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Skoro jednak wszyscy
chcemy w naszym
przedsiębiorstwie
podnieść wydajność
i efektywność pracy,
to przykład musi iść
z góry. Zmniejszenie
składu zarządu
o jedną osobę
to poprawa jego
efektywności
o 25 procent.
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nie odbijaj
dyskietek na lewo!
na plakatach rozwieszanych w ko-
palniach kHw związkowcy proszą
górników o niestwarzanie pracodaw-
com możliwości „szybkiej, bezkoszto-
wej restrukturyzacji zatrudnienia”.
o co chodzi? o dyscyplinarkę
za nielegalne odbijanie dyskietek ko-
legów, którzy wcale nie idą do pracy
lub nie zjeżdżają na dół... s. 2

walczymy o więcej

Żeby nie narazić się na sankcje ze
strony unii, w ustawie zapisano
wprost, że artykuł dotyczący ograni-
czenia opłaty za akcyzę wejdzie w ży-
cie po tym, gdy komisja europejska
orzeknie, że nie jest to ukierunkowa-
na pomoc publiczna. to proces trudny
i mogący się zakończyć niepowodze-
niem. na szczęście te kilkanaście pro-
cent mamy pewne – mówi Daniel Bor-
sucki, dyrektor w kHw s. 4

Odwołanie,
rezygnacja...
niewiele ponad dwa tygodnie pozostały
do 31 sierpnia. tyle samo czasu jest
na wypełnienie zapisów porozumienia
rządu z Międzyzwiązkowym komitetem
Protestacyjno-strajkowym z 17 stycznia
br., dotyczących zbycia kopalni Brzesz-
cze na rzecz nowego właściciela.
od dnia podpisania porozumienia w tym
kontekście wymieniana jest tylko jed-
na firma: tauron Polska energia. s. 5

rozmnożyli
lubelski węgiel
notowana na największej giełdzie pa-
pierów wartościowych w australii
spółka Prairie Mining, która rozpozna-
je złoża w bezpośrednim sąsiedztwie
Bogdanki i zapowiada „światowego
formatu inwestycję w wydobycie wę-
gla kamiennego w europie”, wykazała
wierceniami, że pokłady kryją 333
mln t tego surowca, czyli o 96 proc.
więcej niż przewidywano. s. 10

ŁUKASZ BRZÓZKA
prezes zarządu
Tauronu Wydobycie

rzuteM na taśMę tuż przeD pO-
sieDzenieM sejMu 24 Lipca DOpi-
sanO DO prOjektu zMiany usta-
wy O akcyzie uLgę DLa węgLa
i kOksu, aLe branża MOże cze-
kać na nie LataMi, bO rząD prze-
rzucił Decyzję O ich wprOwa-
Dzeniu na... kOMisję eurOpej-
ską.
Na początku lipca rząd pochwalił się, że

zrówna konkurencyjność śląskiego prze-
mysłu z unijnym przez zwolnienie z akcy-
zy przy zakupie prądu elektrycznego
w tzw. zakładach energochłonnych. cał-
kowicie zwolniono z podatku gipsownie,
huty szkła i stali, galwanizernie i zakłady
chemiczne, ale kopalnie zyskałyby tylko
kilkunastoprocentowy opust, i to najprę-
dzej po dwóch latach.

w liście otwartym w imieniu branży
węglowej prezes KHw Zygmunt Łukasz-
czyk upomniał się o realną obniżkę i za-
proponował rozwiązania oparte na Dyrek-
tywie energetycznej Ue z 2003 r., dzięki
której inne państwa – inaczej niż Polska
– wprowadziły u siebie szerokie zwolnie-
nia.
Pomysł zyskał uznanie Ministerstwa

Finansów i rano w dniu głosowania dopi-
sano poprawki, jednak węgla i koksu nie
zwolniono z akcyzy, a obniżono ją do 3 zł
z dotychczasowych 20 zł/Mwh. Jednocze-
śnie pojawił się przepis, że ulga ta wejdzie
w życie nie od 2016 r. (jak wszystkie po-
zostałe), ale dopiero po wyrażeniu zgody
przez Komisję europejską na pomoc pu-
bliczną... Posłanka Zofia czernow (PO),
która przyniosła poprawki na Komisję Fi-

nansów Publicznych, nie umiała odpowie-
dzieć na pytanie Trybuny Górniczej, kto
i dlaczego postanowił uzgodnić zmianę
z Ke.
– Notyfikacja jest niepotrzebna! – ar-

gumentowali w senacie obrońcy węgla,
przypominając, że procedura w Brukseli
może zająć rok lub więcej. Przy okazji sto-
czono walkę o dopisanie do ulg węgla
brunatnego, o którym sejm zapomniał.
Bez skutku, bo senatorowie postanowili
niczego nie poprawiać. Przekonał ich
do tego Janusz cichoń, wiceminister fi-
nansów, tłumacząc, że „zabieganie o kil-
kadziesiąt milionów złotych jest niepo-
ważne”, jeśli zyski spółek węgla brunatne-
go sięgają miliardów. wig

czytaj więcej s. 4

Maciej dorosiński
mdorosinski@portalgorniczy.pl

L4
– tak najpotocz-
niej określa się
zwolnienie le-
karskie, które
ma usprawiedli-

wić nieobecność pracownika z powo-
du niezdolności do pracy wskutek
choroby lub konieczności zapewnienia
opieki choremu członkowi rodziny.
O ile jest ono konsekwencją takich sy-
tuacji, to sprawa jest jasna. Gorzej, gdy
pracownik traktuje L4 jak urlop lub je-
go przedłużenie. Z sytuacją taką moż-
na spotkać się w każdej branży i często
w znacznym stopniu utrudnia ona
funkcjonowanie przedsiębiorstwa.
w polskich kopalniach nie jest inaczej.
Trzeba podkreślić, że nadmier-

na absencja chorobowa wpływa na ne-
gatywny wynik ekonomiczny, wyna-
grodzenie pracownika oraz dezorgani-
zację pracy na każdym etapie produk-
cyjnym, ale także pozaprodukcyjnym.
Ponadto pracownicy biorący „lewe” L4
wpływają na morale załogi i dają zły
przykład. Nie można zapominać
o tym, że zarówno Zakład Ubezpie-

czeń społecznych, jak i pracodawca
mogą skontrolować pracownika prze-
bywającego na L4. Przedsiębiorca mo-
że tego dokonać samodzielnie, jeśli
zgłosił do ubezpieczenia chorobowego
więcej niż 20 pracowników. Jednak
określenie zasadności orzeczenia
o niezdolności do pracy pracownika
leży wyłącznie w kompetencjach ZUs.
O tym, jak wiele społeczeństwo

kosztują symulanci, może świadczyć,
że w ub.r. sprawdzając tylko, czy pra-
cownik faktycznie jest niezdolny
do pracy, ZUs odzyskał 177 mln zł!
Górnikom także zdarza się korzystać

z rewirów, czyli organizowania sobie
urlopu przy pomocy zaświadczenia le-
karskiego. spółki starają się podejmo-
wać kontrole, które mają na celu zmini-
malizowanie, a z czasem nawet całko-
wite wyeliminowanie takiego wykorzy-
stywania L4. Niestety nawet w tym
względzie są rekordziści, jak choćby
górnik z kopalni Piekary, który w okre-
sie 18 miesięcy był nieobecny w pracy
łącznie przez 290 dni. Na to wszystko
miał wystawionych 30 zaświadczeń le-
karskich!

więcej s. 2

Dziś nie iDą
DO pracy
absencje chorobowe w znacznym stopniu
utrudniają organizację pracy

fot.: jarosŁaw galusek

anna Zych
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O
graniczenie dostaw
energii będzie obowią-
zywać aż do 30 sierp-
nia. Powód – upały.
Data ta znalazła się

w rozporządzeniu, które rada Mini-
strów przyjęła we wtorek, 11 sierpnia.
wniosek o takie rozwiązanie złożyły
Polskie sieci elektroenergetyczne.
– częściowe ograniczenia będą do-

tykać ponad 1600 przedsiębiorstw,
przy czym nie powinny one mieć ne-
gatywnego wpływu na ich zdolności
produkcyjne. Będziemy robić wszyst-
ko, by ograniczenia w dostawach prą-
du były jak najmniej uciążliwe dla
tych, dla których będą stosowane
– powiedziała premier ewa Kopacz.
Podczas poniedziałkowej konferen-

cji prasowej zorganizowanej w siedzi-
bie Pse wicepremier Janusz Piecho-
ciński poinformował, że decyzja
o ograniczeniu w dostawach energii
ma również związek z niedzielną awa-
rią w jednym z bloków najważniejszej
polskiej elektrowni – w Bełchatowie.

– Okazało się, że są problemy ze
schładzaniem. Został wyłączony.
Do czwartku będzie trwało wygasze-
nie produkcji, schłodzenie, a także re-
mont stosownego podzespołu, który
pozwoli przywrócić temu blokowi
funkcjonowanie – mówił Piechociń-
ski, który dodał też, że Polska zwięk-
szyła import energii z zagranicy i zmi-
nimalizowała eksport.
Ograniczenia w dostawach i pobo-

rze energii w całym kraju zostały
wprowadzone przez operatora elek-
troenergetycznego systemu przesyło-
wego – Polskie sieci elektroenerge-
tyczne w poniedziałek, 10 sierpnia.
Pomiędzy godziną 10.00 a 17.00
w tym dniu obowiązywał najwyż-
szy, 20. stopień zasilania. w przypad-
ku 20. stopnia zasilania odbiorca mo-
że pobierać moc do wysokości usta-
lonego minimum, aby zachować bez-
pieczeństwo ludzi oraz zapobiec
uszkodzeniu lub zniszczeniu obiek-
tów technologicznych. 11 sierpnia sy-
tuacja była nieco lepsza. Obowiązy-
wał 19. stopień zasilania.

więcej s. 3

Tauron Wydobycie

Dostosowują zatrudnienie
od 6 sierpnia do 15 października w tauronie wydobycie obowiązu-
je program dobrowolnych odejść. Porozumienie w tej sprawie pod-
pisały w ub. czwartek zarząd spółki i organizacje związkowe. sza-
cuje się, że z programu skorzystać może ok. 200 pracowników.
– celem PDo jest optymalizacja zatrudnienia we wszystkich ob-
szarach naszej działalności. chcemy dostosować stan i strukturę
zatrudnienia do aktualnych oraz prognozowanych uwarunkowań
ekonomicznych, technologicznych i rynkowych – wyjaśnia Łukasz
Brzózka, prezes tauronu wydobycie.
Program adresowany jest głównie do pracowników w wieku przed-
emerytalnym. w jego ramach chętni będą mogli wnioskować
o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, w zamian
za co przysługiwać będzie im świadczenie w wysokości uzależnio-
nej od daty nabycia uprawnień emerytalnych oraz terminu złoże-
nia wniosku. Do programu przystąpić będą mogli również pozosta-
li pracownicy, dla których przewidziane są jednorazowe świadcze-
nia. Md

GOrącO w sieci
rada Ministrów zdecydowała o ograniczeniu
dostaw energii z powodu upałów

O ulgach dla węgla postanowi Bruksela

W przypadku 20. stopnia zasilania odbiorca może pobierać moc
do wysokości ustalonego minimum – informują Polskie Sieci
Elektroenergetyczne.

fot.: krystian krawczyk

Koszty związane z L4 ponosi w pierwszej kolejności pracodawca.
Potem świadczenia są wypłacane przez ZUS, który ma prawo
sprawdzić, czy pracownik rzeczywiście jest chory. Dzięki takim
kontrolom Zakład odzyskał w ub.r. 177 milionów złotych!



31,6
mIlIoNA ToN WęGlA BRUNATNeGo
WYDoBYłY PolSKIe KoPAlNIe
W PIeRWSZYm PÓłRoCZU TeGo
RoKU. Najwięcej tego surowca
urobiono w kopalni Bełchatów
– ponad 21 mln t.

23,4
PRoCeNT CAłKoWITej moCY, ZAIN-
STAloWANej W KRAjoWYCH eleK-
TRoWNIACH I eleKTRoCIePłoW-
NIACH, PoCHoDZI Z WęGlA BRU-
NATNeGo.W i kw. 2015 r. moc Kra-
jowego systemu elektroenergetycz-
nego wyniosła 36,8 GW.

34,3
mIlIoNA ToN WęGlA KAmIeNNeGo
WYPRoDUKoWANo oD STYCZNIA
Do KońCA CZeRWCA W 32 Pol-
SKICH KoPAlNIACH.
W porównaniu z tym samym okre-
sem ub.r. nastąpił spadek produkcji
o ponad 850 tys. t.

52,2
PRoCeNT WęGlA KAmIeNNeGo WY-
PRoDUKoWANeGo W PIeRWSZYm
PÓłRoCZU TeGo RoKU TRAfIło
Do eNeRGeTYKI ZAWoDoWej.
18,8 proc. odebrali z kopalń tzw. po-
zostali odbiorcy krajowi, a 17,8 proc.
koksownie.

SPoSÓB NA BUmelANTÓW
Za wykorzystywanie zwolnień lekarskich niezgodnie z przeznaczeniem można zostać zwolnionym
dyscyplinarnie
Maciej dorosiński
mdorosinski@portalgorniczy.pl

G
dy nie ma wszystkich rąk
na pokładzie, ciężko jest
zorganizować pracę przed-
siębiorstwa, szczególnie
tak dużego jak kopalnia.

Z tego też powodu spółki węglowe
uważnie monitorują wskaźniki absencji
chorobowej. oczywiście w gronie nie-
obecnych są tacy, którzy rzeczywiście
z powodów zdrowotnych i losowych nie
mogą odbić karty. Pojawiają się jednak
także tacy delikwenci, którym po prostu
nie chce się pracować, a l4 traktują jako
dodatkowe dni urlopu.

W Kompanii zimą,
w Holdingu latem

w kompanii węglowej w pierwszym
półroczu br. średnia zachorowalność
wynosiła 6 proc. w styczniu absencja
chorobowa wynosiła 5,3 proc., w lu-
tym 7 proc., w marcu 6,9 proc., w ma-
ju 5,6 proc. wyraźnie widać, że mamy tu
do czynienia z tendencją spadkową.
– jedną z pierwszych decyzji nowego

zarządu kw była sprawa ograniczenia
i kontroli absencji chorobowych. dyrek-
torzy wszystkich zakładów i jednostek
otrzymali polecenie, by bacznie przyjrzeć
się temu problemowi i ograniczyć nieuza-
sadnioną absencję. Program przynosi już
pierwsze pozytywne efekty. oczywiście
na pierwszym miejscu jest i będzie bez-
pieczeństwo pracy – stwierdza tomasz
Głogowski, rzecznik prasowy kompanii
węglowej, który dodaje, że wzrost zacho-
rowalności w kopalniach spółki moż-
na zauważyć w okresie zimowym.

w grudniu 2012 r. absencja chorobo-
wa w kw wyniosła 8,4 proc., w grud-
niu 2013 r. 6,7 proc., w styczniu 2014 r.
także 6,7 proc, a w lutym br. 7 proc.
w kopalniach kHw na podstawie

danych z lat poprzednich wykazano na-
tomiast, że tzw. rewirów jest więcej
w miesiącach letnich. Rosną wówczas
o ok. 2 proc. Co oznacza, że w pracy jest
o 112 pracowników mniej. w kHw
próbowano m.in. walczyć z absencjami
chorobowymi poprzez wykorzystanie
systemu motywacyjnego. dzięki niemu
nastąpił spadek liczby osób korzystają-
cych z l4, ale tylko wmiesiącach, w któ-
rych... wypłacono premię.

