
BARBÓRKA 2007
Piękna historia, obiecująca przyszłość

A kadem ia barb órkow a K atow ickiego  Hold ingu W ęg low ego S.A . zg ro m ad ziła  w  sobotę, 1 bm. na w idow ni Teatru 
Ś lą s k ie g o  m e n e d że ró w  te j firm y, ka d rę  ko p a lń , lid e ró w  zw ią zk ó w  zaw o d o w yc h  i n a jza cn ie jszyc h  p rac o w n ikó w  
sp ófk i. W śró d  gości u ro c zys to śc i byli m .in . w ic e p re m ie r i m in is te r g o s p o d a rk i W a ld em ar P aw lak, w ice m in is te r  
w tym  resorc ie  Eugeniusz Postolski, p rezydent K atow ic P iotr U szok oraz p rzedstaw ic ie le  instytucji w spó łp racu ją 
cych z górn iczą firm ą.

Współgospodarzem wieczoru była 
kopalnia „Murcki” , obchodzącą w 
tym roku jubileusz 350-lecia górnic
twa na terenie jej nadania. Nieprzy
padkowo więc właśnie Zakładowa 
Orkiestra Dęta KWK „Murcki” witała 
uczestników akademii jeszcze przed 
gmachem teatru. Jej dyrygent i muzy
cy byli też pierwszymi rozmówcami 
wicepremiera Waldemara Pawlaka, 
który zwykł podkreślać przy takich 
okazjach, że lubi i ceni tkwiącą w gór
niczych orkiestrach ciągłość tradycji.

Tradycyjnie -  odśpiewaniem hym
nów państwowego i górniczego -  roz

poczęła się też barbórkowa akade
mia.

-  Od wielu lat uzyskujemy wyniki 
pozwalające stwierdzić, ze staliśmy 
się podmiotem stabilnym i znaczącym 
na rynku, z dobrymi perspektywami. 
Doświadczenia lat minionych pozwa
lają łatwiej ocenić nasźą obecną 
sytuację i wyciągnąć wnioski co do* 
przyszłości firm y. Należy o niej 
myśleć w kontekście rozwoju i uno
wocześniania spółki. Wymaga to 
ogromnych nakładów. Jestem prze
konany, ze doświadczenia bieżącego 
roku zostaną przetworzone na nowa

torskie rozwiązania organizacyjne, 
które zaowocują zapewne w przy
szłości, zapewniając utrzymanie sta
nowisk pracy i poprawę warunków  
funkcjonowania kopalń spółki -  
mówił Stanisław Gajos, prezes zarza- 
du KHW.S.A.

Gajo$ dziękował i gratulował 
załodze jubilatki i całej firmy, która 
swoim zaangażowaniem, pracowito
ścią i pomysłami wpływa na jej powo
dzenie. Dziękował również władzom 
państwowym i samorządowym,

ciąg dalszy na str. 5

W iceprem ier W aldem ar Pawlak z uwagą słucha wyjaśnień prezesa Stanisława Gajosa. Foto: S. Jakubowski

REFERENDUM ANKIETOWE
dotyczące stanowiska załogi Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. 

w sprawie upublicznienia mniejszościowego pakietu akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych

P R O T O K Ó Ł
HOLDINGOWEJ KOMISJI DS. REFERENDUM ANKIETOWEGO KATOWICKIEGO HOLDINGU

WĘGLOWEGO S.A. W KATOWICACH 
Z WYNIKU GŁOSOWANIA W DNIU 27.11.2007 r.

I. HOLDINGOWA KOMISJA DS. REFERENDUM ANKIETOWEGO W SKŁADZIE:

-  PRZEWODNICZĄCY
-  ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

1. SŁAWOMIR MRÓWKA
2. WIESŁAW SOSIN
3. JANUSZ MAJDA
4. DARIUSZ SOBCZYK
5. ZDZISŁAW AKSAMIT
6. PAWEŁ GIZA
7. LESZEK KOTARSKI
8. MICHAŁ PAŁYS
9. HENRYK KUROWSKI

po otrzymaniu od Zakładowych Komisji ds. Referendum Ankietowego nr 1 do 6 protokołów z głosowania prze
prowadzonego w dniu 27.11.2007r. w zakładach Spółki stwierdza, że :

1) uprawnionych do głosowania było 19 846 - 100,%
2) kart do głosowania wydano 16 284 - 82,05%
3) w głosowaniu udział wzięło 16 245 - 81,85%
4) oddano głosów ważnych 15 456 - 77,88%
5) oddano głosów nieważnych 714 - 3,60%
6) nie wykorzystano kart do głosowania 2594 - 13,07%
7) oddano głosów ważnych na:

TAK 8038 - 52%
NIE 7418 - 48%

(Relacje z przebiegu referendum w  kopalniach zamieszczamy na stronie 4)
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1 okazji Świąt Bożego Narodzenia 

i Nowego Roku

składamy wszystkim pracownikom 

Katowickiej Grupy Kapitałowej i ich rodzinom 

najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności.

Niech w blasku choinkowych świateł 

rozświetlą się Wasze serca, 

a słowa kolędy „Bóg się rodzi, moc truchleje" 

dodadzą otuchy i wiary w przyszłe, lepsze dni.

W imieniu Zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.
Stanisław Gajos

W imieniu Rady Nadzorczej KHW S.A. ^ 
Konrad Miterski t

W numerze między innymi:
-  Jestem pod wielkim wrażeniem postawy załóg -  rozmowa 

ze Stanisławem Gajosem, prezesem Zarządu K H W  S.A.
-  str. 3

-  Szacunek dla „podoficerów” — Stf. 6
-  Giszowiec -  magia tej ziemi — Stf. 7
-  Kalendarz NH na 2008 rok -  Str. 8
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KWK „Mystowice-Wesota”

Górnicy dzieciom
M YSŁO W IC E-W E SO ŁA

Strażak, lotnik, żołnierz czy górnik -  to ulubione zawody naszych milusiń
skich. Tak było zawsze, a kto nie wierzy, niech wspomni swoje dziecięce 
marzenia. Przed Barbórką dzieci ze śląskich przedszkoli szczególnie wyglądają 
górników. Chłopcy chcieliby koniecznie dotknąć górniczej szpady i przyjrzeć 
się wspaniałym medalom. Dziewczynki bardziej interesuje galowy mundur.

Pracownicy kopalni „Mysłowice-Wesoła” nie mogli sprawić dzieciom zawo
du i ochoczo wybrali się na spotkania z przedszkolakami. Zwłaszcza, że są to 
najczęściej dzieci lub wnuki pracowników.

Górnicze opowieści wywoływały na twarzach dzieci zrozumiałe zaintereso
wanie. Z zapartym tchem słuchano opowieści o Skarbniku, życiu i pracy w 
podziemnym świecie.

Najmłodsi rewanżowali się specjalnie przygotowanymi laurkami i okolicz
nościowym programem artystycznym. Jeden z wierszyków szczególnie przy
padł do serca górniczej braci:

„Gdy my się w przedszkolu bawimy i każdy z nas dobrze się czuje, 
to górnik odważny i dzielny głęboko pod ziemią pracuje” .
Po takim wystąpieniu -  mimo że górnicy to twarde chłopy -  trudno jedno

znacznie orzec, czy bardziej wzruszone były dzieci, czy dorośli.

Chłopcom  podobały się górnicze szpady, dziewczętom  galowe mundury. Foto: arch.

GRUDZIEŃ 2007

na 
klientów

Wydobycie węgla to dopiero 
połowa sukcesu, równie ważna jest 
korzystna sprzedaż. Wiedzą o tym w 
kopalni „Staszic” , gdzie funkcjonuje 
specjalne Biuro Obsługi Klienta. 
Pracownicy tego biura, zajmują się 
kompleksową obsługą jakże waż
nych klientów drobnicowych.

Odpowiadają za obsługę serwisu 
konsumenckiego i pomocowego. 
Pełnią funkcje informacyjne związa
ne z jakością sortymentów węglo
wych, zbierają opinie klientów na 
temat produktu i usług oraz wyko
nują pełną, całodobową obsługę 
dokumentacyjno-wywozową.

BOK wyposażony został w faks 
laserowy, telefony oraz sześć zesta
wów komputerowych, zawiera
jących: komputery PC wraz z opro
gramowaniem, drukarki laserowe 
oraz czytniki kodów paskowych. 
Zestawy służą do kompleksowej 
obsługi kontrahentów w transporcie 
samochodowym -  drukowania prze
pustek wjazdowych, kwitów 
załadunkowych, faktur gotówko
wych. Nad całością witryny Portal 
Autoryzowanych Sprzedawców i 
siecią informatyczną z programem 
Szyk -  „Zbyt W ęgla” ma nadzór 
Dział Informatyczny oraz firma 
COIG, a bezpośrednim zabezpiecze
niem i kontrolą zajmuje się Dział 
DO, Firma Monitor i Firma Dozor- 
bud.

W biurze zainstalowano profesjo
nalnie wyposażone stanowisko kaso
we, bardzo estetyczne i funkcjonal
ne meble oraz wydzielono pomiesz
czenie socjalne dla pracowników. Z 
kolei oczekujący kierowcy mogą 
skorzystać z punktu gastronomicz
nego oraz poczekalni wygodnie 
umeblowanej, wyposażonej w TV.

Powstanie Biura Obsługi Klienta 
eliminuje wjazd na teren kopalni 
samochodów nieawizowanych, nie 
posiadających stosownych upo
ważnień do odbioru węgla i minima
lizuje czas oczekiwania na obsługę 
dokumentacyjną przewoźnika. W ten 
sposób zmniejszona zostaje kolejka 
aut oczekujących na załadunek przed 
kopalnią oraz usprawniony ruch 
samochodowy na wagach drobnico
wych.

Aby utrzymać wysoki poziom 
świadczonych usług w kopalni, 
myśli się już o kolejnych przed
sięwzięciach usprawniających sprze
daż, jak: otwarcie wagi mate
riałowej, remont pomieszczenia 
wagi drobnicowej czy wdrożenie 
systemu przywoławczego dla kie
rowców oczekujących na wjazd.

KWK „Kazimierz-Juliusz”

Odnowione certyfikaty

Kopalnia „Kazimierz-Juliusz” sp. z o.o. posiada certyfikaty zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego i 
zarządzania bezpieczeństwem. Jednak z początkiem listopada odbył się tu kolejny audyt. Nadszedł bowiem czas na 
odnowienie ważności posiadanych certyfikatów. Kierownictwu kopalni zależało, aby mieć wszystkie trzy systemy zwe
ryfikowane przez jedną jednostkę certyfikującą. Dlatego też funkcjonowanie kopalni oceniała pięcioosobowa komisja 
Głównego Instytutu Górnictwa wspólnie z przedstawicielami Polskiego Centrum Certyfikacji. W wyniku przeprowa
dzonej kontroli, odnowiono kopalni „Kazimierz-Juliusz” Zintegrowany System Zarządzania. Przypomnijmy, że tworzą 
go: System Zarządzania Jakością czyli wydobyciem, przeróbką oraz handlem węglem, System Zarządzania Środowi
skowego, czyli ciągła poprawa i redukcja szkodliwego wpływu kopalni na środowisko oraz System Zarządzania Bez
pieczeństwem i Higieną Pracy, a więc to, co składa się na stan codziennego bezpieczeństwa pracy.

