
Temat na czasie

Tadeusz Motowidło, 
przewodniczący ZZG JSW 
SA Zofiówka: Każdy członek 
Związku Zawodowego 
Górników JSW SA 
Zofiówka ma od 
początku roku prawo 
do darmowej porady 
prawnej. 
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D W U T Y G O D N I K

Cięcia nie zastąpią 
solidnej analizy
Zanim zaczniemy dys-
kusję o tym, co i jak 
zmieniać w polskim 
górnictwie, musimy 
sobie odpowiedzieć 
na proste pytanie: 
chcemy bronić hi-
storii czy chcemy 
przetrwać? Na razie najwięcej 
wysiłku wkładamy w to, żeby tak 
zaplanować zmiany, aby za wiele 
nie zmienić – mówi Maksymilian 
Klank, wiceprezes FASING SA, 
były prezes KHW i KW, wieloletni 
prezydent Euracoal.
 strona 4

Czas zacząć 
poważne rozmowy 
o przyszłości 
branży górniczej
Nasze środowisko 
stać na to, aby sfor-
mułować katalog nie-
zbędnych rozwiązań 
służących wyprowa-
dzeniu górnictwa na 
prostą.  Związek Pra-
codawców Górnictwa 
Węgla Kamiennego 
może mieć ogromny wkład w 
opracowanie korzystnych działań 
– mówi Zdzisław Bik, prezes FA-
SING SA.
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W JSW 
uruchomiono 
Strefę sztygara
Internetowa platforma szkolenio-
wo-informacyjna dla pracowników 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
 strona 7

Fiat się wzmacnia 
i obiecuje

Informacje motoryzacyjne.
 strona 9

KWK MysłoWice-Wesoła. Ważna inwestycja

Do bardzo dobrego węgla
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Inwestycje prowadzone w KWK Mysłowice-Wesoła są najlepszym dowodem na to, że można odchodzić 
od magii wydobytych ton. Teraz liczy się energia zawarta w węglu. 

Więcej na s. 6
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B E Z  F A J R A N T U

Z przerażeniem obserwuję, jak kilka osób robi wodę 
z mózgu dziesiątkom tysięcy górników pracujących 
w kopalniach Kompanii Węglowej. Otóż kilku liderów 
związkowych mówi, że załoga nie zgadza się na re-
alizację planu ratunkowego przygotowanego przez 
zarząd spółki węglowej. 

M ało tego, górnicy kopalni Knurów-Szczygło-
wice nie zgadzają się na to, aby Kompania 
Węglowa sprzedała Jastrzębskiej Spółce 

Węglowej tę kopalnię. Mam podstawy podejrzewać, 
że dochodzi do gigantycznej manipulacji. Kompa-
nia Węglowa jest w dramatycznej sytuacji. Ze zgrozą 
słuchałem w Sejmie informacji o tym, że firma stra-
ciła w 2013 roku miliard złotych na sprzedaży węgla, 
to bowiem najgorszy wynik Kompanii w historii jej 
istnienia. Były znacznie trudniejsze czasy, a tak gi-
gantycznej straty na sprzedaży nie było. Perspektywy 
KW na 2014 rok zależą od tego, czy uda się sprzedać 
kopalnię Knurów-Szczygłowice i czy uda się zrealizo-
wać plany przygotowane przez zarząd. W trwających 
od kilku tygodni rozmowach związkowcy przekonują, 
że ma być tak jak do tej pory, bo wystarczy sprzedawać 
więcej węgla za wyższą cenę. Problem polega na tym, 
że KW wydobyła zbyt dużo węgla bardzo złej jakości 
niesprzedawalnego w normalnej sytuacji gospodarczej. 
Wydobycie mizernego węgla trwało długo, bo szła 
kasa za wydajność i wykonanie planu. Nikogo wtedy 
nie parzyły pieniądze, nikt w tym nie widział absur-
du. Ani w 2012 r., ani przez kilka miesięcy 2013 r. nie 
było słychać głosów sprzeciwu liderów związkowych, 
słychać zaś od nich było informacje o dobrej sytuacji 

w firmie i o tym, że trzeba podwyższać zarobki. Ponoć 
nikt ich nie informował o zagrożeniach. Podejrze-
wam, że panowie liderzy ściemniają, bo mieli dostęp 
do informacji – kilku z nich zasiada przecież w Radzie 
Pracowników. Czyli co? Jako członkowie Rady Pra-
cowników coś wiedzieli, a jako liderzy związkowi żyli 
w świecie iluzji?

O tym, jak kilka osób może robić wodę z mózgu 
kilkudziesięciu tysiącom pracowników, opowiedział 
mi jeden z liderów związkowych KWK Knurów-Szczy-
głowice, z którym miałem okazję rozmawiać na temat 
sprzedaży tej kopalni Jastrzębskiej Spółce Węglowej 
przez Kompanię Węglową. Otóż wspomniany lider 
był zaskoczony informacją o tym, że załoga kopalni 
nie chce iść do JSW. – Sami jakieś 6 lat temu jeździ-
liśmy do JSW, żeby nas wzięli. Prosiliśmy, przekony-
waliśmy i zapewnialiśmy, że w Kompanii nie chcemy 
być, bo w tej firmie nie mamy przyszłości – mówił 
mi związkowiec z Knurowa-Szczygłowic. Tak samo 
był zaskoczony informacją o tym, że liderzy central 
związkowych nie znali sytuacji ekonomicznej KW. – 
Moi koledzy w każdej kopalni wiedzieli, że to wszyst-
ko na sznurki jest powiązane, to w centrali tego nie 
wiedzieli? – zapytał mnie ze złością. – A może też 
nie wiedzą, że wszystkie kopalnie z dawnej Rybnickiej 
Spółki Węglowej najchętniej oderwałyby się od KW? 
– zapytał z przekąsem.

I tak oto od związkowca dowiedziałem się, jaka 
jest prawda. Co to oznacza? Otóż podobnie jak gdzie 
indziej, tak i w związkach są osoby prawe i mądre, nie 
brakuje też jednak osób fałszujących rzeczywistość. 
Sztuka polega na słuchaniu prawych i mądrych. l

Zwracam uwagę na 
Katowicki Holding 
Węglowy
K rach śląskiego górnictwa jest coraz bliższy – wieszczył 

Mirosław Taras wtedy, gdy był prezesem LW Bogdanka, 
i wtedy, gdy przestał nim być. – Odpowiedzialne za to będą 
zarówno związki zawodowe, jak i zarządy, które nie umieją 
się im postawić i przeprowadzać koniecznych zmian – 
dodawał Taras. Ja proponuję zwrócić uwagę na Katowicki 
Holding Węglowy. Tej spółce przez kilka lat przepowiadano 
upadek. Dzięki odważnym decyzjom zarządu i zgodzie 
związków zawodowych na niezbędne działania, które 
wymagają wyrzeczeń ze strony załogi, Holding ma jednak 
szansę wyjść na prostą. Ponieważ nie raz były opisywane 
decyzje zarządu, nie będę powtarzał tych opisów, chcę 
natomiast zwrócić uwagę na coś, z czym w górnictwie 
wcześniej się nie spotkałem. KHW zorganizował dla 
pracowników konkurs pod nazwą „A na grubie ino grube”. 
O co chodzi? Chodzi o poszukiwanie rozwiązań, dzięki 
którym będzie można zwiększyć wydobycie węgla grubego. 
W czasie kryzysu na rynku węgla węgiel gruby jest nadal 
w cenie. To oczywiste, że jeżeli kopalnie będą wydobywać 
węgiel poszukiwany, będą miały większe zyski. Jasne jest 
także to, że aby firma osiągała jak najlepsze rezultaty, 
trzeba zaangażować załogę w poszukiwanie najlepszych 
rozwiązań. Holding realizuje jeden z najprostszych 
pomysłów – ogłasza konkurs. To tak oczywiste, że mało kto 
wpadłby na ten pomysł. Przesadzam? Jeżeli tak, to proszę 
mi powiedzieć, czy ktoś w branży górniczej zaproponował 
wcześniej konkurs, który miałby się przyczynić do poprawy 
jakości produkcji węgla. W spółkach węglowych organizuje 
się różne konkursy. Czy jeden więcej coś da? Są olbrzymie 
szanse na to, że tak. Pozwolę sobie przytoczyć najważniejsze 
zasady.

Z wycięzca konkursu otrzyma 30 tys. zł, natomiast 
za miejsce drugie i trzecie przewidziano 

odpowiednio nagrody w wysokości 15 i 7 tys. zł. 
W konkursie uczestniczyć mogą pracownicy zatrudnieni 
w kopalniach KHW bądź zespoły, w skład których będą 
wchodzić pracownicy KHW. Żeby wziąć udział w konkursie, 
należy przesłać zgłoszenie na adres biura zarządu KHW do 8 
maja. Zgłaszając się do konkursu, górnicy muszą między 
innymi złożyć oświadczenia dotyczące braku wad prawnych 
zgłaszanego innowacyjnego rozwiązania. Właścicielem 
i dysponentem praw do innowacyjnego rozwiązania 
przedstawionego w ramach konkursu jest Katowicki Holding 
Węglowy. Kapituła konkursu, oceniając wnioski, zwróci 
uwagę między innymi na: zasięg i skalę możliwości  
wdrożenia innowacyjnego rozwiązania, jego nowatorskie 
walory, poniesione na jego wdrożenie nakłady, czas 
realizacji oraz osiągnięte efekty w postaci zwiększenia 
wychodu grubych sortymentów węgla. Rozstrzygnięcie 
konkursu ma nastąpić 30 maja 2014 roku.

W ysokość nagród powoduje, że na pewno znajdą 
się chętni, którzy zgłoszą się do konkursu. Holding 

uzyska jeszcze jeden efekt – kierownictwo firmy bardzo 
łatwo zidentyfikuje pracowników, którzy potrafią myśleć 
niekonwencjonalnie i którzy zjeżdżają do pracy nie 
tylko po to, aby zaliczyć dniówkę i i wykonać zleconą 
pracę. Od wielu lat mówi się, że koniec z czasami, kiedy 
wystarczyło, aby górnik był silny. Powtarza się także, 
że w górnictwie pracują tysiące dobrze wykształconych 
inżynierów. Zawsze był kłopot z wykorzystaniem ich 
potencjału. Jeden konkurs może wywołać lawinę – może 
właśnie to będzie „tąpnięcie”, po którym okaże się, 
że można wyzwolić wielki potencjał załóg górniczych. 
Brawa dla Katowickiego Holdingu Węglowego. Ślę 
gratulacje z Brukseli. l

Mam nadzieję, że w 2014 roku Europa ostatecznie otrzą-
śnie się z obsesji antywęglowej. Wiara w to, że dwutle-
nek węgla emitowany przez elektrownie jest przyczyną 
tajfunów, bezśnieżnej zimy w Zakopanem i gradu nisz-
czącego uprawy papryki na Mazowszu, jest tyle warta 
co wiara w zgubny wpływ lotów kosmicznych na kury 
nioski. Jeszcze groźniejsza jest wiara w to, że wiatraki 
mogą zastąpić energetykę konwencjonalną. Wiatraki 
są wyśmienitym źródłem energii, bo napędzają je pań-
stwowe dotacje. Instalacje solarne wykorzystujące do 
wytwarzania energii promienie słoneczne sprawdzą 
się u nas dopiero wtedy, gdy będziemy mieli tyle dni 
słonecznych, ile jest na przykład w Portugalii albo w 
Hiszpanii, i tyle pieniędzy, ile mają Niemcy, żeby dopła-
cać do energetyki słonecznej. Jeśli natura da nam takie 
rzeki, jakie mają Skandynawowie, zapewne zbudujemy 
tyle elektrowni wodnych, że będziemy mocarstwem 
energetycznym. Niech nas dobry Bóg obdarzy ropą 
naftową, gazem i uranem, a wtedy powiemy kopalniom 
węgla kamiennego „żegnajcie”.

N a razie z surowców energetycznych mamy tylko 
węgiel, dlatego trzeba wykorzystywać go racjo-
nalnie. Niestety, przez prawie 70 lat marnujemy 

to bogactwo. Czasy władzy ludowej to bezrefleksyjna 
wiara w to, że im więcej wydrzemy spod ziemi, tym 
będziemy bogatsi. Nie miały znaczenia koszty ekolo-
giczne, społeczne i ekonomiczne. Czasy wolnego rynku 
to z kolei wiara, że bez górnictwa węgla kamiennego 
bylibyśmy Doliną Krzemową. Dobrze, że nasz kapita-
lizm zaczął się od totalnej biedy, bo polityków nie było 
stać na zrównanie z ziemią wszystkich kopalń. Czego 
jednak nie zrobiła krucjata antygórnicza, zrobili leniwi 
politycy grzejący się w blasku idei Komisji Europejskiej, 

którzy bez krzty refleksji podpisywali pakiet klimatycz-
no-energetyczny, przyjmowali absurdalne założenia, 
z których wynikało, że energetykę węglową i węgiel 
zastąpimy wiatrakami, panelami słonecznymi i gazem 
z Rosji albo olejem rzepakowym i rzepakiem. Nawet 
ludzie z tytułami naukowymi uwierzyli, że na naszej 
planecie możliwe jest spalanie paliw zawierających 
węgiel bez powstawania dwutlenku węgla. Tym sa-
mym przebili stałego rezydenta oślej ławki na lekcjach 
chemii. 