Puk, puk. Kto tam?
Kontrola

Z problemem rewirów zderzyła się
również kopalnia Piekary, którawraz z ko-
palnią bobrek należy do spółki węglo-
koks kraj. struktura zatrudnienia w tym
zakładzie była skonstruowana tak, by
ewentualna likwidacja nie wywołała po-
ważnegoproblemuspołecznego.wPieka-

rach pracowało dużo osóbwwieku przed-
emerytalnym, które stopniowo uzyskiwały
uprawnienia i odchodziły z pracy. w ten
sposób zatrudnienie zmalało o 439 pra-
cowników, ale pomimo takiego ubytku
można było zorganizować pracę.
– Problem pojawił się w okresie wa-

kacyjnym. ogólna absencja wynosiła
w pewnym momencie ok. 34 proc.,
z czego samych l4 było 6,3 proc. były ta-
kie dni, że na 600 osób zatrudnionych
na dole 240 było poza pracą. wpływ
na tę sytuację miał oczywiście niezwery-
fikowany plan urlopów, szczególnie że
zatrudnienie zmniejszyło się o prze-
szło 400 pracowników. Niezależnie
od tego postanowiliśmy przyjrzeć się
absencjom chorobowym. oczywiście
pod uwagę nie byli brani ci, którzy mieli
ciągłość zwolnień z racji wypadków czy
pracownicy, którzy brali l4, bo musieli
się zająć chorymi członkami rodziny.
wytypowaliśmy grupę pracowników,
którzy w sposób permanentny i z bliżej
nieznanych nam powodów „chorowali”,
korzystając w okresie 1,5 roku ze zwol-
nień lekarskich przez 60 do 290 dni

– wyjaśnia jacek srokowski, dyrektor
biura zarządu wwęglokoksie kraj.
Zasady panujące w kopalniach nale-

żących do spółki są bardzo jasne. w li-
ście do załogi przedstawili je prezes wę-
glokoksu jerzy Podsiadło i prezes wę-
glokoksu kraj krystian kozakowski.
„każdy, kto ceni wartość pracy, może

być spokojny o swój byt. Chcemy zadbać
o bezpieczną i dostatnią przyszłość dla
was i waszych rodzin. dajemy zatem
gwarancje, że będziemy solidnie wyna-
gradzać uczciwą i rzetelną pracę” – napi-
sali prezesi.
jak uznało kierownictwo spółki,

uczciwie i rzetelnie nie pracowało sied-
miu symulantów, którzy zostali wytypo-
wani do zwolnienia.
– Przedstawiciele spółki jeździ-

li do osób, które nadmiernie korzysta-
ły ze zwolnień lekarskich, i sprawdza-
li, czy rzeczywiście chorują. to wszyst-
ko działo się na przestrzeni ostatnich ty-
godni. o całej sytuacji poinformowali-
śmy związki zawodowe, które powiado-
miły nas, że będą bronić pracowni-
ków wytypowanych do zwolnie-
nia, w tym rekordzisty, który w przecią-
gu 18 miesięcy opuścił 290 dni i przyno-
sił 30 razy l4 – opisuje srokowski, któ-
ry dodaje, że poza zwolnieniami w ostat-
nim czasie spółka przyjęła 30 no-
wych pracowników.
– widać, że tym ludziom zależy

na pracy. Mogę podać przykład, że jeden
z nowych pracowników za własne pie-
niądze zrobił kurs dla kombajnisty
– podkreśla dyrektor biura zarządu.
trzeba dodać, że akcja, którą przepro-

wadzono w kopalni Piekary, przyniosła
efekt, bo absencja chorobowa z pozio-
mu 6,2 proc. spadła do 5,2 proc.
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anna zych
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W
pierwszympółroczu ko-
palnie jastrzębskiej
spółki węglowej wy-
produkowały 7,7 mln t
węgla, w tym 5,4 mln t

węgla koksowego i 2,3 mln t węgla do ce-
lów energetycznych. Plan na cały 2015 r.
zakłada wyprodukowanie 16,4 mln t wę-
gla, a jego realizacja wydaje się niezagro-
żona. Rok wcześniej kopalnie należące
do jswwydobyły 13,9 mln t węgla, z tym
że kopalnia knurów-szczygłowice dołą-
czyła do spółki dopiero 1 sierpnia – po-
informowało biuro prasowe firmy.
– Plan produkcji jest realizowany

zgodnie z założeniami, a nasze działania
koncentrują się obecnie na optymalizacji
kosztów i uzyskaniu w jak najszybszym
tempie wzrostu wydobycia węgli kokso-
wych, głównie typu hard, charakteryzują-
cych się wysoką stopą zwrotu. Prowadzi-
my rozmowy z partnerami biznesowymi
– zarówno finansowymi, jak i branżowy-
mi – w kwestii realizacji priorytetowych
inwestycji w kopalniach budryk, knu-
rów-szczygłowice oraz w kopalni zespo-
lonej. dobrze radzimy sobie z redukcją
kosztów operacyjnych, co pozwala nam
na zachowanie cały czas płynności finan-
sowej. Mimo niskich poziomów cen wę-
gla na rynku nasze służby handlowe

sprzedały sporą część zapasów – podkre-
śla edward szlęk, prezes zarządu jsw.
Zapasy węgla w grupie kapitałowej

jsw na koniec pierwszego półrocza 2015
r. wyniosły 882 tys. t i zmniejszyły się
w ciągu pół roku o 377 tys. t. w połowie
roku zatrudnienie w jswkształtowało się
na poziomie 25 167 osób, a więc było niż-
sze o 1189 osób w stosunku do stanu
z końca roku 2014, kiedy to w spółce pra-
cowało 26 356 osób.
wprawdzie spółka swój skonsolido-

wany raport za pierwsze półrocze zapre-
zentuje dopiero 27 sierpnia, jednak jej
prezes edward szlęk w rozmowie
z dziennikarzami przyznaje, że najwięk-
szą bolączką jsw jest obecnie utrzymanie
płynności.
jak czytamy w raporcie bieżącym

jsw, 30 lipca 2014 r. spółka podpisała
z Pko bP, bGk, iNG bŚk oraz PZU
FiZaN bis 1 umowy emisji obligacji
na kwotę 700 mln zł i 163,75 mln Usd.
Została także zobowiązana do dokonania
emisji obligacji na międzynarodowych
rynkach kapitałowych. do emisji nie do-
szło ze względu na niekorzystną sytuację
rynkową. w związku z tym każdy z obli-
gatariuszy ma prawo żądać wcześniejsze-
go wykupu posiadanych obligacji.
10 sierpnia prezes Pko bP Zbigniew ja-
giełło poinformował dziennikarzy, że
bank popiera wydłużenie okresu finanso-
wania jsw.

Zachować płynność
Plan produkcji jsW realizowany zgodnie
z założeniami

fot.: maCiej doRosińsKi

Obecność
górnika
w pracy
można
stwierdzić
m.in. przez
ewidencję
zjazdów
i wyjazdów,
prowadzoną
w każdym
podziemnym
zakładzie
górniczym.

Witold Gałązka
wgalazka@gornicza.com.pl

N
a plakatach rozwieszanych w kopalniach kHw
związkowcy proszą górników o niestwarzanie
pracodawcom możliwości „szybkiej, bezkoszto-
wej restrukturyzacji zatrudnienia”. o co chodzi?
o dyscyplinarkę za nielegalne odbijanie dyskie-

tek kolegów, którzy wcale nie idą do pracy lub nie zjeżdżają
na dół...
Pod apelem do załogi kopalni wieczorek podpisało się

zgodnie pięć organizacji: Związek Zawodowy Ratowników
Górniczych, kadra, Związek Zawodowy Górników w Polsce,
solidarność i Przeróbka.

Ciężkie naruszenie obowiązków

ostrzegają, że ostatnio podczas kontroli w kopalniach
kHw stwierdzono naruszanie zasad rejestracji czasu
pracy (R CP). każdy z pracowników kopalni powinien
odbić w czytniku indywidualną kartę (tzw. dyskietkę),
a okazuje się, że niektórzy przynoszą w kieszeni
więcej niż jedną – własną – i rejestrują nieobecnych kole-
gów.
– jest to ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych

i może być przyczyną rozwiązania umowy o pracę w trybie
art. 52 (dyscyplinarnie) – przestrzegają związkowcy, prosząc
załogę o rozsądek.
Czy proceder fałszywego odbijania kart nasila się? wła-

dze kHw uspokajają, że system spełnia wymogi, ale dla peł-
nej skuteczności wszyscy pracownicy muszą go przestrze-
gać. w niektórych przypadkach np. fikcyjny zjazd na dół
można zakwalifikować jako przestępstwo, gdy oszustwo
służy do wyłudzenia wcześniejszej emerytury górniczej
(uprawnienie do niej zależy m.in. od liczby zjazdów doło-

wych, czyli czasu przebywania w warunkach szkodliwych
dla zdrowia).
skąd w ogóle wiadomo, że górnik jest tylko na niby

pod ziemią?

Doraźne kontrole

– służby kontroli wewnętrznej, ochrony i bhp oraz służby
pracownicze przeprowadzają doraźnie kontrole zjazdów do-
łowych. Z systemu RCP uzyskuje się listę pracowników, któ-
rzy powinni przebywać w danym momencie na dole kopalni,
a następnie sprawdza się, czy są oni faktycznie na dole – tłu-
maczy jarosław kwieciński, dyrektor biura zarządu kHw.
kontrole zdarzają się też doraźnie przy samych czytni-

kach, gdzie służby bhp i ochrony mogą niepodziewanie
sprawdzić, czy pracownik ma przy sobie tylko własną dys-
kietkę zjazdową i czy tylko ją odbił w urządzeniu. spora-
dycznie zdarza się, że o oszustach informują sami pracow-
nicy.
dlaczego osobiste rejestrowanie dyskietek jest tak bardzo

ważne? o tym przekonują się niestety zastępy ratowników
i służby kopalni, gdy trzeba poszukiwać pod ziemią górnika,
którego wcale tam nie było i nie ma...
– Gdy zachodzi konieczność zidentyfikownia liczby pra-

cowników przebywających na dole przy wycofaniu załogi lub
akcji poszukiwawczej, fałszerstwo może mieć bardzo nega-
tywne skutki – podkreśla dyr. kwieciński. Przed kilkoma ty-
godniami prezes kHw Zygmunt Łukaszczyk mówił, że
po ostatniej katastrofie w ruchu Śląsk kopalni wujek zaczę-
to planować w spółce wdrożenie nowoczesnego systemu,
który pokazywałby, w którym miejscu kopalni pracownik
znajduje się w danym momencie. taki monitoring przy oka-
zji uszczelniałby rejestrację czasu pracy przed oszustami. ja-
rosław kwieciński potwierdza, że wdrożenie systemu zależne
będzie od polepszenia się kondycji finansowej firmy.

Nie odbijaj dyskietek Na lewo!
KHW walczy z procederem oszukiwania systemu Rejestracji Czasu Pracy



nOwE wYZwania
– wYdajnOść i EfEktYwnOść
rozmowa z ŁUKASZEM BRZÓZKĄ, prezesem zarządu tauronu Wydobycie

Od czerwca kieruje pan zupeł-
nie nowym zarządem spółki.
w dodatku zarządem okrojonym
personalnie, bo trzy-, a nie – jak
wcześniej – czteroosobowym.
Oznacza to więcej pracy podzie-
lonej na mniej osób. to chyba
pewne wyzwanie?
tak, to prawda, skoro jednak wszyscy
chcemy w naszym przedsiębiorstwie
podnieść wydajność i efektywność pra-
cy, to przykład musi iść z góry. zmniej-
szenie składu zarządu o jedną osobę to
poprawa jego efektywności o 25 proc.
Bardzo byśmy chcieli, żeby w całej fir-
mie efektywność przynajmniej o tyle się
podniosła. Współpraca w nowym za-
rządzie układa się bardzo dobrze i sku-
tecznie dzielimy obowiązki między sie-
bie.

Zniknęło stanowisko wicepreze-
sa ds. ekonomicznych.
tak. zakres obowiązków wiceprezesa
ds. ekonomicznych przejąłem na siebie.
Jestem z wykształcenia, popartego do-
świadczeniem zawodowym, ekonomi-
stą, takie rozwiązanie było więc natural-
ne.

Z wykształcenia jest pan ekono-
mistą, a zawodowo od wielu lat
jest pan związany z tauronem
wydobycie, a wcześniej z Połu-
dniowym koncernem węglo-
wym. rola w zarządzie to chyba

jednak coś nowego. czy w ciągu
tych dwóch miesięcy coś pa-
na zaskoczyło, a może dostrzegł
pan już jakieś obszary, w któ-
rych trzeba coś poprawić?
to prawda, dobrze znam firmę, z której
się wywodzę. nawet pracując osiem lat
w centrali tauronu polska energia,
bacznie śledziłem jej poczynania. oczy-
wiście przed nami bardzo dużo wyzwań
i staramy się w każdym obszarze i każ-
dego dnia coś polepszać, usprawniać.
kieruję się metodą małych kroków, do-
brze zobrazowaną maksymą „rozkręć
mechanizm, weź każdą część, popraw
o 1 proc., a po złożeniu mocno odczu-
jesz efekt”. pracujemy tak, by poznać
wszystkie mechanizmy, które rządzą
przedsiębiorstwem, i każdy z tych me-
chanizmów nieustannie poprawiać. Su-

ma tych poprawek da nam efekt w po-
staci wzrostu wydajności całej firmy.

wzrost wydajności poprzedzają
inwestycje, prace przygotowaw-
cze. co ważnego dzieje się w tej
chwili w spółce lub zaplanowa-
no na jej najbliższą przyszłość?
tauron Wydobycie realizuje strategicz-
ny program inwestycyjny i realizuje bie-
żące zadania związane z wydobyciem
w obu zakładach. nasze główne inwe-
stycje strategiczne to zaawansowana już
w 30 proc. budowa poziomu 800 w za-
kładzie górniczym Janina, połączo-
na z pogłębieniem szybu, oraz budowa
szybu grzegorz w zakładzie górniczym
Sobieski, zaawansowana na 10 proc. in-
westycje te ukończymy za kilka lat.
oprócz tego w lipcu uruchomiliśmy no-
wą ścianę w Janinie, a w sierpniu planu-
jemy otwarcie kolejnej w Sobieskim.
ma nam to zapewnić dobry poziom wy-
dobycia do końca roku.

tauron wydobycie funkcjonuje
w ramach grupy kapitałowej. to
pewne ułatwienie za sprawą
chociażby takich inwestycji, jak
budowa nowego bloku energe-
tycznego w jaworznie, gdzie –
jak już dziś wiadomo – będzie
spalany węgiel z zakładów tau-
ronu wydobycie. mimo wszystko
objął pan kierownictwo w spół-
ce w – delikatnie mówiąc – nie-

łatwych czasach dla górnictwa.
czy ma pan z tego powodu ja-
kieś obawy?
oczywiście są trudności, ale to też wy-
zwanie zawodowe. całe górnictwo od-
czuwa problemy na rynku. cena węgla
jest coraz niższa i wszystkie spółki mają
z tym problem. natomiast dzięki temu,
że jesteśmy w grupie tauron, mamy
stabilnego odbiorcę na nasz węgiel i ła-
twiej ten kryzys znosimy. oczywiście
zdajemy sobie sprawę, że aby utrzymać
się na rynku, musimy być konkurencyj-
ni i wydobywać nasz węgiel efektywnie
i po jak najniższych kosztach.

no właśnie. Odbiorca jest stabil-
ny, ale przecież wiadomo, że
grupa w swoich własnych struk-
turach chce funkcjonować
z maksymalną wydajnością.
oczywiście. to jasne, że oczekuje się
od nas, że będziemy sprzedawać węgiel
po cenach nie wyższych niż te, które
oferuje rynek.

a w takim razie odbiegając nie-
co od sytuacji pańskiej firmy:
czego pana zdaniem najbardziej
potrzeba całemu polskiemu gór-
nictwu węglowemu?
na pewno stabilizacji, bo czasy na ryn-
ku węgla są bardzo niestabilne. potrze-
ba też jasnych reguł, zwłaszcza jeśli
chodzi o przepisy prawa.
ROZMAWIAŁ: BARTŁOMIEJ SZOPA