Jak wynika z decyzji komisji odnawiającej certyfikaty -  „Kazimierz-Juliusz” doskonale radzi sobie z realizacją zadań 
i obowiązków związanych z tym systemem. Warto też odpowiedzieć sobie na pytania: po co to wszystko? Co daje 
wprowadzenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania? Korzyści wynikające z wdrożenia ZSZ to między innymi: 
zorientowanie działań kopalni na klienta, wzmocnienie wizerunku marki produktów i samej firmy, dzięki posiadanemu 
certyfikatowi, wzrost świadomości i wiedzy dotyczącej spraw środowiska wśród pracowników, ograniczenie negatyw
nego oddziaływania kopalni na środowisko naturalne i zwiększenie zaangażowania pracowników we wszelkie kwestie 
dotyczące bezpieczeństwa pracy.

KWK „Wieczorek”

Łyżwiarstwo figurowe 
na Jantorze

Tradycje łyżwiarskie Nikiszowca są niemal tak stare jak kopalnia. To 
stwierdzenie jest tylko niewielką przesadą, bowiem na łyżwach jeżdżono tu 
od zawsze. Silna była drużyna hokejowa, a nie mniejszą sławą cieszyło się 
łyżwiarstwo figurowe. Po kilku latach zastoju, lodowa tafla znów tętni 
życiem.

Na przełomie listopada i grudnia, na lodowisku Jantor rozegrano IV 
Międzynarodowe Zawody w Łyżwiarstwie Figurowym o „Diamentowy 
SPIN” . Tym samym nawiązano do tradycji zawodów o „Lampę Górniczą” 
rozgrywanych w Nikiszowcu w czasach, kiedy kopalnia „Wieczorek” była 
sponsorem sportu w dzielnicy. Do łyżwiarstwa figurowego powrócono za 
sprawą entuzjastów, którzy w styczniu 2003 roku powołali Uczniowski Klub 
Łyżwiarski „SPIN” Katowice. Jest to jedyny klub łyżwiarstwa figurowego w 
Katowicach. Jego misją jest kontynuowanie bogatej tradycji łyżwiarstwa fig
urowego w kraju, a szczególnie na Śląsku oraz osiąganie jak najlepszych 
wyników zarówno w zawodach krajowych, jak i międzynarodowych.

Obecnie UKŁ zrzesza w różnych kategoriach wiekowych 29 zawodników. 
Trenerem jest Maria Domagała, wielokrotna mistrzyni kraju, zaś zajęcia 
choreograficzne prowadzi Vladimir Chermyshow. Ich zaangażowanie, 
umiejętności zawodowe, doskonała współpraca z młodzieżą, po tak krótkim 
czasie przynoszą znakomite wyniki.

Zawodnicy klubu regularnie biorą udział w imprezach krajowych, a także 
zajmują dobre miejsca w licznie organizowanych zawodach 
międzynarodowych. Do grona wybijających się zawodników, obecnie trenu
jących należą: Przemysław Domański -  mistrz Polski w latach 2005-2006, 
20. łyżwiarz ostatnich Mistrzostw Europy w kategorii seniorów oraz Laura 
Czarnotta -  mistrzyni Polski w sezonie 2006/2007 w kategorii juniorów.

Inicjatorem i prezesem klubu jest Katarzyna Olesińska pochodząca z 
rodziny o bogatych tradycjach łyżwiarskich: córka Jana Olesińskiego, emery
towanego pracownika kopalni „Wieczorek” , a zarazem sędziego mistrzostw 
w łyżwiarstwie figurowym. Łyżwiarskie sukcesy odnosił również brat 
Katarzyny, natomiast sędziowskie mama i siostra.

ZEC S.A.

K A T O W I C E Ciepłownicza strategia
W tym roku sezon grzewczy rozpoczął się w połowie września, czyli prawie 

1,5 miesiąca wcześniej, niż to miało miejsce w roku ubiegłym. Tym samym 
liczy się, iż Spółka częściowo odrobi straty z bardzo słabego pierwszego 
kwartału tego roku. Sądzi się, że rok 2007 zakończony zostanie wynikiem 
dodatnim, tak jak zakłada plan na 2007 rok.

W ZEC S.A. opracowano Strategię działania Spółki na lata 2008-2010 z 
perspektywą do 2015 roku. Została ona pozytywnie zaopiniowana przez Radę 
Nadzorczą ZEC, jak również zaprezentowana Radzie Nadzorczej KHW S.A. i 
ostatecznie zatwierdzona 17 października 2007 roku przez Walne Zgromadze
nie Akcjonariuszy ZEC S.A.

Aktualnie firma intensywnie przygotowuje się do realizacji założonych 
kluczowych inwestycji przedstawionych w Strategii, m.in. budowy silników 
gazowych na Wydziale nr IX „Wesoła” oraz przebudowy i dostosowania do 
dostaw zewnętrznych nawęglania Wydziału nr III „Mysłowice” w związku z 
likwidacją wydobycia w rejonie byłej kopalni „Mysłowice” .

W dalszym ciągu realizuje się plany związane z podłączaniem nowych 
odbiorców ciepła. Po raz pierwszy ciepło w kaloryferach popłynęło dla dalszej 
części mieszkańców osiedla Nikiszowiec w Katowicach, gdzie zakończono IV 
etap uciepłownienia. Całkowite uciepłownienie osiedla zostanie zakończone w 
roku 2008. Oddano również do eksploatacji II etap uciepłownienia centrum 
Mysłowic, gdzie do sieci centralnego ogrzewania podłączono Areszt Śledczy 
oraz Sąd Rejonowy. Rozpoczęto również I etap uciepłownienia budynków 
TBS zlokalizowanych w Katowicach przy ul. Sławka, zasilanych z Wydziału 
„Kleofas” .

ZEC S.A. wystąpił z wnioskiem do Urzędu Regulacji Energetyki o 
przedłużenie koncesji na wytwarzanie i dystrybucję energii cieplnej oraz na 
wytwarzanie i przesył energii elektrycznej. Koncesja przedłużona będzie na 30 
lat, tj. na lata 2008-2038.

W Urzędzie Regulacji Energetyki złożona została i oczekuje na zatwierdze
nie nowa taryfa na ciepło. Do końca 2007 roku obowiązywać będzie aktualna 
taryfa. Szczegółowe dane dotyczące zmian taryfy można będzie znaleźć na 
stronie internetowej ZEC S.A. www.zec.katowice.pl, na którą zapraszamy.

KWK „Wujek”

Mikołaj na „Wujku”
6 grudnia, jak co roku, do blisko 400 dzieciaków -  w kopalni „Wujek” przy

jechał Mikołaj. W tym dniu dzieci pracowników kopalni miały prawdziwe 
święto. W Zakładowym Domu Kultury odbywały się liczne imprezy, występy 
artystów, spektakle teatralne. Tegoroczne mikołajowe świętowanie miało mały 
jubileusz, bowiem po raz piętnasty z rzędu imprezy odbywały się w tej formie 
6 grudnia. Wcześniej były to imprezy noworoczne, przypominające bardziej 
Dziadka Mroza, niż szlachetnego Świętego Mikołaja -  biskupa z Miry, który -  
jak każe tradycja sprzed wieków -  dzielił się z ubogimi, odziedziczonym po 
bogatych rodzicach spadkiem.

Wujkowskie mikołajki odbywały się w tym roku w szczególnej oprawie 
scenograficznej, gdyż salę widowiskową zastąpiła hala namiotowa ze sceną i 
widownią. Dla dzieci pracowników kopalni „Wujek” przez dwie i pół godziny 
koncertował kwartet „Rampa” oraz znana i łubiana przez dzieci piosenkarka 
Mona Liza i jej sceniczni partnerzy. W tym dniu dzieci mogły też osobiście 
odbierać mikołajowe paczki z łakociami, zakupione ze środków zakładowego 
funduszu socjalnego.

Informacje zebrał i opracował: ZBIGNIEW PIKSA

murcki

KWK „Murcki”

Wędkarski fart
czyli nie tylko o puchar dyrektora 
kopalni, ale przede wszystkim o to, 
by porównać swe umiejętności i 
szczęście w rywalizacji z kolegami. 
Wśród trofeów znalazło się wiele 
pstrągów i okoni, które po zmierze
niu i zważeniu z powrotem wpuszcza
no do wody. Niektórym zawodnikom 
aż żal było rozstawać się ze złowioną 
zdobyczą, ale regulamin zawodów był 
jednoznaczny. Mniejszych rybek 
nawet nikt nie liczył, tylko od razu 
wpuszczano je do stawu. Tym razem 
wędkarskie szczęście dopisało Maria
nowi Wiśniewskiemu, który zajął 
pierwsze miejsce przed Robertem 

Wójcikiem, zdobyw
cą drugiego miejsca, 
i Stanisławem Ligaw- 
cem -  trzecie miejsce.

Jak nas poinformo
wał prezes koła PZW 
nr 118 -  Henryk Ste- 
panow -  grudniowe 
połowy tak się 
wszystkim spodo
bały, że murckowscy 
wędkarze umówili się 
już na przedświą
teczne zawody.

Foto: arch.

Relaks ze sportowym zacięciem 
preferują pracownicy kopalni „Murc
ki” , a przynajmniej ich całkiem spora 
grupa. To wędkarze, których aż 375 
należy do koła PZW nr 118 przy 
kopalni „Murcki” . Zwolenników let
niego wypoczynku z wędką jest 
wielu. Ale żeby stać dwa razy po trzy 
godziny przez kolejne grudniowe dni 
nad wodą -  to trzeba mieć naprawdę 
duszę sportowca.

Tymczasem nad zbiornikiem 
„Osadniki” w Kostuchnie zebrała się 
spora grupa chętnych do zmagań w 
ramach Barbórkowych Zawodów 
Spinningowo-Spławikowych. Wal-

Mniejszych rybek nawet nikt nie liczył.

http://www.zec.katowice.pl
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Jestem pod wielkim wrażeniem postawy załóg
Ze Stanisławem Gajosem, prezesem Zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego S.A., 

rozmawia Ryszard Fedorowski

-  Dobiega końca 2007 rok...
- 1 szczerze mówiąc cieszę się, że 

się kończy.

_ 9
-  Bo nie był najlepszy w blisko 

15-letniej historii Holdingu.

-  Sytuacja całego górnictwa nie 
jest najlepsza. Czyżby zatem  
można mówić o pewnych uniwer
salnych przyczynach niepowodzeń 
roku 2007?

-  Bolączką, która nas wszystkich 
trapi, jest chroniczny brak w ystar
czających środków na inwestycje, 
które -  z jednej strony pozwoliłyby 
na otwieranie nowych frontów wy
dobywczych, z drugiej zaś -  na ile 
to możliwe -  tworzyłyby tzw. fronty 
rezerwowe, dające pole manewru w 
sytuacji, gdy z różnorodnych przy
czyn trzeba wstrzymywać wydoby
cie.

To właśnie splot niekorzystnych 
okoliczności, ściśle związanych z 
nieprzewidywalnymi do końca wa
runkami geologiczno-górniczym i, 
spowodował, że wydobędziemy w 
2007 roku znacznie mniej węgla niż 
planowaliśm y. Logika rachunku 
ekonomicznego jest bezwzględna -  
mniejsze wydobycie, mniejsze przy
chody ze sprzedaży, a koszty w za
sadzie te same lub nawet większe. 
Taka jest specyfika górnictwa, gdzie 
tzw. koszty stałe przeważają nad ru
chomymi.

-  Jak to wyglądało w poszcze
gólnych kopalniach?

