrmmaa//ddookkuummeennttyy..pphhpp

22..  WWyykkuuppiieenniiee  wwyymmaaggaańń  ooffeerrttoowwyycchh  ww  cceenniiee  330000,,0000  zzłł  ++  VVAATT (do nabycia w

KWK „Jas-Mos”, Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 613 w terminie do

dnia 5.09.2007 r. do godz. 14.00). Fakturę można otrzymać w Dziale Księgo-

wości, pokój nr 5 – pawilon. 

Kasa KWK „Jas-Mos” czynna w godz. 6.30–8.30 i 11.30–13.30.
33..  WWppłłaacceenniiee  wwaaddiiuumm  ww  wwyyssookkoośśccii  1166 000000,,0000  zzłł  ((sszzeessnnaaśścciiee  ttyyssiięęccyy  zzłłoottyycchh))

nnaa  kkoonnttoo  JJSSWW SSAA::  BBaannkk  HHaannddlloowwyy  ww  WWaarrsszzaawwiiee  ooddddzz..  KKaattoowwiiccee  nnrr  rraacchhuunn--

kkuu::  4488110033001111559900000000000000000088991199552266  zz  ddooppiisskkiieemm  „„PPrrzzeettaarrgg  ––WWyykkoonnaanniiee

wwzzmmooccnniieenniiaa  oobbuuddoowwyy  ŁŁPP  wwrraazz  zz  kkoottwwiieenniieemm  zzaa  ppoommooccąą  kkootteeww  ssttrruunnoowwyycchh

ddllaa  KKWWKK  „„JJAASS--MMOOSS””,,  nnaajjppóóźźnniieejj  ddoo  ddnniiaa  sskkłłaaddaanniiaa  ooffeerrtt..  

JSW SA dopuszcza możliwość zabezpieczenia wadium w innej formie przewi-

dzianej w ww. Regulaminie. 

Kasa JSW SA czynna w godz. 8.00–10.00 i 12.00–14.00. 

Oferty, w zaklejonych kopertach - z dopiskiem „Przetarg – WWyykkoonnaanniiee  wwzzmmoocc--

nniieenniiaa  oobbuuddoowwyy  ŁŁPP  wwrraazz  zz  wwyykkoonnaanniieemm  kkoottwwiieenniiaa  zzaa  ppoommooccąą  kkootteeww  ssttrruunnoo--

wwyycchh  ddllaa  KKWWKK  „„JJAASS--MMOOSS””,, należy składać w Biurze Nadzoru Właścicielskiego

i Strategii Kapitałowej JSW SA, pokój nr 10 w terminie do dnia 5.09.2007 r. do

godz. 14.30.

Ważność oferty - minimum do dnia zakończenia procedury przetargowej.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

Zamawiający odstępuje od obowiązku złożenia zabezpieczenia należytego wy-

konania umowy z zastrzeżeniem § 34 ww. Regulaminu.

PPrrzzeettaarrgg  zzoossttaanniiee  pprrzzeepprroowwaaddzzoonnyy  ww  ddwwóócchh  eettaappaacchh::

1. Część jawna: otwarcie ofert, kwalifikacja ofert do części niejawnej.

2. Część niejawna: szczegółowa analiza ofert, podjęcie decyzji o sposobie

ustalenia warunków finansowo-ekonomicznych. Ustalenie warunków finanso-

wo-ekonomicznych może nastąpić w dniu otwarcia ofert.

Dodatkowych informacji w przedmiocie przetargu udziela pracownik KWK „Jas-

-Mos”: mgr inż. Józef Janowski – Kierownik Działu Zamówień i Umów, 

tel. (0-32) 756 3722.

JSW SA zastrzega sobie prawo do:

• swobodnego wyboru oferty,

• uznania, że przetarg nie dał rezultatu,

• unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
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KKAATTOOWWIICCKKII  HHOOLLDDIINNGG  WWĘĘGGLLOOWWYY  SSAA
KKOOPPAALLNNIIAA  WWĘĘGGLLAA  KKAAMMIIEENNNNEEGGOO  „„WWIIEECCZZOORREEKK””

40-431 Katowice, ul. Szopienicka 58

zzaapprraasszzaa  ddoo  zzłłoożżeenniiaa  ooffeerrttyy  nnaa::

11..  WWYYKKOONNAANNIIEE  EEKKSSPPEERRTTYYZZYY  GGÓÓRRNNIICCZZOO--DDRROOGGOOWWEEJJ  DDOOTTYYCCZZĄĄ--
CCEEJJ  EEKKSSPPLLOOAATTAACCJJII  GGÓÓRRNNIICCZZEEJJ  KKHHWW  SSAA  KKWWKK  „„WWIIEECCZZOORREEKK””
WW  RREEJJOONNIIEE  AAUUTTOOSSTTRRAADDYY  AA--44  KKAATTOOWWIICCEE--KKRRAAKKÓÓWW  
WW  OOKKRREESSIIEE  PPLLAANNUU  RRUUCCHHUU  NNAA  LLAATTAA  22000088––22001100..

22..  WWYYKKOONNAANNIIEE  OOPPRRAACCOOWWAANNIIAA  KKOOSSZZTTOORRYYSSÓÓWW  NNAA  UUSSUUWWAANNIIEE
SSKKUUTTKKÓÓWW  EEKKSSPPLLOOAATTAACCJJII  GGÓÓRRNNIICCZZEEJJ,,  OOPPIINNIIOOWWAANNIIEE  PPRROO--
JJEEKKTTÓÓWW,,  KKOORREEFFEERROOWWAANNIIEE  KKOOSSZZTTOORRYYSSÓÓWW  WW  ZZAAKKRREESSIIEE
UUSSUUWWAANNIIAA  SSZZKKÓÓDD  GGÓÓRRNNIICCZZYYCCHH  WW  OOBBIIEEKKTTAACCHH  BBUUDDOOWWLLAA--
NNYYCCHH  KKUUBBAATTUURROOWWYYCCHH  OORRAAZZ  IINNFFRRAASSTTRRUUKKTTUURRZZEE  TTEECCHH--
NNIICCZZNNEEJJ..

Wymagania ofertowe dostępne są w Dziale ds. Zamówień Publicznych,
Przetargów i Koordynacji KWK „Wieczorek” w Katowicach, przy ul.
Szopienickiej 58 – budynek dyrekcji, pok. 204, tel. 032 707 5591 - od
dnia  10.08.2007 r.
Składanie ofert do dnia  20.08.2007 r. do godz. 13.00 w Kancelarii
Głównej KWK „Wieczorek” w Katowicach przy ul. Szopienickiej 58.

