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Coś mi mówi, że osiągniemy ekstra wynik,
zaś same mistrzostwa będą wielkim
świętem dla polskich kibiców.

TADEUSZ KOŚCIELNY,
emerytowany ślusarz kopalni Piast l Str. 16

ROBERT LEWANDOWSKI, reprezentant Polski, czołowy
strzelec Bundesligi l Str. 15

Fioletowa nierówność
CERTYFIKATY Funkcjonujące przepisy dyskryminują producentów energii z metanu.

Kompania Węglowa

Rekordowy
zysk

FOT.: JAROSŁAW GALUSEK

trzech kwartałach 2011 roku
Po
Kompania Węglowa, największa
z węglowych spółek, wypracowała re-

Obok stacji odmetanowania znajdującej się w ruchu Szczygłowice kopalni Knurów-Szczygłowice w 2012 roku wybudowany
zostanie zespół prądotwórczy.

ANNA ZYCH
azych@gornicza.com.pl

ciągu roku 70 mln t węgla proW
dukowanym przez polskie kopalnie towarzyszy emisja 810 mln m
sześc. metanu.
560 mln m sześc. tego gazu, usuwanego w drodze wentylacji, jest wypuszczanych do atmosfery. Pozostałych 250 mln m sześc. pochodzi z odmetanowania kopalń. Tę wielkość

spółki węglowe starają się zagospodarować do produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu. Inwestycje związane z gospodarczym wykorzystaniem
gazu są jednak kapitałochłonne,
a wsparcie finansowe dla producentów energii z metanu, związane z przyznawaniem tzw. fioletowych certyfikatów, nie dorównuje ułatwieniom przyznawanym produkcji energii ze źródeł
odnawialnych czy też energii produkowanej w skojarzeniu w biogazow-

niach. Dodatkowo z systemu wsparcia
korzystać mogą jedynie te instalacje,
które działają w kogeneracji, a więc
obok energii elektrycznej z metanu
produkują także ciepło. Potencjalnych
inwestorów, zainteresowanych gospodarczym wykorzystaniem metanu, odstraszają nie tylko wysokie koszty projektów i swoista dyskryminacja w systemie wsparcia, ale także brak gwarancji, że istniejące rozwiązania funkcjonować będą w długoletniej perspekty-

wie czasowej, a przez to przyniosą satysfakcjonującą stopę zwrotu.
Jak podkreślają w Kompanii Węglowej, metan jest substancją chemiczną
negatywnie oddziałującą na atmosferę
Ziemi, mającą 21 razy większy wpływ
na powstanie efektu cieplarnianego
niż dwutlenek węgla. Dlatego każda
droga ograniczająca jego emisję powinna być dofinansowana i wspierana ustawowo.

Więcej l Str. 2

kordowy w swojej historii wynik finansowy. Zysk netto KW wyniósł 439 mln
zł. W porównywalnym okresie ubiegłego roku strata firmy wynosiła 278 mln
zł. W opublikowanych wynikach Kompanii nie uwzględniono skutków transakcji sprzedaży Węglokoksowi akcji
huty Łabędy. Tran-sakcja nie została
dotąd sfinalizowana, a uzyskane z niej
środki muszą zostać przekazane
na spłatę zobowiązań przejętych
po dawnych spółkach węglowych. Wypracowany zysk oparty jest przede
wszystkim na podstawowej działalności firmy, jaką jest sprzedaż węgla.
Przez dziewięć miesięcy br. sprzedaż
surowca wzrosła o 1,7 mln t wobec
wielkości sprzed roku i wynosiła 29,7
mln t. Rosnące zapotrzebowanie na węgiel energetyczny powoduje, że nabywców znajduje także surowiec znajdujący
się na zwałach. W ciągu trzech kwartałów 2011 roku kopalnie Kompanii wydobyły ponad 29 mln t węgla, prawie
200 tys. mniej niż rok wcześniej. Z powodu trudności technicznych znaczące
zwiększenie wydobycia nie jest na razie
możliwe. W swojej nowej strategii KW
zakłada jednak zwiększenie zdolności
produkcyjnych i wydobycia w kolejnych
latach nawet o 3 mln t. Obecnie produkcja węgla wynosi ok. 40 mln t rocznie.
Dobre wyniki finansowe pozwoliły
Kompanii Węglowej na zwiększenie
wydatków na inwestycje. Do końca
września spółka przeznaczyła na swój
rozwój prawie 564,7 mln zł wobec niespełna 480 mln zł rok wcześniej. AZ

Szczegóły na:
www.nettg.pl/niedlategopakietu,206
Czytaj Str. 6, kupon Str. 2

Dwa dni świętowania

FOT.: JAROSŁAW GALUSEK

KATOWICE Od czwartku mieszkańcy regionu obchodzić będą Święto Niepodległości.

Obchody Święta Niepodległości w Katowicach rozpoczną się
11 listopada przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego.

Od pokazu sztucznych ogni rozpoczną się tegoroczne
katowickie obchody Święta Niepodległości. Już w przeddzień święta, 10 listopada, na skrzyżowaniu ulic Francuskiej i Trzech Stawów będzie można obserwować barwne fajerwerki. Pokaz rozpocznie się o godzinie 19. Tuż
po nim, o godzinie 20 w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim
w Katowicach wystartują kolejne Dni Otwarte Urzędu
Wojewódzkiego i Sejmu Śląskiego w Katowicach. Na gości, którzy zechcą zwiedzić historyczne sale budynku,
będą czekać przewodnicy. Dla zwiedzających otwarte
zostanie paradne wejście do gmachu urzędu od strony
Placu Sejmu Śląskiego. Budynek będzie można zwiedzać do drugiej w nocy. Uroczystości zaplanowane na 11
listopada rozpoczną się o godzinie 9.30 od złożenia
kwiatów przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego w Katowicach. O 10 przed Archikatedrą Chrystusa

Króla w Katowicach wystąpi Orkiestra Dęta Kopalni
Murcki-Staszic oraz chór uczniów X LO im. Ignacego Jana Paderewskiego.
Pół godziny później w archikatedrze odprawiona zostanie msza św. w intencji ojczyzny, koncelebrowana przez
metropolitę katowickiego abp. Damiana Zimonia. We
mszy uczestniczyć będą kompanie honorowe wojska,
policji, straży granicznej, straży pożarnej, harcerzy, klas
wojskowych i poczty sztandarowe. Oprawę artystyczną
nabożeństwa zapewni chór Filharmonii Śląskiej w Katowicach pod batutą Jarosława Wolanina.
Na uroczystości z okazji Święta Niepodległości zapraszają mieszkańców regionu wojewoda śląski Zygmunt
Łukaszczyk wraz z marszałkiem województwa śląskiego
Adamem Matusiewiczem i prezydentem Katowic Piotrem
Uszokiem. AZ

STATYSTYKA WYPADKOWA

∆

Stan na 7 listopada 2011

Stan na 31 grudnia 2010

górnictwo

górnictwo

wypadki ciężkie – 22, śmiertelne – 24

wypadki ciężkie – 31, śmiertelne – 21

Nasycona automatyką technika strugowa sprzyja nie
tylko czystemu wybieraniu węgla, lecz łączy się
jednocześnie ze wzrostem bezpieczeństwa pracy.

w tym kopalnie węgla kamiennego

w tym kopalnie węgla kamiennego

wypadki ciężkie – 18, śmiertelne – 19

wypadki ciężkie – 14, śmiertelne – 13
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Dr JERZY KICKI, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Szkoły Eksploatacji Podziemnej l Str. 5

FAKTY, OPINIE

Uproszczą
wentylację
mln zł kosztować będzie no45
wa stacja wentylatorów
w kopalni Knurów-Szczygłowice,

zlokalizowana przy szybie VI. Zarząd Kompanii Węglowej, do której
należy kopalnia, ogłosił właśnie
przetarg na realizację tej inwestycji.
Budowa stacji ma zostać zakończona w 2014 roku. Wraz ze stacją powstanie także budynek nadszybia
i towarzyszące obiekty infrastruktury technicznej.
Przedsięwzięcie podzielono na
cztery zadania: wykonanie projektów budowlanych i dokumentacji
technicznej, roboty budowlane budynku stacji wentylatorów, budowę
nadszybia oraz projekt i budowę linii kablowej zasilającej stację. Wykonanie tych prac jest niezbędne dla
właściwego przewietrzania planowanych do eksploatacji rejonów kopalni Knurów-Szczygłowice.
We wrześniu 2008 r. w kopalni
zawaliła się wieża szybowa szybu
wentylacyjnego V, zapadła się też
stacja wentylatorów i rozdzielnia
wysokiego napięcia. Pracująca tam
obecnie tymczasowa stacja wentylatorów ma zbyt słabe parametry
techniczne i wymaga zastąpienia
przez nowoczesne, wysokowydajne
i niezawodne urządzenia. Realizacja
projektu stworzy wydajny, sprawny
i skuteczny system wentylacji w kopalni. Wykonanie przedsięwzięcia
pozwoli na pełne przejęcie zadań
wentylacyjnych,
realizowanych
uprzednio przez szyb wentylacyjny
V. Nowa stacja przejmie też wentylację szybu Krywałd w związku z jego planowaną likwidacją.
Budowa stacji wentylatorów
umożliwi eksploatację południowo-wschodniej partii złoża ruchu
Szczygłowice oraz uprości sieć
wentylacyjną poprzez budowę stacji wentylatorów przy szybie VI, położonym w centralnej części obydwu ruchów. Nowa stacja wentylatorów pozwoli na optymalne przewietrzanie rejonów oraz skuteczne
zwalczanie zagrożeń wentylacyjnych i temperaturowych, zwłaszcza
w południowej partii ruchu Knurów. AZ

Szansa do wykorzystania
METAN System wsparcia dla producentów energii z kopalnianego gazu jest niewystarczający.
ANNA ZYCH

Oddanie
do użytku stacji
odmetanowania
dla każdej
kopalni,
tak jak dla
ruchu Sośnica
kopalni
Sośnica
-Makoszowy,
jest
prawdziwym
świętem.

azych@gornicza.com.pl

z sześciu celów zawartych
Jdoednym
w Polityce energetycznej Polski
2030 r. jest wzrost bezpieczeństwa

dostaw paliw i energii. Zagospodarowanie metanu uwalnianego z wyrobisk górniczych podczas eksploatacji
węgla wskazane zostało jako jeden ze
sposobów realizacji tego celu. W ślad
za tym zapisem w ustawie Prawo
energetyczne wprowadzono system
wsparcia dla energii elektrycznej wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji w źródłach spalających metan, uwalniany i ujmowany przy dołowych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych i zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego.
W uzasadnieniu tej decyzji podkreślono, że wyodrębnienie wsparcia dla
wykorzystania metanu wynika z jednej strony z konieczności unikania
niekorzystnych konsekwencji wypuszczania go do atmosfery lub jego
wykorzystywania w sposób mniej
efektywny w kotłowniach i ciepłowniach, z drugiej natomiast z odmienności technologii oraz kosztów paliwa w porównaniu z jednostkami
opalanymi gazem ziemnym lub węglem. Tak stanowi prawo. W praktyce system wsparcia dla producentów
energii z metanu jest niewystarczający, a produkcja energii pochodzącej
z gazu kopalnianego jest niekonkurencyjna, bo dotyczy jedynie kogeneracji (a więc w połączeniu z wytwarzaniem ciepła) i nie jest objęta podobnym systemem wsparcia jak dla
źródeł odnawialnych. Dodatkowo
ustalona przez prezesa URE wysokość jednostkowej opłaty zastępczej
(to instrument wsparcia – przyp.
red.) dla jednostek kogeneracyjnych
wykorzystujących metan jest ponad dwukrotnie niższa od podobnego
wskaźnika przeznaczonego dla jednostek wykorzystujących ziemny gaz
sieciowy.

Uprzywilejowana
kogeneracja
Wśród piętnastu kopalń należących
do Kompanii Węglowej jedynie dwie:

FOT.: JAROSŁAW GALUSEK

Knurów-Szczygłowice

Piast i Ziemowit nie borykają się
z problemem występowania metanu.
W pozostałych kopalniach metan –
kopalina towarzysząca eksploatacji
węgla – występuje w różnej skali, powodując różny stopień zagrożenia.
Odmetanowanie w większości polskich kopalń jest koniecznością ze
względu na bezpieczeństwo pracy.
Jednocześnie ujęty gaz może być wykorzystywany do produkcji energii
elektrycznej, cieplnej i chłodu, przynosząc spółkom węglowym korzyści
gospodarcze. W 2010 roku z wyrobisk górniczych KW zostało uwolnionych 355,8 mln m sześc. metanu.
75,3 mln m sześc. ujęto poprzez powierzchniowe stacje odmetanowania. Do produkcji energii elektrycznej
i ciepła w źródłach własnych spółki
wykorzystano zaledwie 17,5 proc.
ujętego metanu. Prawie 60 proc. ujętego gazu sprzedano odbiorcom
przemysłowym. Produkcja energii
elektrycznej w Kompanii Węglowej
odbywa się w czterech kopalniach:
Knurów-Szczygłowice, Sośnica-Makoszowy, Bielszowice i Halemba-Wirek. Łącznie w 2010 r. wyprodukowano w nich 28 589 MWh energii elektrycznej, z czego jedynie 1851 MWh,

z kopalni Halemba-Wirek, w kogeneracji z produkcją ciepła. Pozostała
produkcja energii elektrycznej nie
może zostać zaliczona do kogeneracji
ze względu na brak możliwości wykorzystania ciepła powstającego
w tym procesie. Nie może w związku
z tym korzystać z systemu wsparcia.

Równouprawnienie
dla metanu
Górnictwo węgla kamiennego kilkakrotnie wnioskowało o wprowadzenie do polskiego ustawodawstwa
zmian pozwalających na objęcie
energii pochodzącej z metanowego
gazu kopalnianego systemem wsparcia finansowego na identycznych zasadach jak dla źródeł odnawialnych.
Jak zauważają przedstawiciele największej z górniczych spółek, Kompanii Węglowej, źródła wykorzystujące do produkcji energii metan z pokładów węgla należy promować jako
Źródła Ograniczające Emisję, ponieważ utylizacja jednej tony metanu
poprzez jego spalenie ogranicza emisję dwutlenku węgla o 18,5 t.
– Wsparcie powinno być niezależne od produkcji w wysokosprawnej
kogeneracji, ponieważ wykorzysty-

wanie ciepła przez cały rok jest niemożliwe. Wsparcie finansowe dla
energii elektrycznej wyprodukowanej
z gazu kopalnianego na poziomie
energii ze źródeł odnawialnych wpłynie także na podniesienie opłacalności inwestycji, a więc pośrednio
na zainteresowanie inwestorów zewnętrznych projektami związanymi
z zagospodarowaniem metanu – wyjaśnia Marek Uszko, wiceprezes
Kompanii Węglowej.
Wiceprezes Uszko powołuje się
na przykład ustawodawstwa niemieckiego, w którym ustawa
o pierwszeństwie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych z 29 marca 2000 roku ustala bezwzględny
obowiązek odbioru energii elektrycznej produkowanej z metanu z wyrobisk górniczych. Przepis ustala także
bardzo wysoką cenę parytetową
za kilowatogodzinę energii wyprodukowaną z wykorzystaniem metanu.
Dla potencjalnych inwestorów bardzo istotna byłaby także gwarancja
wydłużonego okresu wsparcia dla
podmiotu uruchamiającego produkcję energii z metanu. W Niemczech
wsparcie takie udzielane jest przez 20
lat.
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KOMPANIA WĘGLOWA Komputeryzacja ułatwia nie tylko zarządzanie produkcją, ale przede wszystkim
bezpieczeństwem pracy.
KAJETAN BEREZOWSKI

Ogromne było też zainteresowanie
załóg konkursem „Pracuję bezpiecznie”, który w fazie eliminacji rozstrzygany był po raz pierwszy z wykorzystaniem internetu. Cały czas
pracujemy nad wdrożeniem coraz
lepszych narzędzi informatycznych,
poprawiających skuteczność pracy
służb bhp – zapewnia Łukasz
Rduch, główny specjalista w Zakładzie Informatyki i Telekomunikacji
Kompanii Węglowej.

kberezowski@gornicza.com.pl

ystemy ewidencyjne, transakcyjS
ne, eksperckie, aplikacje, bazy
danych, witryny – skala przepływu

Jedna baza danych
– Dysponujemy unikalnym systemem audytu, umożliwiającym planowanie, rejestrację oraz prowadzenie
analiz związanych z przeglądem stanu bezpieczeństwa stanowisk pracy,
prowadzonym przy współudziale
pracowników wszystkich szczebli,
czyli całej załogi – wyjaśnia Grzegorz

System zintegrowany
FOT.: KAJETAN BEREZOWSKI

informacji elektronicznej, z którą
mamy dziś do czynienia w każdej instytucji, powoduje konieczność
wdrażania coraz nowocześniejszych
narzędzi informatycznych. Temu zjawisku nie może oprzeć się również
górnictwo. Dzięki informatyce można kontrolować każdy element funkcjonowania zakładu, zwłaszcza zarządzanie i administrację.
W Kompanii Węglowej wszystkie
procesy informatyczne są pod ścisłą
kontrolą specjalistów zatrudnionych
w Zakładzie Informatyki i Telekomunikacji. Nowoczesne Centrum Przetwarzania Danych zapewnia największej w Europie spółce węglowej
utrzymanie serwisów internetowych,
portali pracy grupowej, a także autorskich systemów dedykowanych,
wspomagających m.in. takie dziedziny, jak: bhp, szkolenia, działalność
socjalną, kadrową, produkcyjną
i ewidencjonowanie. Doskonałe efekty daje przede wszystkim coraz ściślejsza współpraca ZIT z Biurem
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Łukasz Rduch, główny specjalista w Zakładzie Informatyki
i Telekomunikacji KW, oraz Grzegorz Ochman, kierownik Zespołu
BHP w Kompanii Węglowej, pracują nad kolejnym narzędziem
informatycznym wspomagającym proces zarządzania
bezpieczeństwem pracy.