-  Nie sposób w krótkiej wypowie
dzi omówić wszystkich szczegółów. 
Powiem tylko, że np. w KWK 
„Murcki” w pokładzie 351 w polu E 
występowało intensywne wypiętrze
nie spągu wyrobisk przyścianowych 
oraz deformacja obudowy. W rezul
tacie trudno było utrzymać płynność 
wydobycia -  dotyczy to ścian: 513, 
511, 510, i 514.

W KWK „M ysłowice-W esoła” 
obniżenie poziomu wydobycia spo
wodowane było prowadzeniem eks
ploatacji w warunkach dużego 
natężenia zagrożeń naturalnych 
współwystępujących. Z uwagi na za
grożenie pożarami endogenicznymi

w ystąpiła konieczność czasowego 
otamowania czynnych ścian: 731 w 
pokładzie 510, 508 i 509 w 
pokładzie 501.

f  ¥

W KWK „W ieczorek” w ścianie 
183, prowadzonej w trzeciej (przy- 
stropowej) warstwie pokładu 510 
występowały liczne i rozległe 
obwały warstw stropowych.

W KWK „Wujek” ściana zamyka
jąca, prowadzona w pokładzie 504, 
przejeżdżała frontem przez cztery 
dowierzchnie wykonane częściowo 
w pokładzie 501, a częściowo w 
pokładzie 504. Dowierzchnie te 
występowały w pasie wybiegu 
ściany na długości około 30 metrów. 
Przejazd przez ten odcinek wybiegu 
ściany wymagał dodatkowych, cza
sochłonnych robót, związanych z ra

bowaniem starej obudowy chodni
kowej oraz zabezpieczeniem stropu. 
Zmniejszył się też postęp ruchu 
ściany 3 w pokładzie 409 „Pole Pa-

newnickie” z uwagi na stale pogar
szające się warunki klimatyczne.

W KWK „Staszic” w ścianie III, 
prowadzonej w pokładzie 501 wy
stąpiło wymycie pokładu, którego 
wynikiem było wystąpienie na 
znacznej długości ściany pełnego 
przekroju piaskowca. Ponadto, z 
uwagi na zaistniały w kwietniu br. 
obwał skał stropowych i wypadek 
zbiorowy podczas drążenia rozcinki 
ściany 01 w pokładzie 510, nastąpiło 
opóźnienie uruchomienia ściany 01.

To niektóre tylko przykłady ilu
strujące trudności, z jakimi zmagały 
się załogi naszych kopalń. Dziś,

spora część tych przeszkód została 
pokonana, co nie znaczy, że nie po
jaw iają się nowe. No, ale taka jest 
górnicza specyfika.

-  W spomniał Pan o inw esty
cjach, jako niezbędnym warunku 
rozwoju firmy.

-  To fundamentalna z punktu wi
dzenia przyszłości sprawa. Chodzi 
bowiem o utrzymanie planowanych 
zdolności produkcyjnych poprzez 
budowę nowych i rozbudowę istnie
jących poziomów wydobywczych, 
uproszczenie modeli organizacyj
nych, koncentrację wydobycia i ro
bót przygotowawczych, poprawę ja 
kości węgla i dostosowanie jej do 
oczekiwań odbiorców, intensyfi
kację działań w zakresie ochrony 
środowiska i poprawę warunków 
bhp. Potrzebne są zatem ogromne 
środki. Obliczamy, że w latach
2007-2015 nakłady na budownictwo 
inwestycyjne, zakupy maszyn i 
urządzeń oraz zadania związane z 
ochroną środowiska potrzebujemy 
około 3,5 miliarda złotych.

-  Czy firma jest w stanie we 
własnym zakresie wygenerować 
tak potężne środki?

-  Oczywiście, że nie. Oceniamy, 
że zabraknie nam około 900 m ilio
nów. Skąd je  wziąć? Uważamy, że 
jedną z dróg ich pozyskania może 
być upublicznienie mniejszościo
wego pakietu akcji Holdingu na 
Giełdzie Papierów Wartościowych.

-  Referendum, które w tej spra
wie się odbyło, daje zielone światło 
na tej drodze.

-  Jestem pod wielkim wrażeniem 
postawy naszych załóg, zarówno je 
śli chodzi o wysoką frekwencję, jak 
i ostateczny, pozytywny dla tej idei 
rezultat. Chciałbym, korzystając z 
tej okazji, serdecznie wszystkim po
dziękować i pogratulować. W isto
cie bowiem daliśmy sobie szansę na 
zrobienie czegoś, czego się do tej 
pory w branży górniczej nie robiło. 
Pozytywna odpowiedź większości 
załogi leży w interesie tak firmy, jak 
i wszystkich tych, którzy w niej pra
cują. Jest to szczególnie istotne dla 
osób, które mają przed sobą kilka

naście lat pracy. Chcę w imieniu Za
rządu zapewnić, że zrobimy 
w szystko, by tego zaufania, jakim  
został obdarzony przez załogę, nie 
zawieść. Czeka nas teraz ciężka 
praca.

-  Przyszłość firmy kreślona jest 
w stosunkowo długiej perspekty
wie.

-  Strategia KHW i całej Katowic
kiej Grupy Kapitałowej jest czasowo 
spójna z rządowymi planami i sięga 
2015 roku. Naszą misją jest budowa 
lepszej przyszłości dla kopalń KGK 
poprzez odpowiedzialne zarządzanie 
ich naturalnymi zasobami oraz wy
dobywanie węgla po możliwie 
najniższych kosztach, przy zacho
waniu najwyższych parametrów ja 
kościowych oraz najwyższych stan
dardów bezpieczeństwa pracy. Na
tom iast celem strategicznym jest 
utrzymanie rentowności przy zacho
waniu konkurencyjności sprzedawa
nego węgla. Co do szczegółów, to 
planujemy zwiększenie zdolności 
produkcyjnych do 20 milionów 
ton/rok, zwiększenie sprzedaży pa
liw ekologicznych, poprawę płyn
ności finansowej, zapewnienie sta
bilnych miejsc pracy oraz zmianę 
struktury zatrudnienia poprzez po
zyskanie absolwentów szkół górni
czych wszystkich szczebli.

Optymizm w formułowaniu do
brych szans rozwoju bierze się z jed
nej strony z posiadanych zasobów 
operatywnych węgla, które szacu
jemy na około 641 milionów ton, jak 
i z faktu, że -  według wszelkich pro
gnoz zarówno w skali światowej, jak 
i krajowej, węgiel przez najbliższych 
kilka dekad nie posiada żadnego al
ternatywnego zamiennika. Nasze, 
polskie bezpieczeństwo energe
tyczne jeszcze długo oparte będzie 
na rodzimym bogactwie, jakim jest 
w ęgiel. Tylko zatem od nas, ludzi 
trudniących się jego wydobyciem i 
dystrybucją, zależy, czy trud ten 
będzie opłacalny i satysfakcjonu
jący. Wierzę głęboko, że tej szansy 
nie zmarnujemy.

-  Dziękuję za rozmowę.

M h

Walne Zgromadzenie
W ostatnim  okresie N adzw y

czajne Walne Zgromadzenie Kato
w ickiego H oldingu W ęglow ego 
S.A. odbyło dwa posiedzenia.

Na posiedzeniu 16 października 
2007 r. NW Z podjęło uchw ałę w 
sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
w trybie przetargu publicznego nie
ruchomości niezabudowanej o łącz
nej pow ierzchni 36500 m2,
położonej w K atow icach przy ul. 
Szybowcowej, za kwotę nie niższą 
niż 70 milionów złotych.

Na kolejnym posiedzeniu, które 
odbyło się 31 października 2007 r., 
NW Z w yraziło zgodę na organi
zację przez KHW  S.A. program u 
em isji obligacji w wysokości 300 
milionów złotych, o okresie zapa
dalności do 5 lat.

Rada Nadzorcza
okresie październik-listopad

2007 roku Rada Nadzorcza odbyła 
dwa posiedzenia, na których przed
m iotem  szczególnej analizy była 
aktualna sytuacja ekonomiczno-fi
nansow a poszczególnych kopalń 
Grupy Kapitałowej Katowickiego 
Holdingu Węglowego.

Ponadto na posiedzeniu 25 listo
pada 2007 r. Rada Nadzorcza roz
patrywała m.in. tem aty dotyczące 
gospodarczego wykorzystania me
tanu z kopalń KHW S.A., realizacji 
procesu integracji KWK „M y
słow ice-W esoła” , a także pra
widłowości wykorzystywania przez 
Spółkę dotacji budżetow ych oraz 
innych form udzielania pomocy fi
nansowej.

Na kolejnym posiedzeniu, które 
odbyło się 30 listopada br., 
członkow ie Rady, między innymi 
poddali analizie bezpieczeństw o 
pracy w kopalniach KHW S.A., w 
tym realizację wniosków i zaleceń 
pokontrolnych organów nadzoru
jących bezpieczeństw o pracy, a 
także pozytywnie zaopiniowali pro

jekt zmiany struktury organizacyj
nej służb handlow o-rynkow ych 
B iura Zarządu oraz kopalń, które 
mają nastąpić w ciągu przyszłego
2008 roku.

Zarząd
W ostatnim okresie roku Zarząd 

Spółki podjął w iele istotnych dla 
działalności K atow ickiego H ol
dingu W ęglowego S.A. decyzji w 
formie uchwał, w tym m.in. doty
czących następujących tematów:

• w yboru operatora w trybie 
przeglądu ofert na św iadczenie 
usług telekom unikacyjnych w za
kresie telefonii komórkowej wraz 
z dostaw ą telefonów , m odem ów  
do internetu bezprzew odow ego i 
akcesoriów dla kopalń i Biura Za
rządu KHW S.A.,

• rozstrzygnięcia przetargów na 
dostawy materiałów, narzędzi oraz 
części do maszyn do kopalń KHW 
S.A.,

• rozstrzygnięcia przetargów (w 
tym zamówień publicznych) na po
zyskanie maszyn i urządzeń górni
czych przez kopalnie Spółki,

• rozstrzygnięcia przetargów na 
w ykonanie robót górniczych, re
montów i innych usług na terenie 
kopalń KHW S.A., w tym m.in. na 
budowę rurociągu m etanowego z 
szybu V na teren zakładu górni
czego dla KWK „Staszic” ,

• zatw ierdzanie cen w ęgla w 
sprzedaży zagranicznej,

• zatw ierdzenie do stosow ania 
„Regulaminu aukcji elektronicznej 
na usługi i rem onty oraz dostawy 
maszyn i urządzeń, części i m ate
riałów dla kopalń KHW S.A ” ,

• rozstrzygnięcie przetargu na 
przygotow anie i dostawę 12 300 
szt. paczek m ikołajkow ych ze 
słodyczami dla dzieci pracowników 
oraz emerytów i rencistów kopalń 
Spółki,

• rozstrzygnięcie przetargu na 
obsługę prawną kopalń i zakładów 
KHW S.A. w roku 2008,

• w szczęcie postępow ania o 
udzielenie zamówienia publicznego 
z wolnej ręki na rzecz COIG S.A. 
w Katowicach na obsługę informa
tyczną jednostek KHW S.A. na lata
2008-2009.

Zarządzenia prezesa 
Zarządu
W ostatnim  okresie prezes Z a

rządu Stanisław  G ajos podpisał 
k ilka ważnych dla strategii funk
cjonow ania Spółki zarządzeń, w 
tym:

• Zarządzenie nr 30/2007 i Za
rządzenie nr 31/2007 z dnia
5.11.2007 roku dotyczące organi
zacji referendum ankietowego do
tyczącego stanowiska załogi KHW 
S.A. w sprawie częściowego upu
blicznienia akcji Spółki na Giełdzie 
Papierów Wartościowych.