EfEktYwnOść EnErgE-
tYcZna tO OBEcniE
jEdnO Z najważniEj-
sZYch wYZwań POlitY-
ki EnErgEtYcZnO-kli-
matYcZnEj. Doświadcze-
nia najbardziej rozwiniętych gospodarek
światowych wskazują, że jest ona naj-
szybszym i najtańszym sposobem
zmniejszania kosztów związanych
z energią. W Głównym Instytucie Górnic-
twa kończy się trzyletni projekt pn. „Plat-
forma dialogu w dziedzinie efektywności
energetycznej i zasobów w regionie Mo-
rza Bałtyckiego” (akronim: EffEct), re-
alizowany wspólnie z 11 partnerami ze
Szwecji, Litwy, Polski, rosji i Białorusi
w ramach programu europejskiego Baltic
Sea region. Jego celem było rozpozna-
nie, komunikowanie, promowanie i po-
znawanie dobrych rozwiązań praktycz-
nych, dotyczących efektywności ekolo-
gicznej w regionie Morza Bałtyckiego.
– W efekcie miało powstać m.in. opraco-
wanie koncepcji i złożenie aplikacji no-
wych projektów – mówi kierownik projek-
tu dr inż. Włodzimierz a. Sokół – i te
prace nadal trwają. Złożone zostały dwa
projekty do pierwszego konkursu Inter-
reg Baltic Sea region: BuildingEffEct
oraz DeepEntech, z czego pierwszy pro-
jekt dotyczył efektywności energetycznej,
a drugi innowacji nieinwestycyjnych.
W dłuższej perspektywie działania takie
przyczynią się do prowadzenia bardziej
ekologicznej gospodarki i promowania
regionu Morza Bałtyckiego jako zielone-
go obszaru. W ramach projektu EffEct
działający w GIG Krajowy Punkt Kontak-
towy Eko-efektywnych technologii i Sys-
temów Zarządzania pełni funkcję Bałtyc-
kiego Punktu Kontaktowego Efektywno-
ści Energetycznej (Baltic Energy Efficien-
cy contact Point). celem sieci takich
punktów jest kojarzenie popytu na tech-
nologie środowiskowe wśród małych
i średnich przedsiębiorstw z ich podażą
na rynku oraz promocja przyjaznych dla
środowiska technologii i działań, ukierun-
kowanych na zapewnienie ekoefektyw-
nych procesów produkcyjnych. Przedsię-
biorstwa, jednostki badawcze i inne or-
ganizacje mogą w ramach działalności
punktu kontaktowego zaoferować swoje
technologie środowiskowe lub zgłosić
na nie zapotrzebowanie. Na stronie in-
ternetowej www.actclean.gig.eu dostęp-
na jest baza ofert technologii środowi-
skowych z krajów Europy centralnej
oraz regionu Morza Bałtyckiego.
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OPINIE I FAKTY

ANNA ZYCH

azych@gornicza.com.pl

O
graniczenia w dostarcza-
niu i poborze energii elek-
trycznej na obszarze całe-
go kraju oraz wprowadze-
nie 20. stopnia zasilania

nie dotyczą branży górniczej. Spółki wę-
glowe są jednak zaniepokojone ob-
ostrzeniami wprowadzonymi przez pol-
skie Sieci elektroenergetyczne.
utrzymujące się od kilku tygodni

upały bardzo niekorzystnie wpływają
na pracę systemowych elektrowni wę-
glowych oraz sieci elektroenergetycznej.
ograniczenia w systemowej produkcji
energii elektrycznej spowodowane są
głównie niskim stanem rzek oraz wyso-
ką temperaturą wody służącej do chło-
dzenia bloków energetycznych. W tej
sytuacji pSe, mając na uwadze trudno-
ści energetyki w dostawach energii
elektrycznej do odbiorców, a jednocze-
śnie bezwzględną potrzebę utrzymania
pewności zasilania, zdecydowały się
na ograniczenie dostaw. podstawą
prawną, na której opiera się operator,
jest rozporządzenie rady ministrów
z 23 lipca 2007 r. w sprawie szczegóło-
wych zasad i trybu wprowadzania ogra-
niczeń w sprzedaży paliw stałych oraz
w dostarczaniu i poborze energii elek-
trycznej lub ciepła. Jednak branża górni-
cza jest wyłączona z jakichkolwiek
ograniczeń w dostawie energii elek-
trycznej, o czym stanowi paragraf
3 ust. 4 tego rozporządzenia.

Odwadnianie w nocy

– katowicki Holding Węglowy, rozu-
miejąc zaistniałą ekstremalną sytuację
w polskim systemie elektroenergetycz-
nym, chcąc wspomóc energetykę wy-

twórczą i operatora pSe Sa, poczynił
od godzin rannych 10 sierpnia br. do-
datkowe kroki w celu minimalizacji po-
boru energii elektrycznej w godzinach
redukcji dostaw energii elektrycznej dla
innych odbiorców energochłonnych
– informuje agnieszka mika z biura
prasowego spółki.
mika wyjaśnia, że w tym celu odpo-

wiednie służby podległych kHW zakła-
dów górniczych zostały poinformowane
o konieczności optymalizacji poboru
energii elektrycznej co najmniej w go-
dzinach od 9 do 19 każdego dnia robo-
czego aż do odwołania. Jeżeli będzie to
możliwe, część prac zostanie przenie-
sionych poza ten zakres godzin. Wska-
zane będzie wykonywanie ich w godzi-
nach nocnych, kiedy system elektro-
energetyczny na pewno poradzi sobie
z dostawami energii elektrycznej
do wszystkich odbiorców według ich
potrzeb. W kHW wprowadzono też
bezwzględny zakaz pracy pomp główne-
go odwadniania w godzinach energe-
tycznego szczytu.
katowicki Holding w dni robocze zu-

żywa od 1200 do 1500 mWh energii
elektrycznej. W dni świąteczne zużycie
to wynosi 800–1000 mWh na dobę.

Problem z koksowniami

agnieszka Barzycka z Jastrzębskiej
Spółki Węglowej wyjaśnia, że dla grupy
JSW problemem może być dostawa
energii do wchodzących w jej skład
koksowni.
– ograniczeniem zasilania objęto

dwie koksownie – Jadwigę i Dębieńsko.
W obu produkcję ograniczono do mini-
mum, tak aby nie doprowadzić
do zniszczenia urządzeń. W przypadku
koksowni przyjaźń ograniczenia nie ma,
gdyż ta koksownia nie kupuje energii,

lecz jest jej dużym producentem. ener-
gia ta jest wprowadzana do krajowego
Systemu elektroenergetycznego – tłu-
maczy Barzycka.
Jastrzębska Spółka Węglowa na nie-

zależność energetyczną postawiła już
kilka lat temu. obecnie dysponuje
już 160 mW mocy energii elektrycznej,
wytwarzanej w oparciu o własne źródła
energii bazujące na gazie koksowniczym
i metanie. 115 mW dostarczają bloki
energetyczne, a 45 mW silniki gazowe
wykorzystujące gaz pochodzący z odme-
tanowania kopalń. takie moce umożli-
wiają wyprodukowanie ponad 1 tWh
energii elektrycznej w roku. potrzeby ca-
łej grupy JSW szacowane są obecnie
na 245 mW. pełną niezależność energe-
tyczną JSW osiągnie w ciągu dwóch lat.

Bez wpływu na wydobycie

tomasz głogowski, rzecznik kompanii
Węglowej, informuje z kolei, że mimo iż
spółka nie znajduje się wśród zakładów
zagrożonych ograniczonymi dostawami
energii, specjaliści z kW odpowiedzial-
ni za energetykę są bardzo zaniepokoje-
ni obecną sytuacją.
– W związku z 20. stopniem zasilania

zdecydowaliśmy się ograniczyć część
energochłonnych prac w kopalniach.
Dotyczy to zadań niezwiązanych z wy-
dobyciem i nierzutujących na bezpie-
czeństwo pracy. część z takich prac bę-
dzie wykonywanych po energetycznym
szczycie, czyli po godzinie 17.00 – mó-
wi głogowski.
podobnie jak w kHW, w kompanii

urządzenia odpowiedzialne za odwad-
nianie będą pracowały wyłącznie
w godzinach nocnych. rzecznik kW
dodaje, że kompanii uda się w ten spo-
sób ograniczyć dobowe zużycie energii
o 10 mWh.

Witold Jajszczok, rzecznik prasowy
Spółki restrukturyzacji kopalń, pyta-
ny przez tg o ewentualne zagrożenia
wynikające z ograniczenia dostaw
energii, odpowiada, że „górnictwo co
do zasady nie jest objęte ograniczenia-
mi mocy energetycznej”. Dobowe zu-
życie energii w Srk wynosi ok. 500
mWh.

Blackout nie grozi kopalniom
Branża górnicza wyłączona z ograniczeń w dostawie energii elektrycznej



Przyjęte przez Sejm zmiany w ustawie o po-
datku akcyzowym zakładają, że niektóre za-
kłady energochłonne otrzymają zwrot części
zapłaconej akcyzy od wykorzystywanej energii
elektrycznej. czym jest zakład energochłon-
ny?
Jest to bardzo dokładnie określone w tzw. Dyrektywie
energetycznej unii europejskiej. Działalność energo-
chłonna to taka działalność prowadzona gospodarczo,
w której koszty związane z energią elektryczną wyno-
szą więcej niż 3 proc. w stosunku do przychodów ze
sprzedaży. Wtedy właśnie przedsiębiorstwo może być
uznane za energochłonne.

Temat związany z obniżaniem kosztów akcyzy
nie jest czymś nowym. Rozmawia się o tym
od kilku lat.
Temat potrzeby obniżania kosztów akcyzy był sygnali-
zowany przez przemysł energochłonny, a szczególnie
przez branże, które są skupione w Forum odbiorców
energii elektrycznej i gazu, już od 2007 r. odpowiedź
Ministerstwa Finansów na nasze apele była w zasadzie
jedna i brzmiała: unia europejska prowadzi względem
nas procedurę nadmiernego deficytu i dopóki to będzie
trwać, nie będzie możliwości zajęcia się redukcją akcy-
zy, bo jej zmniejszenie ograniczy wpływy do budżetu.

Polska podjęła jednak odpowiednie działania
korygujące i procedura nadmiernego deficytu
została zdjęta z naszego kraju.
Tak i dlatego wróciliśmy do tej sprawy. ponadto rząd
ogłosił w czasie posiedzenia w katowicach „program
dla śląska”. Był to program zainicjowany głównie
przez branżę górniczą węgla kamiennego, która znala-
zła się w bardzo trudnej sytuacji ze względu na deko-
niunkturę i nadpodaż węgla na światowych rynkach.
Jako branża bardzo liczyliśmy, że będzie to kolejny ele-
ment pomocy poprzez ograniczenie kosztów. Jednym
z punktów tych działań pomocowych miało być wła-
śnie wprowadzenie znaczącej ulgi w akcyzie na energię
dla przedsiębiorstw energochłonnych.

inne kraje unijne już wcześniej korzystały z te-
go rozwiązania.
generalnie w całej ue z różnego rodzaju form pomocy
publicznej związanej z akcyzą i parapodatkami korzy-
stały już 22 państwa. szczególnie Niemcy bardzo moc-
no pomagają przemysłowi energochłonnemu. Muszę
zauważyć, że nasze Ministerstwo gospodarki rozumia-
ło bardzo trudną sytuację, w której znajduje się cały
przemysł energochłonny, i wprowadzało od kilku lat
rozwiązania znane już w innych państwach unii. Nato-
miast Ministerstwo Finansów dopiero dziś zapropono-
wało redukcję akcyzy od zużywanej na potrzeby pro-
dukcyjne energii elektrycznej.

W jakiej formie?
pierwsza propozycja Ministerstwa Finansów była skie-
rowana na pomoc wszystkim gałęziom przemysłu
energochłonnego, które mają powyżej 3 proc. kosztu
rodzajowego energia, z zastosowaniem pewnych ogra-
niczeń. resort finansów opracował specjalny wzór,
który miał proporcjonalnie do udziału kosztu energii
w przychodach sprzedanego produktu wyliczać zwrot.
Tu jednak występował jeden mankament, jeśli chodzi
o branżę górniczą.

jaki?
Mamy wolumenowo potężne zużycie energii. Jeśli weź-
miemy pod uwagę całą branżę, to jest to ponad
3,7 TWh. sam Holding zużywa w skali roku – po głę-
bokiej restrukturyzacji i po przekazaniu w tym roku
dwóch ruchów do spółki restrukturyzacji kopalń
– ok. 530 gWh. Te liczby w kwestii zużycia energii
stawiają nas dużo wyżej niż np. przemysł hutniczy. Tyl-
ko że u nas inne koszty rodzajowe są na tyle wysokie,
że udział kosztu tej energii w stosunku do przychodu
ze sprzedaży jest na poziomie w granicach 4–5 proc.
W związku z tym, jeśli zastosuje się wzór zapropono-
wany przez resort finansów, to ta pomoc dla nas jest
bardzo mała, wręcz na poziomie kilkunastu procent
zwrotu. Tak w każdym razie jest w przypadku kHW.
Natomiast odbiorcy przemysłowi o mniejszym zużyciu,
ale większym udziale kosztów energii mogą mieć tego
zwrotu znacząco więcej. górnictwo ma także jeszcze
jeden problem w stosunku do innych branż energo-
chłonnych. My jesteśmy jednym z najbardziej materia-
łochłonnych sektorów. zużywamy tysiące ton stali,
mnóstwo chemii, cementu i kabli. są one produkowa-
ne przez zakłady energochłonne. Jeśli one nie uzyskają
zwolnień z akcyzy, to koszty produkcji przeniosą się

na nas w momencie zakupu tych materiałów. Dlatego
walczyliśmy też o to, aby zdjęcie akcyzy dotyczyło nie
tylko branży górniczej, ale wszystkich gałęzi przemysłu
energochłonnego, bo może to spowodować obniżenie
kosztów naszego funkcjonowania. Do tego zapropono-
wany model ma jedną zasadniczą wadę. To jest zwrot
zapłaconej akcyzy. oznacza to, że musimy zapłacić ak-
cyzę za cały rok, potem dokonać podsumowania i po
zatwierdzeniu bilansu możemy dopiero wystąpić
o zwrot nadpłaconej akcyzy. oznacza to, że to uregulo-
wanie redukcyjne przenosi się w czasie o blisko
16 miesięcy, bo cały rok musimy płacić, a do tego musi-
my doliczyć cztery miesiące na działania rozliczeniowe.

Górnictwo i koksownictwo wystosowało apel
do ministra finansów, pod którym w imieniu
spółek podpisał się prezes KHW zygmunt Łu-
kaszczyk. czy coś udało się uzyskać w ten
sposób?
Dzięki temu na poziomie sejmu i senatu toczyła się
debata, której efektem było wprowadzenie dodatkowej
poprawki. Ma ona umożliwić uzyskanie znacznie więk-
szej ulgi w akcyzie. Te wspomniane kilkanaście pro-
cent to na poziomie kHW kwota rzędu 1,8 mln zł.
Wprowadzenie zaś w życie poprawki daje nam już
ok. 9,1 mln zł, bo według tej zmiany za megawatogo-
dzinę zapłacimy 3 zł, a nie 20 zł. Jednak w związku z tą
poprawką pojawił się dla branży węgla kamiennego
i koksu nowy problem.

To znaczy?
Ta propozycja związana z bieżącą redukcją kosztów ma
jeden mankament, bo według urzędu ochrony konku-
rencji i konsumentów oraz ministra finansów ma ona
znamiona ukierunkowanej pomocy publicznej. Dlatego
żeby nie narazić się na sankcje ze strony unii, w usta-
wie zapisano wprost, że artykuł dotyczący ograniczenia
opłaty za akcyzę wejdzie w życie po tym, gdy komisja
europejska orzeknie, że nie jest to ukierunkowana po-
moc publiczna. To proces trudny i mogący się zakoń-
czyć niepowodzeniem. Na szczęście te kilkanaście pro-
cent mamy pewne.

Ustawa, jeśli podpisze ją prezydent, ma wejść
w życie 1 stycznia 2016 r. Pojawia się zatem
pytanie, czy do tego czasu uda się uzyskać no-
tyfikację.
To pytanie do uokik i MF – na ile szybko są w stanie
rozpocząć procedurę zgłoszenia tego rozwiązania
do ke i na ile my będziemy zdeterminowani, by się
w to włączyć. Dużo będzie zależało od nas samych.
Może to nie jest najładniejsze słowo, ale trzeba będzie
lobbować w unii na rzecz tego rozwiązania. Ten temat
musi być poruszany na wszystkich szczeblach rządo-
wych i trzeba go będzie mocno drążyć. Branża liczy
na pomoc takich organizacji, jak górnicza izba prze-
mysłowo-Handlowa czy euracoal, któremu szefuje
nasz prezes zygmunt łukaszczyk. Dzięki temu mamy
możliwość podejmowania pewnych dodatkowych dzia-
łań. Myślę, że jest to dobra droga. Firmy, które poma-
gały nam przy opracowaniu koniecznej dokumentacji,
oceniły, że przy intensywnych działaniach w przecią-
gu 6–8 miesięcy notyfikacja może stać się faktem.