Ochman, kierownik Zespołu BHP
w Kompanii Węglowej.
System – co warte jest podkreślenia – umożliwia obiektywną ocenę
zagrożeń występujących we wszystkich kopalniach spółki, ponieważ zespoły audytujące korzystają ze
wspólnej bazy danych.
W Kompanii Węglowej funkcjonuje ponadto opracowany przez specjalistów z ZIT system umożliwiający badanie okoliczności i przyczyn
wypadków przy pracy, dokumentowanie chorób zawodowych oraz wymianę informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi wszystkich

WOKÓŁ GÓRNICTWA

zainteresowanych wydarzeniem oddziałów.
W przypadku zaistnienia wypadku, system w ciągu zaledwie kilku
sekund przekazuje upoważnionym
służbom wszelkie dane poszkodowanego. Podobnie dzieje się w przypadku stwierdzenia choroby zawodowej. W każdej chwili można również sięgnąć do archiwum.
– Stajemy wciąż przed nowymi
wyzwaniami i cieszymy się, że załogi
kopalń coraz chętniej korzystają
z naszych rozwiązań. Sporą popularnością wśród pracowników cieszą się szkolenia e-learningowe.

W tym roku ZIT obchodzi swe piętnastolecie. Na początku działalności
do jego kompetencji należała obsługa
informatyczna kopalń dawnej Rybnickiej Spółki Węglowej, wykonywał
także obowiązki operatora telekomunikacyjnego.
Z chwilą powstania Kompanii Węglowej Zakład wszedł do jej struktury, obejmując wszystkie oddziały
spółki. Było to możliwe dzięki wdrożeniu jednolitego systemu telekomunikacyjnego w technologii VoIP. Zintegrował on systemy telekomunikacyjne wszystkich kopalń i zakładów
Kompanii Węglowej, stając się największym tego typu rozwiązaniem
w Polsce.
W br. ZIT oddał do eksploatacji
nowoczesne Centrum Przetwarzania
Danych, co umożliwiło Kompanii
Węglowej uzyskanie pełnej niezależności teleinformatycznej.
W najbliższej przyszłości informatycy z Zakładu Informatyki i Telekomunikacji zamierzają skoncentrować
się na rozbudowie systemów informatycznych wspomagających procesy biznesowe.

Blisko
porozumienia
z miastem
będzie na razie masówek
Nie
w obronie kopalni Bobrek-Centrum, które planowała załoga.
– Górnicy czekają na ostateczne
decyzje nadzoru górniczego w sprawie przedłużenia o rok obowiązującego obecnie planu ruchu zakładu
lub zatwierdzenia nowego dokumentu. Spodziewamy się raczej tego
pierwszego rozwiązania. Przekazaliśmy załodze, że sprawy zmierzają
w dobrym kierunku, ale trzymamy
rękę na pulsie – poinformował
wczoraj, 8 bm., Jarosław Grzesik,
szef górniczej Solidarności.
Na ostatnim spotkaniu ze związkowcami Piotr Koj, prezydent Bytomia, przyznał, że jest skłonny pozytywnie zaopiniować plan ruchu zakładu górniczego Bobrek-Centrum
tylko na rok.
Jego zdaniem ściany, które mają
być eksploatowane w 2012 r., znajdują się na terenach mniej zabudowanych, stąd oddziaływanie ruchu
zakładu górniczego na powierzchnię będzie mniejsze. Jednak plany
na kolejne lata – jak twierdzi – mogą powodować „pewne komplikacje”.
Co ciekawe, jeszcze w sierpniu br.
Koj twierdził, że Bytom jest całkowicie bezpieczny i nie zagrażają mu
żadne szkody górnicze. Teraz wycofuje tę deklarację, twierdząc, że miasto odczuwa jeszcze skutki eksploatacji rud sprzed ponad stu lat, co
z obecną działalnością górniczą nie
ma przecież nic wspólnego.
– Lepiej mieć plan ruchu na rok
niż w ogóle go nie mieć. Byłby też
czas, aby dokładnie zbadać wpływ
eksploatacji na powierzchnię. Mam
mimo wszystko nadzieję, że dojdzie
jednak do porozumienia – skomentował Grzesik. KAJ
5352594/A

Informatyka opanowała
branżę górniczą

Bobrek-Centrum

REKLAMY

Obszar Górnośląskiego Zagłębia Węglowego należy do najbardziej
aktywnych sejsmicznie rejonów górniczych na świecie. Od ponad 50 lat sejsmiczność ta jest monitorowana przez Górnośląską
Regionalną Sieć Sejsmologiczną (GRSS), a wstrząsy są katalogowane w Zakładzie Geologii i Geofizyki GIG. W 2009 roku rozpoczęto gruntowną modernizację GRSS. Obecnie sieć ta rejestruje
wstrząsy górotworu z obszaru Górnego Śląska w oparciu o zmodernizowany
System Obserwacji Sejsmologicznej (SOS), opracowany w GIG, oraz w oparciu
o system skonstruowany przez szwajcarską firmę GeoSIG, umożliwiający również rejestrowanie trzęsień ziemi. Aktualnie sieć sejsmologiczna GRSS składa
się z 11 trójskładowych stacji sejsmometrycznych, z których wstrząsy przesyłane są automatycznie transmisją modemową GSM lub radiową do Centrum Rejestracji Danych w GIG. GRSS umożliwia kompletną rejestrację wstrząsów sejsmicznych od magnitudy lokalnej 1.5, liczonej w skali Richtera, z obszaru ponad 2500 km kw. Zarejestrowane wstrząsy są następnie przetwarzane, interpretowane i analizowane oraz katalogowane przez specjalistów z Pracowni Geofizyki Górniczej GIG. Ponadto zmodernizowana GRSS dysponuje również 15
przenośnymi stacjami akcelerometrycznymi, które będą w najbliższej przyszłości zainstalowane w obiektach budowlanych, posadowionych w strefach wysokiej sejsmiczności lub w miejscach potencjalnego zagrożenia zapadliskiem pod
wpływem drgań wywołanych wstrząsami w obszarze Górnego Śląska oraz w rejonie KWB Bełchatów. Sieć, oparta na nowych, trójskładowych stacjach sejsmometrycznych, pozwoli na wprowadzenie metod badawczych rozwijanych i stosowanych w sejsmologii globalnej do badania sejsmiczności indukowanej eksploatacją górniczą. Bez wątpienia nowa sieć GRSS umożliwi bardziej efektywną
współpracę z przemysłem górniczym, lokalnymi samorządami, jednostkami badawczymi polskimi i zagranicznymi oraz pozwoli na edukację młodzieży szkolnej z zakresu sejsmologii górniczej i sejsmologii trzęsień ziemi. Należy zwrócić
uwagę, że aktywność sejsmiczna Górnego Śląska na tle mapy Google, kompletny katalog silnych wstrząsów, uzupełniany na bieżąco w każdym tygodniu,
oraz podstawowe informacje o sieci GRSS i sejsmiczności indukowanej eksploatacją górniczą dostępne są na stronie internetowej www.grss.gig.eu.
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Furtka do zawierania umów
KHW Podpisanie protokołu dodatkowego do Holdingowej Umowy Zbiorowej umożliwia angażowanie pracowników Centrum Usług Wspólnych.
wierzchniowym. Zadaniem jednostki
będzie również organizacja archiwum
z prawdziwego zdarzenia, gdzie przechowywana będzie dokumentacja personalna, płacowa i ruchowa.

JERZY CHROMIK
jchromik@gornicza.com.pl

prawie sześciu miesiącach
Po
negocjacji, 20 października
zarząd Katowickiego Holdingu Wę-

Kadra prawie
skompletowana
FOT.: JAROSŁAW GALUSEK

glowego podpisał z ośmioma związkowymi sygnatariuszami Holdingowej Umowy Zbiorowej protokół dodatkowy, precyzujący zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników
tworzonego Centrum Usług Wspólnych. Zawarte w dokumencie postanowienia zaczną obowiązywać po jego rejestracji w Państwowej Inspekcji
Pracy. Protokół kończy stan zawieszenia i niepewności przeszło 300
pracowników kopalń spółki, którzy
złożyli podania do jej nowo organizowanego zakładu i pomyślnie przeszli
rozmowy rekrutacyjne. Wraz z jego
wejściem w życie będą mogli podpisać umowy o pracę.
Pozostające w organizacji Centrum
ma rozpocząć działalność jako zakład
KHW najpóźniej pod koniec I kwartału przyszłego roku.
– Powołanie takiej wyodrębnionej
jednostki, koncentrującej w jednym
miejscu większość rozproszonych
dotąd specjalistycznych, wspólnych
dla wszystkich kopalń zadań, oznacza jakościową zmianę w sposobie
zarządzania – tłumaczy Aleksandra
Stańczyk, dyrektor tworzonego
CUW.

– Chcieliśmy generalnie, aby wynagrodzenie pracowników
przechodzących z kopalń do Centrum Usług Wspólnych nie było
mniejsze niż do tej pory – wyjaśnia Michał Mużelak, dyrektor Zespołu
Dialogu Społecznego KHW SA.

Konsolidacja usług

Centrum będzie ogniskowało pełną obsługę księgową, kadrową i kompletną
dokumentację pracowniczą. Innymi
słowy: skupi całość procedur, związanych z angażowaniem nowych i odchodzeniem kończących swoją zawodową
karierę pracowników łącznie z naliczaniem – w przypadku tych ostatnich –
świadczeń emerytalno-rentowych.
Ośrodek będzie też obsługiwał – pozostający w gestii strony społecznej – zakładowy fundusz socjalny. Przejmie
również część zadań obecnych działów
normowania pracy i płacy w zakresie

obliczania wynagrodzeń i odprowadzania podatków od osób fizycznych.
W jego ramach powstanie również nowa komórka kompleksowej obsługi
roszczeń pracowniczych. W zakresie
działania Centrum znajdzie się też obsługa Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych.
Obok sfery księgowo-pracowniczej
CUW przejmie całościową logistykę
zaopatrzenia materiałowego, pełnię
obsługi informatycznej, a także ewidencję i zarządzanie pozaprodukcyjnym majątkiem kopalń spółki oraz
centralne zarządzanie transportem po-

– Podpisany po koniec października
protokół numer 56 do HUZ otworzył
drogę do przekształcenia zakładu będącego w stanie organizacji w funkcjonujący. Od dłuższego czasu trwał
nabór pracowników do CUW. Chcę
podkreślić, że wyłącznie spośród już
pracujących w firmie. Zostały zakończone rozmowy rekrutacyjne do działów koordynacji transportu, rozrachunków wynagrodzeń, centralnej rekrutacji i kadr wraz z sekcją socjalną.
Aplikacje złożyło dotąd łącznie 331
osób. Zatrudnienie w poszczególnych
działach Centrum zaproponowano
313 osobom. Tym samym zakończył
się etap doboru kadr w obszarach
księgowości, administracji, archiwum, kadr, rozrachunków wynagrodzeń i informatyki. W najbliższym
czasie zostanie powtórzona rekrutacja do działu koordynacji transportu
– opisuje zaawansowanie przygotowań Aleksandra Stańczyk.

Angaże z gwarancjami
Michał Mużelak, dyrektor Zespołu
Dialogu Społecznego, nie chce wra-

cać do negocjacyjnej „kuchni” i wyjawiać powodów, dla których rozmowy
ciągnęły się kilka miesięcy. Podkreśla
natomiast, że głównym motywem ich
uczestników było stworzenie pracownikom firmy – rekrutacja do Centrum, powtórzmy, obejmuje wyłącznie już zatrudnionych w spółce – najlepszych z możliwych gwarancji
prawnych, a jednocześnie przejrzystych warunków wynagradzania.
– Wynegocjowaliśmy ze stroną
społeczną, że w odniesieniu do pracowników Centrum będzie stosowana Holdingowa Umowa Zbiorowa. To
ważna gwarancja. Zatrudniony
w CUW pracownik będzie opłacany
w najprostszy możliwy sposób, jaki
dopuszcza HUZ. Do elementów wynagrodzenia będą więc należały stawka, premia i węgiel deputatowy. Dochodzą do tego – jak w przypadku
każdego pracownika naszej firmy,
a CUW ma status zakładu spółki –
barbórka, czternastka, nagrody jubileuszowe i odprawa emerytalna.
Chcieliśmy generalnie, aby wynagrodzenie pracowników przechodzących
z kopalń do Centrum nie było mniejsze niż do tej pory. Podpisany protokół, po rejestracji w PIP, tworzy formalne podstawy do zawierania indywidualnych umów o pracę z pracownikami Centrum. Będą po prostu
pewni, na czym stoją – wyjaśnia dyrektor Mużelak.

Fedrowanie na resztówkach po „wielkich”
INWESTYCJE Prywatne górnictwo w Polsce trzeba finansować z własnej kieszeni. O bankowym kredycie można jedynie pomarzyć.
KAJETAN BEREZOWSKI
kberezowski@gornicza.com.pl

tórędy dotrzeć do nowej kopalni
K
Siltech w Zabrzu? Za drogowskaz może posłużyć monumentalny

szyb dawnej kopalni Pstrowski. Nie
więcej jak sto metrów dalej ma właśnie swój początek upadowa prowadząca do podziemnych czeluści zakładu. Jej wlot znajduje się w niepozornej
blaszanej hali, w sąsiedztwie osiedla
Młodego Górnika.
W drzwiach wita mnie inż. Kazimierz Kasperek, kierownik działu robót górniczych. Chwilę później w towarzystwie inż. Romana Karabińskiego, odpowiedzialnego za prace
w upadowej, zajmujemy miejsca
w głębokich siedziskach spalinowej
kolejki podwieszanej Ferrit i ruszamy
przed siebie. Pokonanie prawie kilometrowego odcinka pochylni, prowadzącej do pokładów węgla na głębokości 260 m, zabiera około dziesięciu
minut. Mroczny korytarz, pełen pary,
raz po raz rozjaśnia charakterystyczne, żółte światło lamp. Wówczas dostrzec można całą skomplikowaną infrastrukturę upadowej w postaci kabli
elektrycznych, lutni doprowadzają-

cych powietrze do podziemi kopalni,
rurociągów zapewniających odwadnianie wyrobiska i dostarczających
wodę niezbędną do zraszania urobku
oraz taśmociągu transportującego
urobek na powierzchnię.

Największa inwestycja
Oddana właśnie do użytku upadowa
„B” stanowi największą inwestycję
w całej historii prywatnego polskiego
górnictwa węgla kamiennego. Kosztowała 9 mln zł. Znacznie tańsza
w wykonaniu, utrzymaniu i eksploatacji od szybu, połączyła powierzchnię zakładu z pobliskim polem Biskupice. W taki oto sposób zbudowano praktycznie zupełnie nową kopalnię.
– Jeszcze około 120 metrów dzieli
nas od pokładu 510, położonego
mniej więcej w poziomie 300 metrów
pod ziemią. To będzie najgłębsze
miejsce w kopalni. Stamtąd poprowadzimy wyrobiska wentylacyjne
do szybu Mikołaj. Wówczas chodnikami popłynie naturalny strumień
powietrza od upadowej do szybu –
pokazuje plany Karabiński.
Nic innego jak tylko rosnące zapotrzebowanie na surowiec skłoniło

właścicieli zabrzańskiej kopalni
do podjęcia inwestycji.
– Zadanie stanowiło nasz priorytet.
Nie mogliśmy sobie pozwolić na żadne opóźnienia, końca dobiega bowiem
wydobycie w macierzystym polu
z uwagi na sczerpanie złoża przewidzianego do eksploatacji – wyjaśnia
Jan Chojnacki, prezes zarządu spółki
Siltech, do której należy kopalnia.
Przedsięwzięcie jest finansowane
ze środków własnych, uzyskanych
z działalności operacyjnej zakładu,
ponieważ żaden bank w Polsce nie
jest skory do kredytowania działalności górniczej. Udostępnienie pola Biskupice nie spowoduje znacznego
zwiększenia produkcji. Planowane
jest utrzymanie poziomu wydobycia
wielkości około jednego tysiąca ton
na dobę. Zdaniem Chojnackiego wystarczy to na 10 lat funkcjonowania
zakładu, z perspektywą wydłużenia
jego żywotności do 15 lat. Sprzyjać
temu będzie brak zagrożeń metanowych i tąpaniami.
Przygotowywany jest ponadto
przekop do rejonu zamkniętej
przed laty bytomskiej kopalni Miechowice. Ma on prowadzić do peryferyjnego Szybu Południowego. Z archiwalnych planów wynika, że w tzw.
filarze ochronnym szybu jest jeszcze
węgiel, więc trzeba po niego iść.

ZDJĘCIA: KAJETAN BEREZOWSKI

Biznes z przyszłością

Poziom wydobycia węgla w zabrzańskiej kopalni Siltech waha się
w granicach 800 ton na dobę.

– To jest typowa eksploatacja resztkowa. Po zlikwidowanych kopalniach
pozostają filary ochronne. Złoża nie
można było wybrać, żeby chronić powierzchnię i szyby. Likwidacja szybów otworzyła drogę do dalszego fedrowania, ale z zachowaniem dużej
ostrożności. Dlatego prowadzimy
eksploatację z podsadzką hydrauliczną. Pustki wypełniane są piaskiem
zmieszanym z wodą, pyłami dymnicowymi i innymi materiałami, mielonymi do odpowiednich granulatów –
wyjaśnia inż. Roman Karabiński.
Jego zdaniem takie zakłady górnicze jak Siltech mają przyszłość i będą
na Śląsku powstawać.

Inż. Roman Karabiński (w środku) instruuje pracowników oddziału
wydobywczego, przystępujących do pracy na rannej zmianie.