• Zarządzenie nr 32/2007 z dnia
22.11.2007 roku, także dotyczące 
organizacji ww. referendum, w tym 
w yznaczenia term inu referendum  
na dzień 27.11.2007 r.

• Zarządzenie nr 33/2007 z dnia
3.12.2007 roku w sprawie 
powołania Zespołu ds. organizacji 
podmiotu gospodarczego, który w 
przyszłości realizowałby dla kopalń 
KHW S.A. zadania z zakresu robót 
górniczych.

OPRAĆ. KK
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Powiedzieliśmy „tak” dla przyszłości Holdingu
KWK ..Wujek” 

Obalony mit

Dla Zakładowej Komisji ds. 
Referendum Ankietowego nr 

4 w KWK „Wujek” praca zaczęła się 
na wiele godzin przed wrzuceniem 
pierwszego głosu do urny. Trzeba 
było przyłożyć pieczęcie na blisko 
pięciu tysiącach kart z pytaniem refe- 
rendalnym, podzielić alfabetycznie 
przygotowane przez Dział Spraw Pra
cowniczych listy uprawnionych, 
następnie podzielić je na poszczegól
ne oddziały powierzchniowe, dołowe 
oraz pracowników na stanowiskach 
etatowych, tak by zapewnić sprawny 
przebieg głosowania we wszystkich 
czterech wyznaczonych punktach.

Wobec tych lęków i obaw 
wyrażanych w głosowaniu na NIE, 
ostateczny wynik referendum nie był 
więc przesądzony.

Znaczenia w tej sytuacji nabrała 
frekwencja wśród uczestników, a ta 
od samego początku była bardzo 
wysoka. Po pierwszych trzech godzi
nach głosowania, komisja dokonała 
prowizorycznego obliczenia uczest
nictwa załogi w referendum. Głos 
oddał prawie co czwarty pracownik. 
Nikt się nie spodziewał takiego zain
teresowania. Na tak zwanej między- 
zmianie, a więc gdy wyjeżdżała z 
dołu zmiana ranna, a przyszła do 
pracy popołudniowa, frekwencja 
przekraczała już wyraźnie połowę 
uprawnionych. Po ostatecznym pod
liczeniu głosów, już po zamknięciu

Frekwencja podczas głosowania od sam ego początku była bardzo wysoka.
Foto: Sylwester O lbrych

O godzinie zero, wyznaczonej na 6 
rano we wtorek, 27 listopada, wszyst
ko było zapięte na ostatni guzik. 
Pierwsi pracownicy po sprawdzeniu 
swojej tożsamości i odhaczeniu ich 
nazwisk na liście uprawnionych, 
otrzymali od członków komisji karty 
do głosowania. Rzut oka na treść 
pytania, chwila zastanowienia i decy
zja -  X na TAK lub na NIE. Szcze
gólnie cechownia byłej kopalni 
„Śląsk” , a więc od prawie trzech lat 
cechownia kochłowickiej części 
„Wujka” , przez którą codziennie 
przechodzi w ciągu doby prawie 1800 
pracowników Ruchu „Śląsk” , była 
dobrym miejscem na ostatnie skon
sultowanie się z kolegami, ale i w 
innych punktach było podobnie. 
Wprawdzie regulamin mówił, że 
głosowanie w referendum jest tajne i 
bezpośrednie, ale przecież nie zaka
zuje wymiany zdań przed ostatecz
nym podjęciem decyzji. A decyzja, 
która po kilkutygodniowej akcji infor
macyjnej, prowadzonej wśród pra
cowników, o aktualnej sytuacji eko
nomicznej Spółki i konieczności 
pozyskania przez nią środków na 
niezbędne inwestycje -  przede 
wszystkim ruchowe, poprzez 
częściowe upublicznienie akcji KHW 
S.A. na Giełdzie Papierów Wartościo
wych -  wydawała się łatwa, została 
skomplikowała za sprawą kilku pla
katów, na których pojawiło się 
ostrzeżenie, że jak zagłosujesz na 
TAK, to zabiorą ci „barbórkowe” , 
„14” , a nawet miejsca pracy. Krótko 
mówiąc, spadną na ciebie wszelkie 
„plagi egipskie” . Dzień referendum 
to z całą pewnością nie najlepszy ter
min na weryfikację takich czarnych 
zapowiedzi i pewne dlatego wielu 
uczestników nie przekonały zapisane 
pod pytaniem referendalnym gwaran
cje, że w przypadku odpowiedzi 
twierdzącej, każdy pracownik zacho
wa pewność zatrudnienia i obowiązy
wania układu zbiorowego, a ponadto 
możliwość otrzymania nieodpłatnych 
akcji. Firma zaś pozyska środki na 
swój rozwój przy zachowaniu 
większościowego pakietu akcji przez 
Skarb Państwa.

punktów, o godzinie 6 rano, 28 listo
pada, okazało się że w referendum w 
KWK „Wujek” wzięli udział prawie 
wszyscy, którzy w tym dniu byli w 
pracy. Wydaje się, że w skali całego 
Holdingu został obalony mit, że gór
nicy są, co do zasady przeciwnikami 
wszelkich zmian. W każdym razie 
zapalono dla nich zielone światło. 
Czas pokaże, czy Katowicki Holding 
Węglowy S.A. znajdzie się w gronie 
prestiżowych spółek giełdowych, a 
jego pracownicy oprócz nieod
płatnych akcji nabędą także upraw
nienie do dywidendy. A.R.

KWK „Mysłowice-Wesoła” 

Skorzystaliśmy z przysługu
jącego nam prawa

O ile w przypadku wyborów par
lamentarnych decydowaliśmy

o sprawach globalnych, często uzna
wanych za odległe od naszych 
codziennych trosk, to w przypadku 
głosowania, które miało miejsce 27 
listopada br. w KHW S.A., nie 
możemy już mówić o takim dystan
sie. Organizator referendum -  Zarząd 
Katowickiego Holdingu Węglowego

-  zapytał pracowników wszystkich 
zakładów Spółki o opinię w kwestii 
„upublicznienia mniejszościowego 
pakietu akcji KHW S.A. na Giełdzie

Papierów W artościowych” . Pytanie 
ważne, dotyczące nie tylko 
przyszłości przedsiębiorstwa, ale 
również przyszłości wszystkich 
zatrudnionych w nim osób. Zgodnie 
z oczekiwaniami organizatorów, 
podobnie jak w przypadku poprzed
niego referendum organizowanego 
przez związki zawodowe, pracowni
cy gremialnie przystąpili do 
głosowania. Według relacji jednej z 
członkiń komisji referendalnej już 
przed godziną szóstą ustawiła się 
spora kolejka chętnych do oddania 
głosu.

Pomiędzy szóstą a dwudziestą 
drugą karty do głosowania pobrało 
2886 uprawnionych pracowników 
kopalni. W ciągu 24 godzin na obu 
ruchach KWK „Mysłowice-Wesoła” 
w plebiscycie udział wzięło 4827 
osób (liczba wydanych kart do 
głosowania), spośród 5773 pracowni
ków zakładu pracy, co stanowi ponad 
83-procentową frekwencję. Głosy 
oddało 4761 osób.

Niezależnie od konsekwencji 
zaprezentowanych rezultatów i dal
szych posunięć ministra skarbu oraz 
kierownictwa Spółki, relacjonując to 
ważne wydarzenie zwrócić należy 
uwagę na inne korzyści wynikające z 
przeprowadzonego postępowania 
referendalnego.

Akt głosowania, cykl spotkań 
informacyjnych i list Prezesa KHW 
S.A. nie mogły pozostać bez echa. 
Pierwszym efektem wydaje się być 
bardzo wysoka frekwencja świad
cząca o wzroście poczucia 
współodpowiedzialności załogi za 
losy „własnego” przedsiębiorstwa 
dowodząca jednocześnie więzi pra
cowników kopalni ze swoim praco
dawcą. Wydaje się, że fakt programo
wego włączenia pracowników KHW 
S.A. w proces decyzyjny przyczynił 
się do pełniejszego zintegrowania 
załogi wokół problemów przed
siębiorstwa. Powyższe stwierdzenia 
najlepiej odzwierciedla wypowiedź 
jednego z pracowników KWK 
„Mysłowice-Wesoła” . Uczestnik 
głosowania, zapytany tuż po oddaniu 
głosu o ocenę trwającego plebiscytu i 
swój stosunek do planów Zarządu, 
poprosił o anonimowość, po czym 
stwierdził: „To moja sprawa jak 
głosowałem! Ważne jest to, że wszy
scy możemy się wypowiedzieć, że nas 
zauważyli! Tak na dobrą sprawę to 
nie wiadomo, które rozwiązanie jest 
lepsze? Trzeba wierzyć, że oni myślą 
nie tylko o swojej przyszłości. Były 
przecież szkolenia prywatyzacyjne. 
Szkoda tylko, że prezes tak rzadko 
pisze te listy. Jest nas tu dużo, wszy
scy razem zdecydujemy” .

W podobnym tonie wypowiedziała 
się pracownica administracji kopalni. 
Odpowiadając na pytanie: „Czy 
uważa pani za słuszne organizowanie 
referendum i pytanie o takie kwestie 
jak upublicznienie pakietu akcji?” , 
skwitowała: „Oczywiście, przecież to 
dotyczy nas wszystkich! Jak najbar
dziej powinniśmy mieć coś do powie
dzenia na ten temat!” .

Zorganizowane niemałym wy
siłkiem wielu osób głosowanie prze
biegło bez zakłóceń, a dające się 
zauważyć spokój i dyscyplina świad

czyły o poważnym potraktowaniu 
problemu, o którym decydowano.

T.P.

KWK „Wieczorek” 

Przyszli nawet urlopowicze

Jest parę minut przed godziną 
szóstą. Nieopodal portierni za 

stołem siedzą członkowie komisji, a 
wokół kłębi się spory tłumek pracow
ników kopalni „Wieczorek” . Każdy 
chce wziąć kartkę do głosowania i 
wyrazić swoją opinię na temat 
wejścia KHW S.A. na giełdę. Bożena 
Szata -  inspektor w działu KRW jest 
jednym z dwudziestu członków 
Kopalnianej Komisji ds. Referendum 
powołanej zarządzeniem dyrektora.

-  Nasza komisja pracuje w dwóch 
miejscach. Część koleżanek i kole
gów jest w budynku dyrekcji, druga 
grupa na szybie „Pułaski” -  stwier
dza. W obu miejscach zainteresowa
nie jest bardzo duże. Bardzo spraw
nie przebiegło głosowanie w budyn
ku dyrekcji: spośród 215 uprawnio
nych swój głos oddało 197 pracowni
ków. To jednak „pestka” w porówna
niu z tym, co działo się na „Pułaskim”
-  tam ilość głosujących przekroczyła 
tysiąc.

Zainteresowanie referendum jest 
tak duże, że niektórzy pracownicy, 
mimo że są na urlopie, przyszli na 
kopalnię tylko po to, by oddać swój 
głos.

Kilka minut przed godziną dzie
wiątą -  Andrzej Tyl jest jednym z 
górników, którzy głosowali na 
„Pułaskim”. Pracuje na kopalni już 25 
lat, obecnie w dziale PZL-1, i jak 
mówi: jest szansa, aby firma się dalej 
rozwijała, więc czemu nie głosować 
za wejściem na giełdę? -  Oczywiście 
dodaje -  jak każdy, mam pewne wąt
pliwości, ale jeśli będzie zachowany 
większościowy udział skarbu 
państwa, to chyba możemy być spo
kojni, że nikt nas nie wykupi tylko po 
to, aby kopalnię zamknąć.