Bliższych informacji w przedmiocie  zamówienia  udziela:
Temat nr 1 i 2: mgr inż. Waldemar Sobaszek: tel. 032 707 5535.
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„„AALLPPEEXX””  PPrrzzeeddssiięębbiioorrssttwwoo

BBuuddoowwnniiccttwwaa  GGóórrnniicczzeeggoo  SSpp..  zz  oo..oo..

zatrudni do pracy pod ziemią

ww  kkrraajjuu  ii  nnaa  tteerreenniiee  RReeppuubblliikkii  CCzzeesskkiieejj

pprraaccoowwnniikkóóww  nnaa  ssttaannoowwiisskkaa::

• osób dozoru,

• kombajnistów,

• górników strzałowych,

górników, młodszych górników,

• mechaników, ślusarzy,

• pracowników 

niewykwalifikowanych
IInnffoorrmmaaccjjee:

––  JJaassttrrzzęębbiiee  ZZddrróójj,,  uull..  OOppoollsskkaa,,  

ppaaww..  772233,,  tteell..  ((003322))  447700--1122--1122

––  BByyttoomm,,  uull..  BBeerrnnaarrddyyńńsskkaa  11,,  

tteell..  ((003322))  228811--2288--0066..

ZZAABBRRZZEE::  RReemmoonnttoowwaannyy  sskkaannsseenn

Luiza nakarmi turystów

Po obejrzeniu podziemi Królowej Luizy, turysta
będzie mógł zjeść posiłek na powierzchni.
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Kompania Węglowa SA
Centrum Wydobywcze WSCHÓD
ogłasza przetargi nieograniczone

nie objęte Ustawą Prawo Zamówień Publicznych

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowań do-
stępna jest nieodpłatnie w portalu nabywcy lub w siedzibie Cen-
trum Wydobywczego Wschód Zespół Zamówień i Przetargów, 
43-155 Bieruń, ul. Granitowa 16.

2. Wpłatę wadium w wysokości określonej w SIWZ należy doko-
nać na rachunek bankowy KKWW  SSAA  ––  WWaaddiiaa  CCWW  WWSSCCHHÓÓDD w
Banku PKO Bank Polski SA nr 6600110022002233113300000000330000220011773355559966
z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła „Wadium na przetarg –
temat przetargu” lub złożenie poręczenia bankowego, gwarancji
bankowej, ubezpieczeniowej w Centrum Wydobywczym
Wschód, 43-155 Bieruń, ul. Granitowa 16, w kasie kopalni w
poniedziałki, środy i piątki w godz. 6.20–9.00 oraz wtorki i
czwartki w godz. 11.40–14.00. Wadium powinno być wniesione
przed upływem terminu składania ofert. 

3. Złożenie pisemnych ofert w jednym/dwóch egzemplarzach w Ze-
spole Zamówień i Przetargów Centrum Wydobywczego Wschód
zgodnie z wymaganiami SIWZ.

4. Otwarcie ofert odbędzie się w ww. terminie w Bieruniu, ul. Granito-
wa 16, w ww. salach.

5. Informacji o przedmiocie przetargu udziela się w godz. 8.00–14.00.
6. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty dla poz. wg

ogłoszenia będzie korzystał z aukcji elektronicznej – zasady jej
przeprowadzenia oraz instrukcja dla Wykonawców określone są 
w SIWZ.

7. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z Regulaminem okre-
ślającym sposób postępowania w sprawach o udzielanie zamówień
w Kompanii Węglowej SA dostępnym na stronie internetowej
www.kwsa.pl

LLpp.. NNrr  sspprraawwyy TTeemmaatt
DDaattaa  oottwwaarrcciiaa  

pprrzzeettaarrgguu
GGooddzz..  oottwwaarr--
cciiaa  pprrzzeettaarrgguu

MMiieejjssccee  oottwwaarrcciiaa
pprrzzeettaarrgguu

TTrryybb  wwyybboorruu  
nnaajjkkoorrzzyyssttnniieejjsszzeejj

ooffeerrttyy

MMiieejjssccee  ppuubblliikkaaccjjii
ii//lluubb  ooddbbiioorruu  SSIIWWZZ

DDllaa  KKWW  SSAA  OOddddzziiaałł  KKWWKK  ZZiieemmoowwiitt

1 33337700449922

Świadczenie usług transportu 
samochodowego: wynajem samochodów 

ciężarowych wraz z kierowcą 
w okresie od 1.11.2007 r. do 31.10.2008 r.

23.08.2007 r. 9.00
Budynek D, 

pok. 10
Negocjacje

Profil nabywcy
www.kwsa.pl/prze-
targi/postępowania

nieobjęte UPZP

2 33337711225588
Remont 2 szt. rekuperatorów typu: MR9/204

i MR9/205 dla potrzeb ZMPW
23.08.2007 r. 9.30

Budynek D, 
pok. 10

Negocjacje

Profil nabywcy
www.kwsa.pl/prze-
targi/postępowania

nieobjęte UPZP

3 33337711001122
Remont pokryć dachowych nw. budynków: 
- łaźnia górnicza stara,- lokomotywownia

30.08.2007 r. 8.00
Budynek C, 

pok. 1
Negocjacje

od dnia 14.08.2007 r.
w budynku „C” 

pok. nr 1

4 33337700663355//0022
Wykonanie remontu instalacji rurociągów

p.poż. i osprzętu w Zakładzie 
Przeróbki Mechanicznej Węgla

23.08.2007 r. 10.00
Budynek C, 

pok. 1
Negocjacje

Profil nabywcy
www.kwsa.pl/prze-
targi/postępowania

nieobjęte UPZP

DDllaa  KKWW  SSAA  OOddddzziiaałł  KKWWKK  „„PPiiaasstt””

5 33337700558888

Naprawa i konserwacja c.o., w tym węzłów
urządzeń i instalacji cieplnych oraz ciepłej

wody użytkowej na terenie KW SA 
Oddział KWK „Piast” - Ruch I

23.08.2007 r. 9:00
Budynek C, 

pok. 1
Negocjacje

Profil nabywcy
www.kwsa.pl/prze-
targi/postępowania

nieobjęte UPZP

6 33337700554488

Obsługa c.o., w tym węzłów urządzeń 
i instalacji cieplnych oraz ciepłej wody 

użytkowej na terenie KW SA 
Oddział KWK „Piast” Ruch II

23.08.2007 r. 9.30
Budynek C, 

pok. 1
Negocjacje

Profil nabywcy
www.kwsa.pl/prze-
targi/postępowania

nieobjęte UPZP

7 33337700660044

Obsługa c.o., w tym węzłów urządzeń 
i instalacji cieplnych oraz ciepłej wody 

użytkowej na terenie KW SA 
Oddział KWK „Piast” Ruch I

23.08.2007 r. 10.00
Budynek C, 

pok. 1
Negocjacje

Profil nabywcy
www.kwsa.pl/prze-
targi/postępowania

nieobjęte UPZP

8 33337700559944

Uzdatnianie wody z ujęć własnych i dostar-
czanie jej dla potrzeb KW SA Oddział KWK