Warto więc przypomnieć, że przez
ostatnie dziewięć lat, a więc od początku swego istnienia, pierwsza
w Polsce prywatna kopalnia węgla
kamiennego Siltech fedrowała złoża
dawnej kopalni Pstrowski, przemianowanej pod koniec istnienia na Jadwigę. Koszty związane z ponownym
uruchomieniem wydobycia wyniosły
2,5 mln zł i zdążyły się już zwrócić.
W 2008 r. na rynek trafiło ok. 240 tys.
t węgla z zabrzańskiego Siltechu. Rok
później, przy dekoniunkturze spowo-

dowanej kryzysem gospodarczym,
wydobycie i sprzedaż surowca spadły
o 20 proc., ale rok i tak zamknięto
na plusie, podobnie jak ubiegły.
– W najgorszym dla górnictwa
okresie kryzysu sprzed dwóch lat
zdołaliśmy utrzymać rentowność kopalni dzięki racjonalnemu gospodarowaniu energią oraz lepszej organizacji pracy. Nie oszczędzaliśmy tylko
na bezpieczeństwie. Musimy spełniać
w tym względzie najsurowsze normy
i to robimy – zapewnia Chojnacki.
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Kopanie węgla po amerykańsku
ZE ŚWIATA Brak specjalistów do pracy w kopalniach wymusił na przedsiębiorcach reaktywowanie szkolnictwa zawodowego.
środowiska. Stany Zjednoczone należą do największych oponentów protokołu z Kioto, lecz nasze ministerstwo środowiska usiłuje wprowadzać
bardzo surowe normy związane z emisją dwutlenku węgla do atmosfery. W Kongresie zaś trwają
niekończące się dyskusje o przyszłości energetyki.
Zawieszono nawet budowę elektrowni i realizację
wielu inwestycji w energetyce – opowiada dalej
Bruniany.
Rozległy obszar Stanów Zjednoczonych jest zasobny w bogate złoża surowców mineralnych, nie
tylko węgla. W wydobyciu wielu z nich USA zajmuje czołowe miejsce w świecie. Podstawą rozwoju energetyki są naturalnie węgiel kamienny
oraz ropa naftowa i gaz ziemny. Rosnące w ostatnim czasie zapotrzebowanie przemysłu amerykańskiego na surowce mineralne sprawiło, że duży nacisk kładzie się dziś na politykę ich oszczędzania poprzez import, zmniejszając własne wydobycie.

KAJETAN BEREZOWSKI
kberezowski@gornicza.com.pl

argi górnicze w Katowicach odwiedzał prakT
tycznie od początku ich istnienia. To on przywiózł z sobą zza oceanu do Polski jeden z pierw-

Ekologia na pierwszym miejscu
W Stanach Zjednoczonych firma jest bezkonkurencyjna. Dostarcza maszyny i urządzenia do 1600
zakładów wydobywczych, od tych najmniejszych,
należących do pojedynczych rodzin i wydobywających ciężarówkę węgla dziennie, do kolosów pro-

Będzie gorączka węgla
FOT.: KAJETAN BEREZOWSKI

szych kombajnów chodnikowych z napędem elektrycznym. Dziś pracuje dla światowego potentata
w dziedzinie produkcji maszyn górniczych, amerykańskiego Joya.
Cas Bruniany, bo o nim mowa, mógłby o górnictwie w Stanach Zjednoczonych opowiadać godzinami. To nie tylko jego codzienna praca, ale niemalże hobby.
– W biznesie ryzykować trzeba, w przeciwnym
razie nie ma co marzyć o utrzymaniu się na rynku.
Mnie też swego czasu wysłano za wielką wodę z nie
lada zadaniem – miałem pokazać, jak wygląda
amerykańska produkcja i oczywiście znaleźć
na nią zbyt. Kiedy po raz pierwszy pojawiłem się
w Katowicach, a było to ćwierć wieku temu, tłumaczono mi, że tracę czas.
„Stary, czyś tym oszalał? Toż to nie Ameryka,
tylko Europa. Tu konkurencja na rynku maszyn
jest ogromna. Anglicy, Francuzi, Niemcy. Nie
dasz rady, wracaj do swoich kopalń w Pensylwanii i tam rób interesy” – śmiali się koledzy z dużych firm. A ja twardo parłem do przodu i po kilku latach zdołałem ulokować w Polsce kilka maszyn. W kopalni Czeczott zanotowano nawet
dzięki kombajnowi chodnikowemu z napędem
elektrycznym rekordowe wydobycie. To był początek lat dziewięćdziesiątych – wspomina Cas
Bruniany.
Obecnie w polskich kopalniach węgla kamiennego pracuje ponad trzydzieści kombajnów wyprodukowanych przez Joy, czyli jedna trzecia krajowego rynku.

Dla Casa Bruniany’ego górnictwo to nie
tylko praca, ale niemalże hobby.

dukujących 100 mln t surowca rocznie. Ogółem
wydobycie sięga 1 mld t.
– W sumie mamy w Stanach 52 ściany. Większość kopalń stosuje system komorowo-filarowy.
Dwie kopalnie mają po dwie ściany, reszta po jednej. Węgiel z odkrywek w Wyoming nie jest w zasadzie węglem brunatnym, a raczej młodym węglem kamiennym o niższej wartości kalorycznej.
Jeszcze niedawno sporo się tam inwestowało w nowe zakłady, podobnie jak w Pensylwanii. Teraz
amerykańskie górnictwo znajduje się w stanie zastoju. Odczuwalny jest duży nacisk na ochronę

– Zawieszenie broni trwa, ponieważ nie wiadomo,
jak potoczą się dalej losy energetyki i czy zapotrzebowanie na węgiel wzrośnie. Z jednej strony taka
sytuacja sprzyja stabilizacji branży. Wydobycie
na stałym poziomie, liczba kopalń maleje, utrzymują się tylko najlepsze, sprzęt jest coraz wydajniejszy i ludzie lepiej pracują. Z drugiej jednak
strony mechanizacja ogranicza zatrudnienie. Sytuacja staje się wypisz wymaluj podobna do tej, która ma miejsce w Polsce. Kopalnie nie przyjmowały
przez ostatnie lata nowych pracowników. Zamknięto szkoły przygotowujące do pracy w górnictwie. Zatrudnienie w branży spadło o prawie 20
procent, do 80 tysięcy. Starsze pokolenie odchodzi
na emerytury. Zaczęło brakować specjalistów –
opowiada Bruniany.
W ostatnim czasie przedsiębiorstwa górnicze
zdecydowały się reaktywować szkoły górnicze. Coraz popularniejsze stają się również studia dzienne
i zaoczne na kierunku eksploatacja złóż.
Wiele wskazuje na to, że Stany Zjednoczone
czeka niebawem kolejna gorączka, tym razem nie
złota, lecz węgla.

WOKÓŁ GÓRNICTWA
Instytut Techniki
Górniczej KOMAG zaprasza
na 12. Konferencję Naukowo-Techniczną z cyklu KOMTECH, poświęconą innowacyjnym technikom i technologiom dla górnictwa w aspekcie
rozwoju efektywnego i bezpiecznego górnictwa, która odbędzie
się w dniach 16-18 listopada br.
pod patronatem prezesa Wyższego Urzędu Górniczego oraz prezesa Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości. Celem konferencji, organizowanej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, jest przedstawienie najnowszych osiągnięć naukowych, badawczych i technicznych w dziedzinie górnictwa podziemnego, ze
szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa pracy
i ochrony zdrowia, oraz wymiana wiedzy i doświadczeń związanych z wdrażaniem nowych rozwiązań, a także wykorzystaniem
innowacyjnych technik i technologii. Program siedmiu konferencyjnych sesji obejmuje prezentację
33 referatów, w których zostaną
przedstawione m.in. wybrane zagadnienia bezpieczeństwa, związane z eksploatacją nowoczesnych maszyn i urządzeń (Wyższy
Urząd Górniczy), najnowsze osiągnięcia producentów Grupy
Kopex, dotyczące zmechanizowanych kompleksów ścianowych, doświadczenia Katowickiego Holdingu Węglowego oraz Kompanii Węglowej w zakresie wdrażania nowych technik i technologii, jak również innowacyjne rozwiązania
opracowane w Instytutach CIOP,
EMAG i KOMAG. Udział w konferencji zapowiedziało liczne grono
uczestników, reprezentujących naukę i przemysł.

Twórcze spojrzenie z Bogdanki
FORUM Za dwa tygodnie lubelska spółka na trzy dni stanie się centrum
wymiany doświadczeń z zakresu stosowania strugowej techniki eksploatacji.

przygotowywanej w Bogdance konfeDo
rencji „Nowe spojrzenie na technikę
i technologię eksploatacji cienkich pokładów
węgla kamiennego” pozostały jeszcze dwa tygodnie, a – sądząc z rozmiarów potwierdzonej
dotąd frekwencji i tematyki sygnalizowanych
wystąpień – wiadomo już, że zanosi się na nadzwyczaj interesującą wymianę myśli inżynierskiej.
Oprócz rodzimych, udział w spotkaniu górniczych profesjonalistów zapowiedzieli już specjaliści z Czech i Niemiec, a nawet z Chin. Ciekawość doświadczeń z wdrażania i stosowania
strugowej techniki eksploatacji na pewno
wzmacnia miejsce konferencji. Bogdanka, obok
dwóch kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej,
nie tylko należy do krajowych prekursorów powrotu strugów do praktyki górniczej, słuszność
zastosowania tu takiego kompleksu do wybierania cienkich pokładów potwierdziły bowiem ponadto rewelacyjne wyniki. Wobec nasilającej się
presji na bardziej racjonalną gospodarkę złożem
i oszczędniejsze szafowanie zasobami wymiana doświadczeń w zakresie eksploatacji tej grupy pokładów staje się tym bardziej wartościowa.

Czysto i bezpiecznie
– Eksploatacja strugowa technicznie i technologicznie należy do najbardziej dojrzałych rozwiązań, jakie pojawiły się i istnieją w światowym
górnictwie. To powoduje, że rosną szanse wielu
kopalń, w których nie myślano dotąd o eksploatacji cienkich pokładów, otwierając możliwości
przedłużenia żywotności takich zakładów górniczych. Nasycona automatyką technika strugowa sprzyja nie tylko czystemu wybieraniu węgla,
lecz łączy się jednocześnie ze wzrostem bezpieczeństwa pracy – uważa zaangażowany w organizację konferencji dr Jerzy Kicki, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Szkoły Eksploatacji Podziemnej.

Należąca do cyklu International Mining Forum konferencja w LW Bogdanka odbędzie się
– przypomnijmy – w dniach 24-26 listopada. Jej
organizatorem jest Fundacja dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. W warstwie naukowej jej partnerem jest
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi
i Energią PAN, zaś w warstwie technicznej – Caterpillar Global Mining. Gospodarze stworzą
uczestnikom konferencji możliwość zjazdu
na dół, aby zademonstrować nie tylko prowadzenie samej eksploatacji, lecz również pokazać
specyfikę drążenia przodków rozcinających złoże pod ściany strugowe oraz rozwiązania
w transporcie podziemnym.

Zróżnicowany przegląd
Sądząc z zasygnalizowanych już wystąpień,
można przypuszczać, że najaktywniejszymi
uczestnikami konferencji będą inżynierowie
z Bogdanki i JSW oraz eksperci z AGH i Głównego Instytutu Górnictwa. Także ich tematyka
będzie bardzo zróżnicowana. Tak więc referaty
autorów z Bogdanki będą zawierały m.in. omówienie systemów zasilania, sterowania i sygnalizacji wysokowydajnych kompleksów strugowych, perspektyw wykorzystania w warunkach
tej kopalni kombajnu z zaawansowaną techniką
kotwienia, praktycznych elementów optymalizacji systemów mechanizacji ścian strugowych
oraz praktyki utrzymywania chodnika podścianowego za frontem eksploatacji w trudnych warunkach górniczo-geologicznych kopalni. Andrzej Tor, wiceprezes zarządu JSW ds. produkcji, także podzieli się dotychczasowymi doświadczeniami i dalszymi planami w zakresie
stosowania techniki strugowej w Spółce. Jastrzębscy inżynierowie przybliżą też metody
utrzymywania wyrobisk przyścianowych. Doświadczenia z eksploatacji zautomatyzowanych
systemów strugowych w chińskiej kopalni Tiefa przekaże również David Xianguang Tang.
Patronat medialny nad konferencją sprawują
Trybuna Górnicza i portal górniczy nettg.pl.
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Przyroda, a może Atlantydzi?
SPOSTRZEŻENIA Polskie społeczeństwo nie ma jeszcze wiedzy o tym, co czeka nas od roku 2013, jeśli unijny pakiet nie zostanie obalony w części dotyczącej limitów CO2.

Karkołomne skojarzenie, w którym zabrakło, niestety, najbardziej istotnego
i racjonalnego elementu, czyli pytania
o przyczynę... Co lub kto odpowiada
za ocieplenie i topnienie lodów, tak
ogromne, że od 125 tys. lat nie powtó-

Niestety, tak wygląda cały dyskurs
na temat zjawiska globalnego ocieplenia
klimatu, choć ludzie nauki nadal nie potrafią stwierdzić jednoznacznie, czy klimat się ociepla, czy raczej oziębia, a lodowce topnieją gwałtownie, czy jednak
w tempie tym samym od setek lat.
Do tego najnowsze badania pokazują, że

Sekrety wielkie jak berety
Herbert Marshall McLuhan (twórca
określenia „spiskowa teoria dziejów”)
jest również autorem niezwykle trafnego stwierdzenia: „Tylko małe sekrety
muszą być strzeżone. Największe utrzymywane są w tajemnicy dzięki niedowierzaniu opinii publicznej”.

Polskie społeczeństwo nie ma jeszcze
wiedzy o tym, co czeka nas od roku
2013, jeśli unijny pakiet nie zostanie
obalony w części dotyczącej limitów
CO2. Dlatego trudno mu uwierzyć w tak
jawną
manipulację,
ukrywającą
pod szczytnymi hasłami zwykłą chciwość i brak elementarnej uczciwości
wobec partnerów zrzeszonych w UE.
Prognozy są ponure, bo przewidują
100 mld zł na zakup uprawnień do emisji CO2, tyle samo na program budowy
energetyki jądrowej, która stanie się
opłacalna z chwilą obciążenia energetyki węglowej podatkiem za emisję CO2,
szacowanym nawet na 65 euro za tonę.
A że koszt energii jest składnikiem
kosztu produkcji wszystkiego, z Polski
ucieknie przemysł – oczywiście do krajów nieprzejmujących się globalnym
klimatem, wzrosną ceny wszystkiego,
ale przede wszystkim utracimy 500 tys.
miejsc pracy...
Opinie przedsiębiorców, specjalistów
i polityków na łamach TG i w portalu
górniczym nettg.pl. dowodzą, że rośnie
świadomość konieczności renegocjacji
pakietu.
A w internecie toczy się żywa dyskusja, z której wybrałam dwa cytaty (blog
www.adamduda.pl): „Europa bawi się
w Don Kichota z ostatnio dokoptowanym Sancho Pansą w postaci Australii.
Spadek emisji w Europie, głównie
za sprawą kryzysu, jest tylko lekkim
„ząbkiem” w porównaniu z tym, jak
reszta świata galopuje z emisją do nieba
– mimo deklaracji, listów intencyjnych
i ton łososia zjedzonych na szczytach
klimatycznych. (…) Przemysł razem
z emisją przesuwa się do Azji, a tam
mają w poważaniu globalne ocieplenie.
Proces będzie postępował i tylko czekać, kiedy gospodarczy koń, na którym
jeżdżą europejscy Don Kichoci, załamie
się z wycieńczenia”.
A „gość codzienny” dopowiedział:
„Problem nie w tym, o ile kto obniży
emisję, tylko jaki z tego tytułu poniesie
koszt bezpośredni. O zyskach nie piszę,
bo te nie istnieją. Polska jest energetycznie najbardziej osadzona na węglu.
Zgadnijmy zatem, kto najwięcej zapłaci
za tę donkiszoterię, no i przede wszystkim, kto zgarnie ze stołu pulę szmalcu?
CO2 to genialny pomysł rozwiniętych
krajów Europy Zachodniej na ogranie
niedorozwiniętych frajerów z Europy
Wschodniej”.
Słowa mocne i niestety w dużej części prawdziwe.
5350020/A

Ręce opadają...

Duże może więcej

trzymały się ostatnio na 20 proc., co
oznacza, że celem tej rujnującej dla polskiej gospodarki krucjaty przeciwko
emisji CO2 jest około 800 mln t tego gazu – ale uwaga – w ciągu 7 lat.
W tym samym czasie państwa, które
nie przyjęły na siebie żadnych ograniczeń emisji CO2, powiększą co roku
swój udział w światowej emisji o kolejne miliardy ton, a UE – ciesząc się ze
swojej awangardowej roli w ochronie
globalnego klimatu – obudzi się w rzeczywistości, którą będzie można nazwać jedynie katastrofą. Z wyjątkiem
państw, dla których redukcja emisji CO2
jest sztandarem, pod którym brutalnie
realizują swoje własne interesy.

REKLAMY

tys. lat temu temperatura na naszej planecie podniosła się o 4 stopnie Celsjusza i pokrywa lodu zaczęła gwałtownie
topnieć, podwyższając poziom wód
i oceanów o 3 m.
Niestety, wniosek zabrzmiał jak gotowiec, na który każde odkrycie może
być dowodem. Padło bowiem zdanie
następujące: ludzkość musi zrobić
wszystko, aby sytuacja sprzed 125 tys.
lat nie powtórzyła się i dlatego trzeba
walczyć o ograniczenie emisji CO2!

lodowce nie tylko topnieją, ale także –
w innych miejscach – powiększają się.
Raz postawiona teza zamieniła się
w dogmat i – powtarzana jak pewnik –
paraliżuje każdą rzeczową dyskusję,
zwłaszcza w gronie polityków zakleszczonych w kanonie poprawności politycznej. Nakazuje ona dbać o ziemski klimat, nawet wtedy, gdy jest się krajem
emitującym CO2 w ilości śmiesznej w porównaniu z największym globalnym
„producentem” CO2, którym są Chiny.
Kraj ten w ubiegłym roku wyemitował 8,95 mld t CO2, czyli ok. 27 proc.
globalnej emisji z roku 2010, która osiągnęła poziom rekordowy, bo 33 mld t!
I to mimo obowiązywania protokołu
z Kioto i szesnastu konferencji klimatycznych ONZ...
Unia Europejska przyznaje się do 11
proc. światowej emisji, co oznacza, że
jej udział w liczbach bezwzględnych
wyniósł 3,63 mld t CO2 (inne źródła podają wielkość 4,05 mld t).
Redukcyjne aspiracje unijnego pakietu energetyczno-klimatycznego za-

5338601/B

ajnowsze badania rdzeni lodowych
N
pobieranych z kolejnych warstw
lodowców Grenlandii ujawniły, że 125

rzyło się podobne? Praczłowiek i jego
ogniska? A może istniała wtedy jakaś
cywilizacja, dysponująca podobnym
do dzisiejszego potencjałem wytwarzania CO2? Może spowodowali to Atlantydzi, bo legenda o tej supercywilizacji
ciągle jest żywa...
A jeśli nie oni – to wypadałoby przynajmniej napomknąć, że tamten proces
ogrzania planety i topnienia lodów był
zjawiskiem naturalnym i my, ludzkie
mróweczki, bezprawnie aspirujemy
do tak wielkiej siły sprawczej, jaką ma
tylko przyroda. Kiedy ma się jednak
z góry ustaloną tezę, to można każdy
fakt uznać za jej potwierdzenie.