Mimo że „Wieczorek” nie jest naj
nowocześniejszą kopalnią, a jego 
załoga jest dość ustabilizowana -  pra
cownicy właśnie tej kopalni myślą 
bardzo nowocześnie i odważnie. 
Przed laty byli wśród inicjatorów 
powstania Katowickiego Holdingu 
Węglowego, dziś widzą tworzące się 
centra wydobywcze i wiążą, 
przyszłość kopalni z przyszłością 
Holdingu.

Górnik z oddziału KG 3 -  Zdzisław 
Kukliński, który również był 
członkiem komisji, następnego dnia 
stwierdził, że wyniki referendum 
odzwierciedlają to nowoczesne i 
przyszłościowe nastawienie pracow
ników „Wieczorka” . Z.P.

KWK „Staszic” 

Z uwagą i namysłem

Referendum przeprowadzano w 
cechowni -  miejscu na drodze 

załogi do pracy. Nad prawidłowością 
przeprowadzonego głosowania 
czuwała sześcioosobowa komisja. 
Frekwencja była wysoka, już przed 
godziną 12 w południe wynosiła 29 
proc. uprawnionych do głosowania. 
Największe ożywienie panowało przy 
głosowaniu po zakończeniu kolejnych 
zmian w pracy załogi, zarówno przed 
zjazdem, jak i po wyjeździe z dołu 
kopalni. Górnicy z uwagą czytali 
pytanie zadane w referendum i po 
chwili podejmowali decyzje. Z roz
mów wynikało, że większość pracow
ników przyszłość kopalni widzi w 
inwestycjach w nowoczesne maszyny 
i urządzenia górnicze. Bardzo ważne 
są również nowe fronty robót, mające 
zapewnić kopalni perspektywę dal
szego, solidnego funkcjonowania. Dla 
pracowników młodszych stażem 
ważny jest fakt prywatyzacji przy 
zachowaniu przez Skarb Państwa 
strategicznego 51 proc. pakietu akcji.

Niezbyt pochlebne przykłady prywa
tyzacji w przeszłości ciągle jeszcze 
budzą obawę o stosunki pracy po 
przejęciu zakładu przez prywatnego 
właściciela. Kontrolny pakiet akcji 
Skarbu Państwa zapewnia załodze 
pewien komfort i bezpieczeństwo. 
Podstawowe znaczenie ma dla 
wszystkich głosujących na „tak” dla 
prywatyzacji pakt społeczny, który 
zostanie podpisany przez Zarząd 
spółki i organizacje związkowe. 
Najważniejsze dla pracowników są 
gwarancje pracy i praw pracowni
czych, zapewniające zawodową sta
bilność i swego rodzaju ochronę 
przed zmianą stosunków wła
snościowych spółki. Młodzi absol
wenci szkół górniczych, którzy nie
dawno rozpoczęli swoją zawodową 
karierę, myślą odważnie i popierają 
potrzebę dużych inwestycji rozwija
jących ich zakład pracy i przy tym 
ułatwiającą trudną pracę górnika. 
Podkreślają, że przypływ środków 
finansowych z giełdy poprzez nowo
czesne inwestycje z pewnością zna
cząco wpłynie również na poprawę 
bezpieczeństwo pracy w kopalni. 
Wielu pracowników głosujących na 
„nie” podkreśla, że to prywatyzacja 
nowatorska w górnictwie, bo po raz 
pierwszy w Polsce dotyczy właśnie 
kopalni i obawy przed „nowym” są u 
nich powodem takiej odpowiedzi. Dla 
wielu pracowników nie bez znacze
nia jest również fakt otrzymania akcji 
prywatyzowanej spółki. Z wyników 
referendum można wywieść wniosek, 
że większość załogi opowiedziała się 
za rozwojem spółki, a przeciwko sta
gnacji i brakowi perspektyw. M.P.

KWK „Murcki!! 

Dlaczego Holding nie miałby 
skorzystać z dobrodziejstwa 
Giełdy?

Bardzo sprawnie przebiegało 
głosowanie w kopalni „Murc

ki” . Tu na czele Kopalnianej Komisji 
ds. Referendum stał Wiesław Staroń, 
który w tego typu przedsięwzięciach 
ma spore doświadczenie. Układ orga
nizacyjny kopalni jest taki, że wystar
czyła jedna komisja, bo na kopalni 
jest jedna brama i jedna cechownia. 
Największy ruch był w okolicy godzi
ny 6.00, później godziny 11.00,14.00 
i 0.30, czyli wtedy kiedy zjeżdżają i 
wyjeżdżają kolejne zmiany.

Pytanie ważne, dotyczące nie tylko 
przyszłości przedsiębiorstwa, ale 
również przyszłości wszystkich 
zatrudnionych w nim osób zmobili
zowało do udziału w referendum 90,7 
proc. załogi. Niespodziewanie i w 
sposób bynajmniej niezamierzony tej 
frekwencji pomógł fakt, że był to 
również jeden z tych dni, kiedy wyda
wane są paczki dla dzieci z okazji św. 
Mikołaja. Wielu pracowników przy 
okazji załatwiło dwie sprawy.

Około godziny 14.00 spotkaliśmy 
przy urnie do głosowania Zbigniewa 
Wąsika, pracownika oddziału mierni
czo geologicznego z dwudziestolet
nim stażem. -  Nie jestem graczem 
giełdowym -  powiedział -  ale obser
wuję to, co dzieje się na warszawskiej 
giełdzie. Widzę, że firmy tam noto
wane funkcjonują lepiej, bo dzięki 
giełdzie pozyskują pieniądze. Gospo
darka rynkowa bardziej racjonalnie i 
efektywnie działa. Kiedyś sobie 
myślałem: dlaczego nasz Holding nie 
miały skorzystać z dobrodziejstwa 
giełdy? Musimy się rozwijać, aby 
sprostać rosnącej konkurencji, a to 
wymaga nakładów. Głosowałem więc 
za, bo mam nadzieję, że będzie to dla 
nas korzystne. Miałem pewne obawy, 
gdyż tyle się słyszy o gospodarczej 
ekspansji Chin czy Rosji, ale podob
no związki zawodowe podpisały 
aneks, który gwarantuje nam w przy
padku wejścia na giełdę, że Skarb 
Państwa zachowa „złotą akcję” , czyli 
pakiet większościowy.

Z.P.

Ważne jest to, iż wszyscy m ożem y się wypowiedzieć, że nas zauważyli -  stwierdzali 
g łosujący górnicy. Foto: arch.
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KHW SA. 

REGULAMIN ZFŚS

• Zakończone zostały trwające od 
lipca br. prace zespołów roboczych 
Zakładowych Organizacji Koordy
nacyjnych związków zawodowych, 
działających w Spółce i KHW S.A., 
powołanych do ustalenia treści i 
podpisania Regulaminu Za
kładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych w KHW S.A. Uzgodnio
no wszystkie kwestie z wyjątkiem 
wielkości odpisu na uprawnionych 
emerytów i rencistów. Pracodawca 
zwrócił się do zakładowych organi
zacji związkowych, aby do końca 
roku przedstawiły wspólne stanowi
sko w trybie artykułu 30 ust. 4 usta
wy o związkach zawodowych o 
powyższym regulaminie.

Regulamin pozostawia dużą auto
nomię poszczególnym komisjom 
socjalnym działającym w każdej 
kopalni w zakresie określenia kry
teriów i ustalania poszczególnych 
świadczeń socjalnych dla pracow
ników, emerytów i rencistów kopal
ni.

Nowy regulamin będzie wprowa
dzony od nowego roku zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa.

POROZUMIENIE

• Organizacje zakładowe zawarły 
21 listopada br. z Zarządem KHW 
S.A. wstępne porozumienie doty
czące upublicznienia mniejszościo
wego pakietu akcji KHW S.A. na 
Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie. Strony zobowiązały 
się do podpisania Paktu Społecznego 
ze wszystkimi dopuszczalnymi 
przez prawo zapisami zabezpiecza
jącymi kwestie socjalne, płacowe i 
BHP pracowników spółki w termi
nie do 31 stycznia 2008 r. Ponadto 
wspólnie obie strony wystąpią do 
właściwego ministra z wnioskiem o 
parafowanie ww. paktu oraz o udzie
lenie odpowiednich gwarancji o nie
zbywalności większościowego pa
kietu akcji KHW S.A. należących do 
Skarbu Państwa.

Równocześnie sygnatariusze tego 
porozumienia wystąpią do właści
wego ministra odpowiedzialnego za 
górnictwo z wnioskiem o spotkanie, 
którego tematem będzie kwestia 
upublicznienia mniejszościowego 
pakietu akcji KHW S.A. i wprowa
dzenie firmy na giełdę.

BARBÓRKA 2007

• Organizacje związkowe kulty
wują obchody patronki górników, 
świętej Barbary -  święta całej braci 
górniczej. Tradycyjnie oprócz 
uczestnictwa w organizowanych 
przez poszczególne kopalnie i Biuro 
Zarządu KHW S.A. obchodach bar
bórkowych, tj. spotkaniach jubila
tów, akademiach, Mszach świętych 
przygotowują różnorodne imprezy 
uświetniające górnicze święto.

W tym roku w większości były to 
okolicznościowe spotkania jubila
tów, emerytów, zarządów i komisji 
rewizyjnych związków, biesiady i 
karczmy piwne.

• NSZZ „Solidarność” , a właści
wie Sekretariat Górnictwa i Energe
tyki tego związku już po raz 17 zor
ganizował Pielgrzymkę Górników 
na Jasna Górę. W sanktuarium 
jasnogórskim w niedzielę 2 grudnia
o bezpieczną pracę i szczęśliwe po
wroty do domów modlili się górnicy 
węgla kamiennego, brunatnego, soli, 
siarki, rud miedzi, cynku i ołowiu 
wraz z rodzinami.

Wśród uczestników pielgrzymki 
było kilkuset pracowników KHW 
S.A. wraz z rodzinami.

KWK „Mysłowice-Wesoła” 

PAMIĘTAJĄ O INNYCH

Od wielu lat organizacje związko
we działające w „Mysłowicach” i 
„Wesołej” , a od stycznia tego roku 
w połączonej kopalni kultywują 
piękną i szczytną tradycję pomocy i 
wsparcia osób potrzebujących i 
pokrzywdzonych przez los. Podczas 
organizowanych w ramach obcho
dów barbórkowych imprez związko
wych przeprowadzają wśród uczest
ników i zaproszonych gości kwesty 
dla wspomożenia działalności ośrod
ków opieki, hospicjów, domów 
dziecka, fundacji charytatywnych, 
którymi, na co dzień się opiekują i 
których działalność wspierają w 
miarę swych możliwości.

• KM NSZZ „Solidarność” -  
KWK „Wesoła” w trakcie zorgani
zowanej 24 listopada największej w 
KHW S.A. -  dla ponad tysiąca 
uczestników -  karczmy piwnej 
zebrała ponad 7 tys. złotych, które 
w uzgodnieniu z kierownictwem 
Specjalnego Ośrodka Szkolno- 
-Wychowawczego w Kaczynie (woj. 
małopolskie) przekazuje na pomoc 
dla podopiecznych tego ośrodka.