RoZmAwiAł: mAciej DoRosiński
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P
od obecną nazwą i w dzi-
siejszej strukturze będzie
funkcjonować do końca
roku. od 1 stycznia ko-
palnia krupiński połą-

czona zostanie z pniówkiem. Jakie
będą jej późniejsze losy, jeszcze nie
zdecydowano.
30 czerwca zarząd JsW podjął

uchwałę „w sprawie działań mają-
cych na celu połączenie kopalń
krupiński i pniówek w jedną dwu-
ruchową kopalnię”. sprawą połą-
czenia ma się zająć specjalny zespół,
w skład którego weszli pracownicy
obu kopalń oraz pracownicy biura
zarządu JsW. prace zespołu mają
zostać zakończone 30 październi-
ka 2015 r., a ewentualne zadania
winny być zrealizowane w termi-
nach umożliwiających formalne po-
łączenie obu kopalń z dniem
1 stycznia 2016 r. integracja zarząd-
cza obu ruchów zostanie przepro-
wadzona w najbliższym czasie w ce-
lu koordynacji działań techniczno-
-produkcyjnych.

odchodzą
od energetycznego

prezes JsW edward szlęk już
w kwietniu zapowiedział, że spółka
skoncentruje się na produkcji węgla
koksowego, przede wszystkim hard,
ograniczając jednocześnie wydobycie
węgla energetycznego. a przede
wszystkim taki węgiel produkowany
jest w krupińskim.
– podkreślałem wielokrotnie, że

nie zamierzamy rozwijać wydobycia
węgla energetycznego, gdyż – jak
wszyscy wiedzą – na krajowym ryn-
ku mamy do czynienia z dużą nad-
produkcją tego typu węgla. Dysponu-
jąc bardzo ograniczonymi środkami
na inwestycje, musimy ustalić prio-
rytety. Nasz sztandarowy produkt to
węgiel koksowy i na nim się skon-
centrujemy. rozważamy kilka wa-
riantów przyszłości dla kopalni kru-
piński. Najbardziej prawdopodobny
będzie polegał na zespoleniu jej z ko-
palnią pniówek w pawłowicach w ce-
lu optymalizacji asortymentu pro-
dukcji. umożliwi to pełne wykorzy-
stanie potencjału produkcyjnego
i będzie najlepszym rozwiązaniem dla
załogi kopalni – mówił na początku
lipca w wywiadzie udzielonym Tg
edward szlęk.
ze względu na niskie ceny i nadpo-

daż węgla energetycznego krupiński
nie będzie pracował w soboty. prezes
zapewnia jednocześnie, że niezależ-
nie od decyzji technicznych i bizne-
sowych JsW dotrzyma gwarancji za-
trudnienia dla osób objętych stosow-
nymi porozumieniami.

a może energetyka?

Jednym z pomysłów na przyszłość
kopalni jest sprzedaż zakładu ener-
getyce. edward szlęk mówił o tym
podczas niedawnego posiedzenia
sejmowej komisji skarbu. pytany
kilka dni temu przez Tg o tę kon-
cepcję powiedział, że aby została zre-
alizowana, musi znaleźć się auten-
tyczny inwestor, a nie ktoś, kto chce
w jakiś sposób kooperować, bo to
jest zupełnie inna płaszczyzna roz-
mowy.

– Jeżeli będzie inwestor, będziemy
rozmawiać – podkreślił.
Można się domyślać, że tym auten-

tycznym inwestorem nie jest w tej
chwili silesian Coal, planujący budo-
wę kopalni w orzeszu. Jak informo-
wał w mediach Jerzy Markowski, pre-
zes silesian Coal, po trzech latach
negocjacji, w lutym, spółka zawarła
z JsW umowę w sprawie wykorzysta-
nia części infrastruktury kopalni
krupiński, jednak w kwietniu umo-
wa została rozwiązana.
– Nie rozważamy zakupu tej kopal-

ni, ale jesteśmy otwarci na każdą for-
mę współpracy z JsW – podkreśla
Markowski.
połączenie krupińskiego z pniów-

kiem ma dać czas na ewentualne de-
cyzje biznesowe. kopalnia może pro-
wadzić wydobycie bez dodatkowych
nakładów przez najbliższe dwa lata.
– Mamy dwa lata na szukanie róż-

nych rozwiązań, nie wyłączając
sprzedaży ani integracji kopalni
z grupami energetycznymi – wskazu-
je prezes szlęk.

Koncesja do 2030 roku

krupiński to obecnie najmniejsza
kopalnia JsW. 3 grudnia będzie ob-
chodziła 32 lata swojego istnienia.
W fazie budowy nosiła nazwę suszec.
Jak mówi dyrektor Marian kurpas,
przez te lata losy kopalni były takie,
jak pozycja węgla na rynku. załoga
krupińskiego niejednokrotnie udo-
wodniła, że dla ratowania zakładu jest
zdolna do dużego wysiłku. Wraz
z uzyskaniem nowej koncesji na ob-
szar górniczy suszec iV kopalnia ma
przed sobą perspektywy funkcjono-
wania co najmniej do 2030 r. Jest to
związane z udostępnieniem i zago-
spodarowaniem złóż partii Central-
nej, zgoń i e. krupiński pod wzglę-
dem występujących tu zagrożeń i wa-
runków geologicznych zaliczany jest
do kopalń trudnych. produkuje za-
równo węgiel energetyczny, jak i kok-
sowy. Funkcjonują tu cztery poziomy
wydobywcze: 220 m, który jest po-
ziomem schyłkowym, 420 m, 620 m
i 820 m – główny poziom kopalni.
prace udostępniające toczą się poni-
żej tego poziomu. średnie dobowe
wydobycie wynosi 8,5–9 tys. t, a za-
trudnienie ponad 2500 osób, z cze-
go 80 proc. pracuje pod ziemią. za-
kład ma trzy szyby, w szybie trzecim
– wentylacyjno-materiałowym zabu-
dowana jest klatka wielkogabarytowa
o nośności 25 t. oprócz transporto-
wania elementów obudowy w całości
pozwala na jednorazowy zjazd aż
88 osób. W 2012 r., podczas szkoły
eksploatacji podziemnej, krupiński
otrzymał tytuł kopalni roku w kate-
gorii Największy postęp roku. zde-
cydowała o tym m.in. wydajność oraz
postęp robót przygotowawczych,
które w 2012 r. o 1500 m przekroczy-
ły założenia. ujmowany pod ziemią
metan zużywany jest do produkcji
energii i ciepła w silnikach gazowych
oraz do suszenia flotokoncentratu.
kopalnia produkuje także sortymen-
ty ekologiczne.
4 sierpnia posłowie z klubu parla-

mentarnego prawa i sprawiedliwości
zwrócili się z interpelacją do premier
ewy kopacz ws. sytuacji ekonomicz-
nej kopalni krupiński. parlamenta-
rzystów interesuje wartość zakładu,
inwestycje, baza zasobowa, stan za-
trudnienia oraz przyszłość kopalni.
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PUNKTY WIDZENIA

Jaka przyszłość
krupińskiego?
Zarząd JSW podjął uchwałę dotyczącą
połączenia kopalni z Suszca z Pniówkiem

Walczymy o Więcej
rozmowa z DANIELEM BORSUCKIM, dyrektorem Zespołu Zarządzania
Mediami i Wdrażania Nowych technologii w Katowickim Holdingu Węglowym

fot.: arc
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DARKOV

Metan zabił
KOńczył się czwarteK, 6 sierp-
nia. przed 23.30 w czesKiej KO-
palni darKOv dOszłO dO wyrzu-
tu metanu i w KOnseKwencji
pOżaru, Który na miejscu zabił
trzech górniKów. dwóch in-
nych zOstałO rannych, jeden
ciężKO – z Oparzeniami pO-
nad 50 prOc. pOwierzchni cia-
ła.
Kopalnia Darkov należy do spółki

OKD (Ostravsko-karvinské doly – Ko-
palnie Ostrawsko-Karwińskie, jedyne-
go producenta węgla kamiennego
w Republice Czeskiej). Od roku tamtej-
sze górnictwo prześladuje tragiczny
pech. W listopadzie 2014 r. w kopalni
Karvina w wyniku oberwania się skał
zginęło trzech górników (w tym jeden
obywatel polski). W marcu 24-letni
górnik zginął w kopalni Karvina. W tej
samej kopalni, ale na powierzchni,
w kwietniu zmarł 41-letni pracownik.
Teraz kolejna tragedia, prawdopo-

dobnie niespowodowana błędami ludz-
kimi.
Rzecznik OKD Marek Síbrt poinfor-

mował, iż wyrzut metanu sprawił, że
doszło do obwału skał w chodniku,
a następnie zapłonu gazu, wskutek cze-
go trzech górników znajdujących się
w strefie pożaru – w wieku 32, 38 i 39
lat – zginęło na miejscu. Dwóch pozo-
stałych udało się wydobyć na po-
wierzchnię.
Poszkodowanych natychmiast prze-

wieziono śmigłowcem do specjalistycz-
nego szpitala w Ostrawie. Przyczyny
tragedii wyjaśni specjalna komisja, zło-
żona z przedstawicieli spółki, kopalni,
związków zawodowych oraz ostraw-
skiego urzędu górniczego.
Darkov (Darków) jest największą

kopalnią węgla kamiennego w Republi-
ce Czeskiej. Wydobywa się go w niej
rocznie ok. 2 mln t. Jego zasoby wydo-
bywalne szacowane są na 29 mln t. be

ANNA ZYCH

azych@gornicza.com.pl

n
iewiele ponad dwa tygodnie pozostały do
31 sierpnia. Tyle samo czasu jest na wypeł-
nienie zapisów porozumienia rządu z Mię-
dzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjno-
-Strajkowym z 17 stycznia br., dotyczących

zbycia kopalni Brzeszcze na rzecz nowego właściciela.
Od dnia podpisania porozumienia w tym kontekście wy-
mieniana jest tylko jedna firma: Tauron Polska Energia.
– Został podpisany list intencyjny, w którym określo-

no, że transakcja powinna zostać zrealizowana do wrze-
śnia. Chcemy, żeby do tego czasu Brzeszcze trafiły do in-
westora branżowego – tak w rozmowie z TG potwier-
dzał intencje resortu skarbu wiceminister Wojciech Ko-
walczyk.
Decyzje jednak nie zapadają. A w ostatnich dniach za-

rząd energetycznego koncernu podaje do publicznej wia-
domości warunki brzegowe transakcji, Skarb Państwa
odwołuje jednego z członków rady nadzorczej spółki
i przyjmuje dymisję jej przewodniczącego, a załoga ko-
palni ma nadzieję, że w razie czego wróci pod skrzydła
Nowej Kompanii Węglowej. Problem w tym, że na razie
nie ma dokąd wracać.

warunki brzegowe

Kopalnia Brzeszcze została przejęta przez Spółkę Re-
strukturyzacji Kopalń od KW 4 maja 2015 r. Zabieg ten
miał na celu przeprowadzenie procesu restrukturyzacji
– likwidację majątku nieprodukcyjnego oraz urucho-
mienie procesu odejść załogi na świadczenia osłonowe.
Dzięki pakietowi socjalnemu zatrudnienie w kopalni
zmniejszy się z początkowego stanu 2084 osób
do ok. 1500. Tauron Polska Energia wstępne zaintereso-
wanie kopalnią (pod warunkiem, że będzie tam możliwe
efektywne ekonomicznie wydobycie węgla) wyraził
już 16 stycznia. Wkrótce potem powołany przez spółkę
zespół rozpoczął kompleksową analizę kopalni, obejmu-
jącą w szczególności aspekty prawne, finansowe, tech-
niczne i geologiczne. 15 maja zarządy SRK i Tauronu
podpisały list intencyjny, dotyczący współpracy w zakre-
sie ewentualnego nabycia aktywów kopalni. 4 sierpnia
zarząd Tauronu wydał oświadczenie dotyczące warun-

ków brzegowych transakcji. Zastrzega w nim, iż z uwagi
na ryzyko zwrotu niedozwolonej pomocy publicznej
(pomoc tę otrzymała SRK) oferta na zakup kopalni zo-
stanie złożona jedynie w przypadku sprzedaży aktywów
przez SRK w trybie przetargu publicznego. Kluczowe jest
również przeprowadzenie procesu restrukturyzacji tych
aktywów przez SRK. Oferta Tauronu opiewać będzie
na „symboliczną złotówkę” i zostanie złożona przez
spółkę celową, do której przystąpią partnerzy, w tym
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, co pozwoli
przeprowadzić transakcję poza bilansem Grupy Tauron.
Ponadto Tauron oczekuje od SRK obniżenia poziomu

zatrudnienia do 828 etatów, zatrudnienia do 715 osób
w formie outsourcingu, zmiany obecnego systemu wy-
nagrodzeń na motywacyjny oraz poniesienia wydatków
na nowy system wentylacyjny. Taka inwestycja jest ko-
nieczna, bowiem szyby III i IV w przeznaczonym do li-
kwidacji ruchu Jawiszowice wykorzystywane są obecnie
do wentylacji całej kopalni. Tauron wskazuje, że poziom
nakładów inwestycyjnych w kopalni w ciągu trzech lat
powinien wynieść 253 mln zł.

zdumieni związkowcy

Komunikatem potencjalnego inwestora zaskoczeni są
związkowcy z Brzeszcz. Podkreślają, że zasady sprzedaży
kopalni ustalono w porozumieniu z 17 stycznia.
– To zgodnie z tym porozumieniem przyjęliśmy pro-

gram naprawczy przedstawiony Tauronowi. Nie wy-
obrażam sobie redukcji zatrudnienia w zaproponowany
przez koncern sposób. Była mowa wyłącznie o natural-
nym odchodzeniu pracowników w związku z nabyciem
uprawnień emerytalnych. W tym względzie nie możemy
zawieść załogi – podkreśla Bogusław Studencki, prze-
wodniczący ZZ Kadra w kopalni. Związkowcy wielo-
krotnie chcieli spotkać się z zarządami SRK i Tauronu
w sprawie przyszłości zakładu.
O utrzymanie miejsc pracy martwi się również Stani-

sław Kłysz, szef zakładowej Solidarności. – Mnie jako
związkowca nie interesuje, czy Tauron chce kupić ko-
palnię za złotówkę, milion, czy miliard. Dla nas są istot-
ne miejsca pracy, przyszłość kopalni i całego regionu.
Natomiast warunki dotyczące przyszłości, zatrudnienia,
wizji na dalsze funkcjonowanie kopalni, zaproponowane
przez Tauron, są nie do przyjęcia – podkreśla.

Głosu w sprawie oświadczenia energetycznego kon-
cernu nie chce natomiast zabrać SRK.
– Niezmiennie uważamy, że negocjacje biznesowe nie

powinny się toczyć za pośrednictwem mediów – stwier-
dza rzecznik prasowy SRK Witold Jajszczok.

rada nadzorcza, rada społeczna

Bez odpowiedzi pozostaje na razie pytanie, jaki związek
z przyszłością kopalni Brzeszcze miały niedawne zmiany
w radzie nadzorczej Tauronu. W ubiegły piątek, 7 sierp-
nia, Skarb Państwa odwołał z jej składu prof. Marka
Ściążko. Jak poinformowała spółka w komunikacie,
oświadczenie o odwołaniu było datowane na dzień
6 sierpnia. Także 7 sierpnia do dymisji podał się prze-
wodniczący rady nadzorczej prof. Antoni Tajduś. Praso-
we doniesienia sugerowały też nieudaną, inicjowaną
przez Skarb Państwa, próbę odwołania zarządu Tauronu.
Murem za zarządem koncernu stają organizacje

związkowe działające w Grupie, zrzeszone w Radzie
Społecznej Grupy Kapitałowej Tauron Polska Energia,
które „wyrażają głębokie zaniepokojenie wydarzeniami
i ostatnimi informacjami dotyczącymi przejęcia KWK
Brzeszcze”. Związkowcy stwierdzają, że w pełni akceptu-
ją działania zarządu Tauronu dotyczące sposobu przeję-
cia kopalni. Uważają, że musi się ono odbyć na zasadach
i w oparciu o doświadczenia wypracowane w Grupie
przez wiele lat, w szczególności przez zakłady górnicze
tworzące dziś Tauron Wydobycie.
– Nasze kopalnie przeszły głęboką restrukturyzację,

co wiązało się z dużymi wyrzeczeniami górników. (…)
Po trudnych procesach restrukturyzacji w Grupie nie ma
naszej zgody na doprowadzenie do sytuacji, która za-
chwieje funkcjonowaniem spółki wydobywczej, a w na-
stępstwie całej Grupy Tauron – podkreślają.
Strona społeczna z Brzeszcz uważa, że integracja z za-

kładami Tauronu Wydobycie jest logicznym rozwiąza-
niem. Przemawia za nim m.in. to, że należące niegdyś
do Nadwiślańskiej Spółki Węglowej KWK Brzeszcze
oraz ZG Janina i ZG Sobieski mają podobną strukturę
organizacyjną i zbliżone układy zbiorowe pracy. Związ-
kowcy z Brzeszcz pokazali niejednokrotnie, że potrafią
upomnieć się o swoją żywicielkę. To właśnie ten zakład
w styczniu br. rozpoczął podziemny protest kopalń
Kompanii Węglowej.

OdwOłanie, rezygnacja...
Czy kopalnia Brzeszcze znajdzie się do końca sierpnia w strukturach Tauronu?