Nasi politycy powinni pamiętać o tym, kiedy 22 
stycznia Komisja Europejska przedstawi propozycje, 
które mają zastąpić unijny pakiet klimatyczno-ener-
getyczny 3x20. Przypomnę, że w 2008 r. Unia, w tym 
Polska, bardzo ochoczo zdecydowała, że do 2020 r. 
zmniejszy emisję o 20 proc. (w porównaniu z 1990 r.), 
będzie miała 20-procentowy udział energetyki odna-
wialnej i zaoszczędzi 20 proc. energii. Równie ochoczo 
zgodzono się, że powinniśmy mieć ambitniejsze cele. 
Grozi nam, że tym celem może być 40-procentowe 
ograniczenie emisji dwutlenku węgla i dalsze dotowa-
nie zielonej energetyki, która – zdaniem radykałów – 
powinna stanowić 30–40 proc. mocy energetycznych. 
Zanim nasi politycy znów ochoczo zgodzą się na takie 
restrykcje, niech przedstawią Polakom koszty tych 
pomysłów.

Czy stać nas na miliardy euro wydawane na dotacje 
dla energetyki? Czy stać nas na zarżnięcie kopalń wę-
gla kamiennego i elektrowni spalających węgiel? Czy 
mamy to wszystko zrobić po to, aby Niemcy mieli komu 
sprzedawać prąd, który będą wytwarzać w elektrow-
niach węglowych? Stać nas na wspieranie niemieckiej 
gospodarki?

 l

Pięścią w stół

Wesprzemy niemiecką gospodarkę?

Dobrze, 
że nasz kapitalizm 
zaczął się 
od totalnej biedy, 
bo polityków 
nie było stać 
na zrównanie 
z ziemią 
wszystkich 
kopalń. 

Ze zgrozą 
słuchałem 
w Sejmie 
informacji o tym, 
że KW straciła 
w 2013 roku 
miliard złotych 
na sprzedaży 
węgla.
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Kij w mrowisko

Słuchać prawych i mądrych

TADEUSZ 
MOTOWID ŁO
przewodniczący ZZG 
JSW SA Zofiówka

Komentuje Bogdan Marcinkiewicz
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Rok 2013 był trudny dla polskiego górnictwa. 
Główną przyczyną tego stanu rzeczy był spa-
dek cen węgla. Międzynarodowe ceny węgla 
energetycznego spadły do poziomu ok. 70 
dolarów za tonę, a obecnie jest to powyżej 
75 dolarów za tonę. Niestety prognozy nie 
wskazują, by ceny miały rosnąć w najbliż-
szych trzech latach. Spadek cen spowodował 
zmniejszenie się przychodów sektora węglo-
wego o ok. 1,5 mld zł. W roku 2012 górnictwo 
zdołało wygenerować przeszło 1,6 mld zł zy-
sku. W ubiegłym roku nie było nawet szans 
na zbliżenie się do takiego poziomu.

Koszt produkcji tony węgla w trakcie trzech 
kwartałów 2013 roku wyniósł 299,01 zł i był wyż-
szy od średniej ceny tony węgla. Dlatego średnia 
strata na każdej tonie wyniosła 68 groszy. – Ob-
serwujemy na świecie spadek cen surowców, nie 
tylko węgla, przez co sytuacja spółek wydobyw-
czych jest coraz trudniejsza – mówi Oktawian 
Zając, partner w The Boston Consulting Group. 
Polskich producentów niepokojem napawa fakt, 
że koszt sprowadzania węgla coraz bardziej 
niebezpiecznie zbliża się do kosztu produkcji 
węgla w kraju. Koszty w górnictwie przez ostat-
nich dziesięć lat rosły średniorocznie o około 
9 procent. Dane za trzeci kwartał 2013 roku 
wniosły wprawdzie nieco optymizmu, bo udało 
się powstrzymać rosnący trend. Średnie koszty 
produkcji tony węgla po raz pierwszy od dłuż-
szego czasu nieznacznie spadły z ok. 305 zł 

po drugim kwartale do ok. 299 zł po trzecim 
kwartale 2013 roku, jednak zmniejszenie kosz-
tów nie wynikało z obniżki kosztów pracy, ale 
innych kosztów, na przykład usług i energii. 
Niestety koszty pracy wzrosły. Obecnie spółki 
węglowe potrzebują kompleksowego spojrze-
nia na kwestie efektywności. 

EfEktywność albo plajta

To właśnie efektywność pozostanie sło-
wem-kluczem w polskim górnictwie w roku 
2014. Tu w grę wchodzi wiele różnych ob-
szarów. Istotne będzie lepsze wykorzystanie 
maszyn i urządzeń górniczych, sprawniejsze 
zarządzanie zasobami ludzkimi i lepsze mo-
tywowanie załóg górniczych. Tego typu wnio-
ski płyną również z audytu, jaki prowadziła 
w spółkach węglowych – Kompanii Węglowej, 
Jastrzębskiej Spółce Węglowej i Katowickim 
Holdingu Węglowym – firma Roland Berger 
Strategy Consultants. Koszty audytu to ponoć 
około 1,5 mln zł. Sfinansowanie audytu leżało 
po stronie spółek węglowych, w których go 
przeprowadzono. Wnioski z audytu wskazują 
między innymi na nieefektywne wykorzysta-
nie maszyn i urządzeń, a także na wysokie 
i nieelastyczne koszty pracy. Problemem jest 
także utrzymywanie nierentownych ścian 
wydobywczych i nadprodukcja węgla. Zja-
wisko nadprodukcji może zostać zniwelo-
wane, jeśli wstrzymane zostanie wydobycie 
węgla ze ścian wydobywczych, gdzie koszty 

produkcji tony surowca znacznie przekra-
czają osiąganą na rynku cenę. Część kopalń 
produkuje węgiel po kosztach, które są nie 
do zaakceptowania przez rynek, gdyż są zbyt 
wysokie. Wnioski płynące z audytu poka-
zują kierunek działań restrukturyzacyjnych 
w sektorze węglowym. Chodzi między inny-
mi o zmiany organizacyjne, zrezygnowanie 
z nierentownej produkcji. – Bez odważnych 
decyzji, bez odejścia od wydobycia tam, gdzie 
generowane są straty i występuje nadkoncen-
tracja zagrożeń, poprawy nie będzie – uważa 
Janusz Steinhoff, były wicepremier i minister 
gospodarki. Janusz Piechociński, wicepremier 
i minister gospodarki, uspokaja natomiast, 
że kopalnie nie będą zamykane, tylko łączone, 
jeśli zajdzie taka potrzeba. – Ściany, gdzie 
do tony wydobytego węgla dopłaca się więcej 
niż 30 zł, będą jednak likwidowane – przyzna-
je Janusz Piechociński.

Ciąć koszty, podnosić 
EfEktywność

Kierunek wydaje się więc jasny – ograni-
czenie kosztów pracy, a także bardziej efek-
tywne wykorzystanie zainstalowanych w ko-
palniach maszyn i urządzeń. Zdarza się także 
dziś, że maszyny pracują po 3 albo 3,5 godz. 
na danej zmianie. W takiej sytuacji trudno być 
konkurencyjnym wobec węgla wydobywanego 
za granicą. Zachodzi też potrzeba ograniczania 
kosztów pracy. Resort gospodarki oczekuje 

od spółek węglowych realnego do realizacji 
programu, który pozwoli te koszty pracy ogra-
niczyć. Od decyzji zarządów spółek i ich po-
rozumienia ze stroną społeczną będzie zależeć 
obrany kierunek. Chodzi m.in. o możliwość 
pracy w soboty. Sześciodniowy tydzień pracy 
funkcjonuje już w Przedsiębiorstwie Górni-
czym Silesia czy Lubelskim Węglu Bogdanka. 
Chce go także wprowadzić Jastrzębska Spółka 
Węglowa, która planuje zwiększenie wydobycia 
węgla. Priorytetem ma być ochrona miejsc pra-
cy w sektorze, a zatem redukcja zatrudnienia 
ma się odbywać poprzez odejścia na emerytury, 
zaś przyjmowani do pracy mają być jedynie 
absolwenci szkół górniczych. Tak to jest choć-
by w przypadku Kompanii Węglowej, która 
zapewni pracę absolwentom szkół, z który-
mi ma podpisane umowy. Istotna będzie też 
poprawa efektywności handlowej w sektorze, 
zważywszy, że na zwałach znajduje się około 
8 mln ton węgla. Ważna jest również kwestia 
transportu podziemnego czy kwestia systemów 
klimatyzacji w kopalniach. Jeżeli na przykład 
górnicy muszą przejść do przodka kilka kilo-
metrów, to efektywny czas pracy się zmniejsza. 
– Inwestować należy tam, gdzie jest to najbar-
dziej opłacalne – podkreśla Oktawian Zając. 
– Musimy liczyć na siebie, a nie na przykład 
na to, że uratuje nas wzrost cen węgla na rynku.

JERZY DUDAŁA

Autor artykułu jest publicystą Miesięcznika 
Gospodarczego Nowy Przemysł i portalu wnp.pl.
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Mamy wyjątkowo trudny czas dla spółek górniczych, szczególnie dla producentów węgla energetycznego. Niskie ceny 
surowca na światowym rynku powodują, że mają oni coraz większy problem z konkurencyjnością.

Górnictwo wymaga przebudowy

N E K R O L O G I

Każdy członek Związku Zawodowego Górni-
ków JSW SA Zofiówka ma od początku roku 
prawo do darmowej porady prawnej. Nic nie 
kosztuje spotkanie z prawnikiem, a nawet 
napisanie pozwu – za wszystko płaci nasz 
związek. Nieważne, w jakiej sprawie szukasz 
pomocy prawnika. Możesz potrzebować po-
rady prawnej i pozwu w sprawie związanej 
z prawem pracy albo na przykład w sprawie 
rozwodowej, a może nie wiesz, jak rozwiązać 
problem przypisywanego ci ojcostwa? Ciebie  
nie interesują koszty związane z konsulta-
cją prawną. Jednak pamiętaj – reprezentacja 
przed sądem to już twój problem. Możesz 
skorzystać z usług kancelarii prawnej, która 
współpracuje z ZZG JSW SA Zofiówka, możesz 
zwrócić się do innego prawnika albo zaryzy-
kować i zrezygnować z prawnika.

Długo zastanawialiśmy się w naszym 
związku, czy nie ograniczyć porad prawnych 
wyłącznie do prawa pracy, jednak uznaliśmy, 
że członkowie naszego związku powinni 
mieć dostęp do porad prawnych praktycznie 
z każdej dziedziny życia. Czy – na przykład 
– porada w sprawie postępowania przygo-
towawczego prowadzonego przez policję 
przeciwko któremuś z naszych członków jest 
mniej istotna niż porada związana z prawem 
pracy? Nie nam rozstrzygać, czego potrzebują 

górnicy zrzeszeni w ZZG JSW SA Zofiówka. 
Mamy dbać o to, aby nasi koledzy mogli liczyć 
na pomoc w każdej sytuacji.

Mam nadzieję, że pozostałe organizacje 
zrzeszone w Federacji Związków Zawodowych 
Górników JSW SA pójdą w ślady ZZG JSW 
SA Zofiówka. Proponuję, aby Paweł Kołodziej, 
przewodniczący Federacji, postarał się zorgani-
zować porady prawne na szczeblu federacyjnym. 
Czy jest jakaś przeszkoda? Myślę, że nie. Trzeba 
tylko sfinansować to przedsięwzięcie, tak jak 
to zrobiliśmy w Zofiówce. Moi koledzy pytali 
mnie, czy nie powinniśmy poczekać na rozwią-
zanie dla całej federacji, jednak uznaliśmy, że za-
czynamy od 31 stycznia. Z rozmów z górnikami 
wiem, że bardzo potrzebują wsparcia prawnego 
w wielu życiowych sprawach. Nie warto czekać, 
kiedy potrzebna jest pomoc. Hasło, że jesteśmy 
wszyscy równi wobec prawa, zbyt często było 
pustym hasłem. Cena za usługi prawne jest jed-
ną z barier dla wielu naszych kolegów. Teraz nikt 
nie musi się motać – wystarczy, że przyjdzie 
do siedziby związku.

TADEUSZ MOTOWIDŁO

Zasady korzystania 
z bezpłatnej pomocy prawnej

W związku z pomocą prawną świadczoną 
Związkowi Zawodowemu Górników JSW 
SA Zofiówka informujemy, że kancelaria 

adwokacka adwokata Marcina Nowaka z sie-
dzibą w Chorzowie przy ul. Jagiellońskiej 1 
będzie od stycznia 2014 r. udzielała w sie-
dzibie ZZG bezpłatnych porad prawnych 
obejmujących wszystkie dziedziny prawa 
(szeroko rozumiane sprawy cywilne, w tym 
prawo rodzinne, spadkowe, prawo pracy 
i sprawy z prawa karnego oraz z zakresu 
prawa administracyjnego).

Warunkiem skorzystania z bezpłatnych 
porad prawnych jest status członka ZZG JSW 
SA Zofiówka. Trzeba przyjść do siedziby ZZG 
JSW SA Zofiówka do dyżurującego prawnika. 
Prawnik jest do dyspozycji raz w miesiącu 
w każdy ostatni piątek miesiąca.

W celu zapewnienia jak najwyższej ja-
kości świadczonych porad kancelaria ad-
wokacka zwraca się z prośbą o wcześniejsze 
wypełnienie formularza zapytania prawnego, 
który jest dostępny na stronie internetowej 
związku i w jego siedzibie. Wypełniony for-
mularz prosimy przesłać na adres e-mail 
kancelariamnowak@op.pl, wpisując w tytule 
„ZZG Zofiówka”, bądź zostawić go w sekre-
tariacie związku.

Odpowiedź na zapytanie zgłoszone 
w formularzu zostanie udzielona w trakcie 
spotkania.