„Piast” - Ruch I polegające na obsłudze urzą-
dzeń stacji uzdatniania, hydroforni i pompow-
ni wody pitnej wraz z rurociągiem przesyło-

wym    200 i zbiornikami wodnymi

23.08.2007 r. 10.30
Budynek C, 

pok. 1
Negocjacje

Profil nabywcy
www.kwsa.pl/prze-
targi/postępowania

nieobjęte UPZP

9 33337700669977

Naprawa i konserwacja c.o., w tym węzłów
urządzeń i instalacji cieplnych oraz ciepłej
wody użytkowej na terenie KW SA Oddział

KWK „Piast” - Ruch II

23.08.2007 r. 11.00
Budynek C, 

pok. 1
Negocjacje

Profil nabywcy
www.kwsa.pl/prze-
targi/postępowania

nieobjęte UPZP

DDllaa  KKWW  SSAA  OOddddzziiaałł  KKWWKK  „„BBrrzzeesszzcczzee--SSiilleessiiaa””

10 33337700554411

Przygotowanie i przeprowadzenie legalizacji
wag oraz przeglądy okresowe i konserwacja,
a także usuwanie w trybie awaryjnym awarii

wag lub ich uszkodzeń wg zadań

23.08.2007 r. 11.30
Budynek D, 

pok. 1
Negocjacje

Profil nabywcy
www.kwsa.pl/prze-
targi/postępowania

nieobjęte UPZP
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ogłasza:

„„PPrrzzeettaarrgg  ooggrraanniicczzoonnyy  nnaa::  WWyykkoonnaanniiee  rreemmoonnttuu  sspprręężżaarreekk
ppoowwiieettrrzzaa  wwrraazz  zz  uurrzząąddzzeenniiaammii  wwssppóółłpprraaccuujjąąccyymmii””..  

Termin realizacji: sukcesywnie w 2007–2008 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 4.09.2007 r., godz. 10.00, w salce narad
Zakładu Odsalania „Dębieńsko” Sp. z o.o. w Czerwionce - Leszczynach,
ul. Młyńska 24.
Pisemną ofertę obejmującą część handlową i techniczną należy składać w
zamkniętej kopercie w sekretariacie Zakładu Odsalania do dnia 3.09.2007 r.
do godz. 14.00 z adnotacją:
„„WWyykkoonnaanniiee  rreemmoonnttuu  sspprręężżaarreekk  ppoowwiieettrrzzaa””..
WWaaddiiuumm  ww  wwyyssookkoośśccii  11 000000,,0000  zzłł  nnaalleeżżyy  wwppłłaacciićć  ww  kkaassiiee  zzaakkłłaadduu  ddoo  ddnniiaa
33..0099..22000077  rr..
Szczegółowe warunki zamówienia można wykupić w kasie Zakładu Odsala-
nia w cenie 240,00 zł + 22% VAT. 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest zapoznanie się z warunkami
przetargu i złożenie pisemnej oferty oraz wpłacenie wadium.
Kwotę wadium należy wpłacić w kasie Zakładu Odsalania w terminie wyzna-
czonym do składania ofert.
Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są: Eugeniusz Bochoń,
tel. (032) 42 70 280 wew. 233, a w sprawach technicznych Andrzej Dyka, tel.
(032) 42 70 280 wew. 206 w godz. od 8.00 do 14.00.
Ogłaszający przetarg zastrzega prawo swobodnego wyboru ofert, prawo do-
datkowych negocjacji i uzgodnień oraz unieważnienia przetargu bez podania
przyczyny.

ZOD
Sp. z o.o.

ZZaakkłłaadd  OOddssaallaanniiaa  „„DDęębbiieeńńsskkoo”” SSpp..  zz oo..oo..  
uull..  MMłłyyńńsskkaa  2244,,  4444--223300  CCzzeerrwwiioonnkkaa--LLeesszzcczzyynnyy

tteell..  ((003322))  44227700  228800,,  ffaaxx  ((003322))  4433  1122  442200
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KKooppaallnniiaa  WWęęggllaa  KKaammiieennnneeggoo
„„BBUUDDRRYYKK””  SSAA

uull..  ZZaammkkoowwaa  1100,,    4433--117788  OORRNNOONNTTOOWWIICCEE

OOGGŁŁAASSZZAA  
PPIISSEEMMNNYY  PPRRZZEETTAARRGG  OOFFEERRTTOOWWYY  NNIIEEOOGGRRAANNIICCZZOONNYY  NNAA::

„„MMooddeerrnniizzaaccjjęę  22  sszztt..  llookkoommoottyyww  ssppaalliinnoowwyycchh  ddoo  kkoolleejjkkii  ppooddwwiieesszzoonneejj  ttyyppuu  LLSSPP  7700..DDOO  
nnaa  ttyypp  DDLLZZ  111100  pprroodduucceennttaa  FFeerrrriitt  SSpp..  zz  oo..oo..””

Oferenci winni udokumentować doświadczenie w realizacji tego typu usług.
Oferty należy składać do dnia 2299..0088..22000077  rr..  ((ggooddzz..  1144..0000)) w Dziale Umów Kopalni, II piętro, pok. 219, tel. 032 239-5430 

z dopiskiem określającym temat przetargu.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 3300..0088..22000077  rr..
w salce narad w Dyrekcji Kopalni, II piętro, pok. 229, 
o ggooddzz..  1100..4455..

Zamawiający i oferenci związani są „Regulaminem postę-
powania przetargowego” obowiązującym w KWK „Budryk”
SA oraz wymaganiami ofertowymi. Oferenci mogą zapoznać
się z regulaminem od poniedziałku do piątku w godzinach od
7.30 do 14.00 w pokoju 220 lub 219 w budynku Dyrekcji.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wykup wymagań
ofertowych w kwocie 220000,,0000  zzłł  ++  VVAATT (słownie: dwieście zło-
tych), wpłacenie wadium w wysokości: 3300 000000,,0000  zzłł (słow-
nie: trzydzieści tysięcy złotych) na konto: ING Bank Śląski
SA Oddział Rybnik 4499  11005500  11007700  11000000  00002222  11886633  44773377 w
terminie wyznaczonym do składania ofert. Wadium (potwier-
dzone w Dziale Księgowości KWK „Budryk” SA, pok. 419)
może być uiszczone w formie gotówki, czeku potwierdzone-
go, blokady należności, którą posiada oferent w KWK „Bu-
dryk” SA oraz w poręczeniach lub gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych.