BARTŁOMIEJ SZOPA

bszopa@portalgorniczy.pl

k
olejny już raz Śląski
ogród Botaniczny w mi-
kołowie przyłączył się
do ogólnopolskiej akcji
„Z kujawskim pomaga-

my pszczołom”. w sobotę, 8 sierpnia,
na terenie ogrodu uczczono święto tych
pożytecznych owadów.
podobnie jak szereg innych atrakcji

organizowanych w tym miejscu, rów-
nież tej imprezie towarzyszył woje-
wódzki Fundusz ochrony Środowiska
i Gospodarki wodnej w katowicach.
– Jest finansowana przez producenta

oleju kujawskiego, ale w jej trakcie za-
planowano też wykład powiązany te-
matycznie właśnie z pszczołami. Ten
wykład został dofinansowany przez
wFoŚiGw – wyjaśniła Trybunie
Górniczej marzena osmalak, kierow-
nik pracowni Śląskiego kalendarza
Ekologicznego.

W całej polsce

Sobotnia akcja miała zasięg ogólno-
krajowy. w wielu miejscach w całej
polsce towarzyszył jej szereg warszta-
tów, gier i zabaw dla dzieci, mających
na celu informowanie o potrzebie
ochrony pszczół.
–wogrodzie Botanicznym gościmy

animatorów i wszystkie aktywności. To
wydarzenie organizuje akurat kujaw-
ski, jednak sam temat nie jest nam ob-
cy. Dbamy o to, by pomagać pszczo-
łom. Dzisiejsza impreza jest już trzecią
z rzędu. odbywają się one co rok i jest
to dla nas ważne, bo pszczoły bardzo
mocno wpływają na ochronę bioróżno-
rodności, co jest naszym statutowym
działaniem – dodała marzena osma-
lak.

dlaczego te owady?

Jeśli ktoś sądzi, że pszczoły nie zasługu-
ją na to, by się o nie troszczyć, jest
w grubym błędzie. To bardzo pożytecz-

ne stworzenia, zdaniem niektórych na-
ukowców niezbędne, by na Ziemi mo-
gło istnieć życie.
– Nie na darmomówi się, że pszczo-

ły chronią życie i całą naszą planetę.
Dzięki nim mamy szereg produktów,
o których niektórzy ludzie nawet nie
wiedzą – wyjaśnia marzena osmalak.
podczas Dnia pszczoły zorganizowa-

no warsztaty, na których pokazano np.,
jak budować specjalne domki dla
pszczół. można było też porozmawiać
z pszczelarzami, jednak okazuje się, że

aby pomagać pszczołom, nie trzeba
od razu zakładać pasieki.
– możemy zaprosić pszczoły do na-

szej okolicy przy okazji codziennych
zajęć czy np. relaksu na działce.
Zwróćmy uwagę na to, by rośliny, któ-
re pielęgnujemy, spryskiwać środkami
chemicznymi dopiero wieczorem.
Rankiem, gdy pszczoły zaczną swoją
pracę, niebezpieczne substancje nie
będą już dla nich zagrożeniem – wyja-
śniają organizatorzy sobotniego Dnia
pszczoły.
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Ogród dla ciekawskich

Śląski ogród BotaniCzny udo-
stępnił do zWiedzania kolejne
osiem hektaróW. noWa CzęŚć
ogrodu została ofiCjalnie
otWarta 31 lipCa. WszysCy miło-
ŚniCy flory mogą ją podziWiać
na razie W Weekendy W godzi-
naCh 9–17. Wstęp jest Bezpłatny.
całkowita wartość projektu, związane-

go z nowymi terenami ŚoB i budową
ośrodka Edukacji Ekologicznej Dzieci,
wyniosła ponad 8,8 mln zł. w sumie ze
środków Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego pozyskano kwotę po-
nad 7,5 mln zł. pozostała część dofinan-
sowania pochodziła z budżetumikołowa.
celem projektu była ochrona bioróż-

norodności i zachowanie istniejącego
dziedzictwa przyrodniczego Śląska po-
przez przywrócenie i utrzymanie właści-
wego stanu siedlisk przyrodniczych
na terenie ŚoB oraz zaprojektowanie
i budowa ośrodka Edukacji Ekologicz-
nej Dzieci. ośrodek ten z wielkim powo-
dzeniem funkcjonuje już od wrze-
śnia 2014 r.
ponadto w ramach projektu zagospo-

darowano również kolejne fragmenty
ŚoB poprzez budowę ekspozycji kolekcji
roślin, ścieżek edukacyjnych i infrastruk-
tury towarzyszącej. powstały m.in. takie
kolekcje tematyczne, jak ogród kwiatowy,
refugia, ogród tarasowy, ogród traw
ozdobnych, ogród roślin wodnych, łąka
kwietna, murawa kserotermiczna. ko-
lekcjom roślinnym towarzyszą elementy
infrastruktury, m.in. drewniane altany,
platformy widokowe nad kamienioło-
mem, ścieżki, oczko wodne ze strumie-
niem oraz schody terenowe.
wnowej części ogrodu zobaczyćmoż-

na m.in. ogrody tarasowe, rosarium
i podmokłą łąkę. Dyrekcja już planuje ko-
lejne projekty, m.in. ogrodów siedlisko-

wych. Uroczyste otwarcie ogrodu dla
zwiedzających miało miejsce 31 lipca.
– Serdecznie witam wszystkich pań-

stwa, którzy zechcieliście przyjść
na otwarcie ogrodu botanicznego. Jest to
jednocześnie podsumowanie dużego
projektu, który zakończył się w zeszłym
roku. Będziecie mieli państwo okazję się
przekonać, że jednym z powodów, dla
których nie zdecydowaliśmy się otwo-
rzyć tego ogrodu wcześniej, jest to, że po-
trzeba jeszcze trochę czasu, by to, co zo-
baczymy, można było nazwać właśnie
ogrodem. Jednak ciekawość ludzka jest
ogromna i wiele osób mówiło, że mimo
wszystko chce wejść i zobaczyć, jak to
wygląda. Dlatego burmistrz mikołowa
pan Stanisław piechula podjął decyzję,
żeby udostępnić ten teren zwiedzającym
– wyjaśniał dyrektor placówki paweł
kojs, który podkreślił, że ŚoB wiele za-
wdzięcza wojewódzkiemu Funduszowi
ochrony Środowiska i Gospodarki
wodnej w katowicach. wspomniał, że
zanim gmina mikołów pozyskała środki
na inwestycje, to właśnie katowicki
wFoŚiGw przez wiele lat dzielnie
wspierał ŚoB.
oczywiście oficjalne otwarcie nowej

części ogrodu nie mogło się odbyć bez
przecięcia wstęgi. Uzbrojeni w nożyczki
uporali się z nią dyrektor kojs, burmistrz
mikołowa Stanisław piechula, burmistrz
Radzionkowa Gabriel Tobor, starosta
mikołowski henryk Jaroszek, dyrektor
miejskiego ośrodka Sportu i Rekreacji
w mikołowie wojciech Tkacz oraz wy-
bitny polski lekarz prof. mieczysław
chorąży, który od lat silnie wspierał ini-
cjatywę powstania ŚoB.
po tej ceremonii pierwsza kilkudzie-

sięcioosobowa grupa zwiedzających mo-
gła zapoznać się z tym, co oferuje nowa
część ogrodu.md

Chronią żyCie i Całą
naszą planetę
dzień pszczoły w Śląskim Ogrodzie botanicznym

KAJETAN BEREZOWSKI

kberezowski@gornicza.com.pl

W
edług danych na-
ukowych przez
ostatnie 40 lat ob-
szar występowania
chomika europej-

skiego zmniejszył się aż o 75 proc.
Jeszcze w latach 70. ub. stulecia wy-
stępował on na terenie centralnej
i wschodniej polski. Dziś należy
do rzadkości.
Tego sympatycznego i niegroźnego

gryzonia można obecnie spotkać
głównie na pograniczu wyżyny Lu-
belskiej i Roztocza, a także na wyży-
nie małopolskiej. preferuje nizinne,
otwarte tereny o znacznym nasło-
necznieniu. Żyje głównie na polach
uprawnych. ciekawostką jest, że swe-
go czasu upodobał sobie także rejony

Jaworzna. Niestety rokrocznie staje
się on ofiarą wiosennego wypalania
traw. przeciwdziałanie procesowi wy-
mierania populacji chomika europej-
skiego na terenie Jaworzna jest celem
zadania, które wFoŚiGw w katowi-
cach dofinansuje kwotą 32 999 zł.
Uchwałę w tej sprawie zarząd Fundu-
szu przyjął 23 lipca br.
warto zatem wiedzieć, że chomik

europejski jest od 1999 r. gatunkiem
chronionym w ramach konwencji
Berneńskiej i Dyrektywy Siedlisko-
wej Unii Europejskiej. Został też
umieszczony w polskiej czerwonej
księdze Zwierząt. wymaga ochrony
czynnej oraz zakazu pogarszania sta-
nu lub niszczenia terenów rozrodu.
Z wyglądu różni się wyraźnie od swo-
ich krewniaków – chomików syryj-
skich i albinosów, które zwykle hodu-
je się w domu. Jest od nich większy,
niektóre osobniki dorównują wielko-
ścią szczurom i mogą osiągać masę
do 800 g. ma ponadto zupełnie inne
ubarwienie futerka. Jego brzuch jest

czarny, ciemniejszy od brunatno-ru-
dej grzbietowej partii ciała.
w latach 2007–2009 na polach Ja-

worzna-Jeziorek zagęszczenie nor
chomika europejskiego kształtowało
się na poziomie niskim i średnim.
od 2010 r. obserwowany jest ciągły
spadek liczebności jego populacji.
Dane te są potwierdzone monitorin-
giem, przeprowadzonym w 2013 r.
przez instytut ochrony przyrody pol-
skiej akademii Nauk w krakowie
oraz w 2014 r. przez Zakład Zoologii
Systematycznej Uniwersytetu im.
adama mickiewicza w poznaniu.
Stan populacji określony został jako
zły. Na domiar złego populacja Ja-
worzna i okolic jest odizolowa-
na od innych, występujących cząstko-
wo na terenach Górnego Śląska. Tak-
że na obszarze samego Jaworzna cho-
miki zamieszkują kompleksy pól od-
dzielone od siebie nieużytkami, czego
skutkiem jest zmniejszenie genetycz-
nej różnorodności populacji. Stan ten
zagraża istnieniu gatunku w tych oko-

licach. Niezbędne staje się więc połą-
czenie rozdzielonych populacji gryzo-
nia. Realizacja projektu umożliwi od-
tworzenie i poprawę siedlisk chomika
w rejonie Jaworzna i uzyskanie infor-
macji o zmienności genetycznej tego
zwierzęcia.
warto ponadto dodać, że dla

ochrony chomika europejskiego
istotna jest również edukacja ekolo-
giczna. Badacze przyrody zaznaczają,
że wielu rolników uznaje tego gryzo-
nia za szkodliwego dla upraw i go
zwalcza. Działania dr Joanny Ziomek
z Uniwersytetu im. adama mickiewi-
cza w poznaniu i dr agaty Banaszek
z Uniwersytetu w Białymstoku w po-
staci akcji informacyjnej dały już po-
zytywne efekty. wielu rolników za-
częło przychylniej traktować chomiki.
pojawiła się jednak kolejna przeszko-
da. otóż ostatnie, niezbyt mroźne zi-
my nie sprzyjają rozwojowi populacji
tych gryzoni. Zwierzę to w głębokiej
norze łatwo przetrwa mroźną zimę,
hibernując, wybudzając się tylko spo-

radycznie i korzystając rzadko ze
zgromadzonych zapasów. Brak mroź-
nych zim – jak podkreślają badaczki
– powoduje, że hibernacja jest krótka,
okresy wybudzania coraz dłuższe,
a zgromadzone zapasy szybko ulegają
wyczerpaniu. Z kolei brak wegetacji
na polach sprawia, że chomik nie
może ich uzupełnić.
Działania wFoŚiGw w katowi-

cach z pewnością przyczynią się
do uratowania chomika europejskie-
go przed całkowitym wyginięciem.

W nowej części ŚOB można obejrzeć m.in. ogród roślin wodnych.

zdjęcia: bartłOmiej szOpa

FOt.: WFOŚiGW

FOt.: maciej dOrOsiński

Na pomoc chomikowi
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wesprze działania związane
z ratowaniem gryzonia kwotą 33 tysięcy złotych

Najwięcej
atrakcji czekało

na najmłodszych.
Gry, zabawy,

ale też różnego
rodzaju punkty

edukacyjne,
dzięki którym

dzieciaki mogły
dowiedzieć się,

jak pożytecznymi
i pracowitymi
owadami są

pszczoły.

Podczas Dnia Pszczoły można było porozmawiać z pszczelarzami,
zobaczyć ich ekwipunek, a nawet przezroczysty miniul, w którym
uwijały się pracowite pszczoły.



WorlD coal associaTioN (ŚWiaTo-
We ToWarzysTWo WęgloWe) We-
zWało przeD TygoDNiem BaNk
ŚWiaToWy Do poTWierDzeNia zNa-
czeNia Węgla jako źroDła Bez-
pieczNej i łaTWo DosTępNej eNer-
gii elekTryczNej Dla seTek milio-
NÓW luDzi W BieDNych i rozWija-
jących się pańsTWach ŚWiaTa.
Zgodnie z przewidywaniami IEA

(Międzynarodowej Agencji Energetycz-
nej) produkcja prądu z węgla będzie cią-
gle rosła (o 33 proc. do 2040 r.). Tylko
w południowo-wschodniej Azji popyt
na węgiel ma wzrastać w tempie 4,8 proc.
rocznie. – Przyczyną takich wzrostów

popytu są bardzo realne potrzeby energe-
tyczne – mówi Benjamin Sporton, szef
WCA. –W tzw. ubóstwie energetycznym
żyje dziś 1,3 mld mieszkańców plane-
ty. 2,7 mld ludzi nie posiada kuchenek
i gotuje posiłki nad ogniem, spalając su-
szone odchody bydlęce i drewno. Węgiel
odegra zasadniczą rolę w zapewnieniu im
dostępu do energii elektrycznej, szcze-
gólnie w Azji – tłumaczył Sporton.
Chiny są jego zdaniem najlepszym

przykładem państwa, które na węglu do-
konało skoku rozwojowego. Przez ostat-
nich 30 lat w Chinach podłączono do sie-
ci elektrycznej 99 proc. mieszkańców,
a skutkiem był wzrost ekonomiczny
na zadziwiającą skalę. Ten rozwój nie był-
by możliwy bez węgla, a gdyby wyłączyć
sukces chiński z ogólnoświatowej rachu-
by, okazałoby się, że poziom ubóstwa
na globie drastycznie w tym czasie wzrósł!
– Zamiast pozbywać się paliw kopal-

nych w swych programach pomoco-
wych, Bank Światowy powinien zacząć
dużo szerzej wspierać nowoczesne czyste
technologie węglowe (włącznie z wy-
chwytem i magazynowaniem dwutlenku
węgla CCS) – uważa szef WCA. Podkre-
śla, że technologie niskoemisyjne (tzw.
HELE) i CCS mogą gwałtownie zredu-
kować emisję z elektrowni opalanych
węglem. Podniesienie przeciętnej wydaj-
ności spalania z obecnych 33 do 40 proc.
zaoszczędzi planecie 2 gigaton dwutlenku
węgla, czyli ponad trzykrotnie więcej niż
zakładały cele protokołu z Kioto.
Oprócz CO2 technologie węglowe re-

dukują inne zanieczyszczenia z elektrow-
ni. W USA emisje tlenków azotu i siarki
oraz pyłu zmniejszyły się od 1970 r.
o 82–96 proc., podczas gdy zużycie węgla
w tym samym czasie wzrosło o 146 proc.
– Liczą się wszystkie źródła energii.