Najbliższy dyżur prawnika zaplanowany 
jest na 31 stycznia 2014 roku. l

Zamiast się motać, przyjdź do siedziby związku

Prawnik za darmo dla członków 
ZZG JSW SA Zofiówka
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A K T U A L N O Ś C I

 XNowy GórNik: Górnictwo węgla kamien-
nego przeżywa kryzys, jednak analitycy 
wciąż powtarzają, że węgiel jako paliwo 
ma przyszłość. W Polsce jeszcze przez kilka-
dziesiąt lat węgiel będzie najważniejszym 
źródłem energii. Skoro pozycja węgla jest 
tak silna, to dlaczego polskie firmy górni-
cze mają kłopoty?

M a k s y M i l i a N 
klaNk: Mamy kłopoty, 
ponieważ nie potrafimy 
konkurować na rynku 
wewnętrznym i na rynku 
Unii Europejskiej. Wie-
lu analityków twierdzi, 
że nasz węgiel jest zbyt 
drogi i dlatego polskie górnictwo traci zdol-
ność konkurencyjną na rodzimym rynku. 
W dużej mierze właśnie tak jest, lecz nie jest 
to jedyny powód kłopotów naszego górnictwa. 
Na rynku konkurencyjnym istotna jest przede 
wszystkim jakość oferowanego towaru. Gro-
madzenie na zwałach trudno sprzedawalnego 
węgla stawia pod znakiem zapytania zasadności 
poniesionych kosztów na jego eksploatację. 
Często uwarunkowania górniczo-geologiczne 
mają wpływ na jakość wydobywanego węgla 
– są to przypadki szczególne, które wynikają 
z całej złożoności górniczej. Jakość węgla w każ-
dej kopalni określiła natura, dlatego z punktu 
widzenia interesów spółki węglowej ważna 
jest selektywność jego wybierania składają-
ca się na jakościową ofertę rynkową. Zwraca 
to także uwagę na konieczność racjonalnego 
zarządzania jakością węgla na etapie podejmo-
wania decyzji o robotach przygotowawczych 
i udostępniających przyszłą eksploatację.

 X Zdaniem analityków kopalnie mogą li-
czyć na zyski dopiero wtedy, gdy średnia 
wydajność osiągnie poziom około 1200 ton 
wydobytego węgla na jednego zatrudnio-
nego. Teraz, w zależności od spółki, braku-
je od około 400 do około 500 ton, aby uzy-
skać wzorcową wydajność. Nie ma szans, 
aby polskie górnictwo miało zyski?

– Możemy osiągnąć wydajność znacznie 
wyższą i też będziemy mieli kłopoty. Sama 
wydajność mierzona w tonach nie gwarantuje 
sukcesu. Wydajność mierzona zalegającym 
na zwałach, trudno sprzedawalnym węglem 
nie poprawia efektywności. Połączona z jako-
ścią już o niej stanowi.

 X Skąd w takim razie wzięła się magiczna 
liczba 1200 ton?

– Z wiary w symboliczną moc wskaźników. 
Wydajność liczona w tonach jest tylko jednym 
z parametrów decydujących o sukcesie eko-
nomicznym. Istotniejszym parametrem jest 
jakość wydobywanego węgla i koszty wydobycia. 
Można sobie wyobrazić sytuację, w której przy 
wydajności na przykład 700 ton na zatrudnio-
nego kopalnia ma zadowalające wyniki i dobre 
perspektywy. Warunek – będzie to węgiel wyso-
ko ceniony na rynku i przez niego oczekiwany.

 X Czy to oznacza, że skoro polskie kopalnie 
nie osiągają dobrej wydajności mierzonej 
w tonach, wydobywają niesprzedawalny 
węgiel i ponoszą wysokie koszty wydoby-
cia, to są skazane na zagładę?

– Myślę, że rok 2014 będzie przełomowy 
dla polskiego górnictwa. Przetrwają ci, którzy 
utrzymają dobrą pozycję ekonomiczną. Oczy-
wiście, zawsze będzie huśtawka koniunktury 
i nie należy z tego powodu ogłaszać katastrofy. 
Trzeba przede wszystkim skończyć ze zgubnym 
przyzwyczajeniem podejmowania jakichkolwiek 
działań dopiero wtedy, gdy sytuacja staje się 
bardzo zła. To jasne, że w dramatycznej sytuacji 
podejmuje się dramatyczne decyzje – zaczyna 
się polityka cięcia kosztów, a to zawsze oznacza 
radykalne ograniczanie wydatków na odtwarza-
nie mocy produkcyjnych. Jeżeli nie odtwarza 
się mocy produkcyjnych, kopalnie tracą szan-
sę na wykorzystanie czasu koniunktury. Ceny 
są wówczas bardzo dobre, ale nie ma frontów 
wydobywczych, brakuje maszyn i ten stan trwa 
do chwili, aż koniunktura słabnie. Kiedy kopal-
nie odtworzą moce, kończy się koniunktura. 
Podrywamy się pod koniec wydarzeń, dlatego 
od lat nie potrafimy wykorzystać koniunktu-
ry, aby zmaksymalizować zyski, i ocieramy się 
o upadek, kiedy trwa kryzys. Myślę, że najwyż-
szy czas, abyśmy zastąpili spóźnione działania 
porządną analizą i na tej podstawie planowali 
rozwój spółek węglowych, jednak zawsze trze-
ba pamiętać, że ta analiza musi zaczynać się 
od poziomu ściany wydobywczej. Czy sprze-
dam węgiel z tej ściany na tyle dobrze, abym 
zarobił na wykonanej pracy? – takie pytanie 
trzeba sobie zadać, zanim podejmie się decyzję 
o rozpoczęciu jakichkolwiek prac.

 XNa początku 2013 roku zarządy spółek 
węglowych zapewniały, że cięcia kosztów 
nie będą oznaczały radykalnego ograni-
czania inwestycji. Kilka tygodni temu fir-
my pracujące dla górnictwa poinformowa-
ły, że polskie kopalnie wydały w 2013 roku 
przynajmniej o 700 milionów złotych mniej 
na zakupy w porównaniu z rokiem 2012. 
Można wydać 700 milionów złotych mniej 
bez wprowadzania radykalnych cięć?

– To bardzo znaczne ograniczenie wy-
datków inwestycyjnych. Można użyć dla tej 
sytuacji określenia cięcia nakładów inwesty-
cyjnych, ale cięcie w tym przypadku to istotne 
problemy dla przyszłości. Koszty i nakłady 
inwestycyjne należy racjonalizować. Musi 
to być proces ciągły, a nie działania akcyj-
ne. W warunkach posiadania ograniczonych 
środków należy je racjonalnie dywersyfikować 
i wiązać z możliwymi do osiągnięcia celami.

 X Kompania Węglowa praktycznie wstrzy-
mała przyjęcia do pracy, co oznacza reduk-
cję zatrudnienia o kilka tysięcy osób. To tak-
że przykład cięć na zasadzie zrywu?

– Nie chcę oceniać decyzji podejmowa-
nych w sytuacjach ekstremalnych, ponieważ 
z własnego doświadczenia wiem, że wtedy 
najłatwiej jest ciąć, a nie analizować. Sztuką 
jest niedopuszczenie do stanu, w którym je-
dynym wyjściem są rozwiązania radykalne, 
podejmowane pod presją ekonomiczną. Każda 
decyzja winna być przyporządkowana do ce-
lowej na dany okres strategii, wcześniej okre-
ślonej i przyjętej w obowiązującej procedurze.

 X Związki zawodowe nie zgadzały się 
na stopniowe zmiany w czasie koniunk-
tury. Teraz nie zgadzają się na radykalne 

rozwiązania. Sądzi pan, że w końcu dojdzie 
do porozumienia między związkami zawo-
dowymi a zarządami spółek i uda się wypra-
cować jakiś plan antykryzysowy?

– Myślę, że zawsze jest miejsce dla zdro-
wego rozsądku. Każda sytuacja kryzysowa 
może być rozwiązana z pożytkiem dla firmy, 
jej załogi i ciągłości funkcjonowania. Sytuacja 
ta to nie tylko problem kierownictwa firmy – 
dotyczy ona również związków zawodowych, 
które reprezentując załogę, oczekują niewąt-
pliwie na racjonalne propozycje w rozwiązaniu 
istotnego problemu gospodarczego. Ważne 
jest, aby te propozycje były wypracowane 
wspólnie i uwzględniały na etapie ich two-
rzenia argumenty stron. Kompromis w tym 
przypadku to wypracowanie wspólnej i za-
pewniającej rozwiązanie problemów strategii, 
a nie oczekiwanie na akceptację argumentów 
każdej z osobna strony.

 X Zarządy powinny koncentrować się 
na tym, aby jak najlepiej sprzedać wydo-
byty węgiel, powinny szukać nowych ryn-
ków zbytu i chronić załogę przed ponosze-
niem kosztów kryzysu przez pracowników, 
którzy nie ponoszą winy za kryzys. To naj-
częściej powtarzany przez związkowców 
argument.

– Zarządy zawsze muszą koncentrować 
się na tym, aby jak najkorzystniej sprzedać 
efekt pracy załóg górniczych. Muszą także 
dbać o to, aby jak najlepiej wykorzystać po-
tencjał, na który składa się złoże, wyposażenie 
techniczne, wiedza i wysiłek załóg górniczych. 
Nie chcę silić się na jakieś naukowe wywody, 
powiem więc najprościej, jak potrafię – zawsze 
chodzi o to, aby jak najwięcej zarobić na tym, 
co zrobiliśmy. Kryzys jest stanem wyjątko-
wym, wymagającym zatem również wyjątko-
wych działań. Rozwiązania same nie przyjdą, 
trzeba je wypracować i wdrożyć. Na każdym 
szczeblu zarządzania trzeba ich poszukiwać. 
Dotyczy to również systemu wynagrodzeń. 
Otóż do tej pory obowiązuje jednostronny 
model kształtowania płac. Rosną płace za-
sadnicze i nie ma możliwości uelastycznienia 
funduszu płac – to dlatego najprostszym roz-
wiązaniem w czasie kryzysu jest ograniczenie 
zatrudnienia. Sięga się po takie rozwiązania 
często zbyt szybko, pomijając inne możliwe, 
lecz mniej dokuczliwe rozwiązania.

 X Sądzi pan, że w 2014 roku uda się uzależ-
nić część zarobków od wyniku finansowe-
go firm górniczych?

– Koszty osobowe to ponad połowa kosz-
tów wydobycia. W dużej mierze stały się one 
kosztami stałymi. Brak ich powiązania z kształ-
towaniem efektywności ekonomicznej firmy 
w przypadku gorszej koniunktury tworzy do-
datkowe problemy. Konieczne jest bardziej ela-
styczne kształtowanie płac określone możliwo-
ściami firmy. Sztywnymi zapisami określającymi 
poziom płac nie napełnimy przychodów firmy. 
Ważne jest powiązanie poziomu funduszu płac 
z wypracowanymi efektami. Myślę, że w tym 
roku, przynajmniej w jakiejś części, do takiego 
modelu nastąpi co najmniej przybliżenie.

 X Śląskie kopalnie mają kłopoty, a Bog-
danka radzi sobie bardzo dobrze. Niedługo 

górnicy z Bogdanki będą wydobywać rocz-
nie tyle węgla, ile wydobywają cztery dobre 
śląskie kopalnie. Śląskie górnictwo traci ry-
nek, na który wchodzi Bogdanka. Dlacze-
go tak się dzieje?

– Na Śląsku od kilku lat tłumaczymy 
to jednakowo – oni mają bardzo dobre wa-
runki geologiczno-górnicze. Ja proponuję, aby 
zastanowić się, jak to się stało, że Bogdanka 
zdobyła bardzo dobrą pozycję rynkową – 
przecież przez wiele lat przeżywała proble-
my ekonomiczne. Kopalnia miała olbrzymie 
zadłużenie. Występowały tam też istotne 
problemy górniczo-geologiczne. Trzeba się 
w takim razie zastanowić, jak rozwiązano te 
problemy. Na Śląsku są kopalnie, które mają 
niewiele gorsze warunki i znacznie gorsze wy-
niki. Zamiast opowiadać o wyjątkowo dobrych 
warunkach w Bogdance, trzeba odpowiedzieć 
sobie na proste pytanie: co oni zrobili, że nie 
tylko przeżyli, ale odnieśli wielki sukces.

 X Co oni zrobili, że nie tylko przeżyli, ale 
odnieśli sukces?

– To niewątpliwie pytanie do Bogdan-
ki. Jestem jednak pewien, że bez względu 
na trudności koncentrowali się na tym, aby 
wydobywać węgiel jak najbardziej efektyw-
nie – dokładnie przeanalizowali swoją sytu-
ację, opracowali plan rozwiązania problemów 
i konsekwentnie go realizowali.

 X Polsce wystarczyłoby 5 takich kopalń jak 
Bogdanka i nasze elektrownie miałyby wę-
giel. Może powinniśmy dążyć do takiego 
modelu górnictwa?

– Zapomina pan o wielkim rynku, jakim 
jest Unia Europejska. Dlaczego mamy kon-
centrować się tylko na potrzebach polskiej 
energetyki? Unia potrzebuje coraz więcej wę-
gla energetycznego. Dlaczego potrzeby krajów 
UE ma zaspokajać górnictwo amerykańskie, 
rosyjskie albo afrykańskie? Dlaczego tak łatwo 
rezygnujemy z tego rynku?

 X Kilka firm przygotowuje się do wydobycia 
węgla w miejscach, gdzie zlikwidowano ko-
palnie. Dlaczego im będzie się to opłacało, 
a na przykład Kompanii Węglowej może po-
móc tylko ograniczanie wydobycia i likwi-
dacja kilkudziesięciu ścian wydobywczych?