Należy przypomnieć również, że 
organizacja pomaga także stale 
rodzinom Polaków na Wschodzie, tj. 
dzieciom z polskich rodzin na 
Białorusi. Na ten cel wykorzystuje 
m.in. zebrane środki podczas imprez 
barbórkowych.

• NSZZ „Solidarność 80” -  KWK 
„Wesoła” podczas karczmy 30 listo
pada przeprowadziła kwestę, w któ
rej zebrano 2,5 tys. złotych dla pod
opiecznych Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Ka
czynie i Hospicjum „Cordis” w 
Mysłowicach.

KWK „Staszic”

SKAT TO JEST TO

Uzasadnione powody do satysfak
cji mają opiekunowie i promotorzy 
działającego przy kopalni Klubu 
Skatowego „Amicius” .

Przewodniczący NSZZ „Solidar
ność” Piotr Czypionka oraz Grze
gorz Zaic, przewodniczący ZZ 
„Przeróbka” , mogą uznać za bardzo 
udany dla swych podopiecznych 
mijający 2007 rok.

Do wcześniejszych spektakular
nych sukcesów pań doszły kolejne -  
Ewa Lubecka wywalczyła II miej
sce w Grand Prix Polski.

Jakub Szeliga został mistrzem 
Polski juniorów. I drużyna zajęła IV 
miejsce w rozgrywkach pierwszej 
ligi, a II drużyna III miejsce w 
Mistrzostwach Okręgu Katowice.

Zawodnicy klubu brali udział w 
różnego rodzaju turniejach, w trak-

To był dobry rok d la Klubu Skatowego 
„A m icius” . Foto: arch.

cie których wywalczyli 24 pierwsze 
miejsca, a łącznie zdobyli 36 pucha
rów.

Drużyna klubu startowała także w 
2007 roku w rozgrywanych w Niem
czech (Kirchhein) Mistrzostwach

Europy. Znacząco też poszerzyła się 
grupa zawodników i sympatyków 
klubu.

Sukcesy te nie byłyby możliwe 
bez osobistego zaangażowania prze
wodniczących, ale także wsparcia 
KHW, KWK „Staszic” oraz wielu 
niewymienionych tutaj oddanych 
przyjaciół skata.

KWK „Wujek” 

KOLEJNE SUKCESY 
PIŁKARZY HALOWYCH

Drużyna piłkarzy w piłce nożnej 
halowej ZZG w Polsce KWK 
„Wujek” , reprezentuje z powodze
niem Katowicki Holding Węglowy i 
kopalnię podczas różnorodnych roz
grywek i turniejów ogólnopolskich.

Tym razem kolejne piękne sukce
sy odniosła podczas II Barbórko
wych Mistrzostw Polski Górniczo- 
-Hutniczych SADIDA CUP 2007,

Zwycięska drużyna. Foto: arch.

odbywających się od 6 do 9 grudnia 
w Szczytnie, gdzie zdobyła I miej
sce, pozostawiając w pokonanym 
polu 8 drużyn.

W rozgrywkach grupowych 
drużyna KHW S.A. zajęła I miejsce, 
remisując 2:2 z KWK „Pniówek” z 
JSW, pokonała 2:0 MOS Szczytno
i 2:1 Elektronikę Szczytno.

W półfinale pokonała drużynę 
Huty Królewskiej z Chorzowa (w 
karnych 2:1, w normalnym czasie 
gry wynik był 2:2).

W finale KHW wygrał 2:0 z 
drużyną KWK „Janina” z Libiąża -  
najlepszym strzelcem okazał się po 
raz kolejny Sebastian Golda, zdoby
wając 11 bramek. Drużyna reprezen
tująca KHW wystąpiła w 
następującym składzie: Arkadiusz 
Zawiła, Janusz Kopczyński, Krzysz
tof Mikoś, Sebastian Krzysteczko, 
Grzegorz Witek, Ryszard Kozub, 
Sebastian Kawulka, Sławomir Mogi
lan i zdobywca pucharu za najwięcej 
zdobytych bramek -  Sebastian 
Golda. Drużyna została przygotowa
na przez Andrzeja Hanusika, prze
wodniczącego ZZG w kopalni, kie
rownika drużyny Marka Krzusia, a 
obsługę medyczną zapewniał Bog
dan Nowak.

Gratulujemy sukcesów.

KWK „Wieczorek” 

PRZEKAZYWANIE 
TRADYCJI

Z okazji Dnia Górnika przedsta
wiciele związków zawodowych i 
administracji kopalni wspólnie 
odwiedzali dzieci w przedszkolach 
rozlokowanych w bliższym i dal
szym sąsiedztwie kopalni. W tym 
roku byli w przedszkolu nr 1 w 
Katowicach-Dębie, nr 56 i 66 w Szo
pienicach, nr 62 i 63 w Janowie, nr 
32 w Nikiszowcu i nr 60 w Dąbrów
ce Małej.

Odwiedzili także szkoły dla dzie
ci niepełnosprawnych w Giszowcu i 
Janowie oraz wdowy i sieroty po tra
gicznie zmarłych górnikach również 
pracowników, emerytów i rencistów 
przebywających w szpitalach.

Okolicznościową wizytę złożono 
panu Józefowi Chrobokowi, najstar
szemu emerytowanemu pracowniko
wi kopalni, który w bieżącym roku 
ukończył 103 lata.

Informacje zebrał i opracował: M IC H A Ł  M U Ż E L A K
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związkowcom oraz osobom i instytu
cjom współpracującym z Holdin
giem.

-  Spotykamy się w czasach, kiedy 
problemem jest brak możliwości 
wydobycia węgla, w czasach, kiedy 
trzeba przywracać godność zawodu

two-samorząd deklarował prezydent 
Katowic, Piotr Uszok.

-  Życzę, aby przez nowe drogi 
przyszło wam iść spokojnie, a zara
zem z wolą zrozumienia tych, którzy 
tu mieszkają -  mówił Uszok.

W trakcie akademii wicepremier

Oficjalną część Barbórki otworzył Stanisław Gajos. Foto: S. Jakubowski

górniczego, kiedy trzeba, aby młodzi 
dołączyli do grona ludzi mężnych i 
odważnych -  mówił wicepremier Wal
demar Pawlak.

Zapowiedział takie działania rządu, 
które przywrócą długookresowe 
myślenie o górnictwie i będą sprzyjały 
odnoszeniu sukcesów w dłuższej per
spektywie.

Waldemar Pawlak uhonorował 
Złotymi Krzyżami Zasługi Andrzeja 
Buczka, Bogdana Sajdoka i Jana 
Śmiłowskiego. Srebrny medal „Za 
długoletnią służbę” wręczył Januszowi 
Grabowskiemu.

Holdingowi i wszystkim należącym 
do spółki zakładom górniczym nadano 
również certyfikat, zaświadczający o

Holdingowi i wszystkim  jego kopalniom  nadano certyfikat Z integrowanego Systemu 
Zarządzania Jakością i Środowiskiem. Foto: S. Jakubowski

-  Katowicki Holding Węglowy jest 
tą firmą, która pierwsza pokazała, że 
górnictwo może być rentowne. W 
waszej spółce tkwi ta siła i ta odwa
ga, że będzie mogła podjąć nowe 
wyzwania. Potrzebny jest ten nowy 
błysk w oku i nowe technologie -  
powiedział wicepremier.

Pozdrowienia i ciepłe słowa dla 
uczestników uroczystości nadesłali

stosowaniu Zintegrowanego Systemu 
Zarządzania Jakością i Środowiskiem 
ISO 9001:2001 i ISO 14001:2005. 
Henryk Łukaszczyk i Andrzej Kostec
ki z TUW NORD Polska wręczyli je 
wiceprezesowi zarządu ds. produkcji, 
Wojciechowi Dygdale i dyrektorom 
kopalń.

W artystycznej części barbórkowej 
akademii jej uczestnicy zostali oczaro-

Część artystyczna zachwyciła w idzów -  kwiaty d la artystów i burzliwe brawa były tego 
dowodem . Foto: S. Jakubowski

m.in. premier Donald Tusk, minister 
Skarbu Państwa Aleksander Grad i 
metropolita górnośląski abp Damian 
Zimoń.

Przyjazny dialog w rozwiązywaniu 
różnych problemów w relacji górnic -

wani rosyjską pieśnią. Solistkom i 
moskiewskiemu Chórowi Uniwersyte
tu im. Dymitra Mendelejewa towarzy
szyła Orkiestra Salonowa kopalni „Sta
szic” pod batutą Grzegorza Mierzwiń
skiego. (EK )

[a i ( it
U U Kł VM,H 

ĘK “SU UtkT

KATOWIC



STRONA 6 GRUDZIEŃ 2007

Szacunek dla „podoficerów”

Z myślą o bezpieczeństwie
K o p a ln ia  „ M u rc k i” b y ła  19 g ru d 

n ia br. g o s p o d a rz e m  u ro c zy s te g o  
p o d s u m o w a n ia  XXXV ed yc ji 
O g ó ln o p o ls k ie g o  K onku rsu  P o 
praw y W arunków  Pracy i honorow a
nia jego laureatów. N ieprzypadkow o. 
Zw yc za jo w o  ro lę  tę  petn it zak ta d , z  
k tó re g o  w y w o d zą  s ię  la u reac i 
najbardziej prestiżow ej nagrody.

Głównym organizatorem konkursu 
jest Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej. Jego zasadniczym celem 
jest inspirowanie i upowszechnianie 
prac naukowo-badawczych oraz roz
wiązań organizacyjnych i technicz
nych, prowadzących do poprawy 
warunków pracy, jej bezpieczeństwa 
oraz ochrony człowieka w środowi
sku pracy. Do udziału w nim mogą 
być zgłaszane opracowania już zasto
sowane w praktyce oraz mające pozy
tywną ocenę zakładu pracy, który je 
zastosował.

W tegorocznej edycji sąd konkur
sowy w kategorii „rozwiązań tech
nicznych i organizacyjnych zastoso
wanych w praktyce” nagrodę II stop
nia przyznał zespołowi autorów z 
kopalni „Murcki” . Tę wysoką ocenę 
uzyskało opracowanie pn. „Zastoso
wanie quasi-dynamicznego odwzoro
wania komputerowego rejonu wenty
lacyjnego, obejmującego kolejne 
ściany wydobywcze w polu „B” 
pokładu 349 KWK „Murcki” z 
uwzględnieniem zrobów, tj. rozwią
zania umożliwiającego pełną ocenę 
spodziewanych zagrożeń wentylacyj- 
no-pożarowych i metanowych oraz 
wariantowy dobór racjonalnych spo
sobów ich zwalczania już na eta
pie projektowania poszczególnych 
ścian” . Autorami tego zastosowania 
jest zespół inżynierów w składzie: 
Stanisaw Lasek, Tadeusz Stefano
wicz, Henryk Skwarek, Waldemar

Franczuk, Zygmunt Kaczmarzyk i 
Jacek Nieckarz.

Dwa dalsze rozwiązania, nadesłane 
z kopalń „Murcki” i „Mysłowice- 
-Wesoła” , uzyskały wyróżnienia. 
Jurorzy przyznali je czwórce autorów
-  Stanisławowi Laskowi, Andrzejowi 
Buławie, Marianowi Bajorowiczowi i 
Grzegorzowi Stasze -  „Zastosowania 
metody utrzymania chodników za 
frontami eksploatowanych ścian za 
pomocą kasztów z drewna twardego”, 
wdrożonej w pierwszej z nich. Zespół 
z „Mysłowic-Wesołej” -  Józef Chro
bak, Janusz Związek, Wiesław Toma- 
nek i Krzysztof Mikołajewski -  został 
wyróżniony za opracowanie pn. 
„Wykrycie niedozwolonej obecności 
człowieka w tunelu dojazdowym do 
kruszarki na trasie przenośnika 
podścianowego” .