Gdy OZE mogą odegrać kapitalną rolę
w dostępie do prądu poza sieciami prze-
syłowymi, bez węgla nie da się nigdzie
rozwinąć gospodarki, która polega
na energii elektrycznej z sieci. Problemy
stojące przed światemmożemy pokonać,
tylko łącząc cele klimatyczne z rozwojo-
wymi – podkreślił w liście do Banku
Światowego szef WCA.Wig
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D
o 2023 r. dzięki miliardom
z unijnego wsparcia, pu-
blicznego wsparcia i tzw.
środków własnych PKP
PLK, czyli ponad 67 mld zł,

ma być zmodernizowana infrastruktura
kolejowa. Projekt Krajowego Programu
Kolejowego do 2023 r. przewiduje przede
wszystkim inwestycje zmierzające do po-
prawy jakości, szybkości i bezpieczeń-
stwa transportu towarowego.
KPK ustanawia ramy finansowe i wa-

runki realizacji zamierzeń państwa. Obej-
mie wszystkie inwestycje realizowane
z udziałem środków będących w dyspo-
zycji MIiR. Złożą się na to zarówno pro-
jekty finansowane przez budżet państwa,
jak i dofinansowywane z programów
unijnych.
Bezpośrednim beneficjentem KPK –

rząd zamierza przyjąć go we wrześniu
– będą PKP Polskie Linie Kolejowe. Jest
to największy z 10 dysponentów liniowej
infrastruktury kolejowej – 92,69 proc.

długości eksploatowanych linii kolejo-
wych w Polsce. Będzie program, to będzie
można uruchomić mechanizmy współfi-
nansowania inwestycji. Kluczem do po-
prawy jakości i przepływu transportu ko-
lejowego ma być zmodernizowanie,
a w wielu przypadkach zbudowanie
od nowa sieci, m.in. w Śląskiem. To tu
bowiem formowanych jest 40 proc.
wszystkich składów w Polsce, z węglem
kamiennym na czele. Co prawda PKP
PLK z własnych pieniędzy starają się
udrożnić ruch towarowy w województwie
śląskim, ale są to doraźne działania.
Nim resort infrastruktury skierował

do publicznej konsultacji projekt KPK,
przedstawiciele ponad stu firm zrzeszo-
nych w Izbie Gospodarczej Transportu
Lądowego wysłali list otwarty do premier
Ewy Kopacz.
„Apelujemy o pilne rozpoczęcie przez

stronę rządową oraz przedsiębiorstwa
odpowiedzialne za odbudowę, utrzyma-
nie i zarządzanie polską infrastrukturą
kolejową, w szczególności przez PKP
Polskie Linie Kolejowe, dialogu z nami.
Chcemy wspólnie rozwiązać problemy,

które dotyczą nas wszystkich, a w pierw-
szej kolejności pasażerów i przewoźni-
ków kolejowych pasażerskich i towaro-
wych” – napisali.
Stan połowy linii kolejowych, co przy-

znaje się w KPK, jest niezadowalający,
a w województwie śląskim już w szcze-
gólności. Średnia prędkość, z którą poru-
szają się składy PKP Cargo, przewoźnika
kolejowego nr 1 w Polsce, wynosi oficjal-
nie 27 km/h. Nie brakuje miejsc w woje-
wództwie, w których pociągi, tak towaro-
we, jak i pasażerskie, przemieszczają się
z szybkością o połowę niższą!
Jak ważna jest prędkość w transporcie

kolejowym, świadczyć może przykład
podany swego czasu przez Jacka Neskę,
członka zarządu PKP. Przewiezienie 40
wagonami 100 tys. t węgla przy średniej
prędkości 20 km/h zajmuje 26 dni.
Zwiększenie średniej do 40 km/h skraca
czas transportu do 13 dni. Jadąc z niższą
prędkością i chcąc przewieźć taki sam ła-
dunek, trzeba mieć więcej wagonów. A to
dlatego, że w kopalniach czekają kolejne
tysiące ton węgla do załadowania. Wyli-
czono, że przy zmniejszeniu średniej

prędkości handlowej o 1 km/h, trzeba ich
o ponad 130 sztuk więcej. Z tych m.in.
powodów jesienią i zimą przewoźnikowi
brakuje węglarek.
Dzięki rządowym i unijnym fundu-

szom będzie można jeździć szybciej już
w 2020 r. Wówczas średnia prędkość
handlowa na głównych szlakach ma wy-
nieść ok. 50 km/h. W niektórych miej-
scach pociągi towarowe będą mogły jeź-
dzić nawet 120 km/h. Dziś wiele pocią-
gów pospiesznych nie rozwija takich
prędkości.
Taka poprawa ma być skutkiem wie-

lomiliardowych inwestycji w infrastruk-
turę kolejową. W projekcie KPK stwier-
dza się: „Polska otrzymała deklaracje
wsparcia (alokacji środków) z budżetu
UE dla perspektywy 2014–2020 w wyso-
kości 42,8 mld zł na kolej. Szacuje się, że
PLK SA otrzyma w ramach dofinanso-
wania ze środków UE kwotę przynaj-
mniej 9,48 mld euro, tj. 39,8 mld zł. Aby
środki UE przeznaczone na infrastruktu-
rę kolejową mogły zostać wykorzystane,
wymagane jest w latach 2014–2023
znaczne zaangażowanie środków krajo-
wych: budżetu państwa, Funduszu Kole-
jowego, PKP PLK”.
Program wymienia 112 podstawowych

i 34 rezerwowe, mające szansę na zreali-
zowanie, inwestycje na majątku PKP
PLK.
Realizacja zadania nr 10, czyli „Moder-

nizacji linii kolejowej nr 4 – Centralnej
Magistrali Kolejowej”, ma kosztować 938
mln zł (775 mln zł zaplanowanych jest

na sfinansowanie peronowych wyświe-
tlaczy, czyli „prezentacji dynamicznej in-
formacji pasażerskiej”, oraz systemu mo-
nitoringu wizyjnego). Przypomnijmy, że
CMK, czyli linia kolejowa nr 4, to 223 km
torów od Zawiercia do Grodziska Mazo-
wieckiego (lub odwrotnie), wybudowa-
nych w latach 1971–1977.
Rewitalizacji poddane zostaną odcinki

łączące Śląsk ze Szczecinem, a przebiega-
jące przez Legnicko-Głogowski Okręg
Miedziowy. „Poprawę bezpieczeństwa
i likwidację zagrożeń eksploatacyjnych
na sieci kolejowej” (zadanie nr 10) osza-
cowano na 783,2 mln zł, a realizacja zada-
nia nr 27 („Udrożnienie podstawowych
ciągów wywozowych z Górnego Śląska”)
ma kosztować 1,7 mld zł.
Wszystkie te modernizacje, udrożnie-

nia, poprawy itp. to nie tylko aspekt tech-
niczny. Także społeczny i ekonomiczny
jednocześnie. W Polsce kolej daje pra-
cę 100 tys. ludzi (3,5 proc. wszystkich za-
trudnionych). Obniżenie kosztów trans-
portu węgla kamiennego przekłada się nie
tylko na zyski dla jego przewoźników,
a jest ich ponad 50, z PKP Cargo na czele,
ale także na spółki węglowe. W szczycie
przewozowym PKP Cargo przewozi
dziennie 400 tys. t towarów, z czego poło-
wa to węgiel kamienny. Producent węgla
płaci nie tylko przewoźnikowi, ale także
uiszcza, o czym wielu nie wie, opłatę
do PKP Infrastruktura za dostęp do torów.
Należy mieć nadzieję, że po restauracji
szlaków kolejowych pierwsza opłata spad-
nie, a druga (przynajmniej) nie wzrośnie.

W końcu Węglarki przyspieszą?
Należy mieć nadzieję, że po restauracji szlaków kolejowych spadnie cena przewozu węgla

Apel

O szacunek dla węgla
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Kompania Węglowa SA, ul. Powstańców 30,  
40-039 Katowice, tel. (32) 7572 211, fax 2555 453

Centrala – Biuro Zamówień Publicznych i Przetargów, ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice, tel. (32) 7572 288, fax 7572 027, 
Centrala – Centrum Logistyki Materiałowej, ul. Plebiscytowa 36, 40-041 Katowice, tel. (32) 757 2089, fax (32) 757 2304, 
KWK „Bolesław Śmiały”, ul. Pstrowskiego 12, 43-173 Łaziska Górne, tel. (32) 7175 111, fax (32) 2241 322, 
KWK „Sośnica”, ul. Błonie 6, 44-100 Gliwice, tel. (32) 7178 000, fax (32) 2370 582,
KWK „Piast”, ul. Granitowa 16, 43-155 Bieruń, tel. (32) 7177 000, fax (32) 7177 082, 
KWK „Ziemowit”, ul. Pokoju 4, 43-143 Lędziny, tel. (32) 7167 000, fax (32) 7167 504, 
KWK „Halemba-Wirek”, ul. Kłodnicka 54, 41-706 Ruda Śląska, tel. (32) 7183 000, fax (32) 7183 020, 
KWK „Pokój”, ul. Niedurnego 13, 41-710 Ruda Śląska, tel. (32) 7184 777, fax (32) 2487 889, 
KWK „Bielszowice”, ul. Halembska 160, 41-711 Ruda Śląska, tel. (32) 7173 000, fax (32) 2717 893, 
KWK „Chwałowice”, ul. 1 Maja 26, 44-206 Rybnik, tel. (32) 7393 113, fax (32) 7393 393, 
KWK „Jankowice”, ul. Jastrzębska 12, 44-253 Rybnik, tel. (32) 7392 113, fax (32) 7392 330, 
KWK „Marcel”, ul. Korfantego 52, 44-310 Radlin, tel. (32) 7292 113, fax (32) 7292 504, 
KWK „Rydułtowy-Anna”, ul. Leona 2, 44-280 Rydułtowy, tel. (32) 7294 113, fax (32) 4577 723, 
Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny, ul. Granitowa 132, 43-155 Bieruń, tel. (32) 7170 301, fax 7170 303, 
Oddział Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych, ul. Granitowa 132, 43-155 Bieruń, tel. (32) 7170 400, fax (32) 7170 408, 
Oddział Zagospodarowania Mienia, ul. Bałuckiego 4, 43-100 Tychy, tel. (032) 7170 601, fax 7170 672, 
Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji, ul. Jastrzębska 10, 44-253 Rybnik, tel. (32) 7293-113, fax 7293-633, 
Oddział Zakład Elektrociepłownie, ul. Rymera 4, 44-270 Rybnik, tel. (32) 7398-600, fax 7398-606.

Wykaz ogłoszeń o prowadzonych postępowaniach opublikowanych przez Kompanię Węglową SA  
na stronie www.kwsa.pl w dniach od 3.08.2015 r. do 9.08.2015 r. (z wyjątkiem konkursów ofert)

Lp.
jednostka organizacyjna 

prowadząca postępowanie
data upublicznienia 

uruchomienia postępowania
data 

otwarcia ofert
nr

postępowania
przedmiot postępowania

rodzaj  
postępowania

1 Centrala/CLM 3.08.2015 r. 20.08.2015 r. 331500524/01
Dostawa uchwytów kablowych szybowych dla Oddziałów  

Kompanii Węglowej SA w latach 2015–2016,  
gr. asortymentowa 284-29

postępowanie niepubliczne 
– przetarg nieograniczony

2 Centrala/CLM 3.08.2015 r. 18.08.2015 r. 331500519/01
Dostawa elektroszczotek do silników elektrycznych  

dla Oddziałów Kompanii Węglowej SA w latach 2015–2016,  
nr gr. przet. 311-2

postępowanie niepubliczne 
– przetarg nieograniczony

3 Centrala/CLM 4.08.2015 r. 19.08.2015 r. 051500492/01
Dostawa taśmy przenośnikowej polichlorowinylowej do stosowania 

w podziemnych wyrobiskach górniczych do KW SA  
Oddział KWK „Bolesław Śmiały” w 2015 r., gr. 252-2

postępowanie niepubliczne 
– przetarg nieograniczony

4 Centrala/CLM 4.08.2015 r. 21.08.2015 r. 331500608/01
Dostawa drutu nawojowego dla Oddziałów Kompanii Węglowej  

w latach 2015–2016, gr. mat. 313-1
postępowanie niepubliczne 
– przetarg nieograniczony

5 Centrala/CLM 4.08.2015 r. 19.08.2015 r. 161500323/01
Dostawa przekładni planetarnej kątowej KPL-25 dla KW SA  
Oddział KWK „Pokój” w 2015 r., gr. asortymentowa 291-2

postępowanie niepubliczne 
– przetarg nieograniczony

6 Centrala/CLM 5.08.2015 r. 21.08.2015 r. 331500632/01

Dostawa elementów tras kolejek podwieszonych do budowy nowych 
tras (zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową KW SA  

Oddział ZRP) dla Oddziałów Kompanii Węglowej SA w 2015 r.,  
gr. 295-20

postępowanie niepubliczne 
– przetarg nieograniczony

7 Centrala/CLM 5.08.2015 r. 20.08.2015 r. 331500491/01
Dostawa rur stalowych przewodowych do Oddziałów  

Kompanii Węglowej SA w latach 2015–2016, nr gr. 272-2
postępowanie niepubliczne 
– przetarg nieograniczony

8 Centrala/CLM 5.08.2015 r. 21.08.2015 r. 141500623/01
Dostawa elementów tras kolejek podwieszanych dla KW SA  

Oddział KWK „Ziemowit” w 2015 r., gr. mat. 295-20
postępowanie niepubliczne 
– przetarg nieograniczony

9 Centrala/CLM 5.08.2015 r. 20.08.2015 r. 331500575/01
Dostawa lutni wentylacyjnych elastycznych oraz osprzętu  

dla Oddziałów Kompanii Węglowej SA w 2015 r.
postępowanie niepubliczne 
– przetarg nieograniczony

10 Centrala/CLM 8.08.2015 r. 31.08.2015 r. 331500572/01
Dostawa rur stalowych kołnierzowych dla Oddziałów  

Kompanii Węglowej SA w latach 2015–2016, nr gr. przet. 272-1
zamówienie publiczne  

– przetarg nieograniczony

11 KWK „Bielszowice” 4.08.2015 r. 20.08.2015 r. 181500506/01
Naprawa bieżni hamulcowej koła pędnego maszyny wyciągowej  

MK 4 x 4 szybu III dla potrzeb KW SA Oddział KWK „Bielszowice”
postępowanie niepubliczne 
– przetarg nieograniczony

12 KWK „Bolesław Śmiały” 3.08.2015 r. 19.08.2015 r. 051500486/01
Określenie własności wytrzymałościowych i odkształceniowych  

skał górotworu w KW SA Oddział KWK „Bolesław Śmiały”
postępowanie niepubliczne 
– przetarg nieograniczony

13 KWK „Bolesław Śmiały” 5.08.2015 r. 20.08.2015 r. 051500515/01
Dostawa fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego i przecinarki 

półautomatycznej dla KW SA Oddział KWK „Bolesław Śmiały”  
z podziałem na 2 zadania

postępowanie niepubliczne 
– przetarg nieograniczony

14 KWK „Chwałowice” 3.08.2015 r. 18.08.2015 r. 201500483/01
Wykonywanie usług geodezyjnych dla potrzeb Działu Zarządzania  

i Restrukturyzacji Nieprodukcyjnych Aktywów Trwałych  
KW SA Oddział KWK „Chwałowice” w 2015 r.

postępowanie niepubliczne 
– przetarg nieograniczony
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Kompania Węglowa SA, ul. Powstańców 30,  
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Wykaz ogłoszeń o prowadzonych postępowaniach opublikowanych przez Kompanię Węglową SA  
na stronie www.kwsa.pl w dniach od 3.08.2015 r. do 9.08.2015 r. (z wyjątkiem konkursów ofert)

Lp.
jednostka organizacyjna 

prowadząca postępowanie
data upublicznienia 

uruchomienia postępowania
data  

otwarcia ofert
nr

postępowania
przedmiot postępowania

rodzaj  
postępowania

15 KWK „Chwałowice” 4.08.2015 r. 19.08.2015 r. 201400595/01
Budowa stacji transformatorowo-rozdzielczej STR 20/6 kV, szyb VII, 

KW SA Oddział KWK „Chwałowice”
postępowanie niepubliczne 
– przetarg nieograniczony

16 KWK „Marcel” 3.08.2015 r. 18.08.2015 r. 221500613/01
Serwis systemu zmodernizowanych urządzeń przyszybowych dla 

szybów Antoni, Wiktor i Marklowice I w KW SA  
Oddział KWK „Marcel”

postępowanie niepubliczne 
– przetarg nieograniczony

17 KWK „Marcel” 5.08.2015 r. 20.08.2015 r. 221500610/01
Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi łaźni 

pracowniczych dla KW SA Oddział KWK „Marcel”  
w okresie 12 miesięcy

postępowanie niepubliczne 
– przetarg nieograniczony

18 KWK „Marcel” 6.08.2015 r. 21.08.2015 r. 221400797/01
Wykonanie pochylni badawczej C-3 w pokładzie 507  

dla KW SA Oddział KWK „Marcel”
postępowanie niepubliczne 
– przetarg nieograniczony