– Informacja, że są firmy zainteresowane 
wydobyciem węgla na Śląsku, jest krzepiąca. 
Dlaczego im to będzie się opłacało? Pewnie 
dlatego, że planują wydobycie węgla potrzeb-
nego na rynku, a pracę w kopalni zorganizują 
w sposób nowoczesny. W polskich kopalniach, 
poza Bogdanką, wprowadzanie zmian organi-
zacyjnych jest uznawane za zamach na histo-
ryczne zdobycze górników. Zanim zaczniemy 
dyskusję o tym, co i jak zmieniać w polskim 
górnictwie, musimy sobie odpowiedzieć 
na proste pytanie: chcemy bronić historii czy 
chcemy przetrwać? Na razie najwięcej wysiłku 
wkładamy w to, żeby tak zaplanować zmiany, 
aby zbytnio za wiele nie zmienić.

 X Kto jest bardziej winny – zarządy czy 
związki zawodowe?

– Winny jest zawsze ten, kto nie chce się 
dostosować do rzeczywistości gospodarczej.

Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Zanim zaczniemy dyskusję o tym, co i jak zmieniać w polskim górnictwie, musimy sobie 
odpowiedzieć na proste pytanie: chcemy bronić historii czy chcemy przetrwać? Na razie 

najwięcej wysiłku wkładamy w to, żeby tak zaplanować zmiany, aby za wiele nie zmienić – mówi 
MaksyMilian klank, wiceprezes FASING SA, były prezes KHW i KW, wieloletni prezydent Euracoal.

Cięcia nie zastąpią solidnej analizy
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 XNowy GórNik: W 2013 roku FASING ob-
chodził stulecie. Jubileuszowy rok był do-
bry dla firmy?

ZdZisław Bik: Nie 
tak dobry, jak oczekiwa-
liśmy. Kryzys w branży 
górniczej, wydłużone 
terminy płatności, coraz 
mniejsze zapotrzebo-
wanie na nasze wyroby 
na rynku krajowym spo-
wodowały, że nasze obro-
ty znacznie wzrosły w porównaniu z rokiem 
2012, ale zysk nie dorównywał dynamice wzro-
stu obrotów. Przyczyna jest prosta – jeżeli 
trzeba kredytować odbiorcę i z tego powodu 
zaciągać większe kredyty na bieżącą produk-
cję, to zyski są mniejsze od spodziewanych. 
Jestem zadowolony, że bez komplikacji do-
stosowaliśmy się do sytuacji na rynku. Kryzys 
na rynku krajowym spowodował, że zwięk-
szyliśmy naszą obecność na rynkach zagra-
nicznych. Na swoje stulecie udowodniliśmy, 
że jesteśmy dojrzałą firmą, potrafimy radzić 
sobie w trudnych sytuacjach i mamy duży 
potencjał.

 XNa początku 2013 roku zarządy spółek 
węglowych zapewniały, że nie będą oszczę-
dzać na inwestycjach. Kilka tygodni temu 
firmy okołogórnicze poinformowały, że gór-
nictwo w 2013 roku zamówiło o 700 milio-
nów złotych mniej towarów i usług w po-
równaniu z rokiem 2012. To wielka różnica.

– Jeżeli spada wydobycie węgla i drastycz-
nie maleją zyski spółek węglowych, to nie 
można liczyć na to, że wydatki będą utrzy-
mywane na niezmiennym poziomie. Uważam, 
że sytuacja jest poważna i Związek Pracodaw-
ców Górnictwa Węgla Kamiennego powinien 
wykazać się inicjatywą. Chodzi o uświado-
mienie prostego faktu – mamy zbyt wiele 
do stracenia i dlatego musimy przeciwdziałać 
negatywnym tendencjom. Polskie górnictwo 
stać na to, aby zaspokajać potrzeby polskiej 
energetyki. Mamy szansę na konkurowanie 
z węglem z importu. Żeby nie doprowadzić 
do załamania górnictwa, potrzebne są od-
ważne decyzje. Dzięki nim utrzymamy także 
tysiące miejsc pracy w firmach okołogórni-
czych. Dlatego Związek Pracodawców Gór-
nictwa Węgla Kamiennego powinien aktyw-
nie włączyć się w poszukiwanie najlepszych 
rozwiązań. Na razie jest tak, że w sprawach 
górnictwa więcej do powiedzenia mają ci, 
którzy konsumują węgiel, niż ci, którzy go 
wydobywają albo wspomagają to wydobycie.

 XMoże rząd powinien interweniować?
– Lepiej byłoby, gdyby to nasze środo-

wisko sformułowało katalog niezbędnych 
rozwiązań służących wyprowadzeniu bran-
ży na prostą. Obawiam się, że politycy mogą 
stawiać na rozwiązania dla nich najprostsze, 
a najprostszym rozwiązaniem jest ogranicza-
nie wydobycia i ograniczanie zatrudnienia. 
Jeżeli doszłoby do radykalnej likwidacji mocy 

produkcyjnych, ich odtworzenie będzie niemal 
niemożliwe. Dlatego coś w rodzaju okrągłego 
stołu, przy którym siedliby przedstawiciele 
spółek węglowych i producentów maszyn gór-
niczych, wydaje mi się najsensowniejszym 
rozwiązaniem. Górnictwo to nie tylko ko-
palnie – to także wielki sektor maszynowy, 
który produkuje dla kopalń. W sumie to setki 
tysięcy miejsc pracy.

 X Firmy pracujące dla górnictwa mogą szu-
kać swojej szansy w eksporcie.

– Ma pan rację. FASING w zeszłym roku 
zwiększył eksport o jakieś 15–18 proc. W tym 
roku chcemy, aby ten wzrost wyniósł oko-
ło 20 proc. Bardzo dobrze współpracujemy 
z górnictwem chińskim. Około 40 proc. przy-
chodów Grupy Kapitałowej FASING mamy 
z kontraktów z górnictwem Państwa Środka. 
Mamy szansę, aby w 2014 roku przychody 
z kontraktów chińskich stanowiły 60 proc. 
przychodów GK FASING. Cieszę się z suk-
cesów w Chinach, ale martwi mnie sytuacja 
na rynku polskim. Jako że spada wydobycie, 
spada również zapotrzebowanie na nasze 
łańcuchy w kraju. Nie pociesza mnie infor-
macja, że inne firmy okołogórnicze mają 
ten sam problem. Na pewno wszyscy czuli-
byśmy się znacznie pewniej, gdyby można 
było budować solidne biznesplany na dwóch 
nogach – na rynku krajowym i na rynkach 
zagranicznych.

 X Rząd stworzył program wspierania eks-
porterów maszyn i urządzeń górniczych. 
FASING korzysta z tego wsparcia?

– Rozważamy taką możliwość. Możli-
we, że dołączymy do któregoś z programów 
uruchamianych z funduszy unijnych. Do tej 
pory radziliśmy sobie sami. Sztuka nie polega 
na tym, aby na czyjś koszt zrobić cokolwiek, 
lecz na tym, aby jak najwięcej skorzystać 
na wsparciu proponowanym z funduszy unij-
nych i funduszy krajowych. Przez minione 

dwa lata kończyliśmy przedsięwzięcia, które 
zapoczątkowaliśmy ponad 5 lat temu, i nasza 
energia była skupiona na nich. Nie chcieliśmy 
rozdrabniać sił.

 X Żeby eksportować, trzeba mieć zaplecze 
finansowe. Takie zaplecze jest bardzo waż-
ne w przypadku współpracy z Chinami. FA-
SING ma takie zaplecze? Łatwo panu kredy-
tować eksport do Chin?

– Nie stać nas na to, aby zrealizować 
wszystkie pomysły i wykorzystać wszystkie 
szanse, ponieważ mamy ograniczone możli-
wości finansowe. Od wielu lat przekonujemy 
banki, że warto zaangażować się we wspieranie 
inwestycji polskich w Chinach i polskiego 
eksportu, bo to przyniesie duże korzyści. Nie-
stety, na razie spotykam się z niedowierza-
niem, jednak mam nadzieję, że w 2014 roku 
sytuacja się zmieni. Wiem, że między innymi 
w Ministerstwie Gospodarki trwają prace 
zmierzające do stworzenia mechanizmów 
wsparcia finansowego eksporterów maszyn 
i urządzeń górniczych do Chin. Wierzę, że uda 
się nam, producentom górniczym, skorzystać 
z pomocy funduszy unijnych. Z takiej pomo-
cy korzystają na przykład firmy niemieckie. 
Chodzi przede wszystkim o gwarancje finan-
sowe dla podpisywanych kontraktów z długimi 
terminami płatności. Nie chciałbym mówić 
o szczegółach, ale są szanse na to, aby polski 
przemysł okołogórniczy skorzystał z setek 
milionów euro.

 X Rok 2013 miał być rokiem innowacji dla 
GK FASING.

– Postawiliśmy na innowacje i dlatego 
ze spokojem myślimy o rozszerzeniu naszej 
oferty. Ponieważ na łamach Nowego Górnika 
ukazywały się wyczerpujące informacje o no-
woczesnych rozwiązaniach przygotowanych 
przez FASING, chciałbym zwrócić uwagę 
na najważniejsze – w 2014 roku planujemy 
zainstalowanie po raz pierwszy na świecie 

łańcucha potrójnie niskiego FASING, innowa-
cyjnego produktu o niezwykle wysokich para-
metrach technicznych i wytrzymałościowych. 
Nasi kontrahenci dostaną niezawodny łań-
cuch, który pozwoli na poprawę efektywności, 
a tym samym przyczyni się do ograniczenia 
kosztów wydobycia węgla. Innowacyjne roz-
wiązania chcemy oferować naszym partnerom 
zagranicznym.

 X Branża górnicza na całym świecie ma kło-
poty finansowe. Czy w związku z kryzysem 
FASING zmienia swoją politykę eksportową?

– Nie mówmy o kryzysie w światowym 
górnictwie, ponieważ świat rozwija górnictwo 
węgla kamiennego – dlatego też będziemy 
umacniać naszą pozycję na strategicznych 
rynkach zagranicznych. Koncentrujemy się 
przede wszystkim na rynku chińskim i na ryn-
kach Europy Wschodniej.

Jednym z najważniejszych wydarzeń, któ-
re planujemy na rok 2014, jest powtórzenie 
konferencji w Chinach, w Jinanie. W 2013 
roku polskie firmy w czasie takiej konferen-
cji przedstawiały innowacyjne rozwiązania 
służące podniesieniu wydajności i poprawie 
bezpieczeństwa pracy. Na ten san temat roz-
mawialiśmy w czasie targów górniczych w Pe-
kinie. Chińscy partnerzy są bardzo zadowoleni 
z takiej formy współpracy. FASING będzie 
wspierał promocję polskich firm w Chinach, 
będzie promował innowacje i rozwiązania 
poprawiające bezpieczeństwo pracy. Liczę, 
że w tym roku, tak jak i w roku 2013, redak-
cja Nowego Górnika wesprze te działania. 
Chińskie wydania Nowego Górnika stały się 
wizytówką polskich firm pracujących dla 
górnictwa. Z satysfakcją słuchałem pochwał 
od chińskich partnerów.

Nie byłoby wydań chińskich, gdyby nie 
zaangażowanie firmy FASING. Cieszę się, 
że wspólnie udało się nam znaleźć sposób 
na promocję polskich firm.

Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Nasze środowisko stać na to, aby sformułować katalog niezbędnych rozwiązań służących 
wyprowadzeniu górnictwa na prostą.  Związek Pracodawców Górnictwa Węgla Kamiennego 

może mieć ogromny wkład w opracowanie korzystnych działań 
– mówi ZdZisław Bik, prezes FASING SA

Czas zacząć poważne rozmowy 
o przyszłości branży górniczej
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W czasie targów górniczych w Pekinie odbyła się konferencja poświęcona innowacyjnym rozwiązaniom technicznym. Zdzisław Bik wystapił w roli moderatora
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Kopalnia Wesoła jest perłą w koronie polskie-
go górnictwa. To opinia wicepremier Elżbiety 
Bieńkowskiej. – Zaufałem zarządowi KHW. 
To była dobra decyzja – powiedział wicepre-
mier Janusz Piechociński. Oboje wicepremie-
rzy wygłosili te opinie w grudniu 2013 roku 
po wizycie w kopalni, która prowadzi roboty 
umożliwiające dostęp do około 61 milionów 
ton bardzo dobrego węgla. Kilkanaście dni 
później rejon robót obejrzeli dziennikarze. 
Przekonali się, jak wielkie znaczenie dla ko-
palni i dla Katowickiego Holdingu Węglowego 
ma realizacja kolejnych etapów rozbudowy 
poziomu 865 m.

Wykonanie prac związanych z pogłę-
bieniem szybu Piotr do głębokości 865 m 
umożliwia: likwidację tzw. podpoziomów, 
czyli lepsze doprowadzenie świeżego powie-
trza do kolejnych partii pokładów na tym 
poziomie, uruchomienie jazdy ludzi na ten 
poziom (dotychczas z poziomu 665 m scho-
dzili wyrobiskami korytarzowymi) i skróce-
nie dróg transportu materiałów. Natomiast 
zakończenie kolejnych prac na poziomie 865 
pozwoli także na uruchomienie wydajnego 
odwadniania, jako że poziom 865 m jest naj-
głębszy w kopalni.

Czas przeliCzony 
na pieniądze

Na razie najistotniejszą pracę wykonują 
górnicy z Przedsiębiorstwa Robót Górniczych 
z Mysłowic. Oni także najbardziej korzystają 
z tego, że skrócił się czas dojścia do miejsca 
pracy. – Jesteśmy opłacani od wykonanej ro-
boty. Jeżeli około 40 proc. dniówki poświę-
caliśmy na dojście do miejsca pracy, to łatwo 
policzyć, że zarabialiśmy znacznie mniej – 
mówią pracownicy PRG z Mysłowic.