5352566/A
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Śląsk zadziwił prekursorskim programem
FORUM Doświadczenia katowickiego WFOŚiGW w oszczędzaniu energii są warte upowszechnienia.
JERZY CHROMIK
jchromik@gornicza.com.pl

Szturm na tanie kredyty
Żywot dotyczącej dofinansowania budowy obiektów niskoenergetycznych oferty katowickiego WFOŚiGW jest stosun-

Program WFOŚiGW ma przyczynić się do przeniesienia
do indywidualnego budownictwa najwyższych standardów
energooszczędności, które od dawna są już stosowane m.in.
w gmachu Centrum Dyspozycji Ruchu Vattenfall.

kowo krótki, jednak cieszy się już ona
ogromnym zainteresowaniem wśród
mieszkańców naszego regionu. Realizujące program punkty Banku Ochrony
Środowiska w Katowicach i Częstochowie są niemal codziennie oblegane i zasypywane pytaniami osób fizycznych,
zainteresowanych skorzystaniem z jego
dobrodziejstw, a więc płynącej ze środków publicznych pomocy we wznosze-

Bieruń

Gostynka już nie wyleje
Ponad 1,2 mln zł wynosi dotacja, którą Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach przeznaczył na przebudowę wałów przeciwpowodziowych rzeki Gostynki w Bieruniu.
Środki te wykorzystane zostaną
w 2012 roku. Prace związane z kompleksową przebudową lewostronnego obwałowania Gostynki, zlokalizowanego w miejscowości Bijasowice,
oraz prawostronnego obwałowania
w Jedlinie w gminie Bieruń przeprowadzi Śląski Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Katowicach.
W czasie powodzi w 2010 roku z powodu przerwania wałów Gostynki
zalane zostały miejscowości: Nowy
Bieruń, Bijasowice, Kopań i Zabrzeg,
a cała gmina uznana została za najbardziej poszkodowaną w wojewódz-

twie. Obecnie, dzięki przebudowie
wałów, poprawi się bezpieczeństwo
przeciwpowodziowe 20 tys. mieszkańców, a blisko 3 tys. ha terenów
rolniczych nie będzie zalewanych
przez wody powodziowe, płynące korytem Wisły. Naprawa umocnień
rzeki na długości ponad kilometra
oraz przebudowa istniejących przepustów wodnych w tym miejscu stała się jednym z priorytetowych
przedsięwzięć w wojewódzkim Programie Ochrony przed Powodzią
w Dorzeczu Górnej Wisły. Do tej pory na inwestycje w gminie Bieruń
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczył blisko 5 mln zł.
Obecna dotacja wyasygnowana została na wniosek zarządu województwa śląskiego. AZ

Łaziska Górne

Kanalizacja za pieniądze Unii
20 km sieci sanitarnej, do której
przyłączone zostaną ponad 4 tys.
osób, remont sieci kanalizacyjnej
oraz przebudowa i rozbudowa
oczyszczalni ścieków Wschód to
efekty projektu infrastrukturalnego
realizowanego w Łaziskach Górnych.
Wartość całej inwestycji, największej
w historii gminy, oszacowano na ponad 80 mln zł.
Dofinansowanie, pochodzące ze
środków Unii Europejskiej w
ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko, sięga
50 mln zł. Przedsięwzięcie monitorowane jest przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Dzięki podobnym inwestycjom region otrzymał największą do tej pory szansę na rozwój gospodarczy,
a co za tym idzie, bardzo istotną

zmianę warunków życia mieszkańców.
Projekty pilotowane przez WFOŚiGW przyniosą województwu śląskiemu w najbliższym czasie zastrzyk dotacji unijnej, wynoszącej
ponad 390 mln zł. Dotacja ta wspierać będzie zadania, których wartość
przekroczy 680 mln zł. Za te pieniądze zbudowanych zostanie m.in. 300
km kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 13 km sieci wodociągowej, powstanie 56 przepompowni, dwie nowoczesne oczyszczalnie i dwa zakłady gospodarowania odpadami oraz
kompostownia, sortownia i składowisko odpadów. Łącznie z programami wdrażanymi przez NFOŚiGW
w regionie realizowanych jest obecnie 28 zadań o wartości powyżej 5,2
mld zł, przy kwocie dofinansowania
wynoszącej ponad 3 mld zł. AZ

niu budynków o małym zapotrzebowaniu na energię cieplną. Wszystko wskazuje na to, że 2 mln zł, przeznaczone
na ten cel do końca 2012 roku, zostaną
w połowie wykorzystane już do końca
grudnia tego roku. Pozwoli to na sfinansowanie niskooprocentowanych kredytów związanych z budową energooszczędnych obiektów, a także instalacji
i urządzeń technologicznych, służących

Ciekawość niuansów
Listopadowe forum w siedzibie NFOŚiGW było doskonałą sposobnością
do szerszego spojrzenia, jak upowszechnić katowickie doświadczenia,
popularyzując program w całym kraju.
Wciąż wracającymi w dyskusji wątkami
były m.in. kwestie możliwości weryfikacji standardów energooszczędności,
wysokości wspieranych standardów
energetycznych czy wysokości dopłat

w zależności od uzyskanych efektów
oszczędności energii, a także problem
objęcia dofinansowaniem ze środków
publicznych mieszkań deweloperskich.
Prezes Gabriela Lenartowicz zwracała
uwagę na okoliczność, że programy
wspierania energooszczędnych działań
dla indywidualnych inwestorów sprawdzą się tylko wtedy, gdy będą proste
w obsłudze, łatwo dostępne i precyzyjnie wyliczone, tak aby szybko mogły
być odczuwalne ekonomicznie.
Eksperci WFOŚiGW w Katowicach
na bieżąco analizują przebieg realizowanej w województwie śląskim pilotażowej linii o nazwie „Dom energetyczny”. Płynące z pierwszych wniosków
doskonalące modyfikacje zostaną – jak
zapowiada prezes Lenartowicz – wprowadzone w przyszłym roku.
W tym roku w obszarze działania
WFOŚiGW w Katowicach na działania
związane z oszczędzaniem energii wydano rekordową kwotę 240 mln zł, czyli o 100 mln zł więcej niż w poprzednim.
Tak duże zaangażowanie finansowe
umożliwiło przeprowadzenie w 2011
roku termomodernizacji ponad stu
obiektów w wojewódzwie śląskim.
W ciągu 9 minionych lat wymienionych
zostało ponad 17 tys. przestarzałych
pieców w gospodarstwach indywidualnych.

Bomba ekologiczna wciąż tyka
TARNOWSKIE GÓRY Prywatni właściciele skażonych gruntów blokują działania
rewitalizacyjne.
KAJETAN BEREZOWSKI
kberezowski@gornicza.com.pl

16 latach prac udało się wreszcie
Po
zakończyć najważniejszy etap
unieszkodliwiania jednej z najgroźniej-

szych bomb ekologicznych w Polsce,
będącej pozostałością po zlikwidowanych Zakładach Chemicznych w Tarnowskich Górach. Unicestwiono ponad 72 tys. m sześc. niebezpiecznych
odpadów. To 60 proc. wszystkich trucizn znajdujących się na składowisku
po dawnej fabryce.
Działalność przemysłowa na terenie
Zakładów odbywała się od wielu dziesięcioleci. W dodatku na tamtym terenie
wydobywano niegdyś rudy srebra i ołowiu, wytapiano żelazo, produkowano papier jedwabny, aż w końcu zaczęto wyrabiać substytuty chemiczne, głównie ałun
glinowo-potasowy i związki siarkopochodne. Przez wiele lat produkcji odpady
składowano na pobliskich zwałowiskach, bez oglądania się na środowisko.
Efekty przeprowadzonego w 1991 r.
monitoringu zanieczyszczenia wód
podziemnych były wprost zatrważające.
Wskutek silnego zanieczyszczenia środowiska tarnogórskie Zakłady Chemiczne trafiły na listę największych trucicieli w kraju. Był to schyłek ich działalności. W 1995 r. postawiono je
w stan likwidacji, eksperci zaś stwierdzili silne zanieczyszczenia gruntów,
wód gruntowych i powierzchniowych,
a także całej infrastruktury technicznej
wraz z budynkami. Trzeba było podjąć
pilną decyzję o rewitalizacji terenu.
Wyznaczony likwidator faktycznie
nie rozpoczął jednak swej działalności,
ponieważ nie dysponował wystarczającymi środkami. Dopiero w latach
2002-2005 na ratunek władzom samorządowym Tarnowskich Gór pospieszyli: Narodowy oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, resort skarbu, wojewoda śląski, a także Ministerstwo Środowiska.

Sprawa pierwszoplanowa
W ciągu trzech lat wykonano dwie trzecie wszystkich prac, na łączną kwotę
ponad 209 mln zł. Przed trzema laty li-

FOT.: ARC WFOSIGW

ki Wodnej w Katowicach program
wspierania budowy niskoenergetycznych domów nie tylko wywołał nadspodziewane zainteresowanie indywidualnych inwestorów. Jako pierwsze tej
miary rozwiązanie w kraju rozbudził
również powszechną ciekawość wśród
profesjonalistów, zajmujących się na co
dzień zagadnieniami z tej dziedziny.
Nieprzypadkowo więc prezentacja
przez prezes WFOŚiGW Gabrielę Lenartowicz pierwszych efektów i doświadczeń z wdrażania programu zogniskowała 4 listopada uwagę uczestników ogólnopolskiego forum „Energia-Efekt-Środowisko”. Po wyłożeniu
istoty projektu obecni na zorganizowanym w Warszawie przez Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej spotkaniu specjaliści
przez kilka godzin dyskutowali o szczegółach programu.

FOT.: ARC

prowadzony przed kilkoma mieW
siącami przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodar-

wznoszeniu domów, których wskaźnik
zapotrzebowania na energię końcową
będzie niższy niż 60 kilowatogodzin
na metr kwadratowy rocznie.
Ich kredytowanie jest możliwe do 90
proc. dla zakupu i montażu urządzeń
niekonwencjonalnych źródeł ciepła
(pomp ciepła, kolektorów słonecznych), wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła do minimum 75 proc., wymiennika gruntowego, a także –
w zmiennej wysokości – dla instalacji
ogrzewania, materiałów izolacyjnych
ścian, stropów, dachów, posadzek oraz
stolarki okiennej i drzwiowej. Maksymalny kredyt na te cele może sięgać 200
tys. zł. Oprocentowanie – 0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3
proc. w stosunku rocznym. Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 7
lat od daty zakończenia zadania.

Podczas październikowej debaty poświęconej likwidacji składowiska
odpadów w Tarnowskich Górach udział wzięli m.in.: senator Maria
Pańczyk, prezes WFOŚiGW w Katowicach Gabriela Lenartowicz oraz
wiceminister środowiska Bernard Błaszczyk.

kwidator Zakładów Chemicznych
zrzekł się wieczystego użytkowania nieruchomości. Od tego momentu teren
stał się nieruchomością skarbu państwa, co ułatwiło przeprowadzenie kolejnych zadań rewitalizacyjnych.
Zakończenie najważniejszego etapu
rozbrajania bomby ekologicznej kosztowało Narodowy i Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska ponad 10 mln zł.
W sumie WFOŚiGW w Katowicach na całą inwestycję przekazał do tej pory około
60 mln zł. Wciąż jednak istnieje niebezpieczeństwo skażenia znajdującego się na tym
terenie największego w regionie zbiornika
wód podziemnych. Na zwałowiskach znajduje się jeszcze ok. 400 tys. niebezpiecznych środków, w tym blisko 300 tys. na terenach należących do osób prywatnych.
Wicestarosta tarnogórski Andrzej Pilot
zapewnia, że dla władz powiatu zlikwidowanie zagrożenia jest sprawą pierwszoplanową. Zadeklarował podjęcie konkretnych działań prawnych i organizacyjnych,
zmierzających do jak najszybszego, a zarazem ostatecznego usunięcia ekologicznego problemu.
Zdaniem Gabrieli Lenartowicz, prezes
WFOŚiGW w Katowicach, pieniędzy
na ten cel na pewno nie zabraknie, ale...
– Wielokrotnie zarówno Narodowy, jak
i Wojewódzki Fundusz deklarował sfinansowanie przedsięwzięcia. Tak będzie
i teraz, ale pod warunkiem rozwiązania

kwestii właścicielskich terenów, których
część jest w posiadaniu osób prywatnych.
Fakt ten uniemożliwia wykorzystanie publicznych pieniędzy na dokończenie inwestycji – wyjaśnia szefowa WFOŚiGW.

Skandal bezradności!
Prywatni właściciele domagają się wykupu ich ziemi po cenie stukrotnie
większej niż wynosiła w dniu zakupu.
W ten sposób skutecznie blokują całkowite rozbrojenie bomby ekologicznej.
Poinformowany o tym fakcie wiceminister środowiska Bernard Błaszczyk
zareagował ostro, nazywając to, co dzieje się w Tarnowskich Górach, skandalem bezradności ekologicznej wszystkich instytucji zajmujących się likwidowaniem tego zagrożenia.
– Obowiązkiem właściciela gruntu
jest przecież zlikwidowanie znajdujących się na nim odpadów. I trzeba to
wyegzekwować. Tym bardziej, że czas
działa na niekorzyść – zapowiedział wiceszef resortu środowiska.
Zdaniem Anny Wrześniak z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, w Tarnowskich Górach wciąż
istnieje realne i poważne zagrożenie dla
środowiska. Dane z prowadzonego
na tym terenie monitoringu są bez
przerwy alarmujące. Każdego roku
do gleby i wód trafia bowiem ok. 40 t
trujących chemikaliów.
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9 Katowice
Centrala, tel. (32) 757-22-88, fax 757-20-27,
Centrum Wydobywcze Południe („Chwałowice”, „Jankowice”, „Marcel”, „Rydułtowy-Anna”), ul. Jastrzębska 10, 44-253 Rybnik, tel. (32) 716-35-00, fax 716-35-01,
Centrum Wydobywcze Północ („Bobrek-Centrum”, „Piekary”, „Halemba-Wirek”, „Pokój”, „Bielszowice”), ul. Łużycka 7, 41-902 Bytom, tel. (32) 716-45-00, fax 716-45-01,
Centrum Wydobywcze Wschód („Bolesław Śmiały”, „Piast”, „Ziemowit”, „Brzeszcze”), ul. Pokoju 4, 43-143 Lędziny, tel. (32) 716-95-00, fax 716-95-01,
Centrum Wydobywcze Zachód („Knurów-Szczygłowice”, „Sośnica-Makoszowy”), ul. Dworcowa 1, 44-190 Knurów, tel. (32) 716-15-00, fax 716-15-01,
Zakład Remontowo-Produkcyjny, ul. Granitowa 132, 43-155 Bieruń, tel. (32) 717-03-01, fax 717-03-03,
Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych, ul. Granitowa 132, 43-155 Bieruń, tel. (32) 717-04-00, fax 717-04-08,
Zakład Zagospodarowania Mienia, ul. Kopalniana 10, 43-225 Wola, tel. (32) 717-01-01, fax 717-05-44,
Zakład Informatyki i Telekomunikacji, ul. Jastrzębska 10, 44-253 Rybnik, tel. (32) 7293-113, fax 7293-633,
Zakład Elektrociepłownie, ul. Rymera 4, 44-270 Rybnik, tel. (32) 7398-113, fax 7398-606.
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1

Centrum Wydobywcze Zachód

3.11.2011 r.

24.11.2011 r.

071100458/01

Wykonanie wyrobisk dla udostępnienia złoża w partii „A” Ruchu Makoszowy
w KW SA Oddział KWK „Sośnica-Makoszowy”

objęty ustawą o ZP: Usługi

2

Centrum Wydobywcze Południe

2.11.2011 r.

22.11.2011 r.

221100338/01

Drążenie przekopu C-15 z pokł. 503-504 i 503 oraz 504 do pokł. 505wg, przecinki
wentylacyjnej w pokł. 505wg oraz pochylni badawczej C-2 w pokł. 505wg
w KW SA Oddział KWK „Marcel”

objęty ustawą o ZP: Usługi

3

Centrum Wydobywcze Południe

2.11.2011 r.

23.11.2011 r.

211100471/01

Dostawa i zabudowa dwóch rurociągów głównego odwadniania 300 na poziomie 400 m
dla KW SA Oddział KWK „Jankowice”

objęty ustawą o ZP: Usługi

4

Centrum Wydobywcze Wschód

3.11.2011 r.

18.11.2011 r.

141100520/01

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń dawnej stołówki
na budynek administracyjno-biurowy

objęty ustawą o ZP: Roboty
budowlane

5

Oddział Zakład
Remontowo-Produkcyjny

2.11.2011 r.

18.11.2011 r.

331102706/01

Dostawa elementów do produkcji szyn kolejek podwieszonych
dla Oddziałów Kompanii Węglowej SA w 2012 roku

objęty ustawą o ZP: Dostawy

6

Centrum Wydobywcze Wschód

2.11.2011 r.

21.11.2011 r.

331104018/01

Dostawa flokulantów dla Oddziałów Kompanii Węglowej SA do 30.06.2013 roku

objęty ustawą o ZP: Dostawy

7

Centrum Wydobywcze Północ

2.11.2011 r.

25.11.2011 r.

331103550/01

Dostawa elementów tras kolejek podwieszanych (odciągi, zawiesia, ograniczniki,
ogniwa C) do Oddziałów Kompanii Węglowej SA w 2012 roku

objęty ustawą o ZP: Dostawy

objęty ustawą o ZP: Dostawy

8

Centrala

2.11.2011 r.

21.11.2011 r.

331103429/01

Pozyskanie w formie dzierżawy kombajnów chodnikowych o możliwościach wykonania
maksymalnego przekroju do 22 m2 z jednego ustawienia kombajnu i mocy organu
max. 135 kW, dla których rozpoczęcie dzierżawy nastąpi w latach 2012–2013
dla Oddziałów Kompanii Węglowej SA

9

Oddział Zakład Górniczych
Robót Inwestycyjnych

4.11.2011 r.

21.11.2011 r.