19 KWK „Piast” 3.08.2015 r. 19.08.2015 r. 121500600/01

Wykonanie projektu modernizacji ustawiarek sekcji w szybie III  
na poziomie 500 m i 650 m w celu dostosowania do nowych 

jednostek transpotowych oraz zabudowy belek przeładunkowych  
na podszybiach szybu III, po stronie północnej i południowej,  

w KW SA Oddział KWK „Piast”

postępowanie niepubliczne 
– przetarg nieograniczony

20 KWK „Piast” 4.08.2015 r. 19.08.2015 r. 121500645/01

Rektyfikacja budynku mieszkalnego, położonego w Chełmie Śląskim 
przy ul. Głogowej 12, po uprzednim wykonaniu i zatwierdzeniu 

projektu budowlanego, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, 
oraz usunięcie w tym budynku skutków eksploatacji górniczej

postępowanie niepubliczne 
– przetarg nieograniczony

21 KWK „Piast” 4.08.2015 r. 19.08.2015 r. 121500618/01
Remont urządzeń sieci c.o. w obiektach ZPM II w KW SA  

Oddział KWK „Piast”
postępowanie niepubliczne 
– przetarg nieograniczony

22 KWK „Piast” 5.08.2015 r. 27.08.2015 r. 121500614/01
Utrzymanie drożności kanalizacji sanitarnej i deszczowej  

w KW SA Oddział KWK „Piast”
postępowanie niepubliczne 
– przetarg nieograniczony

23 KWK „Piast” 7.08.2015 r. 24.08.2015 r. 121500535/01
Dostawa i nadzór nad montażem mechanicznego urządzenia  

dla lokalnego rewersyjnego przemieszczania załogi  
dla KW SA Oddział KWK „Piast”

postępowanie niepubliczne 
– przetarg nieograniczony

24 KWK „Rydułtowy-Anna” 8.08.2015 r. 15.09.2015 r. 231500252/01
Przygotowanie do likwidacji szybu Chrobry I w KW SA  

Oddział KWK „Rydułtowy-Anna”
zamówienie publiczne  

– przetarg nieograniczony

25 KWK „Sośnica” 5.08.2015 r. 20.08.2015 r. 071500298/01
Przeglądy okresowe oraz serwis klimatyzatorów na powierzchni  

dla KW SA Oddział KWK „Sośnica” w latach 2015–2016
postępowanie niepubliczne 
– przetarg nieograniczony

26 KWK „Ziemowit” 5.08.2015 r. 19.08.2015 r. 141500561/01

Dostawa nowego wyposażenia dwóch stanowisk  
montażowo-demontażowych sekcji obudowy zmechanizowanej  

oraz jednego pomocniczego urządzenia manewrowo-
transportowego dla KW SA Oddział KWK „Ziemowit”

postępowanie niepubliczne 
– przetarg nieograniczony

27 KWK „Ziemowit” 6.08.2015 r. 20.08.2015 r. 141400624/01
Dostawa fabrycznie nowych górniczych urządzeń chłodniczych  
i klimatycznych dla Oddziałów Kompanii Węglowej SA w 2015 r.

postępowanie niepubliczne 
– przetarg nieograniczony

28 KWK „Ziemowit” 7.08.2015 r. 24.08.2015 r. 141500559/01
Dostawa zasilaczy hydraulicznych typu GAH-06 lub równoważnych 

dla KW SA Oddział KWK „Ziemowit”
postępowanie niepubliczne 
– przetarg nieograniczony

29
Oddział Zakład  

Informatyki i Telekomunikacji
4.08.2015 r. 19.08.2015 r. 311500126/01

Dostawa urządzeń drukujących oraz wielkoformatowego  
urządzenia graficznego

postępowanie niepubliczne 
– przetarg nieograniczony

30
Oddział Zakład

Remontowo-Produkcyjny
5.08.2015 r. 20.08.2015 r. 271500251/01

Regeneracja otworów w stropnicach, spągnicach oraz osłonach 
odzawałowych obudowy mechanizowanej typu KW-17/43-POz/ZRP 

dla KW SA Oddział ZRP

postępowanie niepubliczne 
– przetarg nieograniczony

31
Oddział Zakład

Remontowo-Produkcyjny
5.08.2015 r. 20.08.2015 r. 271500244/01

Dostawa i wdrożenie zestawu pomiarowego ciśnienia 
bezwzględnego dla KW SA Oddział ZRP w 2015 r.

postępowanie niepubliczne 
– przetarg nieograniczony

32
Oddział Zakład

Remontowo-Produkcyjny
7.08.2015 r. 24.08.2015 r. 271500198/01

Usługi konserwatorskie i serwisowe urządzeń transportu bliskiego  
w latach 2015–2017 dla KW SA Oddział ZRP

postępowanie niepubliczne 
– przetarg nieograniczony

33
Oddział Zakład

Zagospodarowania Mienia
4.08.2015 r. 19.08.2015 r. 291500126/01

Wykonanie robót budowlanych obiektów przy ul. Sikorskiego 4  
w Zabrzu wg etapów: a) etap 1 – remont dachu i rampy 

rozładunkowej budynku archiwum; b) etap 2 – przebudowa 
ogrodzenia wraz remontem boksu na pojemniki (śmieci) i remontem 

drogi dojazdowej; c) etap 3 – wykonanie podłączenia budynku 
archiwum do sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej

postępowanie niepubliczne 
– przetarg nieograniczony

34
Oddział Zakład

Zagospodarowania Mienia
4.08.2015 r. 19.08.2015 r. 291500063/01

Wykonanie bieżącej konserwacji, udrażniania i czyszczenia rowów 
zlokalizowanych na terenie gmin Brzeszcze i Chełmek, o łącznej dł. 

10900 mb

postępowanie niepubliczne 
– przetarg nieograniczony



Jest pan prezydentem dużej śląskiej miejsco-
wości. czy uważa pan, że górnictwo jest ślą-
skim miastom potrzebne?
Trudno sobie wyobrazić Śląsk bez górnictwa. To jest tra-
dycja, w niektórych miejscach grubo ponadwiekowa. Nie
można mówić o Śląsku, nie mówiąc o górnictwie.

tradycja, ale też przecież znaczenie społecz-
no-ekonomiczne, co widać na przykładzie cho-
ciażby wałbrzycha.
Są dwa problemy. Środowiskowy i właśnie społeczno-
-ekonomiczny. To bardzo trudny problem. W miastach,
w których dominowało górnictwo i które z górnictwa ży-
ły, upadek tej branży powoduje praktycznie ich umiera-
nie. To z kolei prowadzi do patologii społecznych, ludzie
zostają bez pracy, niejednokrotnie mają trudności z prze-
kwalifikowaniem się. W dużej mierze dotyka to również
ludzi młodych i w średnim wieku. Są to bardzo trudne
problemy, z którymi miasta muszą się zmierzyć. Takie
okoliczności wpływają negatywnie na bezpieczeństwo,
a przecież każdy chce w swoim mieście czuć się bez-
piecznie.

a co pan ma na myśli, mówiąc o problemach
środowiskowych?
Chodzi o sprawy związane ze szkodami górniczymi inge-
rującymi w infrastrukturę, budownictwo itd.

No tak, z jednej strony miasto żyje dzięki gór-
nictwu, a z drugiej boryka się z problemami
takimi, jak np. szkody górnicze, które część
mieszkańców mysłowic odczuwa bardzo moc-
no.
Tak jest. Budynki powstawały w przeszłości na terenach,
które wtedy nie były, a dziś są objęte eksploatacją. Te bu-
dynki są w różnym stanie technicznym. Nowe mają za-
zwyczaj zabezpieczenia, stare nie. eksploatacja górnicza
oddziałuje na powierzchnię i powoduje olbrzymie szkody
w infrastrukturze drogowej, komunalnej czy mieszkanio-
wej.

obecnie na terenie mysłowic funkcjonuje już
tylko jedna kopalnia, a właściwie jeden ruch
kopalni mysłowice-wesoła. Jak wygląda spra-
wa porozumień pomiędzy miastem a kopalnią
w kwestii usuwania skutków szkód górni-
czych?
Z jednej strony mamy zlikwidowany ruch Mysłowice
w rejonie starego miasta, w dzielnicy Piasek. To biedne
tereny, gdzie potrzebne są wielkie pieniądze na ich zrewi-
talizowanie i naprawę powstałych tam szkód. Z drugiej
strony właśnie ruch Wesoła, której dwie trzecie leżą
pod terenem Katowic. efekt jest taki, że podatki od grun-
tów i nieruchomości trafiają do Katowic. Do Mysłowic
wpływy są tylko z jednej trzeciej powierzchni, obejmują-
cej składowiska i szeroko pojętą brudną część kopalni.
W stronę Mysłowic idzie też fedrowanie, a co za tym idzie
szkody górnicze. Miasto ma jednak – zgodnie z ustawą
– porozumienia w sprawie szkód górniczych. Górnictwo
nie ma wyjścia, bo taki jest ustawowy zapis. Nie powinno
być tłumaczenia, że nie ma pieniędzy, bo decydując się
na eksploatację, trzeba liczyć się z tym, że na powierzchni
powstaną szkody, które trzeba będzie naprawić. My jako
miasto często spieramy się z KHW, ale potrafimy również
znaleźć wspólny język i zawrzeć stosowne ugody i poro-
zumienia.

wspomniał pan o ruchu mysłowice, który nie-
dawno trafił do spółki restrukturyzacji ko-
palń, i potrzebie rewitalizacji tych terenów.
czy są już jakieś konkretne plany na ich zago-
spodarowanie?
O konkretach trudno jeszcze mówić. Jako miasto jeste-
śmy już dość dobrze do tego przygotowani. Przygotowali-
śmy przy wykorzystaniu środków unijnych różne opraco-
wania. W tej chwili prowadzimy rozmowy z KHW i SRK.
Jesteśmy zainteresowani przejęciem części kopalni i upo-
rządkowaniem spraw terenowo-prawnych. Należy jednak
pamiętać, że na terenie kopalni Mysłowice prowadzo-
na jest jeszcze część obsługi kopalni Wesoła, działa ZeC.

Jeśli miastu uda się pozyskać część terenów,
to jakie inwestycje mogłyby tam powstać?
Koncepcja jest taka, żeby przejąć teren i przygotować go
do wykorzystania dla inwestorów. Chcemy stworzyć tam
dzielnicę Specjalnej Strefy ekonomicznej.

tworząc przy tym nowe miejsca pracy.
Dokładnie tak.

skoro o miejscach pracy mowa... czy wierzy
pan w to, że w najbliższych latach stanie
w mysłowicach prywatna kopalnia, która za-
trudni 600 osób? takie informacje pojawiły się
ostatnio na pierwszych stronach lokalnej pra-
sy.
Nie można powiedzieć, że tematu nie ma. Ten temat cały
czas jest żywy, powstają raporty, opracowania. Miasto nie
jest podmiotem, który będzie wydawać decyzję, a jedynie
opiniuje plany pod kątem zagospodarowania przestrzen-
nego i taką opinię wydamy. Czy kopalnia powstanie? Nie
można tego wykluczyć. Jeśli powstanie, my jako miasto
górnicze nie jesteśmy górnictwu przeciwni. Obawy są in-
nego typu, np. dotyczące zabezpieczeń przed szkodami
na powierzchni czy prowadzenia eksploatacji z zabezpie-
czeniami.

to znaczy?
Opracowania, które powstają, dotyczące eksploatacji zło-
ża Brzezinka, mówią o zastosowaniu tzw. metody bez-
piecznej, chodnikowej, na zasadzie pochylni, zwanych
w górnictwie upadowymi. W efekcie powstałe szkody
mają być bardzo niewielkie lub też ma ich nie być wcale.
W to mieszkańcy nie do końca wierzą. Z prostej przyczy-
ny: gdyby był to teren dziewiczy, wcześniej nieeksploato-
wany, to tak by mogło być. Natomiast przejście pod wy-
konanymi już wcześniej wyrobiskami, które mają kilka-
dziesiąt lat, budzi obawy. Trudno określić, jakich rozmia-
rów szkody mogłyby wówczas powstać. Zakład na pewno
byłby w jakimś stopniu potrzebny. Mógłby dać nowe
miejsca pracy, wesprzeć przedsiębiorstwa okołogórnicze,
które nawiązałyby z kopalnią współpracę, zapewnić jakieś
finansowanie do budżetu miasta, bo w całości znalazłby
się na terenie Mysłowic. Niebezpieczeństwo jest nato-
miast takie, że ok. 60 proc. budynków na terenie,
pod którym miałaby odbywać się eksploatacja, nie posia-
da żadnych zabezpieczeń. Mieszkańcom nie ma się co
dziwić, że mają obawy. Ja jestem po ich stronie.

Zastanawiające jest, dlaczego spółka, która
na ten moment ma dopiero koncesję na rozpo-
znanie, tak mocno promuje już ten projekt
wśród mieszkańców.
To jest kwestia paru dobrych lat, zanim zakład mógłby
powstać. To jest takie lobbowanie, by w świadomości lu-
dzi zakorzenić, że mimo pewnych oporów ta kopalnia
jednak powstanie. Ja nie wiem, czy to jest najlepsza dro-
ga, bo uważam, że najlepiej jest rozmawiać z mieszkańca-
mi. Podać im konkrety, powiedzieć: nie bójcie się tego
czy tamtego, my gwarantujemy takie i takie zabezpiecze-
nia i rozwiązania. Ludzie czekają na konkrety, a nie
chwalenie się. Są sceptyczni. Być może ten przedsiębior-
ca jest najuczciwszy na świecie i chce wszystko zabezpie-
czyć, ale jeśli tak jest, to proszę to pokazać ludziom. Wte-
dy nie będzie agresji, rozmowa będzie zupełnie inna. Dziś
efekt jest taki, że jedni zbierają podpisy, by kopalnia po-
wstała, a inni, żeby do tego nie dopuścić. Wybrano chyba
nie do końca dobrą drogę, jeśli chodzi o przekonywanie
tych, którzy mieszkają na wspomnianych terenach. Do-
chodzi do tego jeszcze jeden problem.

mianowicie?
Mówi się, że plan zakłada wybranie 30–40 proc. złoża,
a w ten sposób złoże się zniszczy, ponieważ prowadząc
eksploatację, powinno się wybrać go możliwie najwięcej.
To budzi kolejną obawę, bo trudno uwierzyć, że po wy-
braniu tych 30–40 proc. nie pojawi się wniosek o rozsze-
rzenie koncesji, zaczną się nowe drążenia i wtedy to, co
zapowiadane jest dziś, może wyglądać zupełnie inaczej.
Ludzie się boją i ja ich rozumiem.