Dzięki inwestycjom w KWK Mysłowi-
ce-Wesoła górnicy nie muszą tracić sił, aby 
pokonać różnicę 200 m wysokości. Jeszcze nie 
tak dawno dojście do przodka zajmowało na-
wet 3 godz., a teraz tylko kwadrans. Pogłębie-
nie szybu pozwala na likwidację tak zwanych 
podpoziomów. Górnicy doskonale wiedzą, jak 
trudnym zadaniem jest zapewnienie odpo-
wiedniej wentylacji w sytuacji, gdy wydobycie 
odbywa się głębiej, niż dochodzi szyb. Wyższy 
Urząd Górniczy zaleca odchodzenie od tak 
zwanych podpoziomów szczególnie tam, gdzie 
występuje wysokie zagrożenie metanowe.

droga do energii

Inwestycje prowadzone w KWK Mysło-
wice-Wesoła są najlepszym dowodem na to, 
że można odchodzić od magii wydobytych 
ton. Teraz liczy się energia zawarta w węglu. 
Im lepszy węgiel, tym większy zysk kopalni 
i spółki węglowej. Po zakończeniu wszyst-
kich robót górnicy będą wydobywać węgiel 
o kaloryczności 30 MJ, zapopieleniu poni-
żej 0,5 proc. i zasiarczeniu poniżej 0,3 proc. 
Ze zbytem takiego węgla nie ma problemów.

W połowie zeszłego roku Eugeniusz Ma-
łobęcki, dyrektor KWK Mysłowice-Wesoła, 
tak mówił o inwestycji w kopalni: – Urucho-
mienie poziomu 865 z szybu Piotr jest kluczo-
wą inwestycją, która pozwoli na zwiększenie 
wydobycia kopalni o zasoby pokładów 501 

w partii Az oraz 510 w partii Aw udostępnione 
obecnie z poziomu 665. Dzięki tej inwestycji 
do minimum ograniczymy eksploatację pod-
poziomową, skrócimy drogę transportu załogi 
do miejsc pracy i poprawimy warunki klima-
tyczne dzięki uproszczeniu systemu wentyla-
cji. Kopalnia inwestuje w systemy transportu 
załogi. Uruchomiliśmy procedurę, która po-
zwoli na transport ludzi na przenośnikach 
do transportu urobku.

Mimo trudnych czasów dla górnictwa 
wszystkie zamierzenia są realizowane.

raCjonalnie gospodarują 
pieniędzmi

Grzegorz Standziak, główny inżynier 
energomechaniczny kopalni Mysłowice-We-
soła, zapewnia, że kopalnia wciąż się unowo-
cześnia. – Dyrekcja i zarząd KHW starają się, 
aby kupować to, co jest niezawodne i ma naj-
wyższe parametry techniczne. Dzięki takiej 
polityce zakupowej poprawia się także po-
ziom bezpieczeństwa – mówi główny inżynier 
energomechaniczny. Grzegorz Motyczyński, 
główny inżynier wentylacji i zastępca kierow-
nika ruchu kopalni Wesoła, przy każdej okazji 
podkreśla znaczenie odchodzenia od wydoby-
cia spod poziomów. – To także dowód na to, 
że mimo trudności można racjonalnie gospo-
darować pieniędzmi i przeznaczać je na cele 
służące wszystkim górnikom – podkreśla 
zastępca kierownika ruchu kopalni.

rozwiązują problemy

Kopalniana stacja geofizyki górniczej jest 
jedną z najnowocześniejszych w KHW. Du-
żym krokiem w zakresie profilaktyki zagro-
żeń klimatycznych jest uruchomienie układu 
klimatyzacji grupowej o mocy 1 MW na po-
ziomie 665 w rejonie szybu Wacław. Współ-
praca inżynierów z kopalni z naukowcami 
z Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Głównego 
Instytutu Górnictwa w Katowicach pozwala 
rozwiązywać na bieżąco nawet najtrudniejsze 
problemy.

SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Kopalnia Mysłowice-Wesoła

Dobiorą się 
do bardzo dobrego węgla

roman Łój, prezes 
zarządu KHw sa: Je-
stem usatysfakcjonowa-
ny, że wieloletnie dzia-
łania zarządu i załogi 
zmierzające do poprawy 
efektywności przyczyniły 
się do dobrego wyniku fi-
nansowego KHW w 2013 
roku. Wiem, że kilkadziesiąt milionów złotych 
zysku nie robi wrażenia jako kwota, jednak 
biorąc pod uwagę kryzys w górnictwie na ca-
łym świecie, uważam, że to bardzo dobry wy-
nik. Dwa lata temu wróżono nam rychły upa-
dek, w tym roku mogę z czystym sumieniem 
powiedzieć, że mamy realne szanse na zysk 
w 2014 roku. Nie mielibyśmy zysku, gdyby 
załoga nie zaakceptowała zmian w organizacji 
pracy i sposobie zarządzania firmą. Nie mieli-
byśmy sukcesu, gdyby nie zmiany w strukturze 
KHW i w zarządzaniu kopalniami.

W 2014 roku powinniśmy wiedzieć, czy 
mieliśmy rację, stawiając na innowacje w gór-
nictwie. Na obszarze należącym do KWK 
Mysłowice-Wesoła Państwowy Instytut 
Geologiczny zaczął pionierskie wiercenia 
badawcze, których celem jest odmetanowanie 
pokładów węgla na głębokości ponad 960 m. 
Jeżeli odmetanowanie pokładów węgla z po-
wierzchni zakończy się sukcesem, będzie-
my dysponować technologią, która pozwoli 
nam wydobywać metan i wykorzystywać go 
do wytwarzania energii. Będziemy mogli 
przygotować złoże do bezpiecznej eksploata-
cji ze znacznie zmniejszonym zagrożeniem 
metanowym.

W kopalni Wieczorek kończą się przy-
gotowania do realizacji projektu podziem-
nego zgazowania węgla. Jego sukces może 
oznaczać nową kartę w działalności KHW. 
Dzięki tej technologii moglibyśmy dostarczać 

do elektrowni, ciepłowni gaz. Moglibyśmy 
budować małe kotły, silniki zasilane gazem 
uzyskanym z węgla. Wicepremier Janusz Pie-
chociński z uznaniem wypowiada się o tej 
koncepcji. Nie ukrywam, że liczymy na wspar-
cie, jeżeli eksperyment się powiedzie. Dzięki 
wielkiemu wysiłkowi załogi KHW mam w so-
bie więcej optymizmu niż rok temu. Przeży-
liśmy trudne miesiące i wierzę, że z tej próby 
wyszliśmy wzmocnieni.

eugeniusz maŁo-
bęCKi, dyreKtor KwK 
wesoŁa: Z satysfakcją 
słuchałem słów uznania 
dla górniczego trudu. 
Pani wicepremier Elż-
bieta Bieńkowska przy-
pomniała, że węgiel 
będzie podstawą pol-
skiej energetyki jeszcze przez kilkadziesiąt 
lat i dlatego muszą się znaleźć pieniądze 
na inwestycje w górnictwo. Wicepremier 
Janusz Piechociński zapewnił, że górnictwo 
i Śląsk mają w nim wiernego ambasadora 
w Warszawie.

Pani wicepremier Bieńkowska nazwała 
kopalnię Mysłowice-Wesoła perłą w koronie 
polskiego górnictwa. Po raz kolejny poczu-
łem się dumny, że mogę kierować tą kopalnią, 
a taka ocena mogła zostać wypowiedziana 
tylko dzięki wieloletniej pracy załogi i wielkiej 
fachowości dozoru. Moim podstawowym za-
daniem jest to, aby jak najlepiej wykorzystać 
dotychczasowy dorobek. Jeżeli doprowadzimy 
do szczęśliwego finału wszystkie ważne pro-
jekty służące unowocześnieniu KWK Mysło-
wice-Wesoła, praca górników stanie się jeszcze 
bezpieczniejsza, wydajniejsza, a także nieco 
mniej uciążliwa.

l

Jak najlepiej wykorzystać 
dotychczasowy dorobek
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Po zakończeniu wszystkich robót górnicy będą wydobywać węgiel o kaloryczności 30 MJ, zapopieleniu poniżej 0,5 proc. i zasiarczeniu poniżej 0,3 proc.
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W siedzibie Polskiego Koksu w Katowicach 
odbyła się konferencja prasowa poświęcona 
nowo powstałej spółce JSW Koks SA z sie-
dzibą w Zabrzu, w której Jastrzębska Spółka 
Węglowa ma 95,71 proc. udziałów. JSW Koks 
SA powstała przez połączenie byłego Kombi-
natu Koksochemicznego Zabrze (Koksownia 
Dębieńsko, Koksownia Radlin, Koksownia 
Jadwiga) oraz Koksowni Przyjaźń z Dąbro-
wy Górniczej.

– Powstanie JSW Koks to zwieńczenie 
wielomiesięcznego procesu integracyjnego 
realizowanego w myśl planu rozwoju Grupy 
JSW na lata 2010–2013 dla segmentu kok-
sowniczego. Podczas procesu łączenia kok-
sowni udało się nam uporządkować usługi 
pomocnicze, takie jak transport, a także usługi 
laboratoryjne oraz informatyczne. Celem jest 
racjonalizacja organizacyjna i kosztowa dzia-
łalności pomocniczej, jak również odciążenie 

zakładów produkcyjnych od jej bezpośred-
niego nadzorowania. Koksownie mogą w ten 
sposób skoncentrować się na produkcji wyso-
kiej jakości koksu – powiedział Edward Szlęk, 
prezes zarządu JSW Koks SA.

Potencjał produkcyjny nowej spółki wy-
nosi aktualnie prawie 4 miliony ton koksu 
rocznie. Do wyprodukowania tej ilości koksu 
potrzeba ponad 5 milionów ton węgla kok-
sowego. Tym samym JSW Koks SA stała się 
największym odbiorcą węgla koksowego z ko-
palń Jastrzębskiej Spółki Węglowej i jej naj-
większym zakładem przetwórczym. Sprzedażą 
koksu wyprodukowanego przez JSW Koks 
SA zajmować się będzie Polski Koks (spółka 
należąca do Grupy JSW).

Powstanie spółki JSW Koks SA nie koń-
czy procesu integracji koksowni należących 
do JSW. Na dalszym etapie do JSW Koks SA 
zostaną przyłączone Wałbrzyskie Zakłady 
Koksownicze Victoria. MATERIAŁY PRASOWE

W piątek 10 stycznia ruszyła Strefa sztygara 
i nie tylko. To pierwsza tego typu strona in-
ternetowa w polskim górnictwie, na której 
można znaleźć wiele informacji przydatnych 
w codziennej pracy.

– Pomysł utworzenia takiej platformy 
powstał w wyniku zaobserwowanego prze-
ze mnie utrudnionego dostępu osób dozoru 
i wszystkich, którzy chcą stwierdzić swoje 
kwalifikacje do wykonywania czynności 
w dozorze, do potrzebnych im materiałów. 
To nie jest pełny zbiór wiedzy, ale na pewno 
będzie dla nich dużą pomocą. Ludzie często 
nie wiedzą, gdzie szukać aktualnych aktów 
prawnych i czego się uczyć. Tu również mogą 
się sprawdzić entuzjaści wiedzy górniczej, 
którzy chcą przetestować swoją znajomość 
przepisów w internetowym konkursie bhp – 
podkreśla Zbigniew Schinohl, pomysłodawca 

i autor projektu, były dyrektor Okręgowego 
Urzędu Górniczego w Rybniku.

Platforma obejmuje szeroki zasób infor-
macji dotyczących m.in. stwierdzania kwa-
lifikacji do wykonywania czynności w ruchu 
zakładu górniczego. Znajdziemy na niej także 
teksty podstawowych aktów prawnych, zbiory 
przykładowych pytań egzaminacyjnych, testy 
kontrolne, umożliwiające uzupełnianie i spraw-
dzanie posiadanej wiedzy w dziedzinie przepi-
sów górniczych, przepisów prawa pracy oraz 
przepisów bhp, wyciąg ważniejszych przepisów 
górniczych, bryk sztygarski, broszury i ulotki 
bhp oraz zasady udzielania pierwszej pomocy. 
Zbiory pytań i testów pochodzą z zasobów JSW 
SA, WUG w Katowicach, OUG w Rybniku oraz 
OUG w Gliwicach. W miarę potrzeb będą one 
uzupełniane i aktualizowane.

Z uwagi na charakter niektórych infor-
macji zamieszczonych na Strefie sztygara 

i nie tylko będzie ona dostępna tylko dla pra-
cowników zatrudnionych w Jastrzębskiej 
Spółce Węglowej. Internetowa platforma 
szkoleniowo-informacyjna powstała dzięki 
wysiłkowi m.in. pracowników firmy Advicom 
Sp. z o.o., Zespołu Bezpieczeństwa i Higieny 
Pracy JSW SA, pełnomocnika zarządu i pełno-
mocników dyrektorów kopalń/ruchów spółki 
ds. zintegrowanego systemu zarządzania oraz 
koordynatorów ds. zarządzania bezpieczeń-
stwem pracy.