(E K )

Zintegrowany System 
Zarządzania 

promuje europejskie 
standardy

Is to ta  w d ro żo n e g o  w  K a to w ic k im  H o ld in g u  W ę g lo w y m  S .A . Z in te 
g ro w a n e g o  S ys tem u  Z a rz ą d z a n ia  z a w a rta  je s t w  p o w s z e c h n ie  znanym  
doku m en cie  o kreśla jącym  m isję naszej firm y, w yzn acza jącym  ce le  stra te
g iczne oraz w skazu jącym  m etody ich realizacji.

Oficjalnymi dokumentami źró
dłowymi, stanowiącymi pod

stawę do funkcjonowania systemu są 
normy: zarządzania jakością,
zarządzania środowiskowego oraz 
zarządzania bhp, wydane przez Pol
ski Komitet Normalizacyjny w opar
ciu o normy europejskie.

Okresowo system poddawany jest 
różnego rodzaju audytom, ocenia
jącym stan jego funkcjonowania, 
zgodności z ustaleniami i wymaga
niami oraz stan skuteczności jego 
wdrażania i utrzymywania, a także 
przeglądom -  oceniającym możli
wości dalszego doskonalenia i ewen
tualne potrzeby zmian w systemie 
zarządzania.

Na przełomie września i paździer
nika 2007 w kopalniach: „Staszic” , 
„Wieczorek” , „Murcki” , „Mysło- 
wice-Wesoła” , „Wujek” oraz w Biu
rze Zarządu KHW S.A. przeprowa
dzone zostały planowe audyty 
wewnętrzne, oceniające funkcjono
wanie Zintegrowanego Systemu 
Zarządzania, w oparciu o normy: 
PN-EN ISO 9001:2001 -  zarządzanie 
jakością, PN-EN ISO 14001:2005 -  
zarządzanie środowiskowe, PN-N 
18001:2004 -  zarządzanie bhp.

W raporcie zbiorczym z audytu 
sformułowano szereg wniosków, uka
zujących obszary, w których wystąpiły 
odstępstwa od norm, nakreślając jed
nocześnie główne kierunki działań 
korygujących i doskonalących.

Raport wskazuje również mocne 
strony audytowanych jednostek, 
przedstawiając pozytywne i godne 
naśladowania przykłady działań 
podejmowanych przez kierownictwo
i załogi.

Przedstawiony powyżej cykl audy
tów wewnętrznych był ważnym 
sprawdzianem przed najistotniejszym 
dla Holdingu -  z uwagi na konse
kwencje, jakie ze sobą niesie -  audy
tem recertyfikacyjnym, decydującym
o prolongacie uzyskanego wcześniej 
certyfikatu.

Od 5 do 7 listopada 2007 r. prze
prowadzony został taki audyt w Biu
rze Zarządu KHW S.A. oraz w KWK 
„Staszic” i w KWK „Murcki” , w 
zakresie norm: zarządzanie jakością 
oraz zarządzanie środowiskowe.

W okresie poprzedzającym audyt, 
w Biurze Zarządu trwały intensywne 
prace przygotowawcze i korygujące. 
W pracach, które były koordynowane 
przez Zespół Zarządzania Systemami
i Funduszami, brali udział przedsta
wiciele obszarów wyznaczonych do 
badania.

Audyt recertyfikacyjny przeprowa
dziła grupa audytorów firmy TUV 
NORD Polska, zgodnie z wcześniej 
ustalonym, szczegółowym planem. 
Przeprowadzone w ciągu trzech dni, 
wnikliwe badanie systemu, zakoń
czyło się pomyślnie dla KHW S.A. i 
jego kopalń. W efekcie nasza firma 
uzyska prawo do dalszego posiadania 
certyfikatu w okresie następnych 
trzech lat.

Taki stan faktyczny oprócz wymia
ru prestiżowego ma również konkret
ny wymiar praktyczny, albowiem 
zaświadcza, iż najważniejsze obszary 
aktywności gospodarczej Holdingu w 
zakresie produkcji i sprzedaży wyso
kogatunkowego węgla działają pra
widłowo.

Pomyślne zakończenie audytu 
recertyfikacyjnego skutecznie kreuje 
pozytywną aurę wokół naszej firmy, 
która ma znaczący wpływ na aktual
nych i potencjalnych kontrahentów.

Nie sposób pominąć także nie
zmiernie istotnej funkcji systemu, 
jaką jest szybki przepływ informacji 
wewnątrz firmy, powszechnie 
dostępnej dla pracowników i kierow
nictwa. Szczególną rolę odgrywa w 
tym przypadku, utrzymywany i stale 
uzupełniany serwis Zintegrowanego 
Systemu Zarządzania.

M A R E K  M O T Y L

Uczestnictwo w studiach 
podyplomowych

Międzynarodowe Standardy 
Sprawozdawczości 

Finansowej
Katowicki Holding Węglowy S.A. 

to firma, której sposób funkcjonowa
nia podlega obecnie dynamicznym 
zmianom. W ostatnim czasie w Hol
dingu przystąpiono do prac doty
czących zwiększeniu wartości firmy 
we wszystkich kluczowych aspektach 
jej funkcjonowania.

Sukces firmy budowany jest przez 
zaangażowanie oraz umiejętności 
zawodowe jej pracowników i kadry 
zarządzającej. We wrześniu 2007 
roku Zarządy KHW S.A. oraz 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. 
podjęły decyzję w sprawie uczestnic
twa pracowników obu spółek w stu
diach podyplomowych poświęconych 
praktycznemu zastosowaniu Mię
dzynarodowych Standardów Spra
wozdawczości Finansowej, organizo

wanych przez Ernst & Young Acade- 
my of Business oraz Szkołę Główną 
Handlową w Warszawie. Pierwsza 
edycja studiów podyplomowych 
trwać będzie do czerwca 2008 roku.

Uroczysta inauguracja roku akade
mickiego 2007/2008 odbyła się 14 
grudnia 2007 roku w Jastrzębiu Zdro
ju. Studentom -  pracownikom KHW 
S.A. oraz JSW S.A., indeksy 
wręczyli: prorektor SGH ds.
zarządzania i nauki prof. Joachim 
Osiński oraz Marinos Athanassiou -  
dyrektor Ernst & Young Academy of 
Business. W uroczystej inauguracji 
studiów uczestniczyli ponadto przed
stawiciele Katowickiego Holdingu 
Węglowego S.A. oraz Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej S.A.

P rzodow ych zw ykło  się ob iegow o n azyw ać „podoficeram i p ro d u kc ji”. Są cen ien i w  każde j ko paln i. W  „W ujku” 
w eszło  w  zw yczaj, że  ów  szacunek w  szczegó lny sposób jes t m anifestow any podczas październ ikow ych spotkań  
kierow n ic tw a kopaln i z p rzo dow ym i. W  tym  roku odby ło  się ju ż  XI tak ie  sp o tkan ie . Tym razem  dyrekto r „W ujka”, 
K rzyszto f Kurak, pode jm o w ał ob iadem  174 liderów  brygad.

-  pprzodowi to ta grupa pra
cowników, która ciągnie 

najtrudniejszą robotę na podstawo
wych stanowiskach. Od ich pracy w 
bardzo poważnym stopniu zależą  
wyniki całej kopalni. Jednocześnie -  
co niesłychanie ważne -  głębsza wie
dza i zawodowe doświadczenie przo-

tkania oba wątki -  spojrzenia na tera
źniejszość i przyszłość kopalni z jego 
szerszym kontekstem perspektyw 
całej firmy -  wyraźnie się przenikały. 
Kiedy więc dyrektor Krzysztof Kurak 
informował przodowych o produkcji 
zakładu i uzyskiwanych wynikach, to 
zaraz potem szczególny akcent kładł

Akty nom inacyjne wraz z książeczkami z zakresem obow iązków  wręczali prezes Sta
nisław Gajos i dyrektor kopalni Krzysztof Kurak.

dowych sprzyjają takiemu organizo
waniu przez nich pracy, by przebie
gała ona ja k  najbezpieczniej. 
Uważam, że każdy człowiek potrze
buje poczucia satysfakcji, chce 
doświadczać przejawów tego, że jest 
ceniony i poważany -  wyjaśnia 
główny impuls październikowych 
spotkań dyrektor Kurak.

Rok w rok ich scenariusz bywa 
zbliżony. Składają się nań epizody 
nacechowane powagą, kiedy rozmo
wa ogniskuje się na sprawach o 
zasadniczym znaczeniu dla kopalni, 
są momenty uroczyste z nagradza
niem najlepszych przodowych i nomi
nowaniem kontynuatorów, wreszcie 
zaś przychodzi pora na swobodne już 
biesiadowanie. Do tego ostatniego 
zachęcają -  też tradycyjnie już -  
zastawione stoły.

Tegoroczne spotkanie odbyło się 
w szczególnym momencie przygoto
wań w całym Katowickim Holdingu 
Węglowym S.A. do referendum 
wśród załóg w sprawie upublicznie
nia mniejszościowego pakietu akcji 
spółki na warszawskiej Giełdzie 
Papierów Wartościowych. Obecność 
wśród przodowych prezesa zarządu 
KHW S.A. Stanisława Gajosa łączyła 
się więc nie tylko z podkreśleniem 
rangi tej grupy pracowników, lecz 
miała również dodatkowy referendal- 
ny pretekst. W pierwszej części spo-

na konieczność inwestowania w roz
wój kopalni. „Wujek” potrzebuje nie 
tylko nowego wyposażenia produk-

Atm osfera byta serdeczna i „rozśpiewana".

cyjnego. Jak najszybszej realizacji 
domaga się urządzenie w Ruchu 
„Śląsk” grupowej klimatyzacji. To 
dużego kalibru, kosztowna inwesty
cja. Prawda, że w nie mniejszych roz
miarach potrzebują ich również inne 
kopalnie spółki -  akcentował między

innymi prezes Gajos. Upublicznienie 
akcji ma nie tylko być źródłem środ
ków na inwestycje, lecz zarazem 
nieść również korzyści dla samych 
pracowników.

Nastrój sali zmienił się, kiedy 
przyszła pora na obdarowywanie 
wyróżniających się przodowych i 
nominowanie nowych. Akty nomina
cyjne wraz z książeczkami z zakre
sem obowiązków otrzymało 147 
osób. Dyplomami i pamiątkowymi 
zegarami wyróżniono 27 przodo
wych. Wręczali je prezes Stanisław 
Gajos oraz dyrektor Krzysztof Kurak. 
Paniom, oczywiście -  kwiaty.

Marcina Ciszowskiego, przodowe
go w Oddziale Podsadzki, cieszył nie 
tylko prezent.

-  Odnajduję w nim uznanie i sza
cunek. Cóż, widać, kierownik 
zauważył moją pracę i ceni to, co 
robię, skoro polecił mnie do 
wyróżnienia -  nie tając satysfakcji, 
wyznał w chwilę po odebraniu upo
minku.

Zdaniem Ciszowskiego, rolą przo
dowego jest takie zorganizowanie i 
pokierowanie robotą, aby wszystko 
szło jak trzeba.

-  Przodowy szczególnie musi być 
wszędzie tam, gdzie jes t najtrudniej,
i pomóc kolegom z brygady. Przede 
wszystkim musi zadbać, aby praca  
biegła bezpiecznie -  podkreśla.