RozmaWiał: BaRtłomiej Szopa
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Nie możNa mówić o Śląsku,
Nie mówiąc o górNictwie
rozmowa z EDWARDEM LASOKIEM, prezydentem miasta mysłowice

fot.: BArtłomieJ SzopA

Witold Gałązka

wgalazka@gornicza.com.pl

N
otowana na największej
giełdzie papierów warto-
ściowych w Australii spół-
ka Prairie Mining, która
rozpoznaje złoża w bezpo-

średnim sąsiedztwie Bogdanki i zapo-
wiada „światowego formatu inwestycję
w wydobycie węgla kamiennego w eu-
ropie”, wykazała wierceniami, że pokła-
dy kryją 333 mln t tego surowca, czyli
o 96 proc. więcej niż przewidywano.
Aktualizacja danych o zasobach sza-

cunkowych węgla była koniecz-
na do sporządzenia wstępnego studium
wykonalności projektu w Lubelskim Za-
głębiu Węglowym, które powstanie
do końca 2015 r.
Badaniami geologicznymi międzyna-

rodową metodą JORC (Joint Ote Rese-
rves Committee) objęto 10 pokładów
węgla, które wcześniej uznano za ekono-
micznie opłacalne. Założono też, że po-
kłady nie mogą być cieńsze od 1 m i nie
mogą leżeć zbyt płytko (minimum 100 m
od warstw jurajskich, które tworzą
pod Lublinem półkilometrowy nadkład,
czyli na głębokości od ok. 700–800 m
pod ziemią). Okazało się, że w pokła-
dach 382, 285, 289, a zwłaszcza 391 zale-
ga co najmniej 333 mln t surowca nada-
jącego się do wydobycia.
– Znaczący wzrost wykazanych zaso-

bów – do 333 mln t odzwierciedla skalę
naszego projektu na Lubelszczyźnie.
Wierzymy, że przerodzi się on w świato-
wej klasy kopalnię, zapewniającą pro-
dukcję przez wiele lat – ogłosił w komu-
nikacie Ben Stoikovich, prezes Prairie
Mining, dodając, że w rdzeniach z po-
kładu 391 wykryto węgiel półkoksujący.
Australijczycy w ramach koncesji po-

szukiwawczo-rozpoznawczej zatwierdzili
już dane geologiczne obszaru Lublin
(przylega od południowego wschodu
do pól Bogdanki), a teraz badają obszar
Sawin-Zachód na wschodzie. Sięgnęli
do archiwów, analizując opisy ponad 200
odwiertów, wykonanych na tym terenie
w latach 1965–1983. Były one na tyle

optymistyczne, że w 2013 r. spółka wy-
najęła geologów z firmy Wardell Arm-
strong international, którzy nawiercili
ponownie złoże i zbadali urobek w labo-
ratoriach.
Największe nadzieje wzbudza po-

kład 391, który nieco na zachód eksplo-
atuje też z sukcesem LW Bogdanka. Jest
on najgrubszy w całym zagłębiu
(do 3,2 m miąższości) i biegnie poziomo
bez uskoków.
– Analizy metalurgiczne na zlecenie

Prairie Mining wykazały, że znajduje się
tam węgiel półkoksujący, porównywalny
z wydobywanym już w Polsce – twierdzi
spółka w komunikacie z przełomu lipca
i sierpnia.
Pod ziemią między odwiertami, we

wsiach Cyców, Syczyn, Kopina, Kulik
i Borowo, węgiel ma od 0,6 do
1 proc. siarki, od 2,2 do 4 proc. wilgot-
ności i od 33 do 36,7 proc. substancji
lotnych. Jego zapopielenie wynosi od 1,5
do 2,7 proc., a wartość energetyczna wa-
ha się między 31,5 a 32,8 MJ/kg.
– Zagłębie Lubelskie ma idealne wa-

runki górniczo-geologiczne dla kopalń
z systemami ścianowymi. W rezultacie
kopalnia Bogdanka, która eksploatuje
ten rejon od
1982 r., zanotowała światowe rekordy
produktywności przy najniższych kosz-
tach wydobycia węgla w europie (9,2
mln t przed rokiem i 8,5 mln t planowa-
ne w 2015 r.) – zachwalają Australijczy-
cy.
Prairie Mining jest spółką zależną hol-

dingu kapitałowego PDZ, a kapitały
na inwestycje w Polsce pochodzą
od głównych udziałowców – trzech mię-
dzynarodowych funduszy inwestycyjnych
o wartości ponad 400 mln dol. W infor-
macjach dla udziałowców Prairie Mining
zapowiada wejście na giełdę w Londynie
i Warszawie. Chce wydobywać pod Lu-
blinem kilka milionów ton węgla rocznie
nie drożej niż 37 dolarów za tonę.
– Dla węgla dostarczanego do europy

lokuje to nasz projekt na najniższych
miejscach wykresu kosztów na całym
świecie – pisze spółka w komunikacie
giełdowym.

ROZMNOżyLi
LuBeLSKi WęGieL
Australijczycy chcą wydobywać w sąsiedztwie
kopalni Bogdanka surowiec po... 37 dolarów
za tonę

Działki do działkowców
Za 3,295 mln zł Jastrzębska Spółka Węglowa sprzedała grunty o łącznej powierzch-
ni ponad 34,5 ha, wraz z domami działkowca znajdującymi się na terenie Rodzinnych
Ogrodów Działkowych „Storczyk” w Mszanie, „Nowalijka”, „Gajówka”, „Majówka”,
„Słonecznik”, „Stokrotka”, „Bratek” w Jastrzębiu-Zdroju.
Działki sprzedano w przetargu po cenie wywoławczej. Kupił je Polski Związek

Działkowców. Wcześniej zarówno PZD, jak i jego członkowie–działkowcy nie refun-
dowali ok. 200 tys. zł rocznie kosztów, które JSW ponosiła na utrzymanie siedmiu
ogrodów działkowych. – Takie załatwienie sprawy jest także zgodne z duchem usta-
wy o rodzinnych ogrodach działkowych, która stanowi, że grunty, na których zakła-
dane są rodzinne ogrody działkowe, powinny być własnością Skarbu Państwa, jedno-
stek samorządu terytorialnego lub stowarzyszeń ogrodowych – podkreśla Piotr
Zniszczoł, kierownik Zespołu Zarządzania Mieniem JSW.Be

Mieli ją wybudować w Polsce, na co li-
czył wicepremier Janusz Piechociński.
We wtorek, 11 sierpnia, okazało się, że
naszą ofertę kilkakrotnie przebiła Sło-
wacja. Fabryka Jaguara, mająca za trzy
lata produkować 300 tys. samochodów
rocznie kosztem ponad miliarda funtów,
powstanie w Nitrze.
Wicepremier Piechociński nie podał

szczegółów, ale poinformował dzienni-
karzy, że Polsce nie opłacało się udzielać
takiej pomocy publicznej, jaką hindu-
skiemu koncernowi Tata Motors, wła-
ścicielowi szacownych marek Jaguar

i Land Rover, zaproponowała stro-
na słowacka. Minister gospodarki po-
wiedział, że za te pieniądze można było-
by w Polsce stworzyć ok. 20 tys. miejsc
pracy.
Na pocieszenie warto wiedzieć, że

o przyciągnięcie inwestycji do swojego
kraju starały się również rządy Węgier,
Meksyku i... Stanów Zjednoczonych.
Poza tym tradycjonaliści uważają, że Ja-
guar był luksusową marką wtedy, gdy
znajdował się w brytyjskich rękach,
a firma najlepsze modele produkowała
w XX wieku. Be

Jaguar made in Slovakia



Z NAUKOWEGO PÓNKTU WIDZENIA

Wiele uwagi poświęca się obecnie rodzinie. Zajmują się nią naukowcy i poli-
tycy. Starają się przebadać różne aspekty jej funcjonowania i wytyczyć jak
najlepsze ścieżki rozwoju. W tym celu przeprowadza się różne ankiety i son-
daże – także wśród dzieci. Dzieci chętnie uczestniczą w tych przedsięwzię-
ciach, udzielając wyczerpujących odpowiedzi. Oto przykład takiego opisu:
„Moja rodzina składa się z ojca, matki i mnie. Ojciec i matka są starsi ode
mnie, ja jestem najmłodszy”. Niewątpliwie niejeden poważny wniosek moż-
na wysnuć na takiej podstawie, czego badaczom szczerze życzę.

ZAGADKA
(Niejedna…)

– W co mogą się bawić dwie monety?
– W orła i reszkę…

– Co myśli zniszczony wachlarz?
– Przeminęło z wiatrem…

– Jaka jest opinia farby olejnej o obrazach Rubensa?
– Nie, to nie olej! To tłuszcz!!!

W MARKLOWICACH, WĄCHOCKU I GDZIE INDZIEJ…

– Dlaczego w niedzielne poranki zamyka się główną drogę w Wąchocku?
– Bo sołtys prasuje spodnie przed pójściem do kościoła. Przy pomocy walca
drogowego…

– Dlaczego mieszkańcy Marklowic masowo kupują koła ratunkowe?
– Żeby nie utonąć w długach…

– Kiedy w Rzykach powstał pierwszy kryty basen?
– Kiedy sołtysowi piwnicę zalało…

N
o i proszę. To, za czym
ludzie gotowi są pędzić
na drugi kraniec świata
i płacić ciężkie pienią-
dze, nagle przyszło

do nas, i to całkiem za darmo. Przy-
szło w ogromnej obfitości. Rzekł-
bym, że nawet w pewnym nadmia-
rze, jakby chcąc nam wyrównać to,
co traciliśmy w okresach niedobo-
rów i deficytów. Dać nam satysfak-
cję zadośćuczynienia. Choć może
nie wszyscy mieli równy niedosyt
z tego powodu, a niektórzy to nawet
wcale go nie mieli. W każdym razie
mamy coś, o czym zwykle – szcze-
gólnie latem – marzymy, do czego
tęsknimy, co wydaje się niezbędnym
warunkiem letniego zadowolenia
z urlopu i życia. Mamy to od kilku
tygodni i wszystko wskazuje na to,
że jeszcze dość długo mieć będzie-
my. Mamy upał!!!
I w tym momencie słyszę „uszami

wyobraźni” te kaskady gorących
słów – a może w tym przypadku na-
leżałoby powiedzieć lodowatych
słów – lejących się na moją głowę
jak deszcz, którego nie ma. Bo coś mi
się zdaje, że to, za czym tak bardzo
tęsknimy, że gotowi jesteśmy za tym
pędzić na drugi koniec świata i płacić
ciężkie pieniądze, gdy przychodzi
do nas samo, wcale miłym gościem
nie jest, a my jesteśmy gotowi uciec
od tego na drugi koniec świata, pła-
cąc ciężkie pieniądze za coś wręcz
przeciwnego, czyli za chłód, którego
nie lubimy, gdy w pewnym momen-
cie przychodzi do nas w obfitości ta-
kiej, jak teraz upały.

U
pały wcale nierekordo-
we – jak podali staty-
stycy od pogody
– i wcale nie wszędzie
tak długotrwałe, jak

na naszej pięknej śląskiej zie-
mi. I w tych naszych ambiwalent-
nych nastrojach, rozkołysanych jak
łódka na falach, szarpiących naszym
całym jestestwem aż do najgłęb-
szych jego głębi, ujawnia się cała
prawda o naszej ludzkiej naturze,
która przeważnie nigdy nie jest za-
dowolona ze stanu posiadania, lecz
raczej jest niezadowolona ze stanu
nieposiadania. Taka postawa oczy-
wiście kompletnie niweczy jakąkol-
wiek możliwość radowania się z te-

go, co jest, dopóki to coś jest. Nato-
miast pozwala na dogłębne, precy-
zyjne zamartwianie się z powodu te-
go, czego nie ma, a chciałoby się, że-
by było. Zatem satysfakcję osiągamy
przez brak satysfakcji. No bo jeśli je-
steśmy skłonni zamartwiać się z po-
wodu czegoś, czego nie ma – w do-
datku nie mając większego wpływu
na to, czy to jest, czy tego nie ma
– a nie cieszyć się, że coś jest – ba,
denerwując się nawet, że to coś wła-
śnie jest, zapominając, że jeszcze
niedawno zamartwialiśmy się, że te-
go nie ma, więc po tym klarownym
wywodzie mogę jedynie skonstato-
wać, że czerpiemy radość i satysfak-
cję z braku powodów do radości sa-
tysfakcji. Choć wiecznie młody ze-
spół The Rolling Stones przed laty
wyraził inny pogląd na ten temat
w słynnym przeboju „I can’t get no
satisfaction” – ale też to dotyczyło
innych aspektów naszej egzystencji.
Ot, ludzka natura. I nie wiem, czy

ona tylko taka u nas – w najszczę-
śliwszej ze wszystkich krain, której
błogi pejzaż roztacza się od Rozewia
po Rysy i od Puszczy Białowieskiej
do błoni, które raz w roku zamienia-
ją się w farmę Woodstock. Czy ona
taka tylko w dumnym narodzie za-
mieszkującym te rubieże i już przez
sam ten fakt – choć nie tylko – za-
sługującym na miano „wybranego”,
a na pewno „wyjątkowego”, czy też
ta natura drzemie i w innych nacjach
– nawet tych egzotycznych? Coś mi
się zdaje, że jest ona przyrodzo-
na wszystkim ludziom, ale nie
u wszystkich jednakowo ukierunko-
wana. Bo gdy u jednych jest czystą
złością z przytupywaniem, pokrzyki-
waniem lub wiecznym biadoleniem,
wymachiwaniem rękoma i zgagą,
u innych uruchamia nie tyle kończy-
ny i aparat mowy tudzież woreczek
żółciowy, ile najgłębsze warstwy ko-
ry mózgowej. I dlatego gdy jedni tu-
pią w bezsilnej złości lub biadolą, in-
ni szukają korzyści i zadowolenia.
Bo pomyślmy tylko – kiedy znowu
zdarzy się taka okazja do kąpieli
wodnych i słonecznych bez koniecz-
ności pędzenia na drugi koniec
świata za ciężkie pieniądze i okazja
do zarobienia ciężkich pieniędzy
na lodach, napojach i klimatyzato-
rach?

Krzyżówka panoramiczna nr 32

Rozwiązania należy nadsyłać na kartkach pocztowych
pod adresem redakcji lub drogą mailową na adres: krzy-
zowka@gornicza.com.pl w terminie 10 dni od daty uka-
zania się tego wydania TG. Dla Czytelników, którzy na-
deślą prawidłowe rozwiązanie, mamy trzy nagrody
książkowe.

Hasło krzyżówki z numeru 30 Trybuny Górniczej
brzmiało: „CNOTA BEZ NAGRODY SŁABNIE”. Za na-
desłanie prawidłowych rozwiązań nagrodę rzeczową
otrzymują: Sebastian Beblik z Rudy Śląskiej, Roman
Olejnik z Radlina i Przemysław Sterenczak z Katowic.
Książki nadeślemy pocztą.

PO SZYCHCIE

Rozwiązaniem będzie hasło z pól ponumerowanych od 1 do 21.
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ROLINGSTONSI A KŁOPOTY Z NADMIAREM
KÓNSKI Z BELE KÓND
Naukowe podejście
Pewien niezbyt dobrze wykształcony,
ale za to niezwykle przemądrzały hajer
„znał się” dosłownie na wszystkim. Nie
było tematu, począwszy od uprawy
pietruszki i hodowli królików, a skoń-
czywszy na fizyce kwantowej i mikro-
biologii, do którego nie wtrąciłby swo-
ich trzech groszy tonem mędrca. Kie-
dyś szedł z kolegą na piwo do parko-
wego baru. Po drodze rozprawiali
o ptakach, które przelatywały obok lub
siedziały na drzewach i krzakach. Ha-
jer oczywiście wszystko „wiedział naj-
lepiej” i wreszcie tak zdenerwował ko-
legę, że ten rzekł:
– Słuchej inoś, jakeś taki móndry, to
powiydz, kiery z tych ptoków, co sie-
dzóm na tamtyj gałynzi, to je kos,
a kiery dzierzba?
– Aleś ty je gupi – odparł hajer to-
nem wyroczni – przeca dzierzba to
je tyn ptok, co siedzi kole kosa…

Zapobiegliwość
Podczas spaceru w parku Ecik kar-
mił wiewiórki. Jedna z nich ugryzła

go w palec u ręki, którą podawał jej
herbatnika.
– Ty musisz z tym iść do dochtora
– radzą Ecikowi koledzy.
– A idźcie! Co za gupoty? Z takim
psińcym do dochtora??? – obrusza
się Ecik.
– Ja chopie! Dyć z tego możesz do-
stać wścieklizny! Wiysz, jako to je
groźno choroba? Jeszcze zaczniesz
inkszych gryźć i inksi z tego zacho-
rujóm na śmierć!
Ecik zamyślił się, po czym usiadł
w kącie i zaczął coś pisać na kartce.
– Ecik, co to robisz? – pytają kole-
dzy.
– A nic takigo. Ukłodóm lista tych,
kierych byda gryz…

Savoir vivre
(stare, ale zawsze miłe o tej porze
roku)
Podczas popołudniowego spaceru
w letniskowej miejscowości chłopak
ze Śląska zagaduje dziewczynę
z Polski:
– A jak mosz na imie? – pyta chło-
pak.

– Joanna – odpowiada dziewczyna.
– Anna, piyknie, a jo Achim…

Przyganiał kocioł garnkowi…
Na ulicy niewidomy wpadł na garba-
tego z takim impetem, że niewidomy
objął garbatego rękoma, żeby nie ru-
nąć na ziemię. Po ułamku sekundy
konsternacji, w przekonaniu winy
garbatego za incydent, niewidomy
rzekł sarkastycznie:
– Cóż to, wybieramy się z plecacz-
kiem na wycieczkę?
– No, jak pan widzi – odparł garbaty
równie sarkastycznie…

Niewybrednie i na czasie
– Jaki masz rozmiar butów – pyta
kolega kolegę.
– Czterdzieści…
– No popatrz, jak to się można po-
mylić, a śmierdzi jak co najmniej
pięćdziesiąt…

MYŚLI WIELKICH, MĄDRYCH,
NIE ZAWSZE ZNANYCH…

Niebo i dupa – dwie zasadnicze
dźwignie.
Emil Zola

Pyrsk!!!

Przypominam adresy:
ecik.gornicza@gmail.com
Trybuna Górnicza „Ecik”,

ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice

BOJTLIK Z FRASZKAMI
Dziś po śląsku dziełko Jana Chmiela – poety z Ziemi Cieszyńskiej

Łod aniołka do diobołka
Niywinnego aniołka z poczóntku to grało,
Aże w anioła – stróża sie przewekslowało.
Potym anioł łulecioł, a zostoł stróż srogi,
Skrzidełka mu łodpadły, a wyrosły rogi.
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