Oprócz wielu przydatnych informacji 
na stronie internetowej funkcjonować będzie 
internetowy konkurs z zakresu znajomości 
zasad i przepisów bhp. Konkurs będzie pro-
wadzony od stycznia do września 2014 roku 
w formie testów zamieszczonych na stronie 
internetowej w zakładce „Konkurs BHP”. Każ-
dy uczestnik konkursu będzie mógł tylko je-
den raz w miesiącu podjąć próbę rozwiązania 

testu konkursowego. Poza konkursem moż-
liwa będzie dowolna liczba prób rozwiązania 
testu próbnego. Zdobywcy pierwszych trzech 
miejsc w danym miesiącu otrzymają nagro-
dę finansową. Zwycięzcą I edycji interneto-
wego konkursu z zakresu znajomości zasad 
i przepisów bhp zostanie pracownik, który 
w klasyfikacji łącznej (suma wyników 9 testów 
miesięcznych) uzyska największą liczbę punk-
tów w najkrótszym czasie. Ponadto sześciu 
pracowników (po jednym z każdej kopalni/
ruchu), którzy w klasyfikacji łącznej uzyskają 
największą liczbę punktów w najkrótszym 
czasie, zostanie automatycznie zakwalifiko-
wanych do udziału w finale V edycji konkursu 
z zakresu znajomości zasad i przepisów bhp 
o Puchar Prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglo-
wej SA, który odbędzie się w październiku 
2014 r.

MATERIAŁY PRASOWE

Internetowa platforma szkoleniowo-informacyjna dla pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej

W JSW uruchomiono 
Strefę sztygara

zwieńczenie procesu integracyjnego

Powstała spółka JSW Koks SA
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W jubileuszowym 2013 roku Jastrzębska Spół-
ka Węglowa sprzedała największą ilość wę-
gla od ponad 10 lat. Sprzedaż była wyższa 
od produkcji i wyniosła 14 355 tys. ton węgla, 
z czego ponad 740 tys. ton zostało ściągnię-
tych ze zwałów, głównie węgla koksowego.

– Był to rok wyzwań i sprawdzianu 
z efektywności zarządzania. Borykaliśmy 

się ze spadającymi cenami węgla koksowe-
go i koksu na świecie. Spółka odczuwała też 
skutki spowolnienia gospodarczego w Polsce 
i kryzysu sektora stalowego w UE. Z drugiej 
jednak strony właśnie te wyjątkowo trudne 
realia wykazały słuszność wybranej strategii 
rozwoju i przyjętych wcześniej priorytetów. 
Skoncentrowaliśmy się na utrzymaniu od-
powiedniego poziomu produkcji, kontroli 

kosztów i sprzedaży produktów grupy, aby 
zminimalizować niekorzystny wpływ spad-
ku cen na końcowy wynik firmy. Skuteczna 
okazała się przyjęta strategia handlowa, dzięki 
której – mimo silnej konkurencji na rynku – 
udało nam się sprzedać dodatkowe tysiące 
ton węgla i koksu – podkreśla Jarosław Za-
górowski, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej SA.

Kopalnie JSW wyprodukowały w 2013 
roku 13 626 tysięcy ton węgla, przekraczając 
plan o 100 tysięcy ton. Zbliżoną wielkość pro-
dukcji – 13 639 tys. ton – uzyskały poprzednio 
w 2008 roku. Również sprzedaż koksu zbliżyła 
się do 4 mln ton, przekraczając liczbę sprzed 
roku o blisko 200 tys. ton.

l

rok 2013

Dobra sprzedaż węgla JSW

Edward Szlęk, prezes zarządu JSW Koks SA, powiedział: Koksownie mogą skoncentrować się na produkcji 
wysokiej jakości koksu
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W ostatnich dniach 
otrzymałem 

do biura poselskiego 
pismo Przewodniczącego 
Sejmiku Województwa 
Śląskiego 
do władz samorządowych 
z prośbą o udział szkół 
i społeczności lokalnych w styczniowych 
obchodach Tragedii Górnośląskiej, którą śląski 
sejmik uroczyście upamiętnia od 2011 roku.

I dea wzniosła, jak każde działanie 
upamiętniające dzieje ojczyzny i naszego 

regionu. Tylko że kiedy wczytam się 
w interpretację tego fragmentu historii Śląska, 
nabieram pewności, że obchody te służą 
ich instrumentalnemu wykorzystaniu przez 
grupę działaczy tzw. autonomii śląskiej dla 
celów czysto politycznych, a takim celem 

jest oderwanie dziejów naszego regionu 
od szerszego kontekstu historycznego.

W ramach tej polityki śląskiej pod hasło 
Tragedii Górnośląskiej wciągnięto tylko 

okres 1945–1948, kiedy to represje radzieckie 
i polskich władz komunistycznych dotknęły 
mieszkańców Górnego Śląska. Nieważne, 
że wywózki mieszkańców do ZSRR, uwięzienie 
dużych grup ludności i nawet morderstwa 
dotknęły w wyzwolonej Polsce z ręki radzieckich 
oswobodzicieli mieszkańców każdego regionu 
naszej ojczyzny. Wystarczy czasem wyściubić 
nos poza płot, żeby z licznych periodyków 
historycznych dowiedzieć się o ogromnej skali 
krzywd polskiej ludności, jakich zaznała ona z rąk 
Armii Czerwonej, lub co gorsza od przedstawicieli 
powstającej polskiej władzy ludowej. 

N a tym tle naprawdę nie jesteśmy wcale 
bardziej poszkodowani niż mieszkańcy 

innych regionów kraju, chyba że śladem 
inicjatorów tych obchodów interpretujemy 
powyższe działania jako wymierzone w tzw. 
naród śląski.

T u też nasi śląscy autonomiści głęboko 
się mylą, bo nawet Niemcy hitlerowskie 

po zajęciu Górnego Śląska po wybuchu II wojny 
światowej nie bawiły się w uznanie śląskiej 
narodowości, tylko nakazano mieszkańcom 
zajętego Śląska przyjęcie niemieckiego 
obywatelstwa. Alternatywą pozostawania 
przy polskości były represje, począwszy 
od wysiedlania całych rodzin aż po karne 
uwięzienie w obozach koncentracyjnych. 

N iemiecka okupacja, która rozpoczęła się 
1 września 1939 roku, była prawdziwym 

początkiem Tragedii Górnośląskiej. Wystarczy 
przypomnieć hitlerowskie mordy przedstawicieli 

śląskiej inteligencji, a potem przymusowe 
wcielenie kilkuset tysięcy młodych Ślązaków 
do niemieckiej armii – niezależnie od przyjętego 
statusu volkslisty. Duża część z nich nie wróciła 
do domu. Przypomnę, co było dalej, bo sam 
jako Ślązak znam to z opowiadań dziadków: 
nieuzasadnione kary więzień lub kacetów dla 
mieszkańców Śląska, tępienie języka polskiego, 
gorsze kartki żywnościowe.

P roszę więc, żeby przy okazji upamiętnienia 
obchodów tragicznego losu Ślązaków nie 

zawężać pamięci do wybranego przez sejmik 
fragmentu dziejów, ale mieć świadomość, 
że krzywda historyczna dotknęła mieszkańców 
od początku niemieckiej okupacji. Nie dajmy 
więc zawłaszczyć śląskiej historii naszym 
współczesnym, dla których przeszłość 
jest potrzebna nie dla pamięci, ale dla ich 
politycznych tez.

Obchody Tragedii Górnośląskiej nie powinny dzielić
Komentuje GrzeGorz Janik, poseł RP

– Wbrew tym, którzy mówią, że nie trzeba 
już pamiętać, my pamiętamy, dziękujemy 
i nie zapomnimy! – powiedział przewodni-
czący NSZZ Solidarność Piotr Duda przed 
katowickim pomnikiem Dziewięciu z Wujka. 
16 grudnia 1981 roku w kopalni Wujek zginę-
ło 9 górników. Zastrzelili ich funkcjonariusze 
ZOMO w czasie tak zwanej pacyfikacji straj-
ku. Do tragedii doszło w czwarty dzień stanu 
wojennego.

– Oprawcy chodzą na wolności, mają do-
bre emerytury, a represjonowanych wysyła się 
do miejskich ośrodków pomocy społecznej. 
Czy udało się nam wypełnić testament gór-
ników z Wujka, robotników zastrzelonych 
na Wybrzeżu, ofiar represji stanu wojennego? 
– pytał Piotr Duda, przewodniczący Solidar-
ności, w poniedziałek 16 grudnia wieczorem 
pod krzyżem-pomnikiem przy kopalni Wujek 
w Katowicach.

Uroczystości 32. rocznicy pacyfikacji 
Wujka rozpoczęła msza św. koncelebrowana 

przez 6 biskupów w kościele pw. Podwyższe-
nia Krzyża Świętego.

Hołd pod pomnikiem poległych górni-
ków oddały między innymi górnicze poczty 
sztandarowe, przedstawiciele władz wielu ślą-
skich miast, delegacje Katowickiego Holdingu 
Węglowego i Kompanii Węglowej. Po uroczy-
stościach rodziny i zaproszeni goście przeszli 
do domu kultury kopalni Wujek na spotkanie 
opłatkowe.

W czasie uroczystości przed kopalnią 
Wujek katowicka policja zatrzymała 32 osoby, 
które próbowały zakłócić obchody kolejnej 
rocznicy pacyfikacji kopalni Wujek. Grupa 
około 150 kibiców GKS Katowice przemiesz-
czała się do wyznaczonego przez organizatora 
uroczystości miejsca pod pomnikiem. W tym 
czasie w pobliżu pojawiła się 80-osobowa 
grupa chuliganów deklarujących sympatię 
dla chorzowskiego klubu piłkarskiego. Od-
palili oni race, a ich zachowanie wskazywało 
na dążenie do konfrontacji z grupą z Katowic.  
Interweniowała policja. ST

32. rocznica pacyfikacji KWK Wujek

Pamięć o poległych górnikach
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Fiat jeszcze w tym miesiącu ma przejąć cał-
kowicie Chryslera, kupując wszystkie akcje 
spółki. Obecny posiadacz ponad 45 proc. ak-
cji, czyli VEBA Trust, odsprzeda je za 3,65 mln 
dol. – W życiu każdej korporacji i jej ludzi 
są chwile, które zapisują się w historii. Dla 
Fiata i Chryslera porozumienie z VEBA to wła-
śnie taka chwila.

Zunifikowana struktura własności pozwo-
li nam zrealizować wizję globalnego produ-
centa samochodów o unikalnej kompozycji 
doświadczenia, wyobraźni i know-how, po-
tężnej i zarazem otwartej organizacji zapew-
niającej swym pracownikom pełnię wyzwań 
zawodowych i osobistej satysfakcji – powie-
dział Sergio Marchionne, dyrektor generalny 
Fiata i szef Chryslera.

Wśród niepotwierdzonych jeszcze za-
powiedzi przyszłych samochodów włoskiej 
marki znalazła się informacja o umieszczeniu 
w fabryce w Tychach modelu, który ma zająć 
miejsce Fiata Punto.

Ma on być zbudowany na płycie podło-
gowej segmentu A, tej samej, na której zbu-
dowane są modele Panda i 500. Nie oznacza 
to jednak, że Fiat rezygnuje z segmentu B 
– obecnie platforma A ma większe rozmia-
ry niż płyta, na jakiej zbudowano Punto, 

więc może na niej powstać odpowiednik 
segmentu B.

Przybywa hybryd, 
także w Polsce

Peugeot i Citroen poinformowały, że zaj-
mują drugie miejsce w Europie pod względem 
sprzedaży samochodów z napędem hybrydo-
wym. W wersji PSA łączy on dwulitrowego die-
sla o mocy 163 KM i silnik elektryczny o mocy 
37 KM napędzający tylną oś. W sumie układ 
dysponuje mocą 200 KM, a ma zużycie paliwa 
na poziomie o 35 proc. niższym od 200-konne-
go turbodiesla. Grupa wprowadziła ten napęd 
na początku roku 2012, a obecnie sprzedaje 
go w co trzecim Citroenie DS5, co czwartym 
Peugeocie 508 i co piątym Peugeocie 3008.

Hybrydy stają się także coraz popularniej-
sze w Polsce. Toyota, która pierwsza wprowa-
dziła ten napęd do sprzedaży, przez kilka lat 
sprzedawała po 100 aut. Obecnie rynek tych 
samochodów sięgnął 1500 aut. Toyota oferu-
je ten napęd w trzeciej już generacji Priusa, 
a także w Aurisie i Yarisie. W przygotowaniu 
jest czwarta generacja, która będzie dawała 
możliwość doboru wielkości akumulatora, 
a tym samym zasięgu na napędzie elektrycz-
nym. Pozwoli to także na dalszą obniżkę 
cen samochodów, bo ceny akumulatorów 

są bardzo wysokie. Obecnie Toyota pozycjo-
nuje hybrydowe wersje swoich samochodów 
na tym samym poziomie co aut z silnikami 
wysokoprężnymi.

outlander dla narciarza 
Mitsubishi wprowadziło na polski rynek 

specjalną wersję Outlandera. Nazwa Fischer 
została wzięta od producenta nart Fischer 
RC4 Worldcup SC Pro z wiązaniami RC4 
Z12, które są dodawane do samochodu jako 
bonus. – Mitsubishi Outlander Fischer łączy 
pasję motoryzacyjną z zamiłowaniem do jazdy 
na nartach. Z badań wiemy, że bardzo wielu 
naszych klientów przepada za jazdą na nar-
tach, dlatego postanowiliśmy przedstawić im 
propozycję niestandardowego prezentu, który 
sprawdzi się nie tylko podczas nadchodzą-
cych ferii zimowych – mówi dyrektor działu 
marketingu i sprzedaży polskiej filii Mitsu-
bishi Motors Adam Męciński. Jak na razie 
miłośnikom nart i Outlanderów do szczęścia 
brakuje tylko śniegu, ale tego nie da się do-
kupić w żadnej opcji.

chińczyk wzorem 
bezPieczeństwa

Po szeregu głośnych i spektakularnych 
porażek chińskich samochodów w europej-
skich testach zderzeniowych ta informacja 
może dziwić – Qoros 3 został uznany za naj-
bezpieczniejsze wśród małych aut rodzinnych 
sprawdzanych w ubiegłym roku przez Euro 
NCAP.