Wykupu wymagań ofertowych dokonać można od ponie-
działku do piątku w ggooddzz..  77..3300––99..3300  ii  1111..0000––1144..3300.. Pok. 410
– wykup wymagań, kasa, pok. 219 – odbiór wymagań.

Przetarg przeprowadza Komisja Przetargowa. Postępowanie
przetargowe jest poufne.
Dodatkowe informacje w sprawie przetargu uzyskać można
w DDzziiaallee  TTEEMM,,  tteell..  003322  223399  55554455  ii  003322 223399  55554477..

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do: odstą-
pienia od przetargu bez podania przyczyn, swobodnego wy-
boru oferty, dodatkowych negocjacji i uzgodnień, zawarcia
umowy w drodze negocjacji, jak również uznania, że prze-
targ nie dał rezultatu bez podania przyczyn.

Z tytułu odrzucenia ofert, oferentom nie przysługuje żadne
roszczenie przeciwko organizatorowi przetargu.
Treść ogłoszenia dostępna również na stronie internetowej:

wwwwww..bbuuddrryykk..ppll
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KKooppaallnniiaa  WWęęggllaa  KKaammiieennnneeggoo
„„BBUUDDRRYYKK””  SSAA,,  uull..  ZZaammkkoowwaa  1100

4433--117788  OORRNNOONNTTOOWWIICCEE

OOGGŁŁAASSZZAA  PPIISSEEMMNNYY  PPRRZZEETTAARRGG  OOFFEERRTTOOWWYY  NNIIEEOOGGRRAANNIICCZZOONNYY  NNAA::

„„RReemmoonntt  bbuuddyynnkkuu  rroozzddzziieellnnii  ggłłóówwnneejj  66  kkVV  RRGG--11  nnaa  tteerreenniiee  ZZaakkłłaadduu
GGłłóówwnneeggoo  KKWWKK  „„BBuuddrryykk””..

Oferenci winni udokumentować doświadczenie w realizacji tego typu usług.
Oferty należy składać do dnia 2299..0088..22000077  rr..  ((ggooddzz..  1144..0000))  w Dziale Umów Kopalni, 
II piętro, pok. 219, tel. 032 239-5430 z dopiskiem określającym temat przetargu.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 3300..0088..22000077  rr.. w salce narad w Dyrekcji Kopalni,
II piętro, pok. 229, o ggooddzz..  1100..1155..
Zamawiający i oferenci związani są „Regulaminem postępowania przetargowego” 
obowiązującym w KWK „Budryk” SA oraz wymaganiami ofertowymi. Oferenci mogą 
zapoznać się z regulaminem od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.00 
w pokoju 220 lub 219 w budynku Dyrekcji. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wy-
kup wymagań ofertowych w kwocie 220000,,0000  zzłł  ++  VVAATT (słownie: dwieście złotych), wpłace-
nie wadium w wysokości: 11 000000,,0000  zzłł  (słownie: tysiąc złotych) na konto: ING Bank Ślą-
ski SA Oddział Rybnik 4499  11005500  11007700  11000000  00002222  11886633  44773377  w terminie wyznaczonym do 
składania ofert. Wadium (potwierdzone w Dziale Księgowości KWK „Budryk” SA, pok.
419) może być uiszczone w formie gotówki, czeku potwierdzonego, blokady należności,
którą posiada oferent w KWK „Budryk” SA oraz w poręczeniach lub gwarancjach banko-
wych, gwarancjach ubezpieczeniowych.
Wykupu wymagań ofertowych dokonać można od poniedziałku do piątku w ggooddzz..
77..3300––99..3300  ii  1111..0000––1144..3300. Pok. 410 – wykup wymagań, kasa, pok. 219 – odbiór wyma-
gań.
Przetarg przeprowadza Komisja Przetargowa. Postępowanie przetargowe jest poufne.
Dodatkowe informacje w sprawie przetargu uzyskać można w DDzziiaallee  RRSSzz,,  
tteell..  003322  223399  55553399,,  003322 223399  55556677  ii  003322 223399  55770044..
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do: odstąpienia od przetargu bez podania
przyczyn, swobodnego wyboru oferty, dodatkowych negocjacji i uzgodnień, zawarcia
umowy w drodze negocjacji, jak również uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez 
podania przyczyn.
Z tytułu odrzucenia ofert oferentom nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko 
organizatorowi przetargu.
Treść ogłoszenia dostępna również na stronie internetowej: www.budryk.pl
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KKooppaallnniiaa  WWęęggllaa  KKaammiieennnneeggoo
„„BBUUDDRRYYKK””  SSAA,,  uull..  ZZaammkkoowwaa  1100

4433--117788  OORRNNOONNTTOOWWIICCEE
OOGGŁŁAASSZZAA  PPIISSEEMMNNYY  PPRRZZEETTAARRGG  OOFFEERRTTOOWWYY  NNIIEEOOGGRRAANNIICCZZOONNYY  NNAA::

„„RRoobboottyy  zzaabbeezzppiieecczzaajjąąccee  ((kkoottwwiieenniioowwee))  bbuuddyynnkkuu  mmiieesszzkkaallnneeggoo
ww  CChhuuddoowwiiee,,  uull..  ZZaabbrrsskkaa  2211””..