281100079/01

Remont urządzeń pneumatycznych firmy Spitznas w 2011–2012 roku
dla KW SA O/ZGRI

nieobjęty ustawą o ZP: Usługi

10

Oddział Zakład Elektrociepłownie

4.11.2011 r.

18.11.2011 r.

321100310/01

Remont stałej instalacji gaszenia pożaru, zainstalowanej w rejonie TG ABB

nieobjęty ustawą o ZP: Usługi

11

Oddział Zakład Elektrociepłownie

4.11.2011 r.

18.11.2011 r.

321100311/01

Usługi badawcze, pomiarowe, regulacyjne i inne urządzeń elektroenergetycznych
w KW SA Oddział Zakład Elektrociepłownie

nieobjęty ustawą o ZP: Usługi

12

Centrum Wydobywcze Zachód

31.10.2011 r.

14.11.2011 r.

071100535/01

Drążenie przekopu wentylacyjnego B81 z przekopu IV na poziomie 660 m do przekopu
wentylacyjnego B25 w KW SA Oddział KWK „Sośnica-Makoszowy” Ruch Makoszowy

nieobjęty ustawą o ZP: Usługi

13

Centrum Wydobywcze Zachód

31.10.2011 r.

14.11.2011 r.

331103952/01

Świadczenie usług serwisowych przenośników taśmowych Intermet produkcji LINTER
dla KW SA Oddział KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice w 2012 roku

nieobjęty ustawą o ZP: Usługi

14

Centrum Wydobywcze Zachód

2.11.2011 r.

16.11.2011 r.

071100604/01

Przebudowa przekopu pochyłego do przecznicy C8 Ruchu Sośnica
KW SA Oddział KWK „Sośnica-Makoszowy”

nieobjęty ustawą o ZP: Usługi

15

Centrum Wydobywcze Zachód

2.11.2011 r.

16.11.2011 r.

071100573/01

Przebudowa przecznicy równoległej D7 Ruchu Sośnica
w KW SA Oddział KWK „Sośnica-Makoszowy”

nieobjęty ustawą o ZP: Usługi

16

Centrum Wydobywcze Zachód

2.11.2011 r.

16.11.2011 r.

061100458/01

Zabudowa kolejki KSZ-900 w rozcince ścianowej nr 5 w pokł. 408/2, przekopie VIII
i chodniku 5a w pokł. 408/1 w KW SA Oddział KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów

nieobjęty ustawą o ZP: Usługi

17

Centrum Wydobywcze Zachód

2.11.2011 r.

16.11.2011 r.

071100471/01

Remont wirników i silników prądu stałego do lokomotyw dołowych dla KW SA Oddział
KWK „Sośnica-Makoszowy”

nieobjęty ustawą o ZP: Usługi

18

Centrum Wydobywcze Zachód

2.11.2011 r.

16.11.2011 r.

061101565/01

Odbiór odpadowych podkładów kolejowych (kod odpadu 17 02 04*)
z terenu Ruchu Knurów Oddziału KWK „Knurów-Szczygłowice”

nieobjęty ustawą o ZP: Usługi

19

Centrum Wydobywcze Zachód

3.11.2011 r.

17.11.2011 r.

071100396/01

Świadczenie usług wykonania pomiarów i badania z zakresu oceny i prognozy zagrożeń
metanowych i klimatycznych dla KW SA Oddział KWK „Sośnica-Makoszowy” w 2012 roku

nieobjęty ustawą o ZP: Usługi

20

Centrum Wydobywcze Zachód

3.11.2011 r.

17.11.2011 r.

061101351/01

Wzmocnienie i izolacja odcinków wyrobisk górniczych za pomocą betonu natryskowego
po całym ich obwodzie metodą torkretowania w KW SA Oddział KWK
„Knurów-Szczygłowice” wraz z zakupem materiału do ich realizacji

nieobjęty ustawą o ZP: Usługi
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21

Centrum Wydobywcze Zachód

4.11.2011 r.

18.11.2011 r.

071100616/01

Wykonanie pomiarów emisji pyłów i gazów z zakładowych kotłowni

nieobjęty ustawą o ZP: Usługi

nieobjęty ustawą o ZP: Usługi

22

Centrum Wydobywcze Zachód

3.11.2011 r.

21.11.2011 r.

061101615/01

Wykonanie przebudowy przekopu X z La6E, skrzyżowania przekopu X
z pochylnią XIV, podbudowa starej obudowy w pochylni II w pokł. 406/2
i przekopie X oraz wymiana opinki w pochylni II w pokł. 406/2, przekopie X
oraz pochylni XIV w La6E dla KW SA Oddział „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów

23

Centrum Wydobywcze Wschód

31.10.2011 r.

15.11.2011 r.

051100691/01

Remont wentylatora elektrycznego lutniowego typu WLE-1010B produkcji GRAMA
dla potrzeb KW SA CW Wschód Oddział KWK „Bolesław Śmiały”

nieobjęty ustawą o ZP: Usługi

24

Centrum Wydobywcze Wschód

3.11.2011 r.

18.11.2011 r.

121100703/01

Zabudowa systemu nadzoru wizyjnego i transmisji danych
na poziomie wydobywczym 500 m i 650 m dla KW SA Oddział KWK „Piast”

nieobjęty ustawą o ZP: Usługi

nieobjęty ustawą o ZP: Usługi

25

Centrum Wydobywcze Wschód

2.11.2011 r.

18.11.2011 r.

051100682/01

Świadczenie usług serwisowych, wykonywanie przeglądów okresowych oraz napraw
z wymianą części zamiennych dla zespołu sterowania hamulca typu ZSHP-A1
oraz zespołu PZAZ, zainstalowanych w maszynie wyciągowej szybu Aleksander III,
przedział skipowy, dla KW SA Oddział KWK „Bolesław Śmiały”

26

Centrum Wydobywcze Północ

2.11.2011 r.

17.11.2011 r.

151100992/01

Wywóz i składowanie odpadów komunalnych z grupy o kodzie 20 03 oraz 20 01
z terenu KW SA Oddział KWK „Halemba-Wirek”

nieobjęty ustawą o ZP: Usługi

27

Centrum Wydobywcze Północ

2.11.2011 r.

17.11.2011 r.

151101126/01

Remont dyszy wirowej urządzenia odpylającego UO-630 produkcji WIROMAG
dla KW SA Oddział KWK „Halemba-Wirek”

nieobjęty ustawą o ZP: Usługi

28

Centrum Wydobywcze Północ

3.11.2011 r.

18.11.2011 r.

181100576/01

Kompleksowa usługa turystyczna w zakresie organizacji krajowego wypoczynku
dla dzieci pracowników, emerytów i rencistów KW SA Oddział KWK „Bielszowice”
w czasie trwania ferii zimowych w 2012 roku

nieobjęty ustawą o ZP: Usługi

29

Centrum Wydobywcze Północ

3.11.2011 r.

18.11.2011 r.

151100986/01

Rozbudowa systemu łączności radiowej na trasach kolejki podwieszanej
dla KW SA Oddział KWK „Halemba-Wirek”

nieobjęty ustawą o ZP: Usługi

30

Centrum Wydobywcze Północ

3.11.2011 r.

18.11.2011 r.

031100398/01

Serwis urządzenia chłodniczego typu MK 300 produkcji INŻYNIERII MASZYN
KLIMATYCZNYCH I URZĄDZEŃ SPECJALNYCH Sp. z o.o.
dla Oddziału ZG „Piekary”

nieobjęty ustawą o ZP: Usługi

31

Centrum Wydobywcze Północ

3.11.2011 r.

18.11.2011 r.

011100812/01

Opracowanie projektu wykonawczego remontu rozdzielni 500 V na zrębie szybu
Witczak wraz z zasilaniem urządzeń przyszybowych z kosztorysem
dla KW SA Oddział KWK „Bobrek-Centrum”

nieobjęty ustawą o ZP: Usługi

32

Centrum Wydobywcze Północ

31.10.2011 r.

21.11.2011 r.

151101005/01

Kompleksowe utrzymanie czystości ulic, chodników, placów i parkingów wraz
z pielęgnacją terenów zielonych dla KW SA Oddział KWK „Halemba-Wirek”

nieobjęty ustawą o ZP: Usługi

33

Centrum Wydobywcze Południe

31.10.2011 r.

15.11.2011 r.

231100660/01

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiórki komina przemysłowego
elektrociepłowni, znajdującego się w Rybniku Niewiadomiu,
na terenie byłej kopalni Ignacy

nieobjęty ustawą o ZP: Usługi

34

Centrum Wydobywcze Południe

2.11.2011 r.

17.11.2011 r.

211100824/01

Świadczenie usług serwisowych własnych kolejek produkcji SMT SCHARF Sp. z o.o.
dla KW SA Oddział KWK „Jankowice” w 2011 roku

nieobjęty ustawą o ZP: Usługi

35

Centrum Wydobywcze Południe

2.11.2011 r.

17.11.2011 r.

211100765/01

Wykonanie usług geodezyjnych w 2012 r. dla KW SA Oddział KWK „Jankowice”

nieobjęty ustawą o ZP: Usługi

36

Centrum Wydobywcze Południe

3.11.2011 r.

18.11.2011 r.

231100647/01

Wiercenie otworów technologicznych o średnicy 75 mm i długości około 50 m
oraz otworów badawczych 59 mm z pozyskaniem rdzenia o średnicy 36 mm
dla KW SA Oddział KWK „Rydułtowy-Anna”

nieobjęty ustawą o ZP: Usługi

37

Centrum Wydobywcze Południe

3.11.2011 r.

18.11.2011 r.

201100464/01

Wymiana baterii akumulatorów w rozdzielni 6 kV RMW-I w hali maszyn wyciągowych
szybu I i II w KW SA O/KWK „Chwałowice”

nieobjęty ustawą o ZP: Usługi

38

Centrum Wydobywcze Południe

3.11.2011 r.

18.11.2011 r.

201100526/01

Świadczenie usług w zakresie prac porządkowych na terenie
i w rejonie KW SA Oddział KWK „Chwałowice”

nieobjęty ustawą o ZP: Usługi

39

Centrum Wydobywcze Południe

2.11.2011 r.

18.11.2011 r.

201100506/01

Wykonanie usług z tytułu szkód górniczych przez KW SA O/KWK „Chwałowice”
od daty zawarcia umowy przez okres 12 miesięcy

nieobjęty ustawą o ZP: Usługi

40

Centrum Wydobywcze Południe

2.11.2011 r.

18.11.2011 r.

231100704/01

Świadczenie usług dźwigami samochodowymi o udźwigu 16 t, 25 t, 50 t, 70 t
dla KW SA Oddział KWK „Rydułtowy-Anna”

nieobjęty ustawą o ZP: Usługi

41

Centrum Wydobywcze Południe

2.11.2011 r.

18.11.2011 r.

201100556/01

Świadczenie usług samochodami ciężarowymi
dla KW SA Oddział KWK „Chwałowice”

nieobjęty ustawą o ZP: Usługi

42

Oddział Zakład
Zagospodarowania Mienia

31.10.2011 r.

15.11.2011 r.

291100171/01

Naprawa szkód, polegająca na przywróceniu stanu poprzedniego poprzez likwidację
zagrożenia powstaniem deformacji nieciągłych w nieruchomości
przy ul. Górniczej 5 w Trzebini

nieobjęty ustawą o ZP:
Roboty budowlane

43

Centrum Wydobywcze Zachód

2.11.2011 r.

17.11.2011 r.

061101178/01

Wykonanie napraw i prac konserwacyjnych w budynku
Zespołu Gospodarki Maszynami dla KW SA Oddział KWK „Knurów-Szczygłowice”

nieobjęty ustawą o ZP:
Roboty budowlane

44

Centrum Wydobywcze Wschód

2.11.2011 r.

17.11.2011 r.

101100562/01

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe likwidowanego zalewiska F „Łężnik”

nieobjęty ustawą o ZP:
Roboty budowlane
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45

Centrum Wydobywcze Wschód

4.11.2011 r.

18.11.2011 r.

121100627/01

Remont łaźni dozoru oraz pola natryskowego B, poz. 500,
w KW SA CW Wschód Oddział KWK „Piast”

nieobjęty ustawą o ZP: Roboty
budowlane

46

Centrum Wydobywcze Północ

2.11.2011 r.

17.11.2011 r.

161100240/01

Wykonanie rektyfikacji budynku mieszkalnego przy ul. Jankowskiego 16b-16c
w Rudzie Śląskiej dla KW SA Oddział KWK „Pokój”

nieobjęty ustawą o ZP: Roboty
budowlane

47

Centrum Wydobywcze Północ

2.11.2011 r.

18.11.2011 r.

151000680/01

Budowa budynku powierzchniowej stacji odmetanowania wraz z infrastrukturą
towarzyszącą w KW SA Oddział KWK „Halemba-Wirek” – etap I

nieobjęty ustawą o ZP: Roboty
budowlane

48

Centrum Wydobywcze Północ

4.11.2011 r.

22.11.2011 r.

151100684/01

Rozbiórka obiektów szybu Nowy Wirek wraz z demontażem urządzeń i wyposażenia
dla KW SA Oddział KWK „Halemba-Wirek” w podziale na zadania

nieobjęty ustawą o ZP: Roboty
budowlane

49

Oddział Zakład Elektrociepłownie

4.11.2011 r.

21.11.2011 r.

321200001/01

Rok 2012: dostawa zespołów i części zamiennych do maszyn i urządzeń
do mielenia materiałów

nieobjęty ustawą o ZP: Dostawy

50

Oddział Zakład Elektrociepłownie

4.11.2011 r.

22.11.2011 r.

321200004/01

Rok 2012: dostawa przyrządów do pomiarów cieplnych, akustycznych i czasu

nieobjęty ustawą o ZP: Dostawy

51

Oddział Zakład Elektrociepłownie

4.11.2011 r.

22.11.2011 r.

321200003/01

Rok 2012: dostawa elementów automatyki przemysłowej

nieobjęty ustawą o ZP: Dostawy

52

Centrum Wydobywcze Zachód

31.10.2011 r.

15.11.2011 r.

061101391/01

Dostawa kamery termowizyjnej

nieobjęty ustawą o ZP: Dostawy

53

Centrum Wydobywcze Zachód

2.11.2011 r.

18.11.2011 r.

061101446/01

Dostawa pomp zatapialnych typu P-2BA lub równoważnych
dla KW SA Oddział KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice

nieobjęty ustawą o ZP: Dostawy

54

Centrum Wydobywcze Zachód

4.11.2011 r.

21.11.2011 r.

061101543/01

Dostawa fabrycznie nowego urządzenia załadowczo-rozładowczego elementów
wielkogabarytowych wraz z niezbędnym wyposażeniem dla KW SA CW Zachód
Oddział KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów

nieobjęty ustawą o ZP: Dostawy

55

Centrum Wydobywcze Zachód

4.11.2011 r.

21.11.2011 r.

061101545/01

Dostawa systemu transportu specjalnego ciężkich maszyn i urządzeń na upadach
dla KW SA Oddział KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów

nieobjęty ustawą o ZP: Dostawy

56

Centrum Wydobywcze Zachód

4.11.2011 r.

22.11.2011 r.

061101550/01

Dostawa indywidualnych metanomierzy do ciągłego pomiaru metanu z funkcją pomiaru
tlenu oraz tlenku węgla z możliwością rozbudowy
dla KW SA Oddział KWK „Knurów-Szczygłowice”

nieobjęty ustawą o ZP: Dostawy

57

Centrum Wydobywcze Wschód

31.10.2011 r.

15.11.2011 r.

141100568/01

Dostawa trzech kompletów wyposażenia elektrycznego
dla wysokowydajnych pompowni rejonowych dla KW SA Oddział KWK „Ziemowit”

nieobjęty ustawą o ZP: Dostawy

58

Centrum Wydobywcze Wschód

4.11.2011 r.

21.11.2011 r.

141100526/01

Dostawa 2 szt. agregatów prądotwórczych

nieobjęty ustawą o ZP: Dostawy

59

Centrum Wydobywcze Wschód

4.11.2011 r.

22.11.2011 r.

101100535/01

Dostawa, zabudowa i uruchomienie centrali metanometrii automatycznej
o pomiarze ciągłym oraz dostawa współpracujących z nią centralek dołowych i czujników:
metanu, tlenku węgla, przepływu powietrza, ciśnienia bezwzględnego,
różnicy ciśnień dla KW SA O/KWK „Brzeszcze”

nieobjęty ustawą o ZP: Dostawy

60

Centrum Wydobywcze Północ

2.11.2011 r.

16.11.2011 r.

151101040/01

Dostawa części zamiennych do kombajnu EICKHOFF
do KW SA Oddział KWK „Halemba-Wirek” w 2011 roku

nieobjęty ustawą o ZP: Dostawy

61

Centrum Wydobywcze Północ

2.11.2011 r.

16.11.2011 r.

331103901/01

Dostawa zaworów hydrantowych do rurociągów przeciwpożarowych
do Oddziałów Kompanii Węglowej SA w 2012 roku

nieobjęty ustawą o ZP: Dostawy

62

Centrum Wydobywcze Północ

2.11.2011 r.

16.11.2011 r.

151100844/01

Dostawa 2 sztuk pomp próżniowych dla Zakładu Przeróbki Mechanicznej
dla KW SA Oddział KWK „Halemba-Wirek”

nieobjęty ustawą o ZP: Dostawy

63

Centrum Wydobywcze Północ

2.11.2011 r.

16.11.2011 r.

011100903/01

Dostawa wózka widłowego z silnikiem spalinowym (ON) o udźwigu nominalnym 3,5 t
dla KWK „Bobrek-Centrum”

nieobjęty ustawą o ZP: Dostawy

nieobjęty ustawą o ZP: Dostawy

64

Centrum Wydobywcze Północ

2.11.2011 r.

17.11.2011 r.

151100929/01

Dostawa skrzyżowań dla drążenia ciągu wyrobisk dla uruchomienia ściany 4a w pokładzie
402/K, na poziomie 830 m w KW SA Oddział KWK „Halemba-Wirek”:
zadanie nr 1 – dostawa skrzyżowania portalowego;
zadanie nr 2 – dostawa skrzyżowań słupowych

65

Centrum Wydobywcze Północ

2.11.2011 r.

17.11.2011 r.

011100876/01

Dostawa 5 sztuk kontenerów do transportu materiałów górniczych wraz z demontowanym
podwoziem kołowym dla KW SA Oddział KWK „Bobrek-Centrum”

nieobjęty ustawą o ZP: Dostawy

66

Centrum Wydobywcze Północ

3.11.2011 r.