Zdjęcia: Sylwester Olbrych

Kiedy stoły zaczęły uginać się pod 
golonką i w kuflach zapieniło się 
piwo na bok poszły poważne sprawy
i tematy. Sala rozbrzmiała gromko 
odśpiewanym „Sto lat...” , po czym 
oddała się zabawie.

(E K )
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Giszowiec -  magia tej ziemi

Zebrane paciorki tworzą śląski witraż
Sto lat temu na Górnym Śląsku postafo osiedle, w którym miały 

rozkw itać cnoty rodzinne i pracow nicze. Dom y pod wysokim i 
dacham i z gontu sta ły  w jab ło n iach . (...) Tak niczym  w bajce  
rozpoczyna się „Czarny ogród” Małgorzaty Szejnert.

O książce „Czarny o g ró d ” przy kuchennym  stole rozmawiali: autorka M ałgorzata Szejnert (od lewej), Anna Dudzińska, A lojzy Łysko, 
Kazim ierz Kutz, Elżbieta Zacher i Piotr Warszawski.

Tak również rozpoczęło się 10 
grudnia spotkanie z autorką. Promo
cja książki toczyła się w sercu stulet
niego katowickiego osiedla, w Karcz
mie Śląskiej przy placu pod Lipami. 
Kuchenna scenografia podkreślała 
swoiskość i bliskość. Ale to nic dziw
nego, wszak kuchnia była naj
ważniejszym miejscem śląskiego 
domu.

-  Jesteśmy w kuchni, czyli w cen
trum śląskiego domu, w karczmie, 
czyli w centrum Giszowca, ale zara
zem w centrum Europy i świata  -  
podkreślił Kazimierz Kutz.

Historia spółki Giesche

Książka „Czarny ogród” opowiada 
historię spółki Giesche i dzieje 
Giszowca. Kreśli historię Niemiec, 
Śląska i Polski. A co najważniejsze -  
historie kilku wybranych rodów z 
Giszowca, które przewijają się i 
krzyżują przez paskudny wiek XX. 
Książka Małgorzaty Szejnert da się 
przyrównać do olbrzymiego meteory
tu, który spadł na naszą ziemię. Dla 
mnie to arcydzieło w zbiorze śląskiej 
tematyki, które ukazuje autentyczną 
magię Górnego Śląska i mądrą filo
zofię długiego trwania jego 
mieszkańców -  na obwolucie książki 
napisał Kutz.

Historia powstania osiedla sięga 
początku XX w., kiedy to na parceli 
o wymiarach 800 na 1200 metrów 
naczelny dyrektor spółki Giesches 
Erben, Uthemann, polecił zbudować 
wzorcowe osiedle robotnicze. Kolo
nia nosiła nazwę Gieschewald i 
służyła górnikom sprowadzonym z 
centralnych Niemiec, którzy jednak 
szybko opuścili obcy im Śląsk. W 
centrum znajdował się plac, wokół 
którego zlokalizowano szkoły, 
sklepy, pocztę, gospodę, adminis
trację osiedla, łaźnię, pralnię i domy 
noclegowe. Na terenie Giszowca 
działały grupa baletowa i amatorski 
teatr. Były pola golfowe i drużyna 
piłkarska.

Na spotkanie z autorką przyszło 
ponad 300 osób. Sala była 
wypełniona po brzegi. Trzeba było 
dostawiać krzesła. Wielu z nich na 
łamach książki odnajdywało swoich 
przodków.

Nie znałam Śląska

Ze sceny Małgorzata Szejnert 
opowiadała o powodach powstania 
książki.: -  Nie pochodzę ze Śląska i 
nie łączyły mnie z nim przedtem

Żadne więzi. Moja rodzina żyła na 
Podlasiu. Nigdy nie mieszkałam na 
Śląsku i bardzo długo znałam go 
tytko z okna pociągu, z książek i 
film ów . Onieśmielał mnie, nie 
pisałam  stąd reportaży. Kiedy w 
stanie wojennym straciłam posadę w 
tygodniku „Literatura”, prof. Ignacy 
Wald dał mi pó ł etatu w Instytucie 
Psychoneurołogicznym w Warsza
wie. Dyrektor wysłał mnie do 
Giszowca, ponieważ tam właśnie 
pow staw ał ośrodek dla dzieci spe
cjalnej troski, który tworzyła doktor 
Mila Trzcińska-Fajfrowska. To było 
na początku lat 80. XX wieku.

Miałam napisać krótką informa
cję na organizowaną przez instytut 
konferencję. Prof. Wald liczył, Że 
reporterka zwróci uwagę na 
okołiczności społeczne, które ten 
dom stworzyły.

To pierwsze spotkanie okazało się 
zetknięciem ze światem kontrastów.

Nowy ośrodek dla dzieci był wspa
niale zorganizowany i wyposażony, 
pełen szlachetnej energii. Jednocze
śnie zobaczyłam Giszowiec, który był 
wówczas przeraźliwie smutny. A przy

tym było widać, że to miejsce było 
kiedyś cudowne. Na to stare piękno  
nacierały obrzydliwe nowe bloki, 
brutalnie wbijające się w osiedle jak  
taran. W reakcji rodził się we mnie 
Żał i bunt. Chciało mi się płakać i 
chciało mi się kląć  -  wspominała 
Małgorzata Szejnert.

Rozmowy o ośrodku przenosiły się 
na rozmowy o Giszowcu. Okazało 
się, że jest to niesamowita otchłań, 
nieprawdopodobny las rzeczy, w któ
rym widać historię Śląska i Europy. 
Tu niesamowicie się ona odcisnęła -  
zwierzała się autorka.

Obraz został w głowie

-  Wtedy nie byłam tu jako dzien
nikarka, ale urzędniczka. Przez całe

lata ciągle tkwił w mojej pamięci ten 
obraz, musiałam o tym w końcu napi
sać -  wspominała Małgorzata Szej
nert.

-  Gdy zdecydowałam się do 
Giszowca wrócić, zaczęłam sięgać do 
historii powstań śląskich, czasów  
okupacji, wcielania do Wehrmachtu,

powojennych represji. Pomyślałam  
wtedy: Jak Ślązacy mogli to wszystko 
przetrwać? -  powiedziała nam po 
spotkaniu autorka „Czarnego ogro
du” .

Przewodniczką autorki była 
Elżbieta Zacher. To ona, chociaż 
sama krakowianka, mówiła o Giszow
cu, o ciekawych ludziach, a nawet 
pomogła załatwić wyprawę na dół 
kopalni.

-  Aby móc zjechać pod ziemię, 
trzeba było odmłodzić nieco metrykę 
niecodziennego „górnika” -  śmiały 
się obie panie.

Bałam się pytać

-  „Czarny ogród” -  jak zauważył 
Alojzy Łysko -  pomieścił tysiące 
wątków i setki życiorysów.

Alojzy Łysko, autor książek o 
historii Górnego Śląska, uważa, że 
autorce udało się zebrać rozsypane 
paciorki jednego różańca. -  W tej 
książce ze szkiełek, także tych wytar
tych, układa się piękny witraż histo
rii regionu. Przy tym jest to odważna 
opowieść, bo nie przemilcza trud
nych momentów. Zarazem delikatna, 
bo nie uraża żadnej ze stron. Ma pani 
w sobie czułą wagę sprawiedliwości. 
Tysiące życiorysów układają się tutaj 
w jedną wspólnotę -  podziwiał Aloj
zy Łysko.

-  Na początku bardzo się bałam  
stawiać pytania o sytuacje wojenne, 
o listy narodowe, o udział Ślązaków 
w Wehrmachcie. Ale kiedy zaczęłam 
pytać -  przestałam się bać -  wyznała 
Małgorzata Szejnert.

To śląski pamiętnik

Wśród uczestników spotkania było 
wielu potomków opisanych w książce 
giszowieckich rodów. Zachęcani

przez gospodynię wieczoru, Annę 
Dudzińską, opowiadali o swoich 
przodkach:

-  Ta książka i spotkanie z panią  
Małgorzatą spowodowały, że zaczę
łam się interesować rodziną męża. 
Zbieram pamiątki, dokumenty, chcę 
spisać naszą historię -  mówiła Maria 
Junger.

- B o  „Czarny ogród” to taki 
pamiętnik, każda górnośląska rodzi
na może na jego stronach dopisywać 
własne wspomnienia -  przekonywała 
Elżbieta Zacher.

„My to smolimy”

Wzruszony poseł Kazimierz Kutz 
mówił, że to jedna z najpiękniejszych 
chwil jego życia. -  Nie przypusz
czałem, że taka książka może 
powstać. Ona mówi o Górnym Śląsku 
bez uprzedzeń, tendencji. Tego żaden 
Ślązak by nie napisał, bo zaraz 
wkradłyby się nasze emocje.

Książka je s t do tego stopnia 
ważna, że takich Giszowców jes t tu 
tyle, ile hut, kopalń, dworców kole
jow ych... Pani poziom poznania  
Śląska jest fenomenalny. Często pisy
wano o nim jak o kolonii. W „ Czar
nym ogrodzie ” nie ma nic tendencyj
nego. W opisie tego naszego cudow
nego piekła nie ma śladu okupacyj
nego traktowania Śląska. To jest nie
bywałe -  mówił Kazimierz Kutz.

„Czarny ogród” z ogromną 
dbałością edytorską wydało krakow
skie Wydawnictwo Znak. Kutz ape
lował do obecnego na wieczorze 
autorskim redaktora Znaku, Jerzego

Illga, by jak najszybciej zadbał o 
przetłumaczenie książki, przede 
wszystkim na język niemiecki. Prze
konywał, że czekają na nią także 
Ślązacy żyjący w Niemczech.

Podczas spotkania fragmenty 
„Czarnego ogrodu” czytał aktor Piotr 
Warszawski.

- T o  bardzo ważne dzieło, bo 
pomoże nam wszystkim zrozumieć to 
śląskie „paskudztwo ” -  podkreślał 
reżyser. Dodawał, że ze stron książki 
unosi się tajemnica śląskiego trwa
nia, zaklęta w słowach: „my to smoli
my”.

M ałgorzata Szejnert podpisu je  książkę „Czarny o g ró d ” .
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Małgorzata Szejnert jest dziennikarką, absol
wentką Uniwersytetu Warszawskiego. 
Współtworzyła „Gazetę Wyborczą” i prawie 15 
lat prowadziła w niej dział reportażu. Jest 
autorką m.in. książek: „Szczecin: gru- 
dzień-sierpień-grudzień” (z Tomaszem Zalew
skim), „Sława i infam ia” i „Śród żywych 
duchów”.

„Czarny ogród” jak węgiel?

Oczywiście. Kolor czarny symbolizuje węgiel, trud 
pracy. Ogród to nie tylko zieleń, to też wielość rzeczy, 
okazów, sytuacji, ludzkich losów. Opisałam historie 
kilku wybranych rodów z Giszowca, ich życie codzienne, zmagania z 
pracą, z decyzjami politycznymi ówczesnych władz.

Giszowiec to pogmatwane losy ludzi na pograniczu dwóch kultur. 
W ich życiu czarna praca przeplatała się z miłością do sztuki. Mam  
oczywiście na myśli słynnych malarzy z Grupy Janowskiej. Giszowiec 
okazał się niesamowicie bogatym miejscem. A ja  próbowałam zebrać te 
wszystkie drobne historie i jak mrówka budowałam z patyczków mrowi
sko, jakim jest moja książka.
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Patryka
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