Oferenci winni udokumentować doświadczenie w realizacji tego typu usług.
Oferty należy składać do dnia 2299..0088..22000077  rr..  ((ggooddzz..  1144..0000)) w Dziale Umów Kopalni, 
II piętro, pok. 219, tel. 032 239-5430 z dopiskiem określającym temat przetargu.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 3300..0088..22000077  rr.. w salce narad w Dyrekcji Kopalni,
II piętro, pok. 229, oo  ggooddzz..  1100..0000.
Zamawiający i oferenci związani są „Regulaminem postępowania przetargowego” obo-
wiązującym w KWK „Budryk” SA oraz wymaganiami ofertowymi. Oferenci mogą zapo-
znać się z regulaminem od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.00 w po-
koju 220 lub 219 w budynku Dyrekcji. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wykup
wymagań ofertowych w kwocie 220000,,0000  zzłł  ++  VVAATT (słownie: dwieście złotych), wpłacenie
wadium w wysokości: 11 000000,,0000  zzłł (słownie: tysiąc złotych) na konto: ING Bank Śląski SA
Oddział Rybnik 4499  11005500  11007700  11000000  00002222  11886633  44773377  w terminie wyznaczonym do skła-
dania ofert. Wadium (potwierdzone w Dziale Księgowości KWK „Budryk” SA, pok. 419)
może być uiszczone w formie gotówki, czeku potwierdzonego, blokady należności, którą
posiada oferent w KWK „Budryk” SA oraz w poręczeniach lub gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych.
Wykupu wymagań ofertowych dokonać można od poniedziałku do piątku w godz.
77..3300––99..3300  ii  1111..0000––1144..3300.. Pok. 410 – wykup wymagań, kasa, pok. 219 – odbiór wyma-
gań.
Przetarg przeprowadza Komisja Przetargowa. Postępowanie przetargowe jest poufne.
Dodatkowe informacje w sprawie przetargu uzyskać można w DDzziiaallee  RRSSzz,,  
tteell..  003322  223399  55443333,, 003322 223399  55553399..
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do: odstąpienia od przetargu bez podania
przyczyn, swobodnego wyboru oferty, dodatkowych negocjacji i uzgodnień, zawarcia
umowy w drodze negocjacji, jak również uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez poda-
nia przyczyn.
Z tytułu odrzucenia ofert, oferentom nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko organi-
zatorowi przetargu.
Treść ogłoszenia dostępna również na stronie internetowej: www.budryk.pl
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ZZaattrruuddnniimmyy  

ddoo  pprraaccyy  ppoodd  zziieemmiiąą::

• osoby kierownictwa ruchu

oraz dozoru górniczego 

i energomechanicznego,

• pracowników

posiadających aktualne

kwalifikacje 

i upoważnienia:

górników, kombajnistów

chodnikowych,

elektromonterów, ślusarzy,

• pracowników

niewykwalifikowanych.

SSzzcczzeeggóółłoowwee  

iinnffoorrmmaaccjjee  ppoodd  nnrr  

tteell..  kkoomm..  00  550055113311337700..
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JJaassttrrzzęębbsskkaa  SSppóółłkkaa  WWęęgglloowwaa  SSAA
KKWWKK  „„PPNNIIÓÓWWEEKK””

4433--225511  PPaawwłłoowwiiccee,,  uull..  KKrruucczzaa  1188
tteell..  ((00--3322))  77556622111133,,  44772211551144  ffaaxx  ((00--3322))  44772211997788

ogłasza przetarg nieograniczony na:

MMOODDEERRNNIIZZAACCJJĘĘ  WWYYPPOOSSAAŻŻEENNIIAA  EELLEEKKTTRRYYCCZZNNEEGGOO  
LLOOKKOOMMOOTTYYWW  LLEEAA..

DDaattaa  oottwwaarrcciiaa:: 3300..0088..22000077  rr..  oo  ggooddzz..  99..0000..
MMiieejjssccee  pprrzzeettaarrgguu:: JSW SA KWK „PNIÓWEK - budynek administracji, sala nr 235.
WWaarruunnkkii  uucczzeessttnniiccttwwaa  ww  pprrzzeettaarrgguu::
1. Zapoznanie się i pisemna akceptacja „Regulaminu postę-

powania przetargowego oraz zawierania umów na dosta-
wy, usługi i roboty budowlane w Jastrzębskiej Spółce Wę-
glowej SA w Jastrzębiu Zdroju, nie objęte ustawą Prawo
zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.”. Treść „Regu-
laminu...” dostępna jest na stronie internetowej:
wwwwww..jjssww..ppll//ffiirrmmaa//ddookkuummeennttyy..pphhpp

2. WWyykkuuppiieenniiee  wwyymmaaggaańń  ooffeerrttoowwyycchh  ww  cceenniiee  330000,,0000  zzłł  ++  VVAATT
(do nabycia w KWK „Pniówek”, Sekcja Przetargów i Dzier-
żaw, pokój nr 4, w terminie do dnia 29.08.2007 r. do godz.
14.00). Faktury na powyższe opłaty można otrzymać w Dzia-
le Księgowości, pokój nr 206 – budynek administracji. Kasa
KWK „Pniówek” czynna w godz. 6.00–10.00 i 12.30–13.40.

33..  WWppłłaacceenniiee  wwaaddiiuumm  ww  wwyyssookkoośśccii  1100 000000,,0000  zzłł  ((ddzziieessiięęćć  
ttyyssiięęccyy  zzłłoottyycchh))  nnaa  kkoonnttoo::  JJSSWW  SSAA  KKWWKK  „„PPnniióówweekk””::  BBaannkk
HHaannddlloowwyy  SSAA  ww  WWaarrsszzaawwiiee,,  nnuummeerr  rraacchhuunnkkuu::  5577 11003300
11115599 00000000 00000000 00889911 99446611  zz  ddooppiisskkiieemm::  „„PPrrzzeettaarrgg  ––  
MMooddeerrnniizzaaccjjaa  wwyyppoossaażżeenniiaa  eelleekkttrryycczznneeggoo  llookkoommoottyyww  LLEEAA””,,
nnaajjppóóźźnniieejj  ddoo  ddnniiaa  sskkłłaaddaanniiaa  ooffeerrtt..

JSW SA dopuszcza możliwość zabezpieczenia wadium w innej
formie przewidzianej w wyżej wymienianym Regulaminie. Kasa
KWK „Pniówek” czynna w godz. 6.00–10.00 i 12.30–13.40.

Oferty, w zaklejonych kopertach – z dopiskiem „Przetarg – Mo-
dernizacja wyposażenia elektrycznego lokomotyw LEA”, należy
składać w Sekcji Przetargów i Dzierżaw, pokój nr 4 w terminie
do dnia 29.08.2007 r. do godz. 14.00. Ważność oferty – mini-
mum do dnia zakończenia procedury przetargowej. Nie dopusz-
cza się składania ofert częściowych i wariantowych. Wykonaw-
ca może zostać zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia na-
leżytego wykonania umowy zgodnie z § 34 ww. Regulaminu...
PPrrzzeettaarrgg  zzoossttaanniiee  pprrzzeepprroowwaaddzzoonnyy  ww  ddwwóócchh  eettaappaacchh::
1. Część jawna: otwarcie ofert, kwalifikacja ofert do części nie-

jawnej.
2. Część niejawna: szczegółowa analiza ofert, podjęcie decyzji

o sposobie ustalenia warunków finansowo-ekonomicznych.
Ustalenie warunków finansowo-ekonomicznych może nastą-
pić w dniu otwarcia ofert.