18.11.2011 r.

331200174/01

Dostawa tablic informacyjnych metalowych
dla Oddziałów Kompanii Węglowej SA w roku 2012

nieobjęty ustawą o ZP: Dostawy

67

Centrum Wydobywcze Północ

3.11.2011 r.

18.11.2011 r.

181100544/01

Dostawa 20 szt. platform do zawieszania aparatury elektrycznej o nośności min. 6 ton
dla KW SA Oddział KWK „Bielszowice”

nieobjęty ustawą o ZP: Dostawy

68

Centrum Wydobywcze Północ

2.11.2011 r.

18.11.2011 r.

151100837/01

Dostawa agregatu podciśnieniowego z zabudową dla Zakładu Przeróbki Mechanicznej
dla KW SA Oddział KWK „Halemba-Wirek”

nieobjęty ustawą o ZP: Dostawy

69

Centrum Wydobywcze Północ

4.11.2011 r.

21.11.2011 r.

011100864/01

Dostawa i uruchomienie sprzętu laboratoryjnego do analiz chemicznych w zakresie:
zad. 1 – dostawa spektrofotometru;
zad. 2 – dostawa titratora automatycznego dla KW SA Oddział KWK „Bobrek-Centrum”

nieobjęty ustawą o ZP: Dostawy

70

Centrum Wydobywcze Północ

3.11.2011 r.

21.11.2011 r.

151101153/01

Dostawa łożysk tocznych dla KW SA Oddział KWK „Halemba-Wirek” w 2011 roku

nieobjęty ustawą o ZP: Dostawy
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71

Centrum Wydobywcze Północ

3.11.2011 r.

21.11.2011 r.

331103554/01

Dostawa przyrządów do pomiaru ciśnienia dla Oddziałów CW Północ w 2012 roku

nieobjęty ustawą o ZP: Dostawy

72

Centrum Wydobywcze Północ

3.11.2011 r.

21.11.2011 r.

331200101/01

Dostawa aparatury elektrycznej i elektronicznej dla jednostek trakcyjnych
dla Oddziałów CW Północ w 2012 roku

nieobjęty ustawą o ZP: Dostawy

73

Centrum Wydobywcze Północ

3.11.2011 r.

21.11.2011 r.

331103142/01

Dostawa przyrządów do pomiaru składu oraz analiz substancji dla Oddziałów CW Północ
w 2012 roku

nieobjęty ustawą o ZP: Dostawy

74

Centrum Wydobywcze Południe

31.10.2011 r.

15.11.2011 r.

331200079/01

Dostawa preparatów chemicznych przeznaczonych do czyszczenia i konserwacji części
maszyn dla Oddziałów Kompanii Węglowej SA w 2012 roku, grupa 248-5

nieobjęty ustawą o ZP: Dostawy

75

Centrum Wydobywcze Południe

2.11.2011 r.

17.11.2011 r.

331200090/01

Dostawa przyrządów do pomiaru ciśnienia dla Oddziałów CW Południe w roku 2012

nieobjęty ustawą o ZP: Dostawy

76

Centrum Wydobywcze Południe

2.11.2011 r.

17.11.2011 r.

231100699/01

Dostawa śluzy wentylacyjnej (2 tamy) o sterowaniu i napędzie elektrycznym do zabudowy
na drodze transportu kolejki spągowej dla KW SA Oddział KWK „Rydułtowy-Anna”

nieobjęty ustawą o ZP: Dostawy

77

Centrum Wydobywcze Południe

2.11.2011 r.

17.11.2011 r.

221100526/01

Modernizacja laboratoryjnego analizatora węgla WILPO L142 do wersji L241
dla KW SA Oddział KWK „Marcel”

nieobjęty ustawą o ZP: Dostawy

78

Centrum Wydobywcze Południe

2.11.2011 r.

17.11.2011 r.

211100795/01

Dostawa terenowego wózka widłowego dla potrzeb ZPMW KW SA Oddział KWK „Jankowice”

nieobjęty ustawą o ZP: Dostawy

79

Centrum Wydobywcze Południe

3.11.2011 r.

18.11.2011 r.

221100439/01

Rozbudowa systemu metanometrycznego w KW SA Oddział KWK „Marcel”

nieobjęty ustawą o ZP: Dostawy

80

Centrum Wydobywcze Południe

3.11.2011 r.

18.11.2011 r.

201100668/01

Dostawa fabrycznie nowego wózka akumulatorowego dla KW SA Oddział KWK „Chwałowice”

nieobjęty ustawą o ZP: Dostawy

81

Centrum Wydobywcze Południe

3.11.2011 r.

18.11.2011 r.

231200009/01

Dostawa części zamiennych do pomp wirowych hydrotransportu cieczy ciężkich
i zanieczyszczonych dla KWK „Rydułtowy-Anna” w roku 2012

nieobjęty ustawą o ZP: Dostawy

82

Centrum Wydobywcze Południe

3.11.2011 r.

18.11.2011 r.

221200008/01

Dostawa części zamiennych do pomp wirowych hydrotransportu cieczy ciężkich
i zanieczyszczonych dla KWK „Marcel” w roku 2012

nieobjęty ustawą o ZP: Dostawy

83

Centrum Wydobywcze Południe

3.11.2011 r.

18.11.2011 r.

211200009/01

Dostawa części zamiennych do pomp wirowych hydrotransportu cieczy ciężkich
i zanieczyszczonych dla KWK „Jankowice” w roku 2012

nieobjęty ustawą o ZP: Dostawy

84

Centrum Wydobywcze Południe

3.11.2011 r.

18.11.2011 r.

201200009/01

Dostawa części zamiennych do pomp wirowych hydrotransportu cieczy ciężkich
i zanieczyszczonych dla KWK „Chwałowice” w roku 2012

nieobjęty ustawą o ZP: Dostawy

85

Centrum Wydobywcze Południe

3.11.2011 r.

18.11.2011 r.

231100716/01

Dostawa pomp wirowych zatapialnych dla KW SA Oddział KWK „Rydułtowy-Anna”

nieobjęty ustawą o ZP: Dostawy

5)

wszystkich typów, które kształcą w tym
zawodzie, jest 81.
Jednym z ośrodków, gdzie dorośli absolwenci szkół zawodowych mogą uzyskać wykształcenie techniczne, jest
Kompanijny Ośrodek Szkolenia
w Knurowie. Co ważne, rodzaj ukończonej szkoły zawodowej nie ma w tym
przypadku znaczenia. Absolwent,
po pozytywnym zaliczeniu sześciu semestrów, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły średniej, które umożliwia
mu przystąpienie zarówno do egzaminu

SPÓŁKA
A ENERGETYCZNA
A „JASTRZĘBIE”” SA
UL.. RYBNICKA
A6C
44-335
5 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
ogłasza przetarg nieograniczony na:

MODERNIZACJĘ
Ę CZĘŚCII MAGAZYNU
U WYSOKIEGO
O SKŁADOWANIA
WARUNKI UDZIAŁU:
1. Zapoznanie się z „Regulaminem postępowania przetargowego na dostawy, usługi i roboty budowlane oraz zawierania umów w SEJ SA w JastrzębiuZdroju” – do wglądu w Spółce Energetycznej „Jastrzębie” SA (SEJ SA) – Wydział Przetargów i Umów w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Wodeckiego 10,
budynek administracyjny B, IV piętro lub na www.sejsa.pl
2. Wykup Wymagań Ofertowych (WO) do czasu składania ofert za kwotę 61,500 złł (brutto)) w kasie w siedzibie SEJ SA lub wpłata należności na rachunek:
788 11600 22022 00000 00011 31199 8593. Odbiór Wymagań Ofertowych w SEJ SA – Wydział Przetargów i Umów przy ul. Wodeckiego 10 w Jastrzębiu-Zdroju
lub przesłanie pisma do Wydziału Przetargów i Umów (e-mail: hwasik@sejsa.pl, awilczek@sejsa.pl) z prośbą o przesłanie Wymagań Ofertowych wraz
z potwierdzeniem wykupu Wymagań Ofertowych (w formie elektronicznej lub papierowej).
3. Wniesienie wadium w kwocie 3 000,000 zł przelewem na rachunek: 566 10200 24722 00000 66022 03477 6157 lub w formie gwarancji bankowej (wadialnej),
do terminu składania ofert.
Oferty należy złożyć w dwóch zaklejonych kopertach (osobno z częścią
handlową – przedstawienie ceny oferowanej na formularzu ofertowym
załączonym do wymagań ofertowych; osobno z częścią formalnotechniczną) wyłącznie z nazwą i adresem Zamawiającego, firmy
składającej ofertę i dopiskiem: „Przetarg nieograniczony pt… – część…”.
Oferty pisemne w języku polskim z częścią handlową oraz osobno
z częścią formalno-techniczną należy złożyć w Kancelarii Głównej
(pok. 107) siedziby SEJ SA Jastrzębie-Zdrój przy ul. Rybnickiej 6c do
22.11.20111 r. do godz. 14.00.
Przetargg (otwarciee ofertt i negocjacje)) odbędąą sięę w SEJJ SA,,
Wydziałł Przetargów
w i Umów
w przyy ul.. Wodeckiegoo 100 w Jastrzębiu-Zdroju,
budynekk administracyjnyy B,, IV
V piętro,, dniaa 23.11.20111 r.. o godziniee 9.00.
Wizja lokalna planowana jest na dzień 16.11.20111 r.. o godz. 9.00 w SEJ SA
– EC „Zofiówka” przy ul. Rybnickiej 6c w Jastrzębiu-Zdroju.

Osoba do kontaktowania w sprawie wizji lokalnej: p. Stanisław Herman (32) 4715892 w. 221.
Informacji udzielają, w sprawach:
- proceduralnych: p. Franciszek Kwoka – (32) 4715892 w. 195,
- technicznych: p. Stanisław Herman – (32) 4715892 w. 221.
Zakres rzeczowy do powyższego przetargu jest dostępny na stronie
www.sejsa.pl.
Zakończenie postępowania przetargowego nastąpi do 45 dni od daty
komisyjnego otwarcia ofert. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
częściowych i wariantowych. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub
unieważnienia go bez podania przyczyny. Z tytułu odrzucenia ofert lub
unieważnienia przetargu, oferentom nie przysługują żadne roszczenia
przeciwko Zamawiającemu.

maturalnego, jak również do egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
Wygląda więc na to, że śląskie kopalnie o niedobór przyszłej kadry pracowniczej raczej martwić się nie muszą.
W sumie bowiem w zawodzie górnika
w technikach kształci się obecnie ok.
4500 uczniów, a w szkołach zawodowych ok. 1650.
Nie można przy tym zapomnieć
o tych, którzy górniczą wiedzę rozwijają na studiach wyższych. BAR

Katowickii Węgiell Sp.. z o.o.
ul.. ks.. Franciszka
a Ścigałyy 14
40-205
5 Katowice
ogłasza przetarg

na „wykonanie dokumentacji technicznej przenośnika
taśmowego wraz z wagą taśmową oraz ich zabudowa
w budynku Zakładu Produkcji Ekoretu na terenie
Zakładu Przeróbczego „Juliusz” w Sosnowcu”.
Szczegółowe wymagania techniczne dotyczące przetargu do nabycia
w siedzibie firmy „Katowicki Węgiel” Sp. z o.o., ul. ks. Franciszka Ścigały 14,
40-205 Katowice, pokój 202, w cenie 100,00 zł + VAT. Oferty należy składać
w zaklejonych kopertach z napisem Przetarg, którego przedmiotem jest:
„Wykonanie dokumentacji technicznej przenośnika taśmowego wraz
z wagą taśmową oraz ich zabudowa w budynku Zakładu Produkcji
Ekoretu na terenie Zakładu Przeróbczego „Juliusz” w Sosnowcu” do dnia
1.12.2011 r. do godziny 12.00 w kancelarii Spółki. Otwarcie ofert nastąpi
w dniu 1.12.2011 r. o godzinie 12.10 w siedzibie Spółki. Wymagane
wadium 5 000,00 zł płatne przelewem na konto PKO BP O/Sosnowiec 79
1020 2498 0000 8002 0192 1154 z dopiskiem „przetarg na dokumentację
przenośnika wraz z wagą oraz ich zabudowa”. Upoważniony do
udzielenia informacji oferentom w kwestiach formalnych: Marcin Barański,
tel. 032 35 13 461. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego
wyboru ofert, odwołania przetargu, uznania, że przetarg nie dał rezultatu
bez podania przyczyny.

5350899/A

edukację w szkołach zawodowych,
również przygotowujących do pracy
w górnictwie. Gdzie w naszym województwie można zdobywać takie techniczne wykształcenie?
– Jeśli chodzi o osoby chcące zdobyć
tytuł technika górnika, kształcą się oni
w 32 szkołach średnich na terenie województwa śląskiego – wyjaśnia Anna Wietrzyk, rzecznik Kuratorium
Oświaty w Katowicach. – Dodatkowo
działają też technika uzupełniające
i szkoły policealne. W sumie szkół

5353059/A

Pogoda za oknem sprawiła, że na dobre
zapomnieliśmy już o wakacjach. Rok
szkolny rozkręcił się pełną parą. Część
tegorocznych absolwentów gimnazjów
rozpoczęła więc dalszą edukację
w szkołach ponadgimnazjalnych.
Blisko pół tysiąca, bo aż 460 spośród
nich, zdecydowało się wybrać ścieżkę,
na końcu której czeka na nich tytuł
technika górnika i wizja pracy w kopalni lub też kontynuacja drogi naukowej
na którejś z górniczych uczelni wyższych. Dodatkowo 400 osób rozpoczęło

4921991/A

Pół tysiąca przyszłych techników

5352526/A
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Konferencja

Górnictwo
wobec wyzwań
yzwania, z którymi będzie
W
musiało zmierzyć się polskie
górnictwo węgla kamiennego
w nieodległej i dalszej przyszłości,
będą głównym wątkiem konferencji
Górnictwo 2011, organizowanej 21
listopada w Katowicach przez Polskie Towarzystwo Wspierania
Przedsiębiorczości, wydawcę Miesięcznika Gospodarczego Nowy
Przemysł. Istotnym przyczynkiem
do zarysowania takich perspektywicznych zadań sektora ma być
przegląd planowanych, już realizowanych i koniecznych inwestycji
w górnictwie.
Niezwykle interesująco zapowiadają się wystąpienia i dyskusja
w tym fragmencie konferencji, który ma być poświęcony wymianie
doświadczeń z praktyki codziennych relacji między górnictwem
a lokalnymi społecznościami. Interesująco, ponieważ samorządy, będące wyrazicielami ich interesów,
są coraz bardziej wymagającymi
partnerami kopalń i przedsiębiorcy
górniczy – szczególnie projektując
eksploatację – muszą liczyć się
z ich opiniami.
– W odniesieniu do naszego górnictwa jest o czym rozmawiać.
Przygotowując konferencję Górnictwo 2011, nakreśliliśmy trzy zasadnicze obszary tematyczne, które
– w naszej ocenie – są kluczowe
dla tego sektora. Pierwszym z tej
grupy zagadnień jest spojrzenie
na przyszłość górnictwa w kontekście pakietu klimatycznego, a więc
między innymi potencjalnych inwestycji, realizowanych wspólnie
z energetyką. Drugą taką dziedziną
są kwestie samych inwestycji
w górnictwie na tle prawdy, że część
spółek węglowych ma problemy
z wydobyciem. I trzecia grupa – ten
temat jest i zapewne nadal będzie
pozostawał bardzo gorący – to
współistnienie i współpraca sektora ze społecznościami lokalnymi.
Ale w trakcie konferencji będziemy
też chcieli porozmawiać o potencjalnych dalszych przekształceniach własnościowych i projektach
konsolidacyjnych, a także o tym,
w jakim stopniu górnictwo jest elastyczne w reagowaniu na zjawiska
na światowych rynkach i cykle koniunkturalne – mówi Wojciech
Kuśpik, prezes zarządu PTWP.
Patronat medialny nad konferencją sprawuje Trybuna Górnicza. JECH

Ustroń

Bezpieczeństwo
pracy

OGŁOSZENIE

roblemom bezpieczeństwa eksP
ploatacji urządzeń transportowych wykorzystywanych w górnictwie poświęcona jest odbywająca
się w dniach 8-10 listopada br.
w Ustroniu międzynarodowa konferencja, organizowana przez Centrum Badań i Dozoru Górnictwa
Podziemnego Sp. z o.o.
Siódme już spotkanie, które swoim honorowym patronatem objął
prezes Wyższego Urzędu Górniczego Piotr Litwa, jest okazją do zaprezentowania nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań dotyczących
użytkowania maszyn i urządzeń
górniczych, zmierzających do podniesienia jakości i poziomu bezpieczeństwa pracy w kopalniach.
W konferencji uczestniczą naukowcy, producenci urządzeń górniczych, rzeczoznawcy, firmy zajmujące się diagnostyką i naprawą maszyn górniczych i oczywiście sami
użytkownicy tych urządzeń. RED
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Odbudowa po kataklizmie
Wybuch II wojny światowej znów
na sześć lat przerywa działalność orkiestry. Ale górnikom jest, widać, potrzebna, skoro właśnie na apel załogi
kopalni, wspartej obrotnością Jana Wąsika, tuż po wyzwoleniu odżywa, teraz już jako Orkiestra Dęta Kopalni Wieczorek. Zespołem kieruje
Roman Mikołajczyk, by w dwa lata
później przekazać batutę Wojciechowi Badurze. W 1957 roku za dyrygencki pulpit wraca Wiktor Bara, prowadząc górniczych instrumentalistów do emerytury, czyli jeszcze przez
cztery lata. W kronikach orkiestry
pozostał jako człowiek, który wniósł
niekwestionowany wkład w jej rozwój
oraz poziom kultury muzycznej
wśród załogi kopalni. Po nim przez 28
lat orkiestrą kieruje Henryk Wilczek.
Za jego dyrektorowania powstał również zespół mandolinistów, który
przetrwał 20 lat. Stworzona została
także orkiestra młodzieżowa, swoista
szkółka, przygotowująca młodych instrumentalistów do gry w „dorosłym”
już zespole.
Kiedy w kwietniu 1990 roku orkiestrę obejmował jej obecny dyrygent,
Andrzej Pisarzowski, nad zespołem
wyraźnie gromadziły się ciemne
chmury.

i spoza naszego regionu. Ci ostatni
poznają przy okazji Nikiszowiec oraz
śląską kulturę i tradycję. Profil nauczania w szkołach muzycznych jest
nastawiony na grę solową i kameralną. Zdecydowanie mniej jest zajęć
z gry orkiestrowej. Dlatego cieszy
mnie, kiedy nasi młodzi instrumenta-

Łzy w filharmonii
– Sala – poza podświetlonymi pulpitami muzyków – była całkowicie zaciemniona. Wykonywaliśmy muzykę
z filmu „Misja” i w trakcie grania
utworu wszedł zastęp ratowników
z zapalonymi lampami na hełmach

i w dłoniach. To było niesamowite.
Widownia płakała – wspomina Andrzej Pisarzowski.
Do takich wyjątkowych zdarzeń
dyrygent zalicza też cykl koncertów
w ewangelickiej Katedrze Zmartwychwstania Pańskiego, ale także
w Domu Modlitwy Chrześcijan Baptystów.
Na jubileuszowy koncert z okazji
100-lecia istnienia zespołu muzycy
Wieczorka zapraszają na 27 listopada
do Galerii Szyb Wilson.