Siedzibą firmy Qoros jest Szanghaj, a fa-
bryka znajduje się w Changsu w Chinach, lecz 
właścicielami są po połowie chińska firma 
Chery Automobile i izraelski holding Israel 
Corporation. Wiceprezesem firmy jest Volker 
Steinwascher, dawniej jeden z dyrektorów 
Volkswagen AG, a za stylizację odpowiada 
Gert Hildebrand, szefujący poprzednio styli-
stom Mini. Część prac projektowych była pro-
wadzona w Europie, z założeniem aby spełnić 
surowe normy bezpieczeństwa obowiązujące 
w Europie.

Na razie na rynek trafił tylko sedan seg-
mentu C o nazwie GQ3, ale podczas salo-
nu samochodowego w Genewie ma zostać 
pokazany kolejny produkcyjny samochód, 
a według zapowiedzi nowe modele mają być 
wprowadzane na rynek co pół roku.

Poza Qorosem na przyznaną przez Euro 
NCAP rekomendację Best in Class Cars 
zasłużyły następujące modele: Renault Zoe 
wśród aut małych, Lexus IS 300h (duże auta 
rodzinne), Jeep Cherokee (terenowe małe 4×4) 
i Maserati Ghibli (samochody luksusowe). 
Wśród vanów na najwyższym stopniu podium 
stanęły dwa samochody – Kia Carens i Ford 
Tourneo Connect.

Festiwal Pijaków

Kilka szczególnie drastycznych wypad-
ków drogowych wywołało szeroką dyskusję 
na temat wypadków powodowanych przez 
nietrzeźwych kierowców i sprowokowało po-
lityków ze wszystkich stron do przedstawia-
nia propozycji rozwiązania tego problemu. 
Na liście „bestsellerów” króluje zapowiedź 
obowiązkowego posiadania alkomatu w sa-
mochodzie. Pomysł premiera jest uważany 
za chybiony – i słusznie. Alkomatów po-
winno być więcej, ale w rękach policjantów. 
Po pierwsze dlatego, że są lepszej jakości, 
bardziej wiarygodne, a po drugie dlatego, 
że kto chce wsiąść za kierownicę po alkoholu 
i tak to zrobi, choćby nie wiem ile alkomatów 
miał w samochodzie, chyba że byłby to sprzęt 
wymagający „czystego” dmuchnięcia dla uru-
chomienia auta. Skandynawowie stosują już 
takie rozwiązania, na razie jednak głównie 
w autobusach i samochodach ciężarowych. 
Niestety, wprowadzenie ich na wyposaże-
nie samochodu podniosłoby cenę o kilkaset 
dolarów.

Nietrafionym pomysłem jest także od-
bieranie nietrzeźwym kierowcom samocho-
dów. Powinni raczej trafiać do zamkniętych 
zakładów, w których musieliby pracować. Nie 
chodzi o tworzenie obozów pracy jak w komu-
nizmie. Sprawcy spowodowanych po pijaku 
tragedii powinni odrobić straty spowodowane 
przez wypadek. Specjaliści wskazują, że trzeba 
brać pod uwagę nie tylko spowodowane sa-
mym zdarzeniem straty materialne czy wypła-
cone odszkodowania, ale koszty wieloletniego 
leczenia okaleczonych ofiar, wypłat rent dla 
członków rodziny, a nawet strat wynikających 
z tego, że rodziny mniej czasu poświęcają pra-
cy, pielęgnując swoich rannych bliskich, czy 
mają mniejszą wydajność z powodu traumy 
spowodowanej utratą kogoś bliskiego.

 PIOTR MYSZOR 

Informacje motoryzacyjne

Fiat się wzmacnia i obiecuje

Outlander Fischer dla miłośników nartHybrydowy Peugeot dostepny jest też w Polsce

Chiński samochód Qoros 3 uznany za najbezpieczniejsze auto w testach NCAP
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Marginesy

Marina
Na prostej i zakrętach

Sportowe nadzieje
Wskoczyliśmy, jeżeli tak można powiedzieć, w kolejny rok. Życzyliśmy sobie wszystkiego najlepsze-

go, zdrowia i pomyślności w pracy zawodowej, a także w życiu prywatnym, a przy okazji ocenialiśmy 
wydarzenia z minionego roku – nie da się bowiem tak od razu przeskoczyć w kolejny rok, nie doko-
nując podsumowania zdarzeń roku poprzedniego. Istnieje przecież w naszym życiu pewna ciągłość 
postępowania i działań. Tak jest m.in. w sporcie – zarówno tym na mistrzowskim poziomie, jak i tym 
na wpół wyczynowym.

Kończący się rok przyniósł kilka istotnych wydarzeń i rozstrzygnięć. Były chwile radosne, lecz nie 
zabrakło także momentów przykrych. Ba, było także spore rozczarowanie – mam na myśli występ naszej 
żeńskiej reprezentacji w siatkówce w turnieju eliminacyjnym do mistrzostw świata. Turniej rozgrywany 
był w Polsce, jednak naszym siatkarkom nie pomogły tzw. ściany. Polskie siatkarki nie wygrały tego 
turnieju, a tylko jego zwycięzca awansował. Polki przegrały i zostały wyprzedzone przez zespół Belgii, 
dotąd mało doceniany w światowej rywalizacji. Tymczasem Belgijki pokazały dobrą i skuteczną grę.

Występ w tym turnieju udowodnił chyba wszystkim, że nadal w naszej żeńskiej siatkówce pa-
nuje kryzys. Są zawodniczki o sporych umiejętnościach, ale nie można z nich skompletować dobrej 
drużyny. Było to kolejne rozczarowanie w wykonaniu naszych siatkarek. W dodatku po tym turnieju 
ożyły różne animozje między zawodniczkami. Niektóre zapowiedziały, że nie chcą być w kadrze 
i występować w reprezentacji. W tym miejscu nasuwa się jeden wniosek – myślę, że szefostwo 
Polskiego Związku Piłki Siatkowej też doszło do podobnego przeświadczenia – po prostu trzeba 
zatrudnić nowego trenera, który spokojnie zacznie kompletować zespół. Trzeba mu jednak dać 
na to trochę czasu. Moim zdaniem należy dokładnie przeanalizować przydatność poszczególnych 
zawodniczek do gry w reprezentacji i nie należy się dziwić, że niektóre przestaną być powoływane 
do kadry. Na dzisiaj trzon naszej reprezentacji stanowią zawodniczki, które kilka ładnych lat temu 
sięgały po tytuł mistrzyń Europy. Śmiało można powiedzieć, że wykruszyły się nasze „złotka”. 
Należy więc szukać ich następczyń, by za półtora roku ponownie walczyły o miejsce na podium 
w prestiżowych imprezach.

Męska reprezentacja w siatkówce też nie miała najlepszego roku. Zanotowała słabe występy w mię-
dzynarodowych konfrontacjach. W efekcie szefostwo związku zrezygnowało z dotychczasowego sztabu 
szkoleniowego. Po długich dyskusjach na selekcjonera kadry powołano Stephane’a Antige’a – Francuza, 
który nadal gra w zespole Skry Bełchatów. Zawodnik wyśmienity, to fakt, czy jednak będzie w stanie 
odbudować siłę naszej reprezentacji? Trenerskimi doświadczeniami nie może się poszczycić. Jesienią 
ubiegłego roku nie zajmował się właściwie kadrą. Skoncentrował się głównie na występach w drużynie 
klubowej.

Nowy rok wyznacza jednak nowe zadania i wyzwania dla naszej siatkarskiej reprezentacji – mam 
na myśli turniej o mistrzostwo świata, który rozegrany zostanie w Polsce, m.in. w halach w Gdańsku, 
Katowicach i Łodzi. Jako gospodarz mistrzowskiego turnieju drużyna Polski nie musi rozgrywać eli-
minacyjnych meczów, a to z kolei wpływa na inny cykl przygotowań do mistrzowskiego turnieju. Tak 
więc przed naszymi siatkarzami i Stephane’em Antige’em olbrzymie wyzwanie. Drużyna winna być tak 
przygotowana, by móc walczyć o miejsce na mistrzowskim podium. Ciekaw jestem, czy nasi siatkarze 
będą w stanie uraczyć tysiące swoich sympatyków dobrymi występami.

Mamy jednak kalendarzową zimę, w której na plan pierwszy wysuwają się sporty zimowe, 
a trzeba przyznać, że nasi narciarze sprawiają nam sporo radości. Udanie rozpoczęli nowy sezon 
skoczkowie. Młody Krzysztof Biegun wygrał pierwszy konkurs zaliczany do klasyfikacji Pucharu 
Świata. Potem zgromadził kilka medali w Uniwersjadzie. Konkursy wygrali także Jan Ziobro i Kamil 
Stoch. Ten drugi, kiedy piszę te słowa, prowadzi w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Z do-
brej strony pokazał się ponadto Klemens Murańka. Pozostali skoczkowie również potrafią walczyć 
o miejsca w pierwszej dwudziestce w kolejnych konkursach. W prestiżowym Turnieju Czterech 
Skoczni nie było rewelacyjnych występów w wykonaniu naszych skoczków. Trener Łukasz Kruczek 
i jego współpracownicy uspakajają jednak, że najważniejszą dla zawodników imprezą jest w tym 
sezonie olimpiada w Soczi. Pod kątem występów w Soczi przebiegają przygotowania. W najbliższych 
dniach trener Łukasz Kruczek ma ogłosić skład olimpijskiej ekipy skoczków. Numerem jeden w tej 
ekipie jest niewątpliwie Kamil Stoch, który ma pewną olimpijską nominację. Którzy z zawodników 
zmieszczą się w pozostałej czwórce? Rywalizacja między naszymi zawodnikami jest ciekawa i wy-
równana. Na kogo postawi trener Łukasz Kruczek? Do dyspozycji ma Jana Ziobrę, Marcina Kota 
i Piotra Żyłę. Są jeszcze Klemens Murańka, Krzysztof Biegun i Dawid Kubacki, którzy też pragną 
znaleźć się w olimpijskiej ekipie. Mamy więc niewątpliwie do czynienia z nadmiarem kandydatów, 
a pamiętamy, że parę lat wstecz mieliśmy tylko Adama Małysza, a po nim długo, długo nic. Praca 
z młodymi zawodnikami przyniosła już dobre efekty.

Całkiem inna sytuacja jest w biegach narciarskich. Mamy w nich praktycznie tylko Justynę Kowal-
czyk. Pozostałe zawodniczki notują wprawdzie pewne postępy, ale w poszczególnych biegach plasują 
się na dalszych miejscach.

W przygotowaniach Justyny Kowalczyk do olimpijskiego występu nastąpiły pewne zawirowania. 
Justyna postanowiła nie startować w zawodach Tour de Ski, które czterokrotnie pod rząd wygrała. 
Wszystkiemu winni są organizatorzy imprezy, którzy niemal w ostatniej chwili zmienili konkurencje, 
zwiększając liczbę biegów stylem dowolnym kosztem tych w stylu klasycznym, a wiadomo, że stylem 
dowolnym dobrze biegają Norweżki i Niemki – i to pod zawodniczki z tych krajów ustawiono biegi 
w ostatnim Tour de Ski. Wiadomo również, że w narciarskiej federacji najwięcej do powiedzenia 
mają Norwegowie i Niemcy. Pochodzący z tych krajów działacze obawiali się, że Justyna Kowalczyk, 
która lepiej czuje się, biegając stylem klasycznym, może wygrać zawody po raz piąty. Zachwiano 
więc samym założeniem tej imprezy, w której jak dotąd równomiernie rozłożone były biegi stylem 
klasycznym i dowolnym. Zawody Tour de Ski miały wykazać wszechstronność zawodniczek na róż-
nych dystansach i w obu stylach. Dodajmy jeszcze, że po pierwszym biegu z zawodów wycofała się 
Marit Bjoergen.

W tej sytuacji nie wiemy dokładnie, w jakiej formie i dyspozycji jest Justyna Kowalczyk. Wiemy 
jednak, że ostro trenuje.

Nasi skoczkowie i Justyna Kowalczyk są naszymi kandydatami do olimpijskich medali. Czy wzbogacą 
nasz olimpijski dorobek? Wkrótce się o tym przekonamy.

 HENRYK MARZEC

Marina zawsze należała do tego typu kobiet, którym lepiej nie podpaść. Zawsze 
zadbana, perfekcyjnie ubrana i pomalowana – robiła wielkie wrażenie na wszystkich, 
którzy ją otaczali. Mówiła niewiele, ale jednym swoim spojrzeniem potrafiła zgasić 
każdy entuzjazm. Jej charyzma i siła charakteru sprawiały jednak, że zawsze miała 
wokół siebie sporą grupkę wielbicieli, którzy byli zupełnie nieodporni na jej urok. Byli 
wśród nich także tacy, którzy nie mogli liczyć z jej strony na nic więcej niż poklepanie 
po ramieniu czy drobny uśmiech, a mimo to byli skorzy do niemałych poświęceń.

Adrian taki nie był. Lubił szybkie samochody, wielkie bankiety, przepych i piękne 
kobiety. Właściwie – patrząc na to z boku – można było odnieść wrażenie, że wiele go 
łączyło z Mariną. Był dość zamożny – wzbogacał się szybko i nie do końca legalnie, 
zresztą tylko taki sposób zarabiania pieniędzy wybierał. Nie lubił się przemęczać 
i długo czekać na efekty swoich działań. Zawsze miał jednak nieprawdopodobnego 
fuksa, który sprawiał, że z niebezpiecznych przedsięwzięć, w które się mieszał, wy-
chodził nie tylko obronną ręką, ale zazwyczaj z dużym zyskiem.