Dodatkowych informacji w przedmiocie przetargu udziela pra-
cownik KWK „Pniówek”: Marek Chyboirz – nadsztygar Urzą-
dzeń Elektrycznych na Dole – tel. (032) 7562 549.
JJSSWW  SSAA  zzaassttrrzzeeggaa  ssoobbiiee  pprraawwoo  ddoo::
- swobodnego wyboru oferty,
- uznania, że przetarg nie dał rezultatu,
- unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
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JJaassttrrzzęębbsskkaa  SSppóółłkkaa  WWęęgglloowwaa  SSAA
KKooppaallnniiaa  WWęęggllaa  KKaammiieennnneeggoo  „„BBoorryynniiaa””
4444--226688  JJaassttrrzzęębbiiee  ZZddrróójj,,  uull..  WWęęgglloowwaa  44

tteell..  ((003322))  7755--6644--111133,,  ffaaxx  ((003322))  4477--6622--667711

ogłasza przetarg nieograniczony na:
MMooddeerrnniizzaaccjjęę  uukkłłaadduu  aauuttoommaattyycczznneejj  rreegguullaaccjjii  cciięężżaarruu  wwłłaaśścciiwweeggoo  cciieecczzyy  cciięężżkkiieejj  

ww  ZZPPMMWW  ww  JJSSWW  SSAA  KKWWKK  „„BBoorryynniiaa””..
DDaattaa  oottwwaarrcciiaa::  30.08.2007 r. godz. 10.00.
MMiieejjssccee  pprrzzeettaarrgguu::  JSW SA KWK „BORYNIA”, ul. Węglowa 4 w Jastrzębiu Zdroju.
WWaarruunnkkii  uucczzeessttnniiccttwwaa  ww  pprrzzeettaarrgguu::
1. Zapoznanie się i pisemna akceptacja „Regulaminu 

postępowania przetargowego oraz zawierania umów 
na dostawy, usługi i roboty budowlane w Jastrzębskiej 
Spółce Węglowej SA w Jastrzębiu Zdroju, nie objęte ustawą
Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.”. Treść
„Regulaminu...” dostępna jest na stronie internetowej
wwwwww..jjssww..ppll//ffiirrmmaa//ddookkuummeennttyy..pphhpp

2. WWyykkuuppiieenniiee  wwyymmaaggaańń  ooffeerrttoowwyycchh  ww  cceenniiee  330000,,0000  zzłł  ++  VVAATT
(do nabycia w KWK „Borynia”, Sekcja Remontów i Usług, po-
kój nr 223 w terminie do dnia 29.08.2007 r. do godz. 14.00). 
Faktury na powyższe opłaty można otrzymać w Dziale Księ-
gowości, pokój nr 304 – pawilon. Kasa KWK „Borynia” czyn-
na w godz. 7.00–9.00 i 11.30–14.00.

33..  WWppłłaacceenniiee  wwaaddiiuumm  ww  wwyyssookkoośśccii  1122 000000,,0000 zzłł  ((ddwwaannaaśścciiee
ttyyssiięęccyy  zzłłoottyycchh)),,  nnaa  kkoonnttoo  GGeettiinn  BBaannkk  SSAA  OO//JJaassttrrzzęębbiiee  ZZddrróójj
nnrr rraacchhuunnkkuu::  7766115566001100994400000000990055000000005511552211  zz ddooppiisskkiieemm
„„PPrrzzeettaarrgg  ––  MMooddeerrnniizzaaccjjaa  uukkłłaadduu......””,,  nnaajjppóóźźnniieejj  ddoo  ddnniiaa  sskkłłaa--
ddaanniiaa  ooffeerrtt..

JSW SA dopuszcza możliwość zabezpieczenia wadium w innej
formie przewidzianej w wyżej wymienianym Regulaminie. Ofer-
ty, w zaklejonych kopertach - z dopiskiem „Przetarg – Moderni-

zacja układu...”, należy składać w Budynku Dyrekcji Kopalni
KWK „Borynia”, pokój nr 216 w terminie do dnia 29.08.2007 r.
do godz. 14.00.
Ważność oferty - minimum do dnia zakończenia procedury
przetargowej.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Wykonawca może zostać zobowiązany do wniesienia zabezpie-
czenia należytego wykonania umowy zgodnie z § 34 ww. 
Regulaminu postępowania przetargowego...
PPrrzzeettaarrgg  zzoossttaanniiee  pprrzzeepprroowwaaddzzoonnyy  ww  ddwwóócchh  eettaappaacchh::
1. Część jawna: otwarcie ofert, kwalifikacja ofert do części nie-

jawnej.
2. Część niejawna: szczegółowa analiza ofert, podjęcie decyzji

o sposobie ustalenia warunków finansowo-ekonomicznych.
Ustalenie warunków finansowo-ekonomicznych może nastą-
pić w dniu otwarcia ofert.

Dodatkowych informacji w przedmiocie przetargu udziela 
pracownik KWK „Borynia”: Zbigniew Gomola – Nadsztygar 
ds. Remontów Zakładu Przeróbczego – tel. (032) 75-61-576.
JSW SA zastrzega sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- uznania, że przetarg nie dał rezultatu,
- unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
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KKoommppaanniiaa  WWęęgglloowwaa SSAA
zz  ssiieeddzziibbąą  4400--003399  KKaattoowwiiccee,, uull..  PPoowwssttaańńccóóww  3300  

tteell..  003322 225555  3333  5533,,  
ffaaxx  225555--5544  5533

Ogłasza przetarg nieograniczony nie objęty Ustawą
Prawo zamówień publicznych na:

„„KKoommpplleekkssoowwąą  oobbssłłuuggęę  pprraawwnnąą  KKoommppaanniiii  
WWęęgglloowweejj  SSAA  --  CCeennttrruumm  WWyyddoobbyywwcczzee  

„„PPÓÓŁŁNNOOCC””..

(Nr sprawy 3371102/01)

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest 
nieodpłatnie na witrynie internetowej Zamawiającego w Profilu Na-
bywcy: www.kwsa.pl/przetargi/ począwszy od dnia 9.08.2007 roku.

2. Termin składania ofert w postępowaniu: 23.08.2007 r., godzina
12.00, w siedzibie Zamawiajacego, pokój 336.

3. Termin otwarcia ofert: 23.08.2007 r., godzina 12.30, w siedzibie 
Zamawiającego, pokój 100.

4. Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej nie będzie 
korzystał z aukcji elektronicznej.