Sukcesy?
– Najważniejszym jest bodaj to, że
poradziliśmy sobie z pozaartystycznymi problemami i gramy dalej. Nie
wyobrażam sobie Nikiszowca bez orkiestry. Wśród osiągnięć z warstwy
artystycznej jest między innymi nagranie pięciu płyt z różnymi gatunkami muzyki – odpowiada Andrzej Pisarzowski.
JERZY CHROMIK
jchromik@gornicza.com.pl
5281906/A

O

rkiestra została założona w 1911 roku. Po wielu
staraniach nieprzychylne
inicjatywie niemieckie
władze wydały warunkową zgodę
na utworzenie orkiestry dętej
przy ówczesnej straży pożarnej kopalni Giesche. Jej pierwszym dyrygentem był Jan Biskup. Już po trzech
latach – wraz z wybuchem I wojny
światowej – działalność orkiestry została zawieszona. Reaktywowano ją –
już jako górniczą – na przełomie lat
1918-19 z inicjatywy pracowników
kopalni. Dyrygentem został Wiktor
Bara, znany działacz kultury.
Kolejny kryzys nadszedł w 1924 roku. Tym razem orkiestra została rozwiązana przez dyrekcję kopalni, nieskłonnej łożyć na jej utrzymanie.
Wiktor Bara powołuje wówczas amatorską orkiestrę dętą. Zespół i tak nie
odwraca się od górniczego środowiska, grywając – doraźnie angażowany
przez kierownictwo firmy – na kopalnianych uroczystościach. Więcej:
w 1932 roku urasta do rangi orkiestry
symfonicznej pod nazwą Towarzystwo Muzyczne im. Ignacego Paderewskiego.

Kłopoty personalne i artystyczne
nie były jedynymi. Z biegiem czasu
coraz dotkliwiej nakładały się na nie
finansowe i lokalowe. W lipcu ub. r.
orkiestra została sprywatyzowana i odtąd działa przy Agencji Artystycznej Presto, nadal zachowując
jednak więź z kopalnią Wieczorek
i górniczy fason. Niezmiennie też
uczestniczy w zakładowych i środowiskowych wydarzeniach, tak w tych
uroczystych, jak i smutnych. Jednocześnie wciąż się zmienia, bo zmienia
się też słuchacz.
– Nie można ludzi karmić wyłącznie marszami i polkami. Owszem,
wciąż pojawiają się w naszym repertuarze, ale sięgamy jednocześnie
do klasyki muzyki poważnej, rozrywkowej, do standardów operowych
i operetkowych. Tym bardziej, że jest
masa muzycznej literatury, wydawanej pod kątem orkiestr dętych, ze
świetnymi aranżacjami – dyrygent
rozkłada parę takich pozycji, w tym
„Deep Purple Medley”, „Bohemian
Rhapsody”, „The Lonely Shepherd”,
„Take The A Train”, kompozycje z filmu „Misja” Ennio Morricone.

liści trafiają do renomowanych orkiestr zawodowych, kiedy zostają wykładowcami krakowskiej i warszawskiej Akademii Muzycznej. Oni też cenią sobie naukę, którą wynieśli z naszej orkiestry – z satysfakcją opowiada Pisarzowski, sam również waltornista w Filharmonii Częstochowskiej.
W tej grze przy „poczęciu i zaśnięciu” zdarzają się koncerty szczególne,
zapadające w pamięć muzykom i dyrygentowi. Do tradycji weszły już odpustowe koncerty z wieży u św. Anny
z pieśniami maryjnymi. Koncertem
szczególnym był na pewno ten w Filharmonii Śląskiej, poświęcony górnikom, którzy zginęli w kopalni Halemba.

Młodzież wypiera emerytów
Coraz bardziej wymagający repertuar
jest zarazem większym wyzwaniem
dla dyrygenta i kierowanych przezeń
prawie 50 instrumentalistów i wokalistów. W zespole, w którym przeciętna wieku muzyków nie przekracza
trzydziestki, gra już tylko dwóch
czynnych górników i kilku emerytów.
– Dominuje młodzież, uczniowie
średnich i wyższych szkół muzycznych. Wywodzą się ze Śląska – bywa,
że gra ojciec i syn, ojciec i córka – ale
5350331/A

Nikiszowiec. Pomnik
historii, miejsce
magiczne. Częścią jego
kolorytu od 100 lat jest
bez wątpienia Orkiestra
Dęta Kopalni Wieczorek.
Bo czymże byłaby tu
Barbórka bez jej muzycznej
pobudki, czym odpust u św.
Anny bez koncertu z wieży
świątyni? Orkiestra – jak
żartobliwie mówi jej dyrygent
Andrzej Pisarzowski –
towarzyszy nikiszowianom
i tutejszym górnikom
od poczęcia do zaśnięcia.

FOT.: ARC

Sto lat orkiestry z Nikiszowca

– Orkiestra była w kiepskim stanie,
właściwie rozbita. Kiedy przyszedłem
na pierwszą próbę, zastałem siedmiu
muzyków. Stopniowo, stopniowo zaczęli wracać. Wspólnie pracowaliśmy
nad repertuarem, nad poziomem wykonań i z czasem coraz lepiej nam to
wychodziło – wspomina Pisarzowski.

REKLAMY

Prywatna i wciąż górnicza
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Ecik na „dzień dobry”

Po Szychcie

Musztra w wojsku. Dowódca patrzy i wścieka się:
– Czemu ten pluton tak krzywo stoi?!
– Bo ziemia jest okrągła – kpiąco odpowiada jeden z żołnierzy.
– Kto to powiedział?!?!?
– Ptolemeusz!
– Motoleusz wystąp!
– Przecież umarł.
– To czemu nikt mi o tym nie zameldował?

ROZRYWKA

Hanysy i Gorole, łączcie się w uśmiechu!
jestem pewien, czy w tak nieNie
poważnej rubryce w ogóle
wolno mi wspominać o tak poważnym
święcie, nie mówiąc już o jakimkolwiek odnoszeniu się do niego. Boję
się, żeby mnie ktoś, kto w jedynie
słuszny sposób rozumie patriotyzm,
nie zgłosił stosownym organom, celem poddania osądowi pod kątem
przestrzegania paragrafów, mówiących o szacunku dla państwa, narodu,
imponderabiliów etc. Na wszelki wypadek takiego kogoś informuję, że
„imponderabilia” to nie żadne wulgarne wyrażenie.
Wracając do zasadniczego wątku,
moja obawa bierze się stąd, że u nas poważne święta świętuje się poważnie, bo
naród nasz ma do siebie stosunek jak
najbardziej poważny i nie dopuszcza, by
ktoś mógł myśleć inaczej lub, co gorsza,
żeby sam do tej powagi miał stosunek
niepoważny. No, to może grozić poważnymi konsekwencjami. Dlatego przy
okazji naszego wielkiego święta nie wypada się bawić, śmiać, dowcipkować.
Dystans do siebie to mogą sobie mieć
inni, co to nie są sumieniem i mesjaszem
narodów. A my nie po to dostaliśmy
od historii misję, by ją niweczyć
w czczych zabawach i niestosownych

żartach – czyli wszelkich żartach. Nie!
Ma być podniośle, uroczyście, dostojnie,
godnie, dumnie, poważnie! Nabożeństwa stosowne, odznaczenia, przemowy
uroczyste. Trochę prężenia muskułów,
wypinania piersi, rozkładania pawich
piór tu i ówdzie. A do tego jakiś patriotyczny marsz jeden i drugi albo i wiec
(pogoda w tym roku nareszcie dobra
do tego celu), przy okazji małe (albo
i duże) mordobicie z tymi, co to nie wiedzą, na czym prawdziwy patriotyzm polega i jakieś antyfaszystowskie kontrmanifestacje mają czelność organizować.
I żeby było dużo odpowiednich symboli.
Mogą być te same co na meczach piłkarskich, bo to nieważne, gdzie się ludzie
naparzają, ważne, żeby w słusznych barwach. Tym bardziej, że naparzający się
są na ogół ci sami i tu (czyli na manifestacjach), i tam (czyli na stadionach).
A wieczorem pełna nowoczesność:
w kilku dużych miastach kilka dużych
koncertów, dużych gwiazd estrady – to
nie to samo co duży artysta – za duuuże
pieniądze. I duuuża zabawa... I dopiero
możemy pokazać, na jakim dużym luzie,
z jak dużą spontanicznością świętujemy.
Ech! Cóż za piękny kraj! Ukochany
kraj! Ukochane i miasta, i wioski...
Jurek Ciurlok „Ecik”

BOJTLIK Z FRASZKAMI
Stanisław Jerzy Lec
Na pewnego dygnitarza
impotenta
Wśród nader dziwnych żyje ten człek
warunków,
Bo wpływy ma ogromne – a nie ma
stosunków.
Ta fraszka powstała w listopadzie
1938 roku, a jakby wczoraj...

Z TASZY LISTONOSZA
Lew do żaby
Mówi lew do żaby: – Ale ty jesteś
brzydka... Jesteś zielona, oślizła
i masz strasznie wyłupiaste oczy.
W ogóle nie można na ciebie patrzeć!
Na to żaba (cichutko): – Ja... Ja
po prostu ostatnio dużo chorowałam...
Nie matura,
lecz chęć szczera...
Kapral pyta szeregowca: – Z czego
zrobiona jest lufa karabinu?
– Ze stali.
– Dobrze. A z czego zrobiony jest
zamek karabinu?

– Też ze stali.
– Źle.
– Dlaczego źle?
– Spójrzcie sami, szeregowy, co tu
w książce napisali: „Zamek zrobiony
jest z tego samego materiału”.

MIĘDZY NAMI, BLONDYNKAMI
Blondynka zamówiła pizzę. Sprzedawca pyta, czy pokroić na sześć,
czy na dwanaście kawałków.
– Na sześć – odpowiada blondynka
– bo dwunastu to ja nie zjem...

Z mądrości żydowskich

Zagadka

Brak porozumienia
Rozmowa księdza z chasydem: –
Wy, Żydzi, to dziwny naród jesteście.
Nie wierzycie w zmartwychwstanie
Chrystusa. A dlaczego wierzycie, że
wasz rabin cudotwórca na chustce
do nosa staw przepłynął?
– No bo to jest prawda!!!
Lek uniwersalny?
Do rabina wbiega zapłakana Żydówka: – Rabbi! Moje dziecko ciężko
choruje!
– A co mu dolega?
– Biegunka!
– Odmawiaj psalmy...
Po dwóch dniach ta sama kobieta
zjawia się komnacie rabinackiej. Tym
razem dziecko trapi uporczywe zatwardzenie.
– Odmawiaj psalmy – radzi rabbi.
– Ależ rabbi! Przecież psalmy wywołują zaparcie!

– Dlaczego tort nie może mieć małych torcików?
– Bo ma roztrzepane jaja!!!
OGŁOSZENIE
(gdzieś w prasie UE)
Już za 500 euro na miesiąc możesz
sobie wynająć Greka, żeby robił
za ciebie to, na co ty nie masz czasu. Będzie spał do 11, zażywał sjesty, spędzał wieczory w tawernie.
Dzięki temu będziesz mógł całkiem
swobodnie pracować od wczesnego
rana do późnego wieczora.
MYŚLI WIELKICH, MĄDRYCH, NIE
ZAWSZE ZNANYCH
Żona kolegi jest zawsze lepsza niż
kolega żony.
Pyrsk!!!
Przypominam adresy:
ecik.gornicza@gmail.com
Trybuna Górnicza „Ecik”,
ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice

Górnicy szanują
pracę
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Rozwiązaniem będzie hasło z pól ponumerowanych od 1 do 19.
Rozwiązania należy nadsyłać na kartkach pocztowych
pod adresem redakcji w terminie 10 dni od daty ukazania się tego wydania TG. Dla Czytelników, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązanie, mamy trzy nagrody książkowe. Hasło krzyżówki z numeru 43 Trybuny Górniczej

brzmiało: „GADA JAK TATARSKI KOGUT”. Za nadesłanie prawidłowych rozwiązań nagrodę rzeczową
otrzymują: Henryk Grotkowski z Orzesza, Henryk Oleś
z Rydułtów i Grzegorz Wilk z Katowic. Książki nadeślemy pocztą.

Przy okazji wizyty na Śląsku
miał Pan okazję zjechać do kopalni Wieczorek. Jakie wrażenia
towarzyszyły tej podziemnej wycieczce?
Wycieczka była dla mnie niespodzianką i przyznam szczerze, że nie
byłem na nią przygotowany. Dzięki
tej wizycie miałem okazję przyjrzeć
się, jak wygląda praca górników,
przekonałem się, jak bardzo jest ryzykowna i niebezpieczna. Warunki,
w jakich ją wykonują, zrobiły
na mnie wielkie wrażenie. Moją
uwagę przykuły szczególnie warunki klimatyczne w środowisku pracy
górnika, czyli wysoka temperatura
i wilgotność. Nie można zapomnieć
także o zapyleniu oraz ciemnościach
panujących pod ziemią, gdzie jedynym oświetleniem są często lampki
na hełmach. W zasadzie zdecydowaną większość podróży odbyliśmy
pieszo, ale na zakończenie miałem
okazję przejechać się kolejką podziemną. Zobaczyłem również, jak
wygląda transport urobku na powierzchnię oraz system zabezpieczeń stosowany w kopalni. Wrażenie zrobiły na mnie także wszystkie
te ogromne maszyny znajdujące się
pod ziemią.
Czy miał Pan okazję porozmawiać z górnikami, którzy byli
na szychcie?
Była taka okazja, choć nie trwało
to zbyt długo, ponieważ szybko wracali do pracy. Zrobiliśmy również

FOT.: MACIEJ DOROSIŃSKI

Trzy pytania
I do PIOTRA KLUZA,
wiceministra
sprawiedliwości

wspólne pamiątkowe zdjęcie. Widać, że szanują swoją pracę. Po ich
postawie sądzę, że muszą kochać to,
co robią.
Była to Pana pierwsza wizyta
w czynnej kopalni?
Pierwsza. Wcześniej z dziećmi
odwiedziłem kopalnię soli w Wieliczce. Miałem też okazję zobaczyć
zabytkową kopalnię nafty w Bóbrce.
W przypadku kopalni soli trzeba zauważyć, że jest to kopalnia turystyczna, a tu, w Wieczorku, miałem
okazję przyjrzeć się na żywo pracy
górników. Wprawdzie nie widziałem, jak pracuje kombajn górniczy,
ale mam nadzieję, że jeszcze kiedyś
będzie mi dane to zobaczyć.
W przyszłości z pewnością wrócę
jeszcze do kopalni, tym bardziej że
otrzymałem już zaproszenia na zbliżającą się Barbórkę i postaram się
odwiedzić górników podczas obchodów ich święta.
ROZMAWIAŁ : MD
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Pomnik zwrócony miastu i... młodzieży

T

o właśnie deskorolkarze
sprzeciwili się budowie
w tym miejscu centrum
handlowego i przez kilka
lat walczyli o zachowanie PTG w jego
pierwotnym kształcie. Projekt przekształcenia placu przed pomnikiem
w skatepark miasto przygotowało
wspólnie z młodzieżą. Remont kosztował ponad 2 mln zł, a jego przebieg
był pilnie śledzony przez skateboardowe serwisy internetowe.
Młodzi nie mają pojęcia o kulisach
powstania PTG. Twierdzą, że dobrze
im się jeździ „pod górnikami”. Nic
w tej niewiedzy dziwnego, bo gdy
cztery lata temu próbowałam dotrzeć
do informacji o budowie PTG, nie
znaleziono ich ani w katowickim magistracie, ani w Muzeum Historii Katowic. A historia pomnika, który według ówczesnych władz partyjnych
miał zdyskontować popularność innego symbolu, wzniesionego sponta-

nicznie pod kopalnią Wujek, sięga już
niemal 30 lat.

Symbol receptą na kryzys
„Jak nikt chyba górnicy zasługują
na takie widome uznanie za pracę.
Wciąż się do nich odwołujemy. Do ich
ofiarności i poczucia odpowiedzialności. Tuż po zniszczeniach wojennych
każda tona węgla była na miarę odbudowy kraju. I na wagę ciepła w naszych domach, zapalonej żarówki.
I tak było w ciągu wszystkich ubiegłych lat. I teraz. Nadal węgiel umożliwia życie i zasila kraj – dewizami” –
pisała 16 października 1983 roku publicystka Tygodnika Robotniczego.
Decyzja o budowie pomnika poświęconego pracy górników podjęta
została w lipcu 1983 roku przez Komitet Wojewódzki Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego (PRON)
w Katowicach, który jako jedno
z podstawowych zadań postawił sobie
Młodzi w większości nie znają
historii pomnika, ale wiedzą,
że „pod górnikami” świetnie
się jeździ.