Marina inaczej – kręciło ją inwestowanie na giełdzie, dzięki wielu swoim wtykom 
w nieciekawych środowiskach wiedziała, gdzie lokować pieniądze, zawsze jednak 
sama była czysta. Brzydziła się brudnymi interesami, sama była jedną z nielicznych 
w towarzystwie, która stroniła od narkotyków. Uwielbiała za to jogę i wczesne wsta-
wanie, zdrowo się odżywiała. Zawsze była niesamowicie zgrabna i gibka.

Poznali się na imprezie na jachcie albo na jakimś meczu z elegancką kolacją dla 
VIP-ów. Oboje o sobie wcześniej słyszeli, jednak do tej pory nigdy nie mieli okazji się 
spotkać. Adrianowi od razu spodobał się jej dziki image – zdecydowanie odbiegała 
od większości kobiet na imprezie. Niewiele mówiła, ale to na jej słowa czekali niemal 
wszyscy mężczyźni na imprezie. Poruszała się jak duża kotka, niemal bezszelestnie, 
mimo imponująco wysokich szpilek. Marinie – całkiem odwrotnie – spodobało się 
w Adrianie to, że był dość chropowaty, niedogolony i gdyby zdjąć z niego drogie 
ciuchy, niewiele różniłby się wyglądem od jakiegoś bezdomnego. W każdym razie 
– oboje wpadli sobie w oko, a dalszy rozwój wypadków był łatwy do przewidzenia.

Od początku nie był to łatwy związek. Każde z nich zachowywało się jak dziki 
zwierzak i potrzebowało ogromnej ilości własnej przestrzeni do życia. Marina 
znikała bez słowa na kilka dni i nigdy się z tego nie tłumaczyła. Adrianowi to nie 
przeszkadzało, bo dzięki temu ona także nie zadawała zbyt wielu pytań. To jednak 
nie znaczyło, że obowiązywały ich te same zasady. W ciągu tych kilku miesięcy, 
kiedy byli razem, dużo bywali na różnych imprezach i sporo podróżowali. Razem 
nurkowali, latali na paralotniach, jeździli na nartach. W sumie było im razem dobrze, 
ale dla obojga było jasne, że ten związek to tylko forma przejściowa, która prędzej 
czy później się skończy.

Marina była kobietą, której bezwzględnie zależało na wierności jej partnera. Sama 
nie rezygnowała ze spotkań z kochankami, ale ta dysproporcja zupełnie nie miała dla 
niej znaczenia – po prostu z zasady nie dzieliła się swoimi zabawkami. Nietrudno 
więc wyobrazić sobie jej wściekłość, gdy w apartamencie Adriana znalazła damski 
złoty łańcuszek, który nie należał do niej. Wpadła w furię, zniszczyła więcej rzeczy, 
niż gdyby przez mieszkanie przeszedł tajfun. Tamto zdarzenie utwierdziło tylko 
Adriana w przekonaniu, że musi bardzo uważać, bo igra z ogniem. Marinie zapaliła 
się za to czerwona lampka i od tego czasu zaczęła bardziej dokładnie kontrolować, 
czym zajmuje się jej chłopak. Zatrudniła zaufanego detektywa, sama przejrzała 
wszystkie papiery Adriana i zawartość jego laptopa. Założyła podsłuchy na telefon 
i zanim odkryła, że nie zrezygnował z ponownego spotkania z kochanką, dokładnie 
rozeznała się w akcjach, w których brał udział. Chodziło o przemyt sporej ilości 
narkotyków i upłynnienie ich w Polsce, ale prawdopodobnie także handel organami 
i inne tego typu ewidentnie brudne sprawy, które Marinę odrzucały. Mimo że nie 
było w niej za grosz empatii i współczucia, brzydziła się bezpośrednim mieszaniem 
w nieczyste interesy.

Adrian najwyraźniej nie był świadomy, że przekroczył cieniutką granicę i naruszył 
zaufanie Mariny tak bardzo, że każdy jego nietypowy ruch zostanie ukarany. Spotkał 
się na mieście z właścicielką złotego łańcuszka i uruchomił tym samym lawinę, która 
nie miała się już zatrzymać.

Marina od razu poinformowała, kogo trzeba, o zaplanowanej akcji Adriana. 
Zorganizowana grupa miała zająć się przejęciem transportu, jednak wszystko zo-
stał rozegrane w ten sposób, żeby policja dostała pod nos sporą liczbę dowodów 
na to, że to Adrian i jego ludzie są w tym umoczeni od początku do końca. Nie było 
to zbyt trudne, bo szybko okazało się, że pewny siebie Adrian tym razem nie był 
zbyt ostrożny. Marina nie lubiła sobie brudzić rąk, skontaktowała się z cenionymi 
w branży zbirami, którzy zajęli się Adrianem i jego kochanką. Wisienkę na torcie, 
a raczej kilka wisienek, zostawiła jednak dla siebie. Związanego i upokorzonego Ad-
riana własnoręcznie oddała w ręce policji tuż po tym, gdy na jego oczach zniszczyła 
jego ukochanego mustanga shelby. Tuż po tym wzięła swoją małą walizkę i zniknęła 
na dobre z miasta razem z większością pieniędzy z transakcji, o którą został w całości 
obwiniony Adrian i jego banda.

Adrianowi postawiono jednak dużo więcej zarzutów. Ktoś życzliwy podrzucił 
prokuratorowi teczkę haków na niego i brakujących elementów spraw, których 
sprawcy nadal byli niezidentyfikowani. Wszystko to sprawiło, że proces ciągnął się 
miesiącami, a Adrian został finalnie skazany najwyższym możliwym wyrokiem bez 
szans wyjścia przed emeryturą. Był skończony.

Marina zniknęła. Miała w planach dłuższą podróż po Afryce śladami dzikich ko-
tów, ale najpierw została dłużej w Londynie, gdzie na jednym z bankietów, na którym 
jak zwykle brylowała w towarzystwie, poznała uroczego milionera. l
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Piwo przez wieki

Piwne ciekawostki

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Stopa bezrobocia wynioSła w grudniu 
13,4 proc. i była niżSza niż wcześniej pro-
gnozowano. Jeszcze na początku ubiegłego 
roku ekonomiści przewidywali, że bezrobocie 
na koniec roku może wynieść nawet 14–15 proc. 
Bezrobocie w grudniu 2013 r. było takie samo 
jak w grudniu 2012 r. Minister pracy i polityki 
społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz sko-
mentował ten wynik, mówiąc: „Każde bezro-
bocie dwucyfrowe jest dużym problemem, jest 
trudną sytuacją, ale w tych danych jest infor-
macja optymistyczna: pierwszy raz od 2007 r. 
mamy bezrobocie na koniec roku takie samo 
jak rok wcześniej, nie wzrosło bezrobocie rok 
do roku. I to jest rzecz niewątpliwie dobra, 
ponieważ widać, że tendencja wzrostowa 
została zahamowana”. Jak dodał, w grudniu 
przybyło również ofert pracy – pracodawcy 
zgłosili do urzędów 46 tys. wolnych miejsc 
pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, czyli 
o 28 proc. więcej niż rok wcześniej.

wśród województw liderem atrakcyj-
ności inweStycyjnej od kilku lat pozo-
Staje śląSkie – wynika z analiz coroczne-
go raportu atrakcyjność inweStycyjna 
województw i podregionów polSki opra-
cowanego dla inStytutu badań nad go-
Spodarką rynkową. Wysoka atrakcyjność 
inwestycyjna cechuje województwo dolno-
śląskie, które w ostatnim roku wyprzedziło 
w rankingu województwo mazowieckie. Gru-
pę regionów o ponadprzeciętnej atrakcyjności 
tworzą województwa: małopolskie, wielkopol-
skie, pomorskie, zachodniopomorskie i łódz-
kie. W klasie regionów o niskiej atrakcyjności 
znalazło się pięć województw: podkarpackie, 
warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, lubel-
skie i podlaskie. Mimo postępów w rozbudo-
wie i modernizacji infrastruktury o znaczeniu 
krajowym obszary te nadal cechują się niską 
dostępnością transportową na tle pozostałych 
regionów Polski.

aż 75,2 proc. najemców w polSce mieSz-
ka w za małych mieSzkaniach – wynika 
z danych euroStatu. Jest to najgorszy wy-
nik w Europie. Dla porównania średnia dla 
28 krajów europejskich to 19 proc. W przy-
padku wszystkich obywateli wynik ten jest 
co prawda lepszy (46,3 proc.), ale i tak plasuje 
Polskę na jednym z ostatnich miejsc w Euro-
pie. W myśl metodologii stosowanej przez 
europejski urząd statystyczny zarówno singiel, 
jak i bezdzietne małżeństwo powinni mieć 
do dyspozycji mieszkanie, w którym wydzielo-
no pokój dzienny i sypialnię. Gdy tylko pojawi 
się potomstwo, mieszkanie trzeba zamienić 
na trzypokojowe. Najgorzej sytuacja wygląda 
w przypadku najemców. Problem przeludnie-
nia najmowanych mieszkań jest więc w Polsce 
czterokrotnie większy niż unijna średnia. 

Krzyżówka panoramiczna nr 2

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „boże narodzenie”.  
Nagrodę wylosowała: maria wolSka z tychów.

Leniwie rozkręca się ten nasz nowy rok w 
świecie piwa. Trudno powiedzieć, czy to z 
powodu prawdziwego potopu piw świątecz-
nych, których wysyp w tym roku mógł przy-
tłoczyć nawet ich największych amatorów, 
czy może raczej przyczyn tego stanu rzeczy 
należy upatrywać w zbliżających się feriach 
zimowych, ale faktem jest, że prócz kilku nie-
wartych większej uwagi premier nasz piwny 
światek niczym niezwykłym nas od początku 
stycznia nie zaskoczył.

Czyżbyśmy więc mieli do czynienia z se-
zonem ogórkowym w samym środku zimy, 
która skądinąd zimy w ogóle nie przypomina? 
Z przykrością muszę na to pytanie odpowie-
dzieć twierdząco. Niech mi zatem Szanowni 
Czytelnicy wybaczą, ale w niniejszej części 
naszego cyklu ograniczę się jedynie do przed-
stawienia dwóch ciekawostek, które w ostat-
nich dniach obiegły świat piwa, z nadzieją, 
że zapoznanie się z nimi stanowić będzie miłą 
odskocznię od ciężkiej pracy.

piwo 
z wieloryba

Islandzki browar Brugghús uwarzył piwo 
zawierające substancje z martwych finwali 
(gatunek walenia występujący we wszystkich 
oceanach, drugie co do wielkości zwierzę 
na świecie). Produkcja nie będzie prowadzona 
na skalę masową, napój nie trafi także do eks-
portu, został bowiem stworzony wyłącznie 
na okoliczność dorocznego święta Island-
czyków Thorrablot organizowanego na cześć 

nordyckiego boga Thora, podczas którego 
serwowane są tradycyjne potrawy islandzkie, 
i sprzedawany będzie jedynie w czasie trwania 
imprezy, czyli od 24 stycznia do 22 lutego. 
Twórcy piwa zachwalają swoje dzieło, podkre-
ślając fakt, że stanowi ono zdrową i niskotłusz-
czową alternatywę dla tradycyjnych trunków 
tego rodzaju. – To wyjątkowe piwo – mówi 
Dabjartur Arilmusson, właściciel browaru 
Brugghús. – Mączka wieloryba, którą zawiera, 
jest bogata w proteiny i prawie w ogóle nie 
zawiera tłuszczu, do piwa nie dodaje się też 
cukru. To wszystko sprawia, że jest bardzo 
zdrowe. Ponadto ludzie, którzy go spróbu-
ją, będą się mogli poczuć jak prawdziwi wi-
kingowie – reklamuje swój produkt. Sprawa 
budzi jednak na Islandii spore kontrowersje 
ze względu na wątpliwe moralnie wykorzysty-
wanie do produkcji piwa wspomnianej mączki 
wieloryba, czyli zwierzęcia zagrożonego wy-
ginięciem, na co zwracają uwagę czujni jak 
zawsze ekolodzy.

piwowar 
Sprzed 3000 lat

Japońscy badacze odkopali podczas pro-
wadzonych w Egipcie prac archeologicz-
nych nienaruszony grobowiec egipskiego 
dostojnika, który żył ponad 3000 lat temu 
na dworze faraona w czasach XX dynastii 
(czyli w latach 1186–1070 p.n.e.). Dla kogoś, 
kto nie jest egiptologiem, nie było by w tym 
oczywiście nic niezwykłego – ot, kolejne 
odkrycie archeologiczne jakich wiele – gdyby 
nie fakt, że wspomniany dostojnik, które-
mu było na imię Khonso Em Hem, pełnił 
na dworze faraona rolę przełożonego piwo-
warów, pochowany zaś został w znajdującej 
się w pobliżu Doliny Królów Dolinie Dostoj-
ników, co rzuca nieco światła na rangę, jaką 
miało w starożytnym Egipcie piwo. Ściany 
grobowca pokrywają oczywiście malowidła, 
które dostarczają sporo wiedzy na temat 
tego, jak wyglądało codzienne życie w tej 
epoce – jedno z nich przedstawia zmarłego 
wraz z żoną i dziećmi, na kolejnym widać 
go w otoczeniu rodziny, kiedy składa ofiary 
bogom, jeszcze inne ukazuje Khonso Em 
Hem wraz z małżonką przed bogami Ozy-
rysem i Anubisem. Piwo było w starożytnym 
Egipcie najważniejszym napojem. Najstar-
szy egipski browar, który udało się ziden-
tyfikować, pochodzi sprzed około 3700 lat, 
znajduje się w Hierakonpolis na południu 
kraju i składa się z sześciu kadzi o łącznej 
pojemności 390 litrów.
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