5. Dodatkowych informacji udziela: p. Wiesław Zygmunt, tel. (032)
757 26 84, adres e-mail: wzygmunt@kwsa.pl lub p. Jerzy Korus,
tel. 32 757 22 53, adres e-mail: j.korus@kwsa.pl
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UWAGA

Informujemy, 

że „Trybuna Górnicza” 

nr 33 ukaże się 

w czwartek, 

16 sierpnia br. 

Ogłoszenia 

do tego wydania 

będą przyjmowane 

do poniedziałku, 

13 sierpnia 2007 r. 

do godz. 14.30.
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Nakładem Wydawnictwa Górni-
czego Sp. z o.o. ukazała się

nowa książka Jerzego Utikala pt.
„Sygnalizacje i napędy w górniczych
wyciągach szybowych”, która jest je-
dynym tego typu opracowaniem, tak
obszernym i szczegółowym, na pol-
skim rynku wydawniczym.

Publikacja przedstawia ogólny za-
rys budowy i działania górniczych
wyciągów szybowych. Przeznaczo-
na jest dla pracowników zakładów
górniczych zatrudnionych na stano-
wiskach: sygnalista szybowy, rewi-
dent urządzeń elektrycznych ma-
szyn wyciągowych i sygnalizacji
szybowej, rewident urządzeń wycią-
gowych, konserwator urządzeń sy-
gnalizacji szybowej oraz elektryk
urządzeń przyszybowych na po-
wierzchni i podszybiach.

Również osoby zatrudnione na in-
nych stanowiskach przy obsłudze
górniczych wyciągów szybowych
oraz urządzeń przyszybowych znaj-
dą w niej zarówno obszerny materiał
w zakresie aktualnych przepisów
oraz różnych rozwiązań konstrukcyj-
nych i układowych, jak i przedstawie-
nie tendencji rozwojowych w zakre-
sie napędów, sygnalizacji oraz auto-
matyzacji urządzeń przyszybowych.

Ponadto, publikacja ta przezna-
czona jest dla studentów i uczniów
uczelni i szkół o profilu górniczym
oraz słuchaczy kursów specjalistycz-
nych jako materiał uzupełniający.

Książka do nabycia 
w Wydawnictwie Górniczym 

w Katowicach 
przy ul. Plebiscytowej 36, 

tel.: (032) 757 21 42, 757 21 43,
757 23 77; fax: (032) 757 20 43;

e-mail: 
wydawnictwo.wg@w-g.com.pl

Cena: 30 PLN
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PPoołłuuddnniioowwyy  KKoonncceerrnn  EEnneerrggeettyycczznnyy  SSAA
4400--338899  KKaattoowwiiccee,,  uull..  LLwwoowwsskkaa  2233,,  
tteell..::  ++4488  3322  777744  2200  0000,,  ffaakkss::  ++4488  3322  777744  2211  0022,,
ppkkee@@ppkkee..ppll,,  wwwwww..ppkkee..ppll

EEnneerrggeettyykkaa
LLEETTNNII  PPOOSSTTÓÓJJ  
HHAALLEEMMBBYY
OOdd  kkoońńccaa  mmaajjaa  EElleekkttrroowwnniiaa  HHaalleemmbbaa,,  ddee--
ccyyzzjjąą  ZZaarrzząądduu  PPKKEE  SSAA,,  zzoossttaałłaa  ooddssttaawwiioo--
nnaa  ddoo  zziimmnneejj  rreezzeerrwwyy..  PPooddcczzaass  ppoossttoojjuu
wwyykkoonnyywwaannee  ssąą  zzaappllaannoowwaannee  rreemmoonnttyy,,  aa
ww  sszzcczzeeggóóllnnoośśccii  ttee,,  kkttóórree  wwyymmaaggaajjąą  oodd--
ssttaawwiieenniiaa  uurrzząąddzzeeńń  eenneerrggeettyycczznnyycchh  zz  rruu--
cchhuu..  
– Do najważniejszych prac, które obecnie
wykonujemy, należą: remont kotła nr 3, w
tym kanałów gorącego powietrza, armatu-
ry oraz elektrofiltra, a także młynów kotła
nr 4, fundamentów urządzeń rozdzielni
110 kV, chłodni kominowej nr 3, pompow-

ni wody spłucznej i obiegowej oraz ruro-
ciągów wody obiegowej – informuje dy-
rektor Elektrowni Halemba PPiioottrr  MMaatteejjaa.
W czasie postoju, zgodnie z zaleceniem
dyrektora elektrowni, pracownicy wyko-
rzystują urlopy wypoczynkowe. Ponadto
do tej pory 17 osób skorzystało z tzw.
urlopu postojowego, przewidzianego w
porozumieniu pomiędzy Zarządem PKE a
związkami zawodowymi.
Zakłada się, że postój elektrowni za-
kończy się zgodnie z planem – 9 wrze-
śnia. ((kkookk))
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KKOONNKKUURRSS::  PPoollsskkaa  NNaaggrrooddaa  JJaakkoośśccii

EEkkssppeerrccii  ww  ŁŁaazziisskkaacchh
Po zdobyciu w ubiegłym roku Śląskiej Nagrody Jakości kierownictwo Elek-

trowni  Łaziska podjęło decyzję o zmierzeniu się z najlepszymi firmami w kra-
ju poprzez start w konkursie Polskiej Nagrody Jakości. 

Jest to duże wyzwanie dla zakładu – sito eliminacji w kolejnych etapach
PNJ jest bardzo gęste. Elektrownia Łaziska przeszła jednak pierwsze etapy i
została zakwalifikowana do kolejnego, jakim jest wizyta ekspertów w zakła-
dzie.

12–13 lipca przebywało w elektrowni troje ekspertów Polskiej Nagrody Ja-
kości. Sprawdzali, czy opis zakładu zawarty w samoocenie jest zgodny z rze-
czywistością, czy istnieją dowody potwierdzające doskonalenie elektrowni we-
dług wymagań kompleksowego zarządzania przez jakość (tzw. TQM – Total
Quality Management). Ocenie poddane zostały: przywództwo, strategia i po-
lityka, zarządzanie ludźmi, zarządzanie zasobami i partnerstwo, zarządzanie
procesami i systemami, satysfakcja klientów, satysfakcja pracowników i wpływ
na otoczenie.

Wynik wizyty okazał się dla Łazisk pozytywny – eksperci potwierdzili, że w
elektrowni są rzeczywiście podejmowane działania, jakie opisane zostały w
samoocenie – w sposób ciągły pozwalające poprawiać funkcjonujące w zakła-
dzie procesy. Szczególnie pozytywnie ocenili przywództwo, a także dbałość o
pracowników i ochronę środowiska.

Na spotkaniu Komisji Polskiej Nagrody Jakości, zaplanowanym na 29
sierpnia, eksperci będą więc występować o zakwalifikowanie elektrowni do
etapu finałowego. To jednak nie koniec – spośród firm, które zakwalifikują
się do etapu końcowego, Komitet PNJ 25 września wybierze laureata i wy-
różnionych. GGrrzzeeggoorrzz  ŚŚcciibbiisszz

RRAADDAA  NNAADDZZOORRCCZZAA  PPKKEE::

Pracowity miesiąc
Mimo wakacji i sezonu urlopowego – w lipcu Rada Nadzorcza Połu-
dniowego Koncernu Energetycznego SA obradowała dwukrotnie.
6 lipca – po wyborze pod koniec czerwca przez Walne Zgromadze-
nie Akcjonariuszy nowej Rady na następną kadencję – jej członko-
wie wyłonili prezydium w następującym składzie: przewodniczący –
FFiilliipp  GGrrzzeeggoorrcczzyykk,, zastępca przewodniczącego – IIrreenneeuusszz  KKoommoo--
sszzyyńńsskkii,, sekretarz – MMaarriiaann  KKaassppeerrcczzyykk..  
27 lipca Rada Nadzorcza zdecydowała między innymi o ogłoszeniu
konkursu na stanowisko wiceprezesa Zarządu – dyrektora ds. za-
rządzania Grupą Kapitałową. Ogłoszenie w tej sprawie ukazało się
w prasie. Rozstrzygnięcie konkursu i wybór szóstego członka Zarzą-
du  spółki spodziewane są w ostatniej dekadzie sierpnia.       ((ppaagg))

PPRROOJJEEKKTTYY::  

Stalowa Wola do PKE?
Rozpoczęły się prace nad włączeniem Elektrowni Stalowa Wola do
Południowego Koncernu Energetycznego SA. Pracują już zespoły
specjalistów zajmujących się tym zagadnieniem. 
W celu opracowania projektu przejęcia koncern przeprowadzi dia-
gnozę stanu elektrowni ze Stalowej Woli w obszarach: organizacyj-
no-prawnym, ekonomiczno-handlowym, techniczno-inwestycyjnym
oraz społecznym.
Prace analityczne i projektowe dotyczą analizy i oceny efektywności
ekonomicznej przejęcia elektrowni, opracowania projektu procedury
prawnej i harmonogramu jej realizacji, analizy i weryfikacji planu in-
westycyjnego elektrowni, analizy i oceny wpływu połączenia spółek
na projekcję finansową PKE SA, oceny wpływu połączenia spółek
na spełnienie warunków umowy o emisji obligacji oraz analizy oraz
oceny wpływu połączenia firm w obszarze społecznym.      ((MMaaggSS))

IINNWWEESSTTYYCCJJEE::

Pierwsza seria obligacji
18 lipca 2007 roku Południowy Koncern Energetyczny SA wyemito-
wał pierwszą serię obligacji na kwotę 140 mln złotych w ramach Pro-
gramu Emisji Obligacji z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania
inwestycyjnego „Odbudowa mocy wytwórczych PKE SA – Budowa
bloku energetycznego 460 MW na parametry nadkrytyczne w Elek-
trowni Łagisza”. 
Program zakłada emisję obligacji w sześciu seriach na łączną kwotę
650 mln złotych. Do końca roku spółka planuje wyemitowanie jesz-
cze dwu serii obligacji na kwotę około 300 mln złotych. Organizatora-
mi emisji oraz podmiotami gwarantującymi objęcie obligacji są: Bank
Handlowy w Warszawie SA, Bank BPH SA oraz BRE Bank SA. 
Blok w Będzinie będzie dysponował mocą 460 MW. Inwestycja
kosztuje około 500 mln euro i jest finansowana ze środków własnych
spółki, ze środków ekologicznych oraz ze środków pochodzących z
emisji obligacji. Blok w Elektrowni Łagisza będzie spalał rocznie
około 1,2 mln ton węgla, a także muły i biomasę.
Pierwszy prąd z nowego bloku w Elektrowni Łagisza popłynie w
grudniu 2008 roku (ruch próbny). Jednostka zostanie przekazana
do eksploatacji 31 marca 2009 roku. Prace trwają od stycznia
2006 roku. ((ppaagg))

BBuuddoowwaa  łłaaggiisskkiieeggoo  bbllookkuu  446600  MMWW
ssyysstteemmaattyycczznniiee  wwzzbbooggaaccaa  ssiięę  oo  nnoo--
wwee  eelleemmeennttyy..  2255  cczzeerrwwccaa  ooddbbyyłłoo
ssiięę  wwcciiąąggnniięęcciiee  nnaajjwwiięękksszzeeggoo  eellee--
mmeennttuu  ggrruubboośścciieennnneeggoo  ww  kkoottllee
pprrzzeeppłłyywwoowwyymm  ––  zzbbiioorrnniikkaa  zzbbiioorr--
cczzeeggoo  wwooddyy,,  ttzzww..  bbuuttllii  BBeennssoonnaa..  

Ojcem chrzestnym butli został dy-
rektor projektu budowy bloku 460
MW Eugeniusz Białoń i na jego cześć

elementowi nadano imię Eugeniusz.
W uroczystym chrzcie uczestniczyli
pracownicy Południowego Koncernu
Energetycznego oraz Foster Wheeler
Energia Polska z prezesem JJaarroossłłaa--
wweemm  MMlloonnkkąą na czele.

Zainstalowany na łagiskim kotle
zbiornik ma średnicę 711 mm, gru-
bość ścianki 120 mm, a jego dłu-
gość wynosi 12 metrów. Zbiornik

jest jednym z elementów systemu
cyrkulacyjnego, pracującego w cza-
sie rozruchu i odstawiania kotła dla
zabezpieczenia minimalnego prze-
pływu wody przez parownik. Woda
oddzielona w separatorach spływać
będzie właśnie do butli Bensona,
skąd za pomocą pompy cyrkulacyj-
nej zawrócona zostanie do obiegu
parowo-wodnego kotła.        ((DDaaWW))

DDwwóócchh  EEuuggeenniiuusszzyy  ww  ŁŁaaggiisszzyy