„odbudowę właściwego stosunku
do pracy”. Inicjatywa „postawiona została” na egzekutywie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, gdzie spotkała się
z bardzo przychylnym przyjęciem.
W prasie wojewódzkiej odwołano się
do społeczeństwa z prośbą o „przekonsultowanie inicjatywy”. Na jednej
z narad prowadzonych przez ministra
górnictwa pomysł poddano pod rozwagę dyrektorom kopalń i sekretarzom komitetów zakładowych PZPR.
„Trzeba tu działań w sferze psychiki
ludzkiej, w sferze kultury i sztuki,
gdyż one w parze z kształtowanym bytem są w stanie we właściwym kształcie uformować świadomość i mentalność społeczną (...). W okresie budowania Władzy Ludowej mieliśmy takie symbole pracy. Pstrowskiego,
Wieczorka, warszawskiego murarza.
Treść tych symboli została częściowo
sprzeniewierzona, trzeba teraz ich odbudowy! Próba wskazania i uświęcenia takiego symbolu jest niezbędna dla naturalnego, zdrowego przełamania kryzysu społeczno-gospodarczego” – czytamy w założeniach programowo-organizacyjnych budowy,
które powstały 3 sierpnia 1983 roku.
Na kolejnym posiedzeniu Prezydium Komisji Górnictwa PRON postanowiono wystąpić do premiera
PRL, I sekretarza KC PZPR, generała
armii ob. Wojciecha Jaruzelskiego
o przyjęcie patronatu nad inicjatywą
budowy pomnika. Ostatecznie jednak
patronat nad przedsięwzięciem przyjął minister górnictwa i energetyki
generał dywizji Czesław Piotrowski.

Konkurs – tak,
ale zamknięty!

FOT.: JAROSŁAW GALUSEK

W liczącym 36 osób Komitecie Organizacyjnym Budowy Pomnika znaleźli się m.in. budowniczy PRL i emeryt
kopalni Brzeszcze Franciszek Apryjas, górnik kopalni Staszic Adam Jessa, wiceprezydent Katowic Eugeniusz
Cofała, wiceminister górnictwa
i energetyki Eugeniusz Ciszak i redaktor naczelny Trybuny Robotniczej
Stanisław Wojtek.
Konkurs na projekt pomnika miał
charakter zamknięty. Karol Czejarek,
będący w 1983 roku dyrektorem de-

1986 roku w piśmie do Komitetu
oświadczył, że w razie przeforsowania
koncepcji budowy przybudówki odstąpi od autorstwa pomnika i dalszej
współpracy z Komitetem. Sprawa została jednak załatwiona po myśli autora, który dziś realizację PTG umieszcza
na liście swoich dokonań artystycznych obok pomnika-mauzoleum
na Pawiaku i rzeźb Józefa Piłsudskiego.

Branżowa składka

FOT.: ARC

O tym miejscu w skateboardingowym slangu mówi się
„najlepsza miejscówka w kraju”. Kilka tygodni temu,
po trwającym pół roku remoncie otrzymało nowy
blask. Pomnik Trudu Górniczego jest jednym z niewielu
przykładów na to, że historyczna bądź co bądź budowla pełnić
może funkcje użytkowe i w nowy sposób wpisać się w pejzaż
miasta. Aby poszaleć na desce, przyjeżdżają tu młodzi ludzie
nie tylko ze Śląska i miast ościennych, ale także – w co trudno
uwierzyć – „skejci” z USA i Kanady.

Tak wyglądał jeden z projektów
pomnika. Dlaczego nie został
wybrany, nietrudno się domyślić.

partamentu plastyki w Ministerstwie
Kultury i Sztuki, przekazał ministrowi Piotrowskiemu listę 12 artystów
rzeźbiarzy, którym „można zaproponować udział w konkursie”. Ostatecznie zaproszenie skierowano do dziesięciu osób. Pula nagród wyniosła
450 tys. zł, ale regulamin zakładał, że
przyznanie pierwszej nagrody nie jest
równoznaczne ze skierowaniem projektu do realizacji.
Liczący 16 osób sąd konkursowy,
któremu przewodniczył poseł Jan Waleczek, miał wytypować swojego faworyta pod koniec listopada 1984 roku.
Przed ostatecznym rozstrzygnięciem
wybrane prace miały zostać zaprezentowane na wystawie w ramach Dnia
Górnika i poddane ocenie społecznej.
Konkurs wygrał warszawski rzeźbiarz
i długoletni dziekan warszawskiej ASP
prof. Tadeusz Łodziana.
Przy budowie pomnika nie obeszło
się bez zgrzytów. Rzeźbiarz nie godził
się na ingerencję w projekt, która polegać miała na dobudowaniu do monumentu blaszanej przybudówki z symbolami górniczymi. Jeszcze w lipcu

Już w 1983 roku Społeczny Komitet
Budowy zwrócił się do prezydenta
miasta Katowic o wydanie decyzji
ustalającej miejsce i warunki wzniesienia pomnika.
„Stosownie do dotychczasowych
ustaleń podjętych w obecności władz
miejskich i wojewódzkich miejscem
pomnika ma być teren parku miejskiego obok Alei Górnośląskiej przy Osiedlu Paderewskiego” – pisał do prezydenta Katowic Zbigniew Klonowski,
wiceprzewodniczący Komitetu.
Ustalono także wykonawców i preliminarz kosztów. Według cen z 1986
roku budowa PTG pochłonąć miała
ponad 188 mln zł, ale wiosną 1986 roku suma ta wzrosła już do 300 mln zł.
Na pomnik składali się wszyscy pracownicy
resortu
górnictwa,
przy czym członkowie Komitetu Budowy założyli wysokość wpłaty, jaką
uiścić musiało każde z przedsiębiorstw górniczych. Na przykład Jaworznicko-Mikołowskie Gwarectwo
Węglowe miało przekazać 17 mln zł,
a Centralny Ośrodek Informatyki
Górnictwa – 50 tys. zł.
Wmurowanie aktu erekcyjnego
PTG, w obecności towarzyszy Zbigniewa Messnera i Czesława Piotrowskiego, odbyło się 18 lipca 1985
roku. Wykonawcą monumentu żelbetowego było Przedsiębiorstwo Budowlane Przemysłu Węglowego, natomiast za odlewy i montaż elementów rzeźbiarskich odpowiedzialne
były Spółdzielnia Warszawa i Polmag.
W rok później Pomnik Trudu Górniczego został odsłonięty i... zapomniany. Dopiero na początku lat 90.
ogólnopolską sławę przywrócili mu
deskorolkarze.
ANNA ZYCH
azych@gornicza.com.pl

Znamy ich słabe punkty
Rozmowa I z ROBERTEM LEWANDOWSKIM, reprezentantem Polski,
jednym z najlepszych strzelców Bundesligi
lej strzelać gole dla Borussi i reprezentacji Polski.
Zostając jeszcze przy Bundeslidze, ma Pan szansę pobić rekord
Jana Furtoka, który w jednym sezonie zdobył dla HSV Hamburg
20 bramek. Pan ma na koncie 8
goli w obecnych rozgrywkach ligowych, więc nie będzie to takie
proste.
Nic nie jest proste, a zwłaszcza
zdobywanie bramek w Bundeslidze.
Ja cieszę się, że trener Juergen Klopp
postawił na mnie i chyba się nie zawiódł. Mam spory komfort psychiczny. Wiem, że trener ma do mnie zaufanie i nie muszę się stresować.
Najważniejsze, że mam łatwość dochodzenia do sytuacji strzeleckich,
więc pozostaje mi jeszcze poprawić
skuteczność. W zeszłym sezonie
wchodziłem do gry z ławki, więc cią-

ROBERT LEWANDOWSKI urodził się 21 sierpnia 1988 r. w Warszawie.
Najbardziej znany obecnie polski napastnik zaczynał karierę w Delcie Warszawa, potem były rezerwy Legii i Znicza Pruszków. Jego talent rozwinął się
błyskawicznie w Lechu Poznań, z którym zdobył mistrzostwo Polski, Puchar
i Superpuchar Polski. Po transferze do Borussi Dortmund wywalczył
w pierwszym sezonie mistrzostwo Niemiec. W reprezentacji Polski rozegrał
38 spotkań i strzelił 13 goli.

gle musiałem coś udowadniać. Teraz
jest inaczej i udaje się mi się częściej
trafiać do siatki. To także zasługa kolegów z drużyny. A co do rekordów
strzeleckich, to zupełnie nie zawracam sobie nimi głowy. Najważniejszy
jest sukces zespołu. O Furtoku słyszałem, że miał niezwykłe wyczucie
pola karnego. Ja gram trochę inaczej.
Mam duży szacunek do jego dokonań i nie zamierzam się z nim ścigać.
W Lidze Mistrzów Borussia już
tak nie błyszczy jak w Bundeslidze i o awans do fazy pucharowej będzie bardzo ciężko. Brakuje wam ogrania w tak prestiżowej
imprezie czy też rywale są tacy
mocni?
Po wygranej na swoim boisku
z Olympiakosem Pireus nadal mamy
szansę na awans. Arsenal to markowy rywal, mający w składzie niesłychanie skutecznego Robina van Persiego. To faworyt grupy. Olympique
Marsylia i my pretendujemy do drugiego miejsca. Choć brakuje nam
pucharowego doświadczenia, będziemy walczyć o awans. Jest to szczególnie ważne dla naszych kibiców,
którzy są fantastyczni. Jeśli jednak
zajmiemy trzecie miejsce i awansuje-

FOT.: ŁUKASZ LASKOWSKI

Imponuje Pan skutecznością
w Bundeslidze, więc nic dziwnego, że rozglądają się za Panem
kluby z europejskiego topu,
głównie z Anglii. Tak więc Chelsea czy Liverpool?
To bardzo miłe, gdy słyszy się
i czyta w mediach o zainteresowaniu
tak znanych firm moją osobą. Taka
sytuacja na pewno nie przewróci mi
w głowie, ale od spekulacji prasowych do konkretnych ustaleń transferowych droga daleka. Zresztą
mam ważny kontrakt z Borussią
i żadnych rozmów w sprawie ewentualnej zmiany klubu nie było. Bardzo dobrze czuję się w Dortmundzie, gdzie jest trzech Polaków
i wzajemnie się uzupełniamy. Szkoda tylko, że Kuba Błaszczykowski
gra tak mało, ale ja na to wpływu już
nie mam. Doskonale znam swoje
miejsce w szeregu, na razie chcę da-

my do Ligi Europejskiej, to nie będzie dramatu.
W piątek reprezentacja Polski zagra we Wrocławiu towarzyskie
spotkanie z Włochami. Ostatnie
występy biało-czerwonych wlały
sporo otuchy w serca kibiców.
Postaracie się o niespodziankę
i wygracie z byłymi mistrzami
świata?
Trener Smuda przekonał nas
do swojej filozofii futbolu i idzie nam
coraz lepiej. Remis z Niemcami dał
nam poczucie pewności siebie. Przekonaliśmy się, że z każdym rywalem
możemy powalczyć o zwycięstwo.
Włosi to klasowy zespół, w eliminacjach mistrzostw Europy nie przegrali żadnego spotkania. Ale znamy

ich słabe punkty i postaramy się ich
ograć. To byłby fajny prezent dla kibiców.
Nasi kibice liczą przede wszystkim na waszą dobrą postawę
w czasie Euro. Mistrzostwa Europy to wielka szansa dla polskiej
piłki i nie możecie jej zmarnować.
Tego nie trzeba nam powtarzać.
Dla mnie Euro to impreza życia i zamierzam się na niej pokazać z maksymalnie dobrej strony. Chcemy co
najmniej wyjść z grupy i dać dużo
radości naszym kibicom. Coś mi
mówi, że osiągniemy ekstra wynik,
zaś same mistrzostwa będą wielkim
świętem dla polskich kibiców.
ROZMAWIAŁ : JM

FOT.: JAROSŁAW GALUSEK
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Górnika kończącego pracę pod ziemią w kopalni Piast koledzy żegnają w nietypowy sposób. Po ostatniej
szychcie tną jego ubranie robocze i hełm na strzępy.

Czegoś będzie brakowało...
Rozmowa I z TADEUSZEM KOŚCIELNYM, emerytowanym ślusarzem kopalni Piast
Mamy piątek, 28 października,
kilka minut po dwunastej. Ostatni wyjazd z dołu, po raz ostatni
odbita dyskietka, za chwilę zda
Pan lampę i zdejmie hełm, dołowy drelich i buty. Żal?
Trochę jakoś głupio. Było nie było,
człowiekowi zleciało 25 lat dołu.
Szmat czasu. W Czeczocie, potem
w Piaście.
Żal?
Chłop nie powinien się rozklejać,
ale kto wie, czy kiedy przyjdzie się żegnać z kierownikiem, z kolegami, nie
ściśnie gardła i łza nie stanie w oku.
Bronił się Pan przed tą chwilą?
Specjalnie się do tej emerytury nie
paliłem, ale też się przed nią nie broniłem. Ot, zwykła kolej rzeczy.
Patronka strzegła przez te 25 lat?

Dzięki Bogu. Jedno lekkie złamanie. To wszystko.
A dlaczego głupio?
Ten ostatni wyjazd nie spadł przecież na mnie znienacka, a już od jakiegoś czasu spać w nocy nie szło.
Jutro budzik nie zadzwoni. Czegoś
będzie brakowało.
Toż na ostatniej dniówce nie
kończy się życie.
Pewnie. Za coś trzeba się będzie
wziąć. Jak się człowiek zatrzyma, to,
jak to mówią, szybko umrze.
Już domownicy zadbają, żeby się
Pan nie nudził.
Żona. Córka i syn są już na swoim.
Syn też pracuje w kopalni?
Nie, tylko zięć.

Będzie więc Pan miał z kim „pofedrować” przy barbórkowym
obiedzie.
Są jeszcze koledzy. Częściej będę
teraz mógł zaglądać do klubu, gdzie
grywamy w skata.
Bierunianin?
Tak, mamy domek w Bieruniu
z prawie stuarowym ogródkiem.
Ho, ho, ładny mi ogródek!
Wydzieli się działki, da dzieciom,
ale trochę jeszcze zostanie, żeby mieć
przy czym grzebać.
Zieleniak na Panu nie zarobi?
Nie bardzo. Mamy własne warzywa, trochę kwiatów, no i sporo drzewek owocowych. Jest przy tym troszeczkę krzątaniny.
ROZMAWIAŁ : JERZY CHROMIK
jchromik@gornicza.com.pl

Życie niczym śląski pejzaż
Przez ostatnie tygodnie walczył zaciekle, ale choroba była
silniejsza. Nie miał siły, żeby 16 września uczestniczyć w swojej imprezie urodzinowej w pracowni Grupy. Odszedł 16 dni
temu. Miał 70 lat.
Helmut Matura zawsze będzie mi się kojarzył z mottem znajdującym się w pracowni Grupy Janowskiej: „Nie jest wstydem
malować zachód słońca, wstydem jest namalować go do dupy”.
Ciepły, otwarty, pogodny. Jak wspominają koledzy malarze,
w genialny sposób potrafił dzielić się posiadaną wiedzą, a to
naturalnie stawiało go w pozycji lidera Grupy Janowskiej.
– Był doskonałym malarzem i kolegą. Nie dawał nam odczuć, że jest w czymś od nas lepszy. Znałem go od dziesięciu lat.
To Helmut ściągnął mnie do Grupy Janowskiej. Kazał mi kiedyś przyjść do pracowni z moimi pracami. Kiedy je zobaczył,
powiedział: „Ty już jesteś nasz” – wspomina Marian Gongor.

REKLAMA

Wybrane nagrody Helmuta Matury
I nagroda na poplenerowych wystawach Nikiszowiec –
1986 i 87
I nagroda Galerii Kowadło w Katowicach – 1986
I nagroda w poplenerowej wystawie Wesoła – 1987
I nagroda w konkursie Śląsk Współczesny w Mysłowicach – 1987
II nagroda na V Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości
Górniczej w Katowicach – 1987
Wyróżnienie honorowe na XXIII Rudzkiej Jesieni – 1989
II nagroda na Ogólnopolskiej Wystawie Gwarectw Węglowych Polańczyk – 1995
III nagroda w konkursie im. Pawła Wróbla Szopienice –
1995
Wyróżnienie w I Wojewódzkim Przeglądzie Społecznego Ruchu Artystycznego „Talent – Pasja – Intuicja” Katowice – 1995
I nagroda na XXXII Rudzkiej Jesieni – 1998
I nagroda w VII Konkursie Malarstwa Nieprofesjonalnego im. Ignacego Bieńka – Bielsko-Biała – 2001
III nagroda w IX Konkursie Malarstwa Nieprofesjonalnego im. Ignacego Bieńka – Bielsko-Biała – 2003
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Przez 22 lata był liderem Grupy Janowskiej. Farby pasjonowały go od dziecka, ale do malowania, które było sensem jego życia, powrócić mógł po przejściu na emeryturę górniczą.

Ostatnim, niedokończonym dziełem Helmuta
Matury był śląski pejzaż.

Sam Matura, pytany niegdyś, czy trudno być liderem, odpowiadał: – Działamy na zasadzie partnerstwa, wszyscy się
znamy i lubimy, zadanie jest więc ułatwione. Moja rola sprowadza się do tego, że staram się pomóc kolegom w trudnościach z kompozycją czy techniką.
Helmut Matura zaczął malować, mając 9 lat, w pracowni
malarzy z Janowa. Jego pierwszy obraz, przedstawiający zaorane pole i rozrzucone skiby ziemi, został zauważony przez
krytykę i zrecenzowany w Trybunie Robotniczej. W 1955 roku młody malarz rozpoczął naukę w Liceum Plastycznym
w Krakowie, ale rzucił edukację dla gry w hokeja. Będąc zawodnikiem górniczego klubu Naprzód Janów, został zatrudniony w Wieczorku jako pracownik dołowy. Po zakończeniu
kariery sportowej zaczął pracę w kopalni „na poważnie”, jako
kombajnista.
– Pracowałem cały czas na ścianach, wracając z szychty,
nie miałem ochoty na nic. Szczególnie przez ostatnie lata. Totalne wariactwo: węgiel, węgiel, węgiel. Czterobrygadówka,
soboty i niedziele w pracy – wspominał w 2007 roku.
Do Grupy Janowskiej wrócił na emeryturze, w 1985 roku.
Wtedy do pracowni przychodził jeszcze Ewald Gawlik, który
zdaniem Matury był największą indywidualnością wśród malarzy nieprofesjonalnych. Helmut Matura był mistrzem pejzażu, po mistrzowsku potrafił oddać na płótnie ulotny nastrój
chwili. Członkowie Grupy Janowskiej zgodnie twierdzą, że
nie można go zastąpić i obawiają się, co teraz będzie